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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO LIVRO

1  Proposta de Educação Continuada e Permanente para Formação e 
Aperfeiçoamento dos Controladores.

2 PROMOVER O CONHECIMENTO dos princípios, normas e técnicas 
de controle interno aplicáveis ao setor público municipal.
 
3 APRESENTAR ESTUDO DA RESOLUÇÃO nº 1.120/2005 – do TCM/BA, 
seus conceitos e definições, estabelecendo uma correlação com as 
normas internacionais e nacionais que tratam do controle interno.  
(INTOSAI, Constituição, CGU, Rede de Controle, Plano Nacional de 
Prevenção da Corrupção, Agenda 2030 da ONU) 

4Temas Interdisciplinares: Gestão Responsável e Transparente; 
Prevenção e combate a corrupção e suborno; Agilidade, eficiência e 
eficácia pública; Estruturação do SCI municipal; Princípios éticos 
aplicáveis aos controladores internos; Controle Social.

5 Apresenta alguns modelos de: a) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, 
PARECERES E PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS MAIS USUAIS NAS 
CONTROLADORIAS. b) Estrutura de Plano de Cargos e Vencimentos 
de Controladores Internos



1 - DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: Solicitações e Requerimentos: 
Pedido de documentos, processos, planilhas, informações, 
esclarecimentos, justificativas; Cientificações e alertas. 
(Ofício e Memorando?) 
Manual de Redação da Presidência da República

2 - PARECERES TÉCNICOS DE AUDITORIA: Estrutura padronizada com 
apresentação de informações obrigatórias, essenciais e/ou 
fundamentais. Exigidas por normas legais. Ex. Cumprimento de limites 
LRF e constitucionais.

3 - PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS: 
(a) Relatórios de Auditoria: Padrão INTOSAI Estrutura da Matriz de 
Achados 
(b) Orientações Técnicas: aprimoramento dos processos, 
procedimentos e rotinas de trabalho e de gestão.

MODELOS DE DOCUMENTOS USUAIS DAS CONTROLADORIAS.

As controladorias são seus agentes com suas qualificações e  
aplicação de julgamento profissional



1. DESCRIÇÃO DO ACHADO: O enunciado do achado (o tíulo da 
irregularidade/impropriedade).
2. CONDIÇÃO: A siíuação “irregular” enconírada pelo audiíor e 
documeníada, constíuindo-se no faío ocorrido ou na própria exisíência 
do achado. (NAG 4111.3.2)
3. CRITÉRIO: “A siíuação ideal ou esperada,” conforme normas legais e 
regulameníares aplicáveis e boas prátcas ou planos da Adminisíração, 
constíuindo-se em padrões normatios ou operacionais. (NAG 4111.3.1)
4. CAUSA: ”As razões e os motvos” que levaram ao descumprimenío da 
norma legal ou à ocorrência da condição de desempenho, representando 
a origem da diiergência entre a condição e o critério. (NAG 4111.3.3)
5. EFEITO: 

MODELOS DE DOCUMENTOS DAS CONTROLADORIAS

ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE AUDITORIA
MATRIZ DE ACHADOS

NAG 4000 – RELATIVAS AOS TRABALHOS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL
NAG 4100 – METODOLOGIA



5. EFEITO: “As reais consequências” da diferença eníre o criíério 
preesíabelecido e a condição consíaíada pelo profssional de audiíoria 
governameníal, represeníados por “faíos que evidenciam os erros ou 
prejuízos identfcados” e expressos, sempre que possível, em unidades 
moneíárias ou em ouíras unidades de medida “que demonstrem a 
necessidade de ações corretias” (NAG 4111.3.4).
6. OPINIÃO DO AUDITADO: O profssional de audiíoria governameníal deve 
considerar, íambém, na análise das informações obtdas, a opinião do 
audiíado acerca dos achados consíaíados e das recomendações proposías 
pela audiíoria, para, eníão, proceder à conclusão sobre o assunío (NAG 
4111.3.5).
7. CONCLUSÃO: ”Corresponde ao desfecho do relaíório,” quando os 
profssionais de audiíoria governameníal emitrão suas opiniões fnais, de 
forma resumida, sobre o objeto auditado, com base no coníeúdo exposío ao 
longo do relaíório (NAG 4111.3.6).

