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1. OBJETIVO 

 

O objetivo deste manual é prover uma visão detalhada do processo de recebimento e 

tratamento das demandas de auditoria recebidas pela Coordenadoria de Auditoria Geral 

(AUDI) ou nela geradas, indicando os fluxos de trabalho, as atividades a serem 

desenvolvidas, os responsáveis pela execução, e demais informações pertinentes ao início dos 

trabalhos realizados pela AUDI. 

 

 

2. ABRANGÊNCIA DO MANUAL OPERACIONAL DE RECEBIMENTO E 

TRATAMENTO DAS DEMANDAS DE AUDITORIA 

 

Este manual operacional abarca os procedimentos de recebimento e tratamento das 

demandas externas e internas de auditoria, realizados na Coordenadoria de Auditoria Geral 

(AUDI). 

 

Por “demandas de auditoria” entendem-se as solicitações para realização dos 

trabalhos típicos de auditoria, quais sejam avaliação e consultoria, conceituados a seguir, 

conforme constantes do Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral (MA-01 rev. 0): 

 

Avaliação -  A avaliação de programas, processos e procedimentos adotados 

pelas pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que gerenciem, 

administrem ou sejam, de qualquer forma, responsáveis pela gestão de bens, 

valores ou recursos públicos, objetivando a obtenção e a análise de 

evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes 

sobre um objeto de auditoria. 

 

Consultoria -  A realização de serviços de consultoria, consistentes em 

assessoramento, aconselhamento e outros serviços relacionados, que sejam 

prestados à Alta Administração da Unidade interessada, com a finalidade de 

agregar valor à organização e melhorar os seus processos de governança, de 

gestão de riscos e de controles internos, de forma condizente com os valores, 

as estratégias e os objetivos da Unidade interessada nos serviços, sem que a 

equipe técnica da AUDI assuma qualquer responsabilidade que seja da 

Administração. 
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Assim, por “demandas externas de auditoria” entendem-se as demandas não 

provenientes da AUDI, mas a ela encaminhadas para a realização de trabalhos típicos de 

auditoria. Já “demandas internas de auditoria” são as geradas internamente na 

Coordenadoria e que requeiram trabalhos de avaliação ou consultoria. 

 

Neste manual, primeiramente serão abordados os procedimentos aplicáveis às 

demandas externas de auditoria, aplicando-lhes tratamentos específicos a depender da origem 

da demanda: se oriunda de Unidades da própria Controladoria Geral do Município de São 

Paulo (CGM) ou de Órgãos/agentes externos à CGM. 

 

Na sequência, serão descritos os tratamentos iniciais aplicáveis aos casos de demandas 

internas de auditoria oriundas do Coordenador de Auditoria Geral, do Diretor de Divisão 

Técnica ou de outros agentes públicos lotados na AUDI. 

 

Por fim, serão descritos os procedimentos de pontuação e priorização das demandas de 

auditoria, aplicáveis a cada caso, a depender da natureza do trabalho: (i) demandas externas 

de auditoria que envolvam trabalhos de avaliação; (ii) demandas externas de auditoria que 

requeiram trabalhos de consultoria; e (iii) demandas internas de auditoria.  

 

Para mais, a fim de mitigar eventuais riscos de integridade e seguindo as melhores 

práticas, o Coordenador de Auditoria Geral poderá delegar as atividades que lhe caibam, 

previstas neste manual, aos Auditores Municipais de Controle Interno (AMCI) lotados na 

Coordenação da AUDI. 

 

Além disso, para efeitos deste manual, as atribuições previstas para os Auditores 

Municipais de Controle Interno, no que concerne aos assuntos contábeis, também poderão ser 

exercidas pelos Analistas de Planejamento de Desenvolvimento Organizacional (APDO), no 

que for compatível, de acordo com o disposto nas leis das respectivas carreiras. 
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3. ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AMCI  Auditor Municipal de Controle Interno 

APDO  Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional 

AUDI  Coordenadoria de Auditoria Geral 

CGM  Controladoria Geral do Município de São Paulo 

CODUSP Coordenadoria de Defesa do Usuário do Serviço Público Municipal 

COPI  Coordenadoria de Promoção da Integridade 

CORR  Corregedoria Geral do Município 

GAB  Gabinete da Controladoria Geral do Município de São Paulo 

OGM  Ouvidoria Geral do Município 

OS  Ordem de Serviço 

PAINT Plano Anual de Auditoria Interna 

POS  Proposta de Ordem de Serviço 

SEI  Sistema Eletrônico de Informações 
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4. PROCESSO DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DAS DEMANDAS 

EXTERNAS DE AUDITORIA 

 
Demandas externas de auditoria são as demandas não provenientes da Coordenadoria 

de Auditoria Geral (AUDI), mas a ela encaminhadas para a realização de trabalhos típicos de 

auditoria. 

 

Os fluxos de trabalho adotados dependem da origem das demandas externas, podendo 

estas se originar de outras Unidades da própria Controladoria Geral do Município de São 

Paulo (CGM) ou de Órgãos/agentes externos à CGM. 

