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Bases conceituais
MÓDULO 1



Conceitos básicos
Objetivo: algo que se estabeleceu para ser alcançado

Risco: é a possibilidade de algo acontecer e impedir ou dificultar o

alcance de um objetivo.

Controle: é o que se faz para mitigar riscos, assegurando, assim,

com certa razoabilidade, que objetivos sejam alcançados.



Objetivos e riscos: a razão de 
ser do controle interno

Fonte: TCU

Resposta 
aos riscos: 
Controles 
internos

O papel do controle interno 
é assegurar que as respostas 
aos riscos escolhidas sejam 

efetivamente aplicadas

Definir 
objeto

Identificar 
riscos

Avaliar 
riscos

Tratar 
riscos



Conceito de risco
 Risco: possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos,

sendo medido em termos de consequências e probabilidades

Risco inerente: aquele relativo ao risco do negócio, do processo ou da

atividade, independente dos controles adotados

Risco residual: o que ainda remanesce após a mitigação por controles



Tratamento de riscos

X



Tratamento de riscos

Risco 
inerente

Controles

Risco 
residual

Nível de 
risco aceito 

pela 
entidade



Conceito de controle interno
Controle interno é um processo integrado efetuado pela direção e corpo de

funcionários, estruturado para enfrentar os riscos e fornecer razoável

segurança de que na consecução da missão da entidade os seguintes

objetivos gerais serão alcançados:

 execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;

 cumprimento das obrigações de accountability;

 cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;

 salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano.

(Intosai, 2004, p. 6)



Controle interno X Auditoria 
interna

Os órgãos ou unidades de controle interno e de auditoria interna não

são e não devem ser responsáveis pelos controles administrativos.

Suas responsabilidades restringem-se a avaliar a adequação e a eficácia

do controle interno estabelecido, implantado e mantido pela

administração organizacional, bem como a realizar auditorias sobre a

sua gestão.



Controle interno X Auditoria 
interna

Prefeito

Secretaria de 
Saúde

Secretaria de 
Finanças

Secretaria de 
Educação

Secretaria de 
Administração

Secretaria de 
Transportes

Controle 
Interno

Órgão central de 
controle interno ou 
auditoria interna

Sistema de controle interno



Conceito de auditoria interna
Meio funcional que permite aos administradores de uma entidade

receber, de fontes internas, a segurança de que os processos pelos

quais são responsáveis funcionam de modo tal que fiquem reduzidas ao

mínimo as probabilidades de que se produzam fraudes, erros ou

práticas ineficientes e antieconômicas. Possui muitas das características

da auditoria externa, mas pode, corretamente, cumprir instruções do

nível de direção a que responde.

(Glossário das ISSAI)



Níveis de controle interno
 Nível de entidade

 Indiretos: típicos de “governança corporativa”. Ex.: políticas,

regimentos, códigos de conduta, normas e manuais abrangentes,

processo de planejamento estratégico.

Diretos: típicos de “controladoria”. Ex.: revisões de relatórios gerais

de desempenho, monitoramento de indicadores



Níveis de controle interno
 Nível de atividades

 Indiretos: definem como fazer. Ex.: manual do patrimônio,

procedimentos operacionais etc

Diretos: controlam as atividades ao longo do fluxo da operação.

Ex.: controle de consumo de combustíveis, controle de estoque,

controle de horas trabalhadas.



Processo de controle interno: 
resumo
Processo integrado: controles estão inseridos nas operações cotidianas;

Processo executado por pessoas: todos na entidade executam 

controles internos, que podem, por sua vez, ser influenciados pela 

natureza humana;

Auxilia o alcance dos objetivos: é a principal função dos controles 

internos;

Fornece segurança razoável, mas não absoluta: sempre há limitações.



Limitações à eficácia do 
controle interno

Custo x Benefício

Erros de julgamento

Falhas e colapsos

Conluio

Burla de gestores



Modelos de 
referência para 
controle interno
MÓDULO 2



COSO
Em 1985 diversas entidades profissionais americanas uniram esforços e
criaram uma comissão especial (Treadway Comission) com o objetivo de
identificar os fatores que permitiram a produção de relatórios
financeiros fraudados e recomendar medidas para redução de sua
incidência.