MODELOS DE DOCUMENTOS DAS CONTROLADORIAS

ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE AUDITORIA
MATRIZ DE ACHADOS

NAG 4000 – RELATIVAS AOS TRABALHOS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL
NAG 4100 – METODOLOGIA



5. RECOMENDAÇÕES: Sugesíão proposía pelo profssional de audiíoria 
governameníal para a regularização da siíuação enconírada, “se 
aplicável” (NAG 4111.3.7).

MODELOS DE DOCUMENTOS DAS CONTROLADORIAS

ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE AUDITORIA
MATRIZ DE ACHADOS

NAG 4000 – RELATIVAS AOS TRABALHOS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL
NAG 4100 – METODOLOGIA



NAG 4101 – O objetivo de um exame de auditoria 
governamental é expressar opinião ou emitir comentários 
sobre a adequação da matéria examinada e, portanto,não 
é destinado especificamente a detectar erros, fraudes e 
outras irregularidades. 

Entretanto, ao efetuar seus exames e ao expressar sua 
opinião ou comentários, o profissional de auditoria 
governamental deve estar alerta à possibilidade da 
existência de erros, fraudes e outras irregularidades, que 
em alguns casos podem ser de tal grandeza que afetem a 
posição patrimonial, econômica e financeira, assim como 
as questões operacionais do ente auditado.



“A meditação frequente e intensa não tem 
outro fim senão revelar em nós a presença de 

Deus.”

A presença de Deus em nós é inspiração
e solução para tudo.

Muito obrigado! Boa sorte!

daniel@tce.ba.gov.br



CAPÍTULO 1 – PRINCÍPIOS, NORMAS E CONCEITOS

1 Apresenta com base no conjunto de normas específicas as 
definições e conceitos, teorias e princípios que tratam do 
Controle no setor público, estabelecendo suas funções, 
finalidades e importância para a administração pública e a 
sociedade.

2 Apresenta num contexto geral e simplificado os órgãos que 
devem compor UM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO nos 
municípios, tanto para PEQUENAS como para GRANDES 
prefeituras.

3 As organizações públicas, empresariais e ONGs são as 
pessoas que nelas atuam.

O CONTROLE INTERNO, NESSE CONTEXTO, SÃO OS AGENTES PÚBLICOS, AS 
PESSOAS, QUE ATUAM EM TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (DO SETOR 
PÚBLICO, DO SETOR PRIVADO OU TERCEIRO SETOR.



CONTROLE DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS:
Medidas de Transição de Governos.

Expositor: Porf. Msc Daniel Gomes Arruda



OBJETIVOS GERAIS

 • COMPROVAÇÃO:
(a) da boa e regular aplicação das parcelas, anteriormente, recebidas, na 
forma da legislação aplicável,
(b)  inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados 
periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou 
pelo órgão competente do sistema de controle interno e externo da 
Administração Pública;

• VERIFICAÇÃO: 
(a) de desvio de finalidade na aplicação dos recursos, 
(b) atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases 
programadas,
(c) práticas atentatórias aos princípios fundamentais de administração 
pública nas contratações e demais atos praticados na execução do 
convênio, ou 
(d) o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas 
conveniais básicas;

• VERIFICAÇÃO se o executor deixou de adotar as medidas saneadoras 
apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do 
respectivo sistema de controle interno ou externo.



Prestação de Contas é muito mais do que mera demonstração
econômico-financeira das origens e aplicações de recursos.

