ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
CNPJ: 24.950.495/0001-88
Praca dos 03 Poderes - nº. 3 - Centro - CEP 78.840-00
Telefone (66) 3419-1244
adm@campoverde.mt.gov.br

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI nº. 3/2008
Versão:
1
Aprovada em:
05 de Dezembro de 2008.
Ato de Aprovação:
Unidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO
I - FINALIDADE
Disciplinar as auditorias contábeis, operacionais, de gestão, patrimoniais e de informática em
todas as áreas das administrações Direta e Indireta, conforme planejamento e metodologia de
trabalho, objetivando aferir a observância aos procedimentos de controle de forma padronizada e,
se for o caso, aprimorá-los.
II - ABRANGÊNCIA
Abrange a Unidade Central de Controle Interno e todas as unidades da estrutura organizacional.
III - CONCEITOS
1.AUDITORIA CONTÁBIL
Os exames visam validar a fidedignidade dos registros e dos demonstrativos contábeis, à luz da
legislação, princípios e normas aplicáveis. Um dos aspectos relevantes nesse procedimento é o
exame da documentação de suporte dos lançamentos, em que se procura aferir a legalidade e a
efetividade da despesa pública. As auditorias realizadas sob essa óptica são estruturadas com
base nos demonstrativos contábeis, em que, observados os aspectos de materialidade do saldo
e/ou movimentação e de importância relativa da conta, para fins de controle interno, selecionamse as principais rubricas, cujos registros serão validados.

2.AUDITORIA OPERACIONAL
Os exames visam avaliar os controles utilizados nas diversas atividades desenvolvidas pela
Prefeitura, com base no levantamento das rotinas e procedimentos adotados e da realização de
exames para validar os controles existentes e identificar a necessidade de aperfeiçoamento ou
implantação de outros controles.

3.AUDITORIA DE GESTÃO
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Com base nos indicadores de desempenho da gestão e nos dados obtidos junto ao sistema de
controle de custos, a auditoria avalia como está o desempenho de toda a gestão municipal e em
seus diversos segmentos. Quando dos exames relativos à auditoria de gestão, não se pode
deixar de utilizar, como referência, os próprios instrumentos definidos para medir o alcance dos
objetivos estabelecidos para cada Programa do Plano Plurianual (PPA). Enquanto na auditoria
operacional o foco está no processo, na auditoria de gestão o foco está nos resultados.

4.AUDITORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Dado o grau de dependência das organizações aos recursos da tecnologia da informação, este
segmento de trabalho de auditoria interna torna-se de extrema relevância, embora exija a busca
de suporte técnico adequado. Os trabalhos desenvolvidos sob essa óptica visam, principalmente,
aferir a confiabilidade dos sistemas informatizados e assegurar que tais sistemas são confiáveis e
seguros. A segurança em tecnologia da informação diz respeito à garantia da impossibilidade de
acesso não autorizado ao conteúdo das bases de dados e dos programas, assim como da
continuidade do processamento de dados em situações decorrentes de riscos. Pode ser medida
através de trabalhos aplicáveis em todo o ambiente de tecnologia da Prefeitura Municipal, bem
como mediante exames direcionados a alguns sistemas aplicativos mais críticos.

5.PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAAI)
Programação anual, traduzidas em cronograma de trabalho, no qual são identificados os projetos
de auditoria, identificando quais os trabalhos a serem desenvolvidos e indicando, ao menos, o
sistema a que se refere o trabalho. Documento de uso reservado da Unidade de Central do
Controle Interno e que deverá conter a aprovação do Prefeito Municipal.

