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A Câmara Municipal de Cabedelo está na 15ª Legislatura (2021/2024) 

e a Mesa Diretora atual vem desenvolvendo seus trabalhos para cumprir o 

Biênio 2021/2022, tendo como Gestor Público responsável o Presidente deste 

Poder, o Vereador André Luís Almeida Coutinho. 

Através do Processo de Inexigibilidade 00005/2021, contrato n° 

00027/2021 – CPL, essa Consultoria Técnica Especializada tem por finalidade 

promover a execução de “Boas Práticas de Governança”, abrangendo a 

elaboração de manuais, guias práticos, cartilha de serviços e desenvolvimento 

de rotinas e processos padronizados, compreendendo um conjunto de 

elementos necessários, com nível de precisão adequado, tendo como base os 

estudos técnicos preliminarmente realizados, que culminaram no modelo 

proposto de “Boas Práticas de Governança” para a Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB, em conformidade com as necessidades desse Poder. 

Neste documento encontra-se as execuções das etapas 16, 17 e 18, 

realizadas por esta Consultoria Técnica Especializada, em conformidade com 

o termo de referência, detalhadas de acordo com o quadro a seguir.  

 

ETAPAS 

DE EXECUÇÃO 

ESCOPO E LIMITES 

16 

 

Desenvolver rotinas e 

processos para a 

Auditoria Interna 

Limita-se a fase de desenvolver rotinas e 
processos a fim de assegurar a efetividade 
da Auditoria Interna no âmbito da Câmara 

Municipal de Cabedelo/PB. 

 

17 

 

Promover a 

Transparência Pública 

Limita-se a fase de revisão e promoção de 
melhorias ampliando a transparência às 
partes interessadas, admitindo-se o sigilo, 

como exceção, nos termos da lei, no âmbito 
da Câmara Municipal de Cabedelo/PB. 

 

18 

 

Garantir a 

Accountability 

Limita-se a fase de revisão e promoção de 
melhorias no dever de prestar contas e 

responsabilização sobre as operações e 
resultados alcançados pela no âmbito da 

Câmara Municipal de Cabedelo/PB. 
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1 ROTINAS E PROCESSOS PARA A AUDITORIA INTERNA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CABEDELO (PB) 

 

A Câmara Municipal de Cabedelo (PB) até o presente momento ainda 

não possui em sua estrutura administrativa a Auditoria Interna, que tem o 

papel de fornecer às instâncias de governança avaliação acerca da gestão, bem 

como reportar os riscos considerados críticos, avaliar os controles internos 

administrativos, examinar a legalidade, legitimidade e avaliar os resultados da 

gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, no que se refere à aplicação 

dos recursos públicos e à prestação de serviços à sociedade. 

Cabe relembrar, que ela faz parte das soluções técnicas e de 

recomendações, cujo objetivo é promover, orientar e auxiliar a gestão a se 

preparar para o processo de implantação e aplicação das boas práticas de 

governança, com base nas necessidades organizacionais desta Casa. Logo, 

sugere-se que sejam adotadas providências necessárias para inserir na sua 

estrutura tanto a Auditoria Interna, como parte do processo de implantação e 

de aplicação das boas práticas de governança. 

Dessa forma, espera-se que o mais breve possível este Poder crie e 

implante em sua estrutura administrativa a Auditoria Interna. 

Segundo o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal (2017, p. 14), a Auditoria 

Interna Governamental apresenta especificidades, podendo-se destacar:  

 

a) a obtenção e a análise de evidências relativas à 

utilização dos recursos públicos, a qual contribui 

diretamente para a garantia da accountability nas suas 

três dimensões, quais sejam: transparência, 

responsabilização e prestação de contas;  
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b) a contribuição para a melhoria dos serviços públicos, 

por meio da avaliação da execução dos programas de 

governo e da aferição do desempenho dos órgãos e das 

entidades no seu papel precípuo de atender à sociedade;  

c) a atuação com vistas à proteção do patrimônio público. 

 

Por sua vez, cabe destacar que a INTOSAI (2013, p. 4) declara que a 

auditoria contribui para a boa governança:  

a) fornecendo aos usuários previstos, com 

independência, informações objetivas e confiáveis, 

conclusões ou opiniões baseadas em evidência 

suficientes e apropriada, relativas às entidades 

públicas;  

b) aperfeiçoando a accountability e a transparência, 

promovendo melhorias contínuas e permanente 

confiança no uso apropriado de recursos e bens 

públicos e no desempenho da administração pública 

(grifo nosso); 

c) o mecanismo “controle” não se refere à atuação da 

unidade de controle interno ou de correição, remete às 

práticas que têm o potencial de promover o controle 

das organizações públicas pelas partes interessadas. 

d) fortalecendo a efetividade dos órgãos que, dentro do 

ordenamento constitucional, exercem funções gerais 

de controle e correição sobre o governo, bem como dos 

responsáveis pela gestão de atividades financiadas 

com recursos públicos;  

e) criando incentivos para mudança ao proporcionar 

conhecimento, análises abrangentes e recomendações 

bem fundamentadas para aprimoramentos. 
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A criação da Auditoria Interna ocorre mediante lei, em cada esfera de 

governo, por se tratar de uma macro função do Controle Interno, podendo ser 

executada em estruturas menores através de cargo devidamente formalizado.  

A Auditoria Interna leva em consideração aspectos de materialidade, 

relevância, vulnerabilidade, riscos, ocorrências pretéritas que podem ser 

falhas e/ou erros, bem como outras deficiências anteriores, alertas, 

recomendações e manifestações do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 

que devem ser observadas tempestivamente. 

Nesse sentido, o Sistema de Controle Interno através da macro função 

de Auditoria Interna poderá executar uma ou mais modalidades de auditoria 

de acordo com a necessidade, profundidade exigida, tipo de organização e 

tamanho da sua estrutura administrativa, podendo aplicar os principais tipos 

de auditoria:  

 

TIPOS DE AUDITORIA DETALHAMENTO 

Avaliação de Gestão Emite opinião com vistas a certificar a 

regularidade das contas, a execução dos 

contratos, a probidade na aplicação dos recursos 

públicos e a guarda ou administração de valores 

e outros bens confiados. 

Acompanhamento de 

Gestão 

Atua em tempo real sobre os atos e fatos efetivos, 

sobre os efeitos potenciais positivos e negativos 

de uma unidade ou setor da entidade pública, 

evidenciando melhorias e economias existentes 

no processo ao desempenho da sua missão 

institucional. 
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Contábil Examina os registros e documentos contábeis, 

mediante procedimentos específicos, pertinentes 

ao controle do patrimônio da organização. 

Operacional Avalia as ações gerenciais e os procedimentos 

relacionados ao processo operacional da 

administração, com a finalidade de emitir opinião 

sobre a gestão quanto aos aspectos da eficiência, 

eficácia, economicidade, procurando auxiliar a 

administração na gerência e nos resultados. 

Especial Examina fatos ou situações consideradas 

relevantes, de natureza incomum ou 

extraordinária, para atender determinação 

expressa de autoridade competente.  

 

Além desses exemplos de tipos de Auditoria, pode-se fazer uso de vários 

outros que necessitarem, a depender do caso em questão. E, a partir da 

execução dessas fases, parte-se para a apuração que consiste na execução de 

procedimentos, a fim de averiguar atos e fatos inquinados de ilegalidade ou de 

irregularidade praticados na utilização de recursos públicos.  