Em 1987 essa comissão emitiu um relatório

Em 1992 foi publicado pelo Coso (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) o modelo Controle Interno
– Estrutura Integrada (Internal Control – Integrated Framework)

Em 2004 foi publicado o modelo Gerenciamento de Riscos Corporativos
– Estrutura Integrada (Enterprise Risk Management – Integrated
Framework)



COSO I



COSO II



Elementos de um sistema de 
controle interno eficaz

Objetivos Objetos Componentes



Objetivos
Estratégico: relacionado à sobrevivência, continuidade e

sustentabilidade da organização. Referem-se às metas de alto-nível,

alinhadas e servindo de suporte à missão.

Operacional: efetividade e eficiência das operações e adequada

salvaguarda de ativos e recursos contra perdas, mau uso ou dano.



Objetivos
Comunicação: confiabilidade da informação produzida e sua

disponibilidade para dar suporte ao processo decisório e para o

cumprimento das obrigações de accountability.

Conformidade: aderência às leis e regulamentações aplicáveis à

entidade, e às normas, políticas, aos planos e procedimentos da própria

organização.



Objetivos

• Arrecadação

Estratégicos

• Transporte 
escolar

Operacionais

• Demonstrativos 
contábeis

Comunicação

• Licenciamento 
ambiental

Conformidade

Salvaguarda de ativos



Objetos

Representam os níveis ou áreas da organização que são objeto da 
gestão de riscos e da incidência do controle interno;

Abrange os níveis da organização e de atividades:

Nível da organização: as partes que compõem a entidade 
(secretarias, empresas, autarquias, divisões, departamentos, seções 
etc.)

Nível de atividades: macroprocessos, processos, subprocessos, 
operações, sistemas ou atividades.



Componentes
Ambiente interno

Fixação de objetivos

Identificação de eventos

Avaliação de riscos

Resposta a riscos

Atividades de controle

Informação e comunicação

Monitoramento



Ambiente interno
Integridade e valores éticos

Todas as pessoas, desde o mais alto dirigente ao funcionário de menor 

hierarquia, devem ser estimuladas a agir com integridade e ética

O código de ética deve ser elaborado e difundido dentro da organização

“O exemplo vem de cima”: estilo da direção superior e dos gerentes é 

um elemento crítico para um ambiente de controle saudável



Ambiente interno
Estrutura organizacional e de governança

A estrutura organizacional da entidade fornece a base para o

desempenho das suas atividades

Organograma

Manuais e outros instrumentos normativos (resoluções, portarias etc.) 

que estabeleçam competências, atribuições e responsabilidades das 

unidades e cargos



Ambiente interno
Políticas e práticas de Recursos Humanos

Compromisso com a competência: identificar e definir as competências

necessárias para o desempenho de atividades

Avaliação de desempenho

Promoções e rotatividade

Sanção



Fixação de objetivos

Todos os níveis da entidade devem ter objetivos fixados (em nível mais

detalhado que os programas de governo)



Identificação de eventos
Identificação dos 

eventos ou riscos-

chave que 

ameacem o 

cumprimento dos 

objetivos



Avaliação de riscos
Uma vez identificados, os riscos devem ser avaliados sob a perspectiva

de probabilidade de sua ocorrência e consequências de sua

materialização



Resposta a riscos

Risco

Evitar

Reduzir

Aceitar

Transferir

Encerrar a atividade

Adotar atividades de 
controle

Transferir uma parte 
do risco para terceiros

Nível de risco dentro 
da tolerância



Atividades de controle

Elementos da atividade de controle:

Política: estabelece aquilo que deverá ser feito

Procedimentos: o que deve ser feito para cumprir a política de controle.



Atividades de controle
Exemplos da atividade de controle:

atribuição de autoridade e limites de alçada;

procedimentos de autorização e aprovação;

segregação de funções ou atividades;

rotatividade de funções

revisões independentes, verificações e conciliações;

avaliações de desempenho operacional;

avaliações de operações, processos e atividades;

supervisão direta;

controles de acesso a recursos e registros.