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR
Lei 4.320/64;
Constituição Federal de 1988, art. 31;
Lei Complementar 101/2000;
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, art. 8o.;
Lei Municipal 1.337/2007;
Instrução Normativa SCI 001/2007
V - PROCEDIMENTOS
DO PLANEJAMENTO:
A Unidade Central de Controle Interno, com base nas prioridades do Município, elaborará o
Programa Anual de Auditoria Interna - PAAI (ANEXO 01), identificando órgão e data para cada
verificação.
DO COMUNICADO:
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A Unidade Central de Controle Interno emitirá e encaminhará um ofício ou comunicação interna
ao órgão a ser auditado, com cinco dias de antecedência ao procedimento;
A Unidade Central de Controle Interno poderá, neste mesmo comunicado, solicitar que seja
providenciado alguns documentos, para agilizar o processo no dia da auditoria;
O órgão a ser auditado, deverá providenciar a documentação requisitada, e entregar aos
auditores no início do procedimento;
O chefe do órgão deverá estar presente no dia da verificação.
DA AUDITORIA:
A Unidade Central de Controle Interno, baseado em seu planejamento e comunicação
encaminhada ao órgão que será fiscalizado, inicia os trabalhos de auditoria;
Os questionamentos, análises e verificações, serão baseados no Programa de Trabalho
específicos para cada área;
Obs.: Havendo necessidade de aprofundar as verificações em uma determinada área, o auditor
poderá questionar, solicitar ou analisar outros itens não constantes do Programa de Trabalho.
Durante os procedimentos de auditoria, os auditores deverão registrar todas as informações
relevantes no Papel de Trabalho, documento cuja finalidade é colher elementos comprobatórios
suficientes para apoiar, no futuro, o Relatório de Auditoria.
DO RELATÓRIO DE AUDITORIA:
Após a conclusão dos procedimentos de auditoria, deverá ser emitido um Relatório de Auditoria
(ANEXO 02), em duas vias, registrando as inconformidades encontradas, bem como as possíveis
recomendações para solucionar os itens inconformes;
Se a verificação for realizada no Poder Executivo, o Relatório de Auditoria deverá ser
encaminhado ao Prefeito Municipal e ao Secretário da pasta auditada. Se a verificação ocorrer
em uma autarquia, deverá ser encaminhado somente ao Presidente da autarquia;
O gestor do órgão auditado, de posse do Relatório de Auditoria, se encarregará de cientificar e
cobrar soluções dos responsáveis pela regularização dos itens apontados;
O gestor do órgão auditado deverá encaminhar um Ofício à Unidade Central de Controle Interno,
informando sobre a regularização dos itens apontados, em até 30 dias após o recebimento do
Relatório de Auditoria.
Obs.: Caso a auditoria realizada seja no Poder Executivo e a Unidade Central de Controle Interno
não receber este Ofício dentro do prazo estabelecido, deverá ser encaminhado um Ofício ao
Prefeito Municipal comunicando o fato.
DO ARQUIVAMENTO E SEGURANÇA DOS DOCUMENTOS:
Os papéis de trabalho deverão ser arquivados em pasta própria e em local seguro, com acesso
restrito aos membros do Sistema de Controle Interno;
Os Relatórios de Auditoria deverão ser arquivados em pasta própria e em local seguro, com
acesso restrito aos membros da Unidade Central de Controle Interno. A medida em que a
Unidade Central de Controle Interno for recebendo os Ofícios, estes deverão ser anexados ao
respectivo Relatório de Auditoria.
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VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Unidade Central de Controle Interno jamais poderá disponibilizar um Relatório de Auditoria a
algum outro servidor que não seja o responsável pelo respectivo órgão auditado;
Na hipótese do órgão auditado ser de responsabilidade de um dos membros da Unidade Central,
este membro não deverá participar como auditor, dos procedimentos de auditoria e elaboração
do Relatório de Auditoria;
As dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser solucionadas junto ao
Sistema de Controle Interno.
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação.
CAMPO VERDE, 05 de Dezembro de 2008.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

DAIANA GARBUGIO
Coordenadora

Ciente

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovada em: 05/12/2008
Por:
DAIANA GARBUGIO
O conteúdo desta Instrução Normativa (ou desta nova versão) foi levado ao conhecimento do
Chefe de Poder em 05/12/2008.
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