A exemplo da Constituição Federal de 1988, que em seu art. 71, IV, 

prevê que a atuação governamental deve ser executada em cinco tipos de 

auditoria:  

1) contábil;  

2) financeira;  

3) orçamentária;  

4) operacional; e,  

5) patrimonial.  
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 Já a auditoria governamental na classificação da INTOSAI pode ser 

dividida em três grandes modalidades (tipos): financeira (ISSAI 1000), 

operacional (ISSAI 3000) e de conformidade (ISSAI 4000), conforme 

disponíveis em (http://www.issai.org/composite-344.htm), definidas da 

seguinte forma:  

1) Auditoria financeira: que tem como finalidade 

determinar se a informação financeira de uma 

entidade é apresentada em conformidade com a 

estrutura de relatório financeiro e o marco regulatório 

aplicável. 

2) Auditoria operacional: que foca em determinar se 

intervenções, programas e instituições estão operando 

em conformidade com os princípios da economicidade, 

eficiência e efetividade, bem como se há espaço para 

aperfeiçoamento. 

3) Auditoria de conformidade: que é realizada para 

avaliar se atividades, transações financeiras e 

informações cumprem, em todos os aspectos 

relevantes, as normas que regem a entidade auditada.  

 

Assim, a atividade de Auditoria Interna deve ser desenvolvida de forma 

que adicione valor às unidades auditadas, fomentando a melhoria dos 

processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos 

da gestão. De acordo com o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de 

Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (2017, p. 36 e 

37) são atribuições típicas dos auditores internos governamentais:  

 

a) executar o trabalho de acordo com as normas e práticas 

de auditoria aplicáveis;  
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b) observar as orientações do supervisor e do coordenador 

de equipe;  

c) em conjunto com o coordenador e o supervisor, elaborar 

cronograma para o trabalho de auditoria;  

d) participar da elaboração do programa de trabalho;  

e) executar as atividades de acordo com o planejamento 

realizado;  

f) coletar e analisar informações relevantes e precisas por 

meio de procedimentos e técnicas de auditoria 

apropriados;  

g) elaborar os documentos de comunicação com a Unidade 

Auditada e submetê-los à avaliação do coordenador de 

equipe;  

h) assegurar a suficiência e a adequação das evidências de 

auditoria para apoiar achados, recomendações e 

conclusões da auditoria;  

i) registrar as atividades realizadas em papéis de trabalho, 

conforme políticas e orientações estabelecidas; 

j) manter a confidencialidade e a segurança de 

informações, dados, documentos e registros;  

k) comunicar quaisquer achados críticos ou 

potencialmente significativos ao coordenador ou ao 

supervisor do trabalho em tempo hábil;  

l) quando houver limitação do trabalho, comunicar o fato, 

de imediato, ao coordenador ou ao supervisor do 

trabalho. 

 

Dessa forma, através da atividade de auditoria interna desempenhada 

pelo auditor interno, é possível avaliar a eficácia dos procedimentos de 
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controle inerentes existentes no administrativo, podendo rever rotinas e 

processo e propor alterações nas Instruções Normativas para aprimoramento 

dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas. 

Ao final, o que se espera é que a auditoria interna possa auxiliar a 

organização a alcançar seus objetivos, por meio de uma abordagem 

sistemática e disciplinada, capaz de avaliar e promover melhorias na eficácia 

dos processos de gerenciamento de riscos e controle. 

Logo, a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) deve criar o controle interno 

e seus macroprocessos, dentre os quais está contida a Auditoria Interna, a fim 

de atender às boas práticas de governança nessa organização. 
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2 PROMOVER A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CABEDELO (PB) 

 

Ao tratar de transparência pública, cabe resgatar a Carta Magna em 

1988, no seu art. 5º, XXXIII c/c art. 37, §3º, II, já considerava o acesso à 

informação um direito fundamental do cidadão.  

Desde então, a estrutura legalista brasileira aplicada ao setor público, 

vem canalizando esforços e tentando avançar nessa área, estabelecendo 

regras cada vez mais pontuais para promoção da transparência na 

Administração Pública.  

A Lei Complementar nº 101/2000, conhecida nacionalmente por Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), veio corroborar nesse sentido, concretiza 

diretamente a transparência administrativa, ao estabelecer os meios através 

dos quais se pode assegurar a transparência da gestão fiscal, tais como o 

incentivo à participação popular e realização de audiência públicas durante 

os processos de elaboração e discussão dos planos, leis de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos (parágrafo único do art. 48). 

A transparência na LRF coloca à disposição da sociedade diversos 

mecanismos de cunho democrático e obriga os gestores públicos a emitirem 

declarações de responsabilidade como, também, a permitirem o acesso 

público a essas informações. 

Em 2009, a Lei Complementar 131, conhecida por Lei da Transparência 

alterou a LRF, determinando que sejam disponibilizados em tempo real, 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, através de meios 

eletrônicos de acesso público e seu descumprimento deve ser comunicado ao 

Tribunal de Contas e ao Ministério Público.  Mais uma vez, fica evidente os 

esforços desempenhados no sentido de melhorar a transparência das 

informações do setor públicos para os seus mais diversos tipos de usuários. 
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Na sequência, em 2011, a Lei 12.527, conhecida por Lei de Acesso à 

Informação (LAI), regulou o direito constitucional de acesso à informação, 

obrigando União, os Estados, o Distrito Federal e municípios a observarem 

procedimentos para garantia da transparência à sociedade. Dessa forma, a 

LAI garantindo gratuidade da informação, estabeleceu limites de prazos para 

atendimento das solicitações e possibilitou o uso do recurso pelo requerente 

em caso de negativas de apresentação de informações.  

Essa mesma Lei, também, obrigou a criação de serviços de acesso à 

informação (SIC), de forma física e eletrônica, impediu exigências exageradas 

de identificação e, ainda, a apresentação de justificativas para os pedidos. Sem 

dúvida alguma, ela é um grande marco na promoção da transparência 

pública.  A LAI estabeleceu a publicidade como regra e o sigilo como exceção. 

Cabe ressaltar que os arts. 7º e 8º da LAI obrigaram que os sites oficiais 

das organizações públicas a manterem informações íntegras, autênticas, 

atualizadas e disponíveis em formato aberto. Em 2017, o Decreto Federal 

9.203 definiu a transparência como princípio da governança pública, e 

estabeleceu, como uma das diretrizes da governança, a promoção da 

comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos 

resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à 

informação.  

A partir de então, promover a transparência pública nas organizações 

implica em:  

a) Assegurar transparência ativa e passiva, admitindo-se o 

sigilo, como exceção.  

b) Identificar as demandas por informação das partes 

interessadas.  

c) Disponibilizar informações relacionadas à área de atuação 

da organização e a comunicação com as diferentes partes 

interessadas.  

d) Avaliar a satisfação das partes interessadas com a 

transparência da organização.  
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e) Utilizar os resultados da análise para subsidiar os gestores 

públicos no aprimoramento dos serviços prestados à 

sociedade.  

f) Facilitar o manuseio e a análise das informações.  

g) Criar processos para o engajamento de cidadãos, com os 

meios ou canais de transparência. 

h) Fomentar o uso eficiente e efetivo das bases de dados pela 

sociedade. 

Nesse contexto, a transparência tem por objetivo permitir a prática de 

um controle social mais efetivo, partindo do pressuposto de que quanto mais 

se conhecer sobre as contas públicas, mais o cidadão terá condições de cobrar, 

exigir e, principalmente, de fiscalizar a devida aplicação dos recursos públicos 

aos gestores confiados. 