Informação e comunicação
A comunicação das informações deve atingir todos os níveis da

entidade;

Manuais de políticas e procedimentos, memorandos, mensagens de

correio eletrônico, quadro de avisos, videoconferências, vídeos

institucionais, páginas na internet/intranet, blogs, canais de redes

sociais



Monitoramento
O objetivo do monitoramento é avaliar a qualidade do controle interno 
ao longo do tempo, buscando assegurar que ele continue a funcionar 
efetivamente como previsto;

Processo de monitoramento envolve a avaliação sobre a adequação e 
o funcionamento dos controles.

Monitoramento: controles que monitoram outros controles;

Avaliações separadas realizadas pela auditoria interna;

 Nível de entidade e nível de atividades.



Avaliação de 
controles internos 
em nível de 
atividades
MÓDULO 3



Processos organizacionais
Toda organização pode ser vista como uma coleção de processos que,
de forma integrada, promovem a consecução dos objetivos,
diretamente relacionados à sua missão.

Macroprocesso: serviço público de educação

Seleção e contratação de 
profissionais

Prestação de serviços 
pelos profissionais

Construção e 
manutenção de escolas

Aquisição de materiais 
de consumo

Transporte de alunos Elaboração de diretrizes 
curriculares

Elaboração de merenda 
escolar

Insumos Produtos



Processos organizacionais

Atividades de execução

Atividades de controle



Classificação de processos

Processo 
de 

fiscalização

Gestão 
de 

pessoas

Gestão 
de 

frotas

Serviços 
de TI

Finalísticos

Apoio

Processos TCM:



Metodologia de avaliação
Quais processos avaliar?

Quais os objetivos-chave da entidade?

Os que consomem maior parte do orçamento? 

Os que são mais relevantes para a população?

Quais os processos dão suporte a esses objetivos?

Processos finalísticos e de apoio

Quais os riscos-chave relacionados a esse processo?

Mapeamento do processo e identificação dos riscos



Planejamento

Levantamento e 
documentação 

do processo

Validação do 
processo

Identificação de 
objetivos, riscos 

e controles

Planejamento 
dos testes de 

controle

A partir desse conhecimento preliminar, a equipe 
decidirá quais controles serão avaliados, a extensão dos 

exames, e planejará os procedimentos que serão 
aplicados



Levantamento e 
documentação do processo
Nessa etapa devem ser identificados e compreendidos:

objetivos-chave do processo;

as atividades nele contidas e a sequência em que são executadas;

o volume de trabalho, a duração do ciclo de execução e frequência de 
problemas;

indicadores, dados e números envolvidos (valores, quantidades, 
pessoas etc.);

políticas, normas, procedimentos e regulamentação afetos ao processo.



Levantamento e 
documentação do processo

Técnicas de 
coleta de 
informações

Exame documental (leitura de manuais de procedimentos internos)

Entrevistas com funcionários e gestores

Workshops

Observação direta de operações



Informações do
levantamento (exercício)

Frota do município: 
- 25 carros;
- 4 motocicletas;
- 8 máquinas.
Servidores cadastrados no sistema 
de gestão de frota:
- 54 servidores
Número de secretarias atendidas:
- 7 secretarias
Gastos com combustíveis no 
município:
- R$ 1.548.654,00
Quantidade de abastecimentos 
(anual):
- 1.113 abastecimentos

Normas aplicáveis:

Art. 18. Para cada veículo e máquina haverá o 
controle de quilometragem ou de horas 
trabalhadas com o demonstrativo de consumo 
de combustíveis e lubrificantes, e nos serviços 
mecânicos, das peças e acessórios utilizados 
nos mesmos, mencionando a quantidade 
comprada, o valor e a data da realização da 
despesa. (RN n. 004/01)

Art. 1º. Somente poderão conduzir e abastecer
os veículos da frota municipal os servidores
previamente cadastrados pela Secretaria de
Transportes.
Art. 2º. A Secretaria de Transportes será
responsável pela guarda e controle de
utilização dos veículos. (Decreto X do
Município)



Usuário do veículo:
- Abastece o veículo no posto 

utilizando o cartão de 
abastecimento

- Informa a quilometragem no 
momento do abastecimento para o 
frentista

Chefe do departamento de transportes:
- Cadastra os usuários no sistema de 

cartões de abastecimento
- Acompanha a utilização dos veículos

Chefe da garagem:
- Responsável pela guarda do veículo 
- Entrega o veículo no início do dia e 

recebe no final do dia

Exercício: mapeamento de processos (gestão da frota)