• Demonstrar, Comprovar e Justificar que:

 -  cumpriu sua missão, ou seja, fez aquilo que se propôs, 

 -  aplicou corretamente os recursos aos objetos destinados, 

 -  realizou os encargos aos quais estavam sob sua 
responsabilidade,

 -  usou os recursos obtidos através da confrontação de suas 
receitas e despesas,

 -  atendeu às exigências morais, legais e contábeis;



PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÃO DOIS TIPOS

a) Prestação de Contas FINANCEIRA

 - Se refere à forma, ao destino, à distribuição e ao uso dos 
recursos financeiros;
 -  segue parâmetros da norma contábil, de rigor técnico 
necessário da VERDADE, da COMPARABILIDADE, 
EVIDENCIAÇÃO e TRANSPARÊNCIA;
 -  ser elaborada por um profissional da área contábil.

b) Prestação de Contas NÃO FINANCEIRA

 - fim de gestão necessidade por accountability
 - tem seu foco nos RESULTADOS obtidos;
 - relato do DESEMPENHO das atividades realizadas;
 - como e o que foi realizado e para quem foram realizadas 
as atividades;
 - estágio em que se encontra para os não concluídos.

ORGANIZADO de modo a refletir a situação real, seja do ponto 
de vista Físico, Administrativo, Legal, de Propriedade ou de 
Utilização, além do CONTROLE E POSIÇÃO CONTÁBIL.



PRINCÍPIO DE UNIDADE DE CAIXA:

- O CONTROLE DE RECEITA e da despesa pública far-se-á por via 
bancária,

- em estrita observância ao Princípio de Unidade de Caixa 
(Constituição art. 164, § 3º; Lei nº 4.320/64, art. 56 e Decreto-lei nº 
200/67, art. 74).

1) Inventário das contas bancárias;

2) Razão Contábil das contas bancárias;

3) Demonstrativo detalhado das aplicação financeiras; 

4) Conciliação Bancária de todas as contas.



INVENTÁRIO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS

• IDENTIFICAR: UNIDADES E RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO 
DO OBJETO DO CONVÊNIO;

• LOCALIZAÇÃO FÍSICA DOS PROCESSOS - CONFERÊNCIA;

• PRAZOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS – INCLUSIVE DAS 
PARCIAIS;

• OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA: (a) REALIZAR VISITAS, 
(b) CONFERIR ESTÁGIO E (c) TIRAR FOTOS;

• NOTIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES: (a) 
Ministérios/Secretarias, (b) Tribunais de Contas, Ministério 
Público [Est e Fed], (c) Controladoria Geral da União

• NOTIFICAÇÃO AO GESTOR QUE DEU CAUSA, DO PERÍODO 
DAS OCORRÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. 



           ATENÇÃO BÁSICA!!!

 – Aspecto legal e financeiro.

 – Aspecto moral e ético.

 – Cumprimento do objeto – Identificar o estágio atual.

 • Manter organizadas as informações e a documentação referentes à 
gestão do convênio;

 • Manter atualizados os dados cadastrados no Siconv e incluir as 
informações exigidas pelas normas pertinentes, relativas aos convênios por  
órgãos e entidades, devendo buscar os dados onde se encontrarem;

 • Manter o  Portal de Convênios (Siconv) atualizado, incluindo, corrigindo 
ou excluindo informações.

 - Quando for o caso, oficiar ao ministério/secretaria, quanto a erro de 
informação cadastrada, observando as normas e os procedimentos 
estabelecidos em regulamento normativo. 



OUTRAS MEDIDAS BÁSICAS

 • Cabe ao GESTOR DE CONVÊNIOS acionar os canais competentes e 
tomar providências necessárias em caso de qualquer irregularidade 
identificada.

Sob esse ponto de vista, a vistoria permanente dos PROJETOS EM 
EXECUÇÃO é um procedimento FUNDAMENTAL E IMPRESCINDÍVEL 
para prevenir possíveis IRREGULARIDADES e PREJUÍZOS. 

Caso elas aconteçam, o gestor deve comunicar, FORMALMENTE, 
IMEDIATAMENTE, a situação ao seu superior hierárquico e ao 
PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO para adotar as medias legais.

 • Casos de situações relevantes graves de natureza FINANCEIRA 
PATRIMONAL, elas DEVEM ser comunicados ao Ministério/Secretaria, ao 
Ministério Público E AO GESTOR QUE DEU CAUSA.
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