No caso da Câmara Municipal de Cabedelo (PB), por meio desse 

trabalho, pode-se observar que ela mantém como mecanismo de 

transparência pública em atendimento a legislação vigente, seu site oficial 

disponível no link: https://cmcabedelo.pb.gov.br/. Nele é possível acessar 

tanto o portal da transparência, como o e-SIC, que possuem funções e papéis 

diferentes, sendo mecanismos de realização da transparência ativa e da 

transparência passiva neste Poder Legislativo. 

O portal de transparência da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) tem, 

dentre as suas finalidades, o propósito e a missão de atender o cumprimento 

da transparência pública das informações, de evidenciar a estrutura 

organizacional da Casa Legislativa, de disponibilizar acesso às legislações, as 

ações dos parlamentares por meio do SAPL e outras diversas informações.   

Ele foi estruturado de maneira em que há muitos caminhos para se 

chegar às informações disponibilizadas, seu painel é de fácil navegação e de 

acesso livre, não requer cadastro de usuário e nem senhas. Conta com uma 

gama de dados que são divulgados em cumprimento a legislação vigente, 

provenientes de diversas fontes de informação, entre as quais o Sistema de 

Informações Contábeis, que permite a evidenciação dos repasses duodecimais 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR II 
 

 

CNPJ: 27.580.036/0001-48 - Rua Padre Anchieta, 1691, Bigorrilho - Curitiba – PR 
13 

e das despesas realizadas. Mas os avanços na transparência pública, como 

um dos mecanismos das boas práticas de governança, deve ser um trabalho 

contínuo e em permanente aprimoramento. 

Segundo a ISSAI 20, a transparência pública é uma força poderosa que, 

quando aplicada de forma consistente, pode ajudar a combater a corrupção, 

melhorar a governança e promover a accountability (INTOSAI, 2010). Nesse 

sentido, esta consultoria técnica especializada passa a sugerir algumas 

observações de lacunas existentes neste Poder Legislativo, que se 

implementadas são capazes de promover aumento da cultura da 

transparência e da divulgação proativa de informações, utilizando-se dos 

meios de tecnologia já existentes, cabendo destacar os itens que são 

pontuados a seguir:  

1) Realizar ações de conscientização com os seus parlamentares, 

servidores e público em geral, sobre a transparência e natureza 

pública das informações divulgadas pela Casa. 

2) Disponibilizar as principais informações públicas em formatos 

compatíveis com as necessidades especiais das pessoas com 

deficiência, gerando inclusão e aumentando a participação dos 

mais diversos tipos de usuários. 

3) Publicar no site oficial as perguntas e as respostas mais 

frequentes que são geradas por meio do uso do Serviço de 

Informações ao Cidadão (SIC) e do sistema e-SIC, de forma a 

facilitar a comunicação, pois muitas vezes a dúvida de um usuário 

é, também, a dúvida de vários outros, e essa ação contribui para 

minimizar o retrabalho e otimizar o tempo de todos os envolvidos, 

seja o solicitante ou o respondente. 

4) Estabelecer uma rotina de publicação de relatórios estatísticos de 

pedidos de informação no site. Isso gera um termômetro de 

avaliação do serviço que está sendo prestado e permite métricas 

para reavaliar ações de melhorias. 
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5) Publicar relatório anual de cumprimento da Lei de Acesso à 

Informação (LAI) no site, contendo no mínimo as atividades 

desempenhadas pela organização, envolvendo os atendimentos de 

acesso à informação, evidenciando os dados de número de 

atendimentos, assuntos e/ou temáticas envolvidas, prazo médio 

de tempo de resposta e cumprimento legal. 

6) Publicar relatório anual de interação com os cidadãos por meio 

das redes sociais como o Facebook, o Twitter, o Instagram, o 

Youtube etc. no site, contendo no mínimo a taxa de engajamento, 

a frequência de compartilhamentos, conteúdos que despertaram 

mais interesse, uso de enquetes, post educativos, respostas de 

stories, entre outros. 

7) Manter a Carta de Serviços ao Usuário atualizada no site, de fácil 

acesso. 

8) Divulgando níveis de satisfação dos usuários para os serviços 

prestados. 

9) Divulgar no site a gestão patrimonial de seus bens móveis e 

imóveis, discriminando pelo menos a natureza, quantidades, 

destinação e estado de uso. 

10) Divulgar no site na internet o conteúdo de suas prestações 

de contas, inclusive o Parecer do Tribunal de Contas do Estado 

da Paraíba. 

 

A partir dessas sugestões, a Câmara Municipal de Cabedelo (PB) deve 

manter uma rotina de revisão permanente dessas ações, de forma clara e 

objetiva, para as que as informações sejam apresentadas a sociedade e aos 

demais usuários, não só em atendimento a legislação vigente, mas, 

principalmente, preocupados com um padrão mínimo de qualidade 
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informacional, considerando as boas práticas de governança, e, assim, 

estreitando cada vez mais seus canais de comunicação com o público em 

geral. 
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3 GARANTIR A ACCOUNTABILITY DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 

(PB) 

 

O termo “Accountability”, de origem inglesa, consiste no “dever de 

prestar contas” que uma organização tem, em decorrência da 

“responsabilização” oriunda de uma delegação de poder. E é considerado 

um termo “guarda-chuva”, dada a sua abrangência.  

Accountability é um processo que as entidades do setor público e 

os indivíduos dentro delas são responsáveis por decisões e ações, incluindo a 

forma como são geridos os recursos públicos, bem como todos os aspectos 

relacionados ao desempenho e aos resultados (IFAC, 2001). A accountability 

necessita que seja cultivada por uma cultura organizacional consciente de que 

a explicação, a demonstração e a justificativa dos seus atos e das suas 

decisões à sociedade é algo necessariamente importante, por estar relacionada 

a finalidade precípua de representar os interesses da coletividade. 

Cabe ressaltar que, para que a accountability ocorra de maneira efetiva, 

não se pode dispensar o envolvimento concreto da sociedade, que tem um 

importante papel nesse contexto de acompanhar os atos e os fatos de seus 

representantes. Por essa razão a “prestação de contas” dos entes públicos deve 

prezar pela qualidade e disponibilidade de informações à sociedade. 

Observa-se que é crescente a tendência da divulgação dos atos e dos 

fatos que envolvem os gestores públicos em meios eletrônicos de amplo acesso, 

como por exemplo os Portais de Transparência, que funcionam como uma 

importante ferramenta que checar as ações dos órgãos e/ou instituições, 

ressalvadas as hipóteses legais de sigilo. 

A alta administração é a responsável por garantir que a implementação 

do modelo de governança pública inclua mecanismos de accountability que 

lhes garanta a efetividade em direção aos interesses da sociedade e o acesso 

informações de interesse público. 
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O conceito de accountability está diretamente relacionado ao conceito de 

democracia, pois quanto mais enraizados os valores democráticos na 

sociedade, maiores as práticas de accountability nesse cenário. Contudo, a 

accountability é uma condição necessária para haver democracia, uma vez que 

a ausência de controles efetivos e de responsabilização tenderiam a fragilizá-

la (Campos, 1990).  