Extratos de entrevista:





Levantamento e 
documentação do processo
Como documentar os levantamentos:

 fluxogramas ou mapas de processos;

memorandos descritivos para acrescentar detalhamentos importantes
à compreensão das informações documentadas pela forma anterior

Obs.: registrar todos os documentos emitidos e controles mantidos
(relatórios, formulários etc.), de preferência obtendo cópia para juntar
aos papéis de trabalho



Validação do processo

 “Passar através do processo”: consiste em selecionar um pequeno
número de transações aleatórias e perpassar todo o seu caminho,
inspecionando todos os registros e documentos para verificar se
realmente ocorreu, na prática, o que foi descrito pelos gestores e
funcionários

 Obter o “de acordo” do responsável pelo processo em um fluxograma
ou documento impresso com a descrição do processo.



Identificação de objetivos, 
riscos e controles

•Disponibilizar 
veículos para 
utilização pelos 
órgãos municipais

Objetivos-chave 
do processo

•Cadastrar usuários
•Disponibilizar 

veículos para uso
•Abastecer veículos
•Receber veículos 

após uso

Objetivos-chave 
das atividades •?

Riscos-chave 
relacionados

•?

Controles 
adotados



Matriz de riscos e controles



Matriz de riscos e controles
MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES

Área ou 
agente

Atividade
s

Objetivos das 
atividades Riscos

Risco inerente Atividades de controle
Testes de 
controle

P C N Descrição
Respon

sável

Depto. 
Transportes

Cadastrar 
usuários

Cadastrar servidores 
habilitados para 

utilizar veículos e 
fornecer o cartão de 

abastecimento

Garagem

Disponibi
lizar 

veículos 
para uso

Fornecer veículo para 
utilização dos 

usuários habilitados

Usuário Utilizar 
veículo

Utilizar veículo 
conforme normas da 

Prefeitura

Usuário Abastece
r veículo

Abastecer veículo 
conforme normas da 

Prefeitura

Garagem
Receber 
veículo 

após uso

Receber veículo após 
uso



Identificando os riscos
 Não colocar atividades de controle na matriz (informar km ao posto, 
conferir veículo na devolução)

 Não considerar ausência ou ineficácia de controle como risco

 Não considerar não atingimento de objetivos como risco

Elaborar a matriz de riscos e controle em conjunto com os operadores 
do processo

 Considerar riscos nas seguintes categorias:

Execução ordenada, ética e econômica das operações

Integridade e confiabilidade das informações produzidas

Conformidade com leis e regulamentos aplicáveis

Salvaguarda de ativos (desperdício, perda, mau uso)



Avaliando os riscos

Probabilidade Consequência Nível de risco



Como avaliar probabilidades



Como avaliar consequências



Como avaliar nível de risco



Exercício: identificação de 
riscos e controles

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES

Área ou agente Atividades Objetivos das atividades Riscos
Risco inerente Atividades de controle

Testes de controle
P C N Descrição

Respons
ável

Depto. 
Transportes

Cadastrar 
usuários

Cadastrar servidores 
habilitados para utilizar 
veículos e fornecer o 

cartão de abastecimento

? ? ? ? ? ?

Garagem

Disponibili
zar 

veículos 
para uso

Fornecer veículo para 
utilização dos usuários 

habilitados
? ? ? ? ? ?

Usuário Utilizar 
veículo

Utilizar veículo conforme 
normas da Prefeitura ? ? ? ? ? ?

Usuário Abastecer 
veículo

Abastecer veículo 
conforme normas da 

Prefeitura
? ? ? ? ? ?

Garagem
Receber 
veículo 

após uso
Receber veículo após uso ? ? ? ? ? ?