De acordo com o TCU (2020, p. 97) para garantir a accountability no 

setor público é preciso contemplar:  

 

a) Prestar contas da atuação organizacional, de acordo 

com a legislação vigente e demandas da sociedade. A 

prestação de contas não deve se restringir aos relatórios 

entregues aos órgãos de controle, nem a disponibilizar à 

sociedade somente o que está imposto em norma, mas 

garantir que estejam disponíveis, em locais de amplo 

acesso (como a internet), as informações de interesse 

geral, e que essas possibilitem uma avaliação do valor 

que a organização entrega à população.  

b) Estabelecer canal para recebimento de manifestações 

das partes interessadas. Pressupõe diretrizes que 

orientem o recebimento, encaminhamento e tratamento 

das manifestações. Pressupõe ainda a existência de 

política que garanta a não retaliação a denunciantes de 

boa fé e sanção aos que produzirem falsa denúncia. O 

canal deve ser amplamente divulgado para os públicos 

interno e externo, e possibilitar o sigilo do denunciante 

nos termos da lei. Cada denúncia recebida deve ser 

analisada em processo individual, e as referentes à 

liderança superior devem ser destinadas a uma 

instância superior de governança. Como resultado, 

espera-se que o público-alvo reconheça a 
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disponibilidade, adequação e eficácia do canal de 

manifestações.  

c) Designar as instâncias responsáveis por apurar 

(mediante denúncia ou de ofício) e tratar desvios éticos 

e infrações disciplinares cometidos por gestores, 

servidores ou empregados da organização; observados 

os princípios do contraditório e da ampla defesa.  

d) Padronizar procedimentos para orientar a apuração e 

tratamento de desvios éticos, de ilícitos administrativos 

e de atos lesivos cometidos por pessoas jurídicas contra 

a organização (exemplos: sindicâncias, processos 

administrativos disciplinares; processos 

administrativos de responsabilização; tomada de contas 

especial).  

e) Capacitar as equipes que compõem as comissões 

processantes, bem como as de sindicância e de 

investigação. Tal medida reduz o risco de nulidades 

formais nos procedimentos correcionais e o consequente 

impedimento de punir os responsáveis. 

 f) Adotar meios de simplificação de apuração e punição de 

faltas de menor potencial ofensivo, estimulando termos 

de ajustes de conduta e outros mecanismos que 

reduzam o custo administrativo de processamento de 

falhas menores em relação a questões mais relevantes. 

 

Segundo a INTOSAI (2010), a accountability e a transparência são dois 

elementos importantíssimos para alcançar as boas práticas de governança. 

Garantir a accountability é uma prática que está, portanto, diretamente 

relacionada à promoção da transparência.  
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No entanto, a promoção da transparência isoladamente não garante a 

accountability, pois esta última exige que os responsáveis informem e 

justifiquem suas decisões no que tange à gestão dos recursos públicos, e, 

ainda, que as estruturas e processos organizacionais garantam que eles sejam 

responsabilizados por suas ações. 

Nesse sentido, a legislação brasileira tem avançado no tema, por meio 

da obrigatoriedade de disponibilização das informações acerca da atuação das 

pessoas e das organizações que gerem recursos públicos.  

Em 2002, a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe regras para a 

prestação de contas da gestão fiscal a todos os entes federativos, 

determinando, em seu art. 48, a ampla divulgação, inclusive por meios 

eletrônicos, de: planos; orçamentos; leis de diretrizes orçamentárias; 

prestações de contas e respectivos pareceres prévios; relatórios resumidos da 

execução orçamentária; relatórios de gestão fiscal; e as versões simplificadas 

desses documentos.  

Em 2009, a Lei da Transparência acrescentou dispositivos à LRF, 

incentivando a participação da sociedade no planejamento e 

acompanhamento dos gastos públicos, obrigando todos os entes da Federação 

a disponibilizarem, em tempo real e em meios eletrônicos de acesso público, 

informações referentes à execução orçamentária e financeira (art. 48 e 48-A). 

Em 2011 a Lei de Acesso à Informação inovou ao não limitar a prestação 

de contas a dados fiscais, mas ampliá-la para todas as atividades exercidas 

pelos órgãos e entidades, inclusive às relativas a: políticas, estrutura 

organizacional e serviços; implementação, acompanhamento e resultados de 

programas, projetos, ações, indicadores e metas propostos; resultados de 

inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos 

de controle interno e externo (arts. 7º e 8º).  

Na sequência, o Decreto 7.724/2012 que regulamentou a LAI para a 

Administração Pública Federal, obrigou os órgãos e entidades federais a 

divulgarem informações individualizadas acerca de remuneração e subsídio 

recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, 
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incluindo auxílios, ajudas de custo, proventos de aposentadoria e pensões 

(art. 7º, VI).  

Em 2013, a Lei 12.813, em seu art. 11, estabeleceu a divulgação diária, 

na internet, da agenda de compromissos públicos de: ministros de Estado; 

ocupantes de cargos de natureza especial ou equivalente e do Grupo-Direção 

e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6 e 5 ou equivalentes; presidente, 

vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, 

empresas públicas ou sociedades de economia mista.  

Em 2016, a Lei 13.303, conhecida como a Lei das Estatais estabeleceu 

para as empresas públicas e sociedades de economia mista, a obrigação de 

divulgar: relatório integrado ou de sustentabilidade anual; carta anual de 

governança corporativa; política de distribuição de dividendos; política de 

transações com partes relacionadas; política de divulgação de informações; 

informações tempestivas e atualizadas de dados econômico-financeiros, 

fatores de risco, políticas e práticas de governança corporativa (art. 8º); forma 

de remuneração dos administradores (art. 12); execução de seus contratos e 

orçamento (art. 88).  

Dessa forma, todo esse marco legalista no Brasil, vem ao longo dos anos 

avançando e corroborando no sentido de que é obrigação dos agentes públicos 

e das organizações públicas que gerenciam recursos públicos, assumirem as 

responsabilidades por suas decisões e pela prestação de contas de sua 

atuação de forma voluntária, inclusive sobre as consequências de seus atos e 

omissões. 

Nesse sentido, esta consultoria técnica especializada sugere algumas 

observações de lacunas existentes neste Poder Legislativo, que se 

implementadas são capazes de promover aumento da cultura da 

accountability, utilizando-se dos meios de tecnologia já existentes, cabendo 

destacar os itens que são pontuados a seguir:  
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1) Criar o código de ética e conduta dos servidores da 

Câmara Municipal de Cabedelo (PB), que deve ser de 

fácil compreensão, abrangente e objetivo. Esse código 

deve se aplicar a todos os integrantes do órgão ou 

entidade, sejam servidores, comissionados, 

terceirizados ou parceiros, sob pena de frustrar as 

diretrizes insculpidas nesse documento. 

2) Criar um canal de denúncias no site oficial, como 

maus um instrumento de promoção do controle social, 

para quem possa interessar tenha a segurança e o 

respaldo para manifestar-se, informando atos ilícitos 

praticados contra a administração pública nessa Casa. 

Este acesso, garante que a análise preliminar da 

denúncia se dará dentro da Ouvidoria, para que, após 

essa primeira verificação, seja encaminhada 

para autoridade competente e adequada, dando 

sequência a apuração do caso.  

3) Promover a ampla divulgação e o conhecimento das 

práticas e das ferramentas de accountability 

disponibilizadas pela Casa, tanto para a sua estrutura 

administrativa e legislativa, como também para a 

sociedade cabedelense. 

 

A busca permanente por melhores práticas do exercício da 

accountability podem elevar as boas práticas de governança na organização e 

do controle social, na medida em que se amplia a confiança mútua entre o 

governo e a sociedade.  

Quanto melhor e mais evoluído for esse processo, mais eficiente tende a 

ser a gestão e, consequentemente, mais benefícios serão gerados através da 

garantia do exercício da democracia.  
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Assim, para que esse mecanismo de governança alcance êxito, se faz 

necessário que de um lado a sociedade exerça seu papel, por meio de cidadãos 

conscientes e organizados em prol da melhora das condições de vida de toda 

a coletividade e, do outro lado, a organização pública forneça informações 

corretas, claras, relevantes e tempestivas para toda a população, reforçando a 

legitimidade das políticas públicas e a segurança de seus atos. 

 E, por fim, além que foi sugerido aqui nos itens 2 e 3, por esta 

consultoria técnica especializada, esse documento também contém as rotinas 

e processos para a Auditoria Interna da Câmara Municipal de Cabedelo (PB), 

aqui propostas como parte integrante dessas etapas desta consultoria, que 

segue em apêndice, como modelo, para que após a devida aprovação, seja 

disponibilizado no site oficial deste Poder, dentro do link que trata da 

Governança no site oficial desta Casa. 

 

 

 

 

 
Associação Brasileira de Professores de Nível Superior II 

Dr. Orleans Silva Martins 
Responsável Técnico 
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ROTINAS E PROCESSOS PARA AUDITORIA INTERNA 

1 APRESENTAÇÃO DAS ROTINAS E PROCESSOS PARA A AUDITORIA 

INTERNA 

 

Após a criação da Auditoria Interna na Câmara Municipal de Cabedelo 

(PB) é preciso ser estabelecido por meio de normativos as rotinas e os 

processos a serem executados, a fim de prevenir e mitigar os principais riscos 

que a organização possa estar exposta. 

Esse documento tem como objetivo oferecer um modelo mínimo que 

possa atender às necessidades desta Casa, instituído rotinas e processos para 

o funcionamento, monitoramento e acompanhamento das atividades 

desenvolvidas, visando evitar falhas, detectar e mensurar possíveis 

problemas, para poder oferecer alternativas de soluções capazes de atender e 

garantir o desempenho da missão institucional com o menor risco possível.  

Dessa forma, pode-se acompanhar os atos e fatos praticados pela alta 

administração, de modo a verificar se foram cumpridos de forma impessoal, 

sem privilégios e sem desvio de finalidade, já que a falta de competência e a 

irregularidade na edição de atos podem acarretar a anulabilidade ou nulidade, 

por afrontar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, que regem a Administração Pública.  

A Câmara Municipal de Cabedelo (PB) deve adotar como rotina técnica 

a elaboração de normativos, que tem como objetivo a padronização dos 

procedimentos e rotinas de auditoria interna, em conformidade com as 

exigências legais e regulamentares, que poderão ser editadas pela 

controladoria geral do legislativo municipal, compreendendo os métodos e 

medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, 

objetivos, metas e orçamentos, procurando proporcionar a fidelidade das 

informações e assegurar o cumprimento da Lei. 

Cabe ressaltar, que devido a multiplicidade de dados e de informações 

que podem ser encontradas dentro de uma organização pública, nenhuma 

metodologia de auditoria interna governamental pode atender completamente 

a todas as situações existentes.  

Logo, são muitos os aspectos que poderão ser auditados, e não se 

pretende esgotá-los, mas dar início a rotinas e processos padronizados que 

possam ser aperfeiçoados sempre que se fizerem necessários, servindo como 

um orientador na execução dos trabalhos diários da Casa, englobando 

diretrizes para o estabelecimento do planejamento, do exame, da avaliação, da 

conclusão e do oferecimento de medidas saneadoras e sugestões de melhorias. 

 Nesse contexto, o presente referencial técnico sugere a implantação de 

práticas de auditoria interna governamental a serem exercidas no âmbito da 

Câmara Municipal de Cabedelo (PB), fornecendo uma estrutura básica para o 

aperfeiçoamento de sua atuação, dentro da sua realidade institucional, com a 

finalidade de agregar valor à gestão, tomando por base o já consolidado 

trabalho realizado pela Controladoria Geral da União (CGU) na temática de 

auditoria interna governamental, que disponibiliza em seu site oficial 

expressivos normativos norteadores de atuação dos órgãos de controle pelo 

Brasil.   

Portanto, este documento, busca indicar formas de colocar em prática 

requisitos definidos de rotinas e processos a serem observados pela auditoria 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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interna, de modo a contribuir para uniformizar entendimentos e 

procedimentos técnicos, sem, contudo, restringir a autonomia desta Casa no 

que tange à definição de seus métodos de trabalho, sistemas e modelos. 

 

2 ASPECTOS NORMATIVOS 

 

A atividade de auditoria interna governamental tem como propósito 

aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliação, assessoria 

e aconselhamento baseados em risco. 

A primeira condição para a eficiência dos trabalhos consiste na 

estruturação de auditoria interna, uma vez que as rotinas e processos que 

fazem partes das avaliações, dependem de pessoas, dos controles existentes e 

da gestão administrativa. 

Na sequência, faz-se necessário a uniformização dos procedimentos e 

dos trabalhos utilizados nas atividades de controle, que vão além do aspecto 

meramente operacional, pois envolve a própria imagem da organização junto 

ao público. 

Os trabalhos a serem desenvolvidos pela auditoria interna objetivam a 

adequação da gestão de riscos operacionais, dos controles internos 

administrativos e do processo de governança, proporcionando uma razoável 

garantia de que a organização funcione de acordo com o planejado, 

recomendado sempre que for preciso melhorias nas operações em termos de 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e equidade do desempenho da 

gestão. 

Cabe ressaltar que a auditoria interna também realiza um trabalho 

organizado de revisão e apreciação dos controles internos, de avaliação 

independente e de assessoramento a administração, procurando garantir o 

cumprimento das metas previstas nos instrumentos de planejamento e 

avaliando os resultados previstos. 

É política de atuação de auditoria interna busca agir preventivamente, 

fortalecendo cada vez mais o controle interno, evitando e minimizando a 

ocorrência de erros e/ou falhas, antes que elas produzam efeitos danosos ao 

erário público. 

No Brasil, o Instituto Rui Barbosa (IRB), do qual são membros o 

Tribunal de Contas da União e os demais Tribunais de Contas brasileiros, é 

responsável por emitir as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público 

(NBASP), que têm como objetivo promover uma auditoria independente e 

eficaz e apoiar os tribunais de contas no desempenho de suas atribuições 

constitucionais e legais, em benefício da sociedade. 

O marco referencial compreende: 

1) As NBASP de nível 1 quem definem os princípios basilares e os 

pré-requisitos para o adequado funcionamento dos tribunais de 

contas brasileiros e para a realização de suas atividades de 

auditoria e, sempre que aplicável, demais atividades de 

fiscalização.  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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2) As NBASP de nível 2 que estabelecem os princípios 

fundamentais que são aplicáveis a todos os trabalhos de 

auditoria do setor público, independentemente de sua forma ou 

do seu contexto. 

3) As NBASP de nível 3 que transformam os princípios que estão 

nas normas do nível anterior em requisitos que devem ser 

obrigatoriamente seguidos nos diferentes trabalhos de 

fiscalização. 

 

Essas NBASP foram desenvolvidas com base nas Normas 

Internacionais de Auditoria das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), 

emitidas pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI). Bem como, também foram utilizadas como referência 

as Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União, as Normas de 

Auditoria Governamental e as resoluções da Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). 