Planejamento dos testes de 
controle

Definir quais 
atividades de 

controle serão 
testadas

Elaborar a 
matriz de 

planejamento

Desenvolver os 
testes 

(instrumentos 
de avaliação)



Matriz de planejamento



Matriz de planejamento
MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Órgão/entidade: Secretaria de Obras e Transportes

Objetivo: Avaliar a adequação e efetividade operacional dos controles internos do 
processo de gestão de frotas

Atividades de 
controle Fontes de informação Procedimento Responsável Período Possíveis 

deficiências

Controle de frotas

1. Levantamento prévio 
(normas, mapeamento de 
processo, aspectos 
operacionais) 2. Registros do 
controle de frotas 3. Gestores e 
operadores do processo

Aplicar formulário de 
procedimento de auditoria 
PA1 para avaliar a adequação 
do controle do processo de 
gestão de frotas (teste de 
desenho)
Técnica: exame documental

Fulano 28/set

Controle de 
abastecimento 
automatizado

1. Levantamento prévio 
(normas, mapeamento de 
processo, aspectos 
operacionais) 2. Relatórios do 
controle de abastecimento 3. 
Gestores e operadores do 
processo

Aplicar formulário de 
procedimento de auditoria 
PA2 para avaliar a eficácia do 
controle de abastecimento 
automatizado (teste de 
efetividade)
Técnica: exame documental

Fulano 29/set



Planejamento dos testes de 
controle
Os testes de controle são os instrumentos a serem utilizados para
coletar as informações na auditoria.

Instrumentos mais utilizados:

Técnica de auditoria utilizada Instrumento

Entrevista Roteiro de entrevista

Pesquisa Questionário de pesquisa

Observação direta Roteiro de observação

Exame documental Procedimentos



Planejamento dos testes de 
controle
Aspectos a serem abordados nos testes de controle:

 A adequação do desenho do controle: formalização das atividades de
controle, ou seja, a disposição das políticas e dos procedimentos de
controle em manuais;

 A eficácia dos controles: se são efetivamente seguidos e aplicados de
maneira uniforme para todas as operações ao longo do tempo, e se
estão surtindo os resultados esperados.



Escalas para pontuação de 
testes



Tabela para interpretação dos 
testes



Execução e documentação dos 
testes

Exercício



Deficiências constatadas
Elementos necessários para relatar deficiências constatadas:

 Título da deficiência constatada;

 Situação encontrada

 Risco e consequência

 Avaliação do risco

 Causa

 Esclarecimentos de responsáveis

 Encaminhamento

 Boas práticas



Deficiências constatadas
 Título da deficiência constatada

Define de forma clara e resumida a deficiência constatada.

 Situação encontrada

Descrição detalhada da deficiência significativa constatada, isto é, a 
ausência, a inadequação ou a não aplicação de controles internos.

 Risco e consequência

Eventos [riscos] e efeitos que podem decorrer da deficiência.

 Avaliação do risco

Probabilidade de ocorrência, consequência e nível de risco avaliado 
na MRC (ex.: extremo, alto, médio).



Deficiências constatadas
 Causa

Exposição dos motivos que levam à existência da deficiência, indicando 
as fontes

 Esclarecimentos de responsáveis

A respeito dos casos concretos de falhas na aplicação, inaplicação ou 
descumprimento de atividades de controle estabelecidas.

 Encaminhamento

Proposta formulada pela equipe de auditoria tendo como alvo de 
incidência a causa apontada.

 Boas práticas

Boas práticas constatadas durante a aplicação dos testes de controle



Deficiências constatadas

Exercício



Comunicação dos resultados
O auditor deve escolher a forma de comunicar as deficiências levando
em consideração a maneira ou o formato que melhor facilitará a
implementação das ações corretivas por parte dos destinatários que
deverão implementá-las.

Seções do relatório sugeridas:

 Introdução: informações acerca da abrangência do trabalho (processos
avaliados, objetivos de controle considerados, riscos avaliados e quais
unidades da entidade foram auditadas).

 Deficiências constatadas



Monitoramento
 A efetividade das auditorias de avaliação de controles internos 
depende do monitoramento da implementação das ações propostas

Manter registro das recomendações expedidas

 Elaborar planos de ação com as áreas envolvidas estabelecendo:
 O que deverá ser feito;
 Porque deverá ser feito;
 Quem será o responsável;
 Quando será feito;
 Onde será feito (unidade da entidade ou processo organizacional);
 Como será feito (método).



Obrigado!

Rubens Custódio Pereira Neto
Assessoria de Pesquisas e Informações Estratégicas

rubens.custodio@tcm.go.gov.br
(62) 3216-6235