Dessa forma, a auditoria interna no setor público, se revela como 

essencial, por fornecer ao sistema de controle, bem como aos responsáveis 

pela governança e a alta administração, informações e avaliações 

independentes e objetivas acerca da gestão e do desempenho de políticas, 

programas e operações governamentais. 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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3 ASPECTOS PRÁTICOS 

 

O processo de auditoria interna na prática, inicia-se com a elaboração 

da proposta de Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) para o ano seguinte, 

que deverá ser submetida à aprovação da Presidência do Poder Legislativo 

Municipal. 

No PAAI deve constar os setores que serão auditados, a finalidade, o 

tipo de auditoria, o período estimado, a quantidade de auditores e as demais 

informações que se fizerem necessárias, podendo sofrer alterações, por 

conveniência administrativa. 

Com base no PAAI o auditor responsável pelo trabalho inicia seu 

planejamento através de consulta de trabalhos anteriores, de manuais de 

procedimentos legislação, sistemas, entrevistas, análise dos processos e 

controles existentes. 

Quanto à programação de execução, a auditoria interna no setor 

público pode ser: 

1) Regular – quando se referem aos trabalhos contidos no Plano 

Anual de Auditoria Interna (PAAI), destinada a acompanhar e 

avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de gestão e 

controle interno, adotados pelas unidades responsáveis e 

executoras dos sistemas administrativos. 

2) Especial – quando abrange a realização de trabalhos especiais 

de auditoria, não compreendidos no PAAI, destinada ao exame 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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de fatos ou situações consideradas relevantes, seja de natureza 

incomum e extraordinária, ou para atender solicitação dos 

ordenadores de despesa. 

De acordo com o Manual de orientações técnicas da atividade de 

auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal, no geral as 

auditorias no setor público podem ser classificadas em três tipos principais: 

1) Auditoria Financeira ou Contábil – busca determinar se a 

informação financeira da organização está em conformidade 

com a estrutura de relatório financeiro, de modo que 

permita ao auditor, expressar uma opinião sobre as 

informações financeiras livres de distorções, fraude ou erro. 

2) Auditoria de Conformidade - busca avaliar se atividades, 

transações financeiras e informações cumprem, em todos os 

aspectos relevantes, as leis, os normativos, os 

regulamentos, políticas, códigos estabelecidos, acordos ou 

os princípios gerais que regem a gestão financeira do setor 

público e a conduta dos agentes públicos. 

3) Auditoria Operacional ou de Desempenho - busca 

determinar se intervenções, programas e instituições estão 

operando em conformidade com os princípios de 

economicidade, eficiência e efetividade. Esse tipo de 

auditoria apresenta recomendações para aperfeiçoamento. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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3.1 ELEMENTOS BÁSICOS E TIPOS DE TRABALHO 

 

 De acordo com o Manual de orientações técnicas da atividade de 

auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal, no geral as 

auditorias do setor público contam com os seguintes elementos básicos: o 

auditor, uma parte responsável e os usuários previstos.  

O papel de auditor é desempenhado pelas pessoas que recebem a tarefa 

de conduzir auditorias. As partes responsáveis podem ser responsáveis pela 

elaboração da informação sobre o objeto, pela gestão do objeto ou por atender 

recomendações acerca do objeto, e podem ser pessoas ou organizações. E, os 

usuários previstos compreendem pessoas, organizações ou grupos destas 

para quem o auditor elabora o relatório de auditoria, podendo ser o controle, 

os responsáveis pela governança ou a alta administração. 

Por sua vez, os trabalhos realizados pela auditoria no setor público 

podem ser classificados em dois tipos diferentes: trabalhos de certificação 

onde a parte responsável mensura o objeto de acordo com os critérios e 

apresenta a informação do objeto, sobre a qual o auditor então obtém 

evidência de auditoria suficiente e apropriada para proporcionar uma base 

razoável para expressar uma conclusão; e, trabalhos de relatório direto onde 

o auditor é quem mensura ou avalia o objeto de acordo com os critérios,  

seleciona-os, levando em consideração risco e materialidade. O resultado é 

apresentado no relatório de auditoria na forma de achados, conclusões, 

recomendações ou de uma opinião, podendo também proporcionar novas 

informações, análises ou novas perspectivas. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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4 TÉCNICAS DE AUDITORIA 

 

 As técnicas de auditoria constituem em um conjunto de procedimentos 

a serem adotados no desenvolvimento dos trabalhos, cabendo destacar no 

quadro a seguir as principais: 

 

TÉCNICAS DESCRIÇÃO 

Inspeção Física Trata-se de um procedimento de verificação in loco, 

destinado a apurar através da existência física a 

comprovação visual da existência do item, através da 

autenticidade o discernimento da fidedignidade do item, 

através da quantidade a apuração real física, e através 

da qualidade a comprovação visual ou laboratorial das 

condições de uso do item examinado. 

Exame da 

Documentação 

Original 

 

Consiste em evidenciar os documentos comprobatórios 

de transações, quando exigidos por imposição legal, 

comercial ou de controle, observando a autenticidade 

para constatar se a documentação é fidedigna e merece 

crédito, a normalidade para constatar se a transação é 

normal, a aprovação para constatar se a operação e os 

documentos foram aprovados por pessoa autorizada, o 

registro para comprovar se é adequado e houve 

correspondência contábil, fiscal, etc. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Conferência de 

Cálculos 

Objetiva a conferência dos valores, números, e revisão 

das memórias de cálculos das operações. 

Exame de 

Registros 

Contábeis 

Constatação da veracidade dos lançamentos contábeis, 

além de possibilitar levantamentos específicos como 

composição de saldos, conciliações, etc. 

Indagação Escrita 

ou Oral  

Consiste na formulação de quesitos e obtenção de 

respostas que podem ser obtidas através de declarações 

formais e informais. 

Exame de Livros e 

Registros 

Auxiliares 

Técnica conjugada com o uso de outra voltada a 

comprovar a fidedignidade dos registros principais 

examinados.  

Observação das 

Atividades  

Aplicação de testes flagrantes, constatação visual do 

auditor baseada na argúcia, conhecimentos e 

experiências do Auditor, através da qual se pode revelar 

erros, problemas ou deficiências. 

 

 A partir da prática adequada dessas técnicas conjugadas com os 

objetivos traçados conduzirá o auditor de forma segura rumo às conclusões 

da auditoria.  

Cabe destacar, que não existe técnica específica de auditoria voltada 

para detecção de fraudes ou erros, pois estes são descobertos em 

consequência da aplicação prática dos testes e extensão dos exames 

aplicados corretamente. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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5 AUDITOR 

 

O auditor interno deve seguir e respeitar as normas vigentes inerentes 

a essa execução dessa atividade, cabendo destacar as normas editadas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade: 

1) A Norma da Auditoria Interna. 

2) As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicáveis à Auditoria de 

Informação Contábil Histórica Aplicadas à Auditoria do Setor 

Público (NBC TASP) convergentes com as Normas Internacionais 

de Auditoria emitidas pela International Federation of Accountants 

(IFAC) e recepcionadas pela Organização Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), conforme 

Resolução CFC nº 1.601/20. 

 

 Ademais, é fundamental na realização da auditoria interna os 

auditores demonstrem sua ética profissional através dos seguintes atributos: 

 

1) Imparcialidade - baseando-se nos fatos, não emitindo 

julgamentos e tomando partidos. 

2) Independência - exercendo suas funções de forma livre e 

objetiva, por meio de julgamento imparcial e sem 

tendenciosidade, que é essência a realização de uma boa 

auditoria. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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3) Honestidade - não deve aceitar qualquer tipo de suborno ou 

propinas, ou forjar qualquer tipo de situação imprópria. 

4) Soberania – possuir o domínio do julgamento profissional, 

pautando-se no programa de auditoria de acordo com o 

estabelecido na ordem de serviço, na seleção e aplicação de 

procedimentos técnicos e testes cabíveis e na elaboração dos 

relatórios de auditoria. 

 

 Um auditor interno no setor público deve conter um conjunto de 

atributos dos quais cabe destacar: competência técnica; objetividade; 

planejamento; organização; zelo profissional; integridade; senso de percepção; 

sinceridade; bom senso; persistência; cooperação; boa entonação de voz; 

postura profissional; abordagens construtivas; e linguagem simples e 

inteligível. 

 O conjunto desses elementos indicará entre as pessoas que poderão 

compor uma equipe de auditores aquelas de melhor aptidão. 
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6 RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA 

 

Os resultados dos trabalhos de auditoria deverão ser comunicados na 

forma de Relatórios, que é o documento emitido, que contém introdução, 

objetivo, resultado de exames específicos, avaliação da gestão e 

recomendações. 

O Relatório Final deverá ser reavaliado, juntamente com o responsável 

pela unidade administrativa auditada, a fim de sanar possíveis dúvidas. E, 

na sequência será submetido à autoridade a quem recair a competência de 

ordenador de despesas do órgão auditado, podendo ser encaminhado de 

maneira sigilosa, quando o caso assim o exigir. 

O relatório de auditoria, bem como a exatidão das informações ali 

contidas, será de inteira responsabilidade do auditor que a realizou e deverá 

ser redigido de maneira clara e objetiva. 

Após o relatório, os auditores devem acompanhar a aceitação e 

implementação de suas recomendações pelo auditado, de modo a garantir a 

eficácia do seu trabalho, que pode ser realizado mediante designação 

específica ou no transcurso do trabalho de auditoria subsequente. 

É nesse momento que o impacto da auditoria será medido, quando é 

verificado o grau da efetiva adoção das providências pelo auditado e os 

benefícios decorrentes das recomendações, devendo quando possível, indicar 

quantitativamente esses efeitos, a exemplo de redução de despesa ou 

aumento de receita. E, ainda, também podem ser qualitativos como redução 

de tempo de espera. 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/


   
 
 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 

CNPJ: 09.220.922/0001-89 
Rua Doutor João Machado, 29, Centro, Cabedelo (PB), CEP: 58.100-243 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/                                                            
  Página 15 de 34 

 

 

ROTINAS E PROCESSOS PARA AUDITORIA INTERNA 

7 AUDITORIA NA PRÁTICA 

 

Apresenta-se a seguir sugestões de rotinas e processos mínimos a serem 

observados pela auditoria interno, quando for instituída, para os pontos que 

foram elencados, podendo ser atualizados sempre que forem necessários, de 

acordo com a estrutura definida no organograma desta Casa Legislativa, 

contemplando no mínimo:  

1) O planejamento orçamentário; 

2) O Jurídico; 

3) A Contabilidade; 

4) A Tesouraria; 

5) As Licitações e os Contratos; 

6) O Almoxarifado; 

7) O Patrimônio; 

8) A gestão de pessoas; 

9) A frota de veículos; 

10) As Obras. 
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PROGRAMA DE  

AUDITORIA INTERNA 
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PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 

ELEMENTOS DETALHAMENTO 

Setor a ser auditado Informar o nome do setor e o principal 

processo de trabalho a ser auditado. 

Objetivo Descrever de modo sucinto o objetivo 

principal da auditoria. 

Escopo Descrever de modo detalhado o objetivo da 

auditoria incluindo a amplitude dos exames. 

Tipo de Auditoria Indicar o tipo de auditoria que será aplicada. 

Período de Auditoria Informar o período de realização da 
auditoria. 

Questões de Auditoria 

 

Descrever de forma ordenada todas as 

questões de auditoria. 

Informações Requeridas/ 

Fontes de Informação 

Prever todas as informações necessárias e 

especificá-las. Não descrever sob forma de 

questionamento. Associar a pelo menos uma 

fonte de informação. 

Legislação Aplicável Indicar qual legislação se aplica a questão de 

auditoria. 

Descrição dos 

Procedimentos 

Detalhar os procedimentos em tarefa de 

forma clara, esclarecendo os aspectos a 

serem abordados. 

Técnica de Auditoria Descrever as técnicas que serão aplicadas. 

Responsável Técnico Indicar o nome do responsável pela auditoria. 
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ROTINAS E PROCESSOS PARA AUDITORIA INTERNA 

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 

ELEMENTOS DETALHAMENTO 

Caracterização Setor a ser auditado, objetivo e escopo da auditoria, 

data e responsável técnico. 

Introdução Contextualização do trabalho de auditoria com 

detalhamento das seguintes informações: 

a) Ato normativo que autorizou a auditoria;  

b) Visão geral do objeto de auditoria; 

c) Objetivo da auditoria;   

d) Período de execução da auditoria;   

e) Questões de auditoria;   

f) Composição da amostra avaliada, se for o caso;   

g) Técnicas utilizadas na auditoria;   

h) Eventuais limitações do trabalho de auditoria; e  

i) Critérios normativos adotados na avaliação do 

objeto auditado. 

Achados de 

Auditoria 

Os achados do trabalho de auditoria devem ser 

identificados e descritos detalhadamente, por 
ordem decrescente de relevância e materialidade. 

Cada achado do trabalho deverá mencionar os 

seguintes elementos:   

a) Objetos nos quais foram identificados;   

b) Fundamentos dos achados;   

c) Evidências que sustentem os achados;   

d) Possíveis causas que explicam os achados; e,   

e) Efeitos e consequências potenciais/reais 

derivados dos achados. 
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ROTINAS E PROCESSOS PARA AUDITORIA INTERNA 

Recomendações O relatório de auditoria interna deve apresentar 

recomendações à gestão superior. As 

recomendações devem ser redigidas de maneira 

objetiva e devem ser formuladas visando à 

possibilidade de mensuração de seu resultado, bem 

como de seu eventual acompanhamento.    

Conclusão Finalização do relatório, com data e assinatura do 
responsável técnico pelo trabalho de auditoria. 
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ROTINAS E PROCESSOS  

DE AUDITORIA INTERNA 

A SEREM DESENVOLVIDOS  

POR PONTOS DE CONTROLE 
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Instrumentos de 

Planejamento 

Verificar se a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

está em conformidade com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e com o Plano 

Plurianual (PPA) vigente. 

Verificar o cumprimento dos prazos legais 

vigentes para elaboração dos instrumentos 

de planejamento. 

Verificar a realização de audiências públicas 

para os instrumentos de planejamento. 

Duodécimo Verificar se o repasse  do duodécimo está 
sendo realizado mensalmente, de forma 
regular e em conformidade com a 
Constituição Federal de 1988, no art. 29-A. 

Verificar o lançamento contábil do repasse 
duodecimal em atendimento ao regime de 
caixa. 

Créditos adicionais Verificar no caso de abertura de crédito 
adicional  especial se está de acordo com a 
Lei e dentro do limite estabelecido. 

Limite de despesa com 

pessoal 

Verificar o disposto na legislação de gastos 

com vencimentos e subsídio em atenção ao 

limite de até 70% do valor do repasse 

duodecimal efetuado para a Câmara. 
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JURÍDICO 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Licitação Verificar nos processos licitatórios o parecer 

do Jurídico se está pertinente com os 

documentos comprobatórios, devendo levar 

em consideração no mínimo os seguintes 

elementos: 

• Situação física e jurídica dos licitantes; 
• Termos e valores firmados; 
• Regularidade formal e real dos 

procedimentos licitatórios; 

• Identificação dos responsáveis 
envolvidos. 

Contratos Verificar nos contratos firmados pela 
Administração e pelo contratado, se os 
critérios estabelecidos foram respeitados e a 
possibilidade da existência de problemas nas 
cláusulas. 

Recursos Humanos Verificar se há parecer jurídico em 
documentos pertinentes ao setor de 
Recursos Humanos quando solicitado. 

Normativos Verificar se o jurídico presta apoio técnico 
nas atualizações dos normativos. 

Ação judicial Verificar se o jurídico realiza o 

acompanhamento tempestivo das demandas 

judiciais da Casa, evitando maiores 

problemas. 
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ROTINAS E PROCESSOS PARA AUDITORIA INTERNA 

CONTABILIDADE 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Obrigações acessórias Verificar se as obrigações acessórias como:  

Gfip, Rais, DIRF, DCTF, foram enviadas no 

prazo legal e com todas as informações 

obrigatórias. 

Gestão Fiscal Verificar se o Relatório de Gestão Fiscal 
composto dos demonstrativos previstos, foi 
elaborado, publicado nos prazos legais e 
enviado para a Secretaria do Tesouro 
Nacional por meio do SICONFI. 

Limite de Gastos com 

Pessoal 

Verificar o acompanhamento dos gastos com 

pessoal do legislativo estão dentro do limite 
prudencial. 

Execução orçamentária Verificar na execução orçamentária o 

cumprimento dos estágios da receita e da 

despesa pública. 

Execução Financeira Verificar na execução financeira a 

movimentação do repasse duodecimal, 

aplicações financeiras e consignações. 

Incoporação de bens no 

ativo permanente 

Verificar o devido controle patrimonial dos 

bens móveis e imóveis adquiridos. 

Documentos 

comprobatórios 

Verificar o devido arquivamento das notas de 

empenhos, com os documentos de suporte da 

despesa pública anexados. 

CONTABILIDADE 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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ROTINAS E PROCESSOS PARA AUDITORIA INTERNA 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Balancetes Mensais Verificar se os Balancetes Mensais estão 

sendo elaborados no prazo legal e enviados 

para o Poder Executivo Municipal e para o 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. 

Demonstrações Contábeis Verificar se a Prestação de Contas Anual 
(PCA) está sendo elaborada no prazo legal e 
enviada para o Poder Executivo Municipal e 
para o Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba. 
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TESOURARIA 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Saldos Verificar se os saldos financeiros estão 

mantidos em conta de aplicação. 

Conciliação bancária Verificar se as conciliações bancárias 
evidenciadas no fechamento mensal e no 
encerramento do exercício estão em 
conformidade com os extratos bancários. 

Pagamentos Verificar se os pagamentos são realizados de 
forma indidualizada e com identificação, 

após a efetiva liquidação da despesa, por 
meio do documento comprobatório. 

Ingressos de recursos Verificar os ingressos de recursos oriundos 

de duodécimos e os rendimentos de aplicação 

financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/


   
 
 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 

CNPJ: 09.220.922/0001-89 
Rua Doutor João Machado, 29, Centro, Cabedelo (PB), CEP: 58.100-243 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/                                                            
  Página 26 de 34 

 

 

ROTINAS E PROCESSOS PARA AUDITORIA INTERNA 

LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Demandas Verificar se as licitações estão sendo em 

conformidade com o Plano Anual de 

Contratações. 

Comissão de Licitação Verificar a portaria de composição da 
comissão de licitação e sua renovação 
quando necessário. 

Etapas da Licitação Verificar o cumprimento das etapas de cada 
processo de licitação, com comprovação da 

homologação/adjudicação pela autoridade 
competente. 

Verificar as publicações tempestivamente. 

Verificar se as informações exigidas pelo 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

estão tempestivamente informadas no 
portal. 

Parecer do Jurídico Verificar no processo licitatório o parecer do 

Jurídico. 
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ROTINAS E PROCESSOS PARA AUDITORIA INTERNA 

ALMOXARIFADO 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Entradas e saídas Verificar o controle físico da entrada e saída 

dos materiais do Almoxarifado. 

Independência Verificar se o Almoxarifado tem 

independência dos setores de Compras e 

Contas a Pagar. 

Documentação Verificar se os documentos referentes à 

movimentação do Almoxarifado estão 

arquivados para consulta futura, a fim de 
possibilitar o seu fácil exame e manuseio, 

quando necessário. 
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ROTINAS E PROCESSOS PARA AUDITORIA INTERNA 

PATRIMÔNIO 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Registro no inventário de 

bens móveis 

Verificar no inventário dos bens móveis:  

a) Chapa de identificação com o número do 

registro cadastral;  

b) Nomenclatura e descrição do bem;  

c) Fornecedor;  

d) Numero da nota de empenho e valor;  

e) Documento fiscal;  

f) Localização dos bens móveis; 

g) Recolhimento por inservibilidade, perda ou 

extravio, furto ou roubo, obsoleto etc. 

h) Baixa. 

Ocorrências Verificar se as ocorrências com os bens são 

comunicadas formalmente ao Setor de 
Controle do Patrimônio. 
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ROTINAS E PROCESSOS PARA AUDITORIA INTERNA 

GESTÃO DE PESSOAS 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Registro funcional Verificar nos arquivos do setor de gestão de 

pessoas se os documentos relacionados às 

ocorrências funcionais estão arquivados em 

boa ordem. 

Frequência Verificar se a frequência dos servidores 
efetivos e comissionados é controlada através 
de registro de ponto. 

Férias Verificar se há o controle das férias dos 
servidores e comissionados, com o devido 

registro. 

Licenças Verificar se as licenças concedidas a 

servidores estão em conformidade com as 

normas vigentes e preservam o interesse 

público. 

Vantagens Verificar se as vantagens em pecúnia,  

atendem ao princípio da impessoalidade e 

são concedidas através de Portaria da 

autoridade competente. 

Estagiários Verificar se a contratação de estudantes 

estagiários se realizou  através de processo 

seletivo. 
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FROTA DE VEÍCULOS 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Registro dos veículos Verificar se os veículos automotores estão 

com o Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo (CRLV) e seguro 

DPVAT vigentes. 

Motoritas Verificar se os motoristas dos veículos 
automotores estão com a habilitação em dia. 

Combustível Verificar se o controle de autorização de 

abastecimento de combustível  com as 
respectivas quilometragens. 

Seguros Verificar a vigência dos seguros, se for o caso. 
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OBRAS 

ROTINAS E PROCESSOS 

DE AUDITORIA INTERNA 

DETALHAMENTO 

Documentação Verificar o cumprimento das planilhas de 
custos e alterações contratuais. 

Acompanhamento Verificar no caso de obras e prestação de 
serviços de engenharia, se existem todos os 
registro no sistema de obras do Tribunal de 

Contas. 

Execução Verificar se as notas fiscais e planilhas 

apresentadas, contemplam os valores, os 

cálculos, o quantitativo e a descrição das 

medições realizadas, informações do 

contrato, ordem de fornecimento ou ordem de 

serviço. 
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