 

4.1. Recebimento e tratamento das demandas externas de auditoria provenientes de 

Unidades da própria Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM) 

 

Quando a demanda externa for proveniente de outras Unidades da CGM (como 

Ouvidoria, Gabinete, Corregedoria etc.), o processo de recebimento e tratamento das 

demandas pode ser representado, de forma geral e sintética, através do fluxograma abaixo:  

 

Fluxograma 01 - Visão geral do processo de recebimento e tratamento das demandas externas provenientes de 
Unidades da própria CGM. 

 
Fonte: O Autor 



Controladoria Geral do Município de São Paulo 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

São Paulo, dezembro/2020 
 

8 

 

De forma sucinta, de acordo com o fluxograma 01, à demanda aportada na AUDI 

serão dados os tratamentos iniciais, como abertura de protocolo, procedendo-se, então, ao 

subprocesso de classificação da demanda.  

 

Como resultado da classificação, a demanda poderá ser (i) encerrada, se não constituir 

objeto de auditoria; (ii) passível de tratativas de trabalhos de auditoria, se possuir elementos 

suficientes que os justifiquem; ou (iii) ser tratada inicialmente por meio de encaminhamentos 

à Unidade para esclarecimento do objeto demandado, podendo resultar em encerramento ou 

em tratativas de trabalhos de auditoria. 

 

Seguem abaixo os detalhamentos dos subprocessos relacionados. 

 

4.1.1. Recebimento das Demandas e Tratativas Iniciais 

 

O subprocesso de tratamento das demandas externas de auditoria, provenientes de 

outras Unidades da CGM, tem início com o recebimento da demanda, por meio do Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI), e a adoção dos procedimentos iniciais, apresentados no 

fluxograma a seguir: 

 
Fluxograma 02 - Subprocesso de recebimento e tratativas iniciais das demandas externas de auditoria. 

 
Fonte: O Autor 

 

Nesta etapa, caberá ao Coordenador de Auditoria Geral analisar as informações 

constantes da demanda de auditoria, procedendo à abertura do protocolo, cadastrando-a no 

sistema, e, então, à classificação da demanda. 
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Cabe destacar que as denúncias que versarem exclusivamente sobre conduta funcional 

e enriquecimento ilícito serão encaminhadas à Corregedoria Geral do Município. 

 

4.1.2. Classificação da demanda 

 

Sendo a demanda de competência da AUDI, inicia-se o subprocesso de classificação: 

 

Fluxograma 03 - Subprocesso de classificação da demanda. 

 
Fonte: O Autor 
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Inicialmente, caberá ao Coordenador da Coordenadoria de Auditoria Geral analisar a 

demanda, verificando se atendidos os requisitos para qualificá-la como objeto de auditoria. 

 

Para efeitos deste manual, por “objeto de auditoria” entende-se a demanda que não 

possua caráter genérico, vagueza e/ou imprecisão capazes de inviabilizar atividades 

averiguatórias razoáveis, ou a demanda que apresente elementos mínimos passíveis de 

análise, como evidências e outras informações que permitam identificar concretamente o 

objeto demandado.  

 

Assim, caso, em seu julgamento, a demanda não constitua objeto de auditoria, caberá 

ao Coordenador AUDI solicitar a opinião técnica do Auditor Municipal de Controle Interno 

(AMCI) lotado na Coordenação da AUDI1, de modo que possa confirmar ou retificar seu 

entendimento inicial. A deliberação acerca da opinião emitida poderá resultar no 

encerramento da demanda, caso confirmado a não constituição de objeto de auditoria, ou na 

continuidade das etapas de classificação, caso se delibere o contrário. 

 

Uma vez identificado que a demanda constitua objeto de auditoria, deverá o 

Coordenador AUDI verificar se há tratativas anteriores para o objeto demandado: 

 

 Em caso positivo, levantar o status da demanda anterior, verificando se já se encontra 

concluída, em andamento ou planejada: 

o Se a demanda anterior já estiver concluída, deverá o Coordenador 

AUDI analisar a sobreposição de objetos, ou seja, se o objeto 

demandado está contido, em sua totalidade, no objeto da demanda 

anterior: 

 Se não houver coincidência total, encaminhará o processo ao 

Diretor da Divisão Técnica responsável, para ciência e eventual 

manifestação (se pertinente), e procederá à análise da 

suficiência dos elementos apresentados na demanda; 

 Se totalmente coincidentes, encaminhará o processo ao Diretor 

da Divisão Técnica responsável, para análise; 

                                                
1 A opinião técnica poderá ser solicitada a AMCI não lotado na Coordenação da AUDI mediante justificativa 
expressa do Coordenador de Auditoria Geral. 
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o Caso a demanda anterior não esteja concluída, caberá ao Coordenador 

AUDI encaminhá-la ao Diretor da Divisão Técnica responsável, para 

análise. Neste momento, o Diretor avaliará o objeto demandado e os 

elementos apresentados, verificando a existência de elementos novos 

relevantes e a compatibilidade com o escopo já planejado para a 

demanda anteriormente existente, cuja deliberação pode resultar em: 

 Sugestão de encerramento da demanda, caso não haja elementos 

novos relevantes, a ser deliberada pelo Coordenador AUDI: 

 Caso o Coordenador concorde, a demanda será 

encerrada, procedendo-se ao subprocesso de 

encerramento da demanda (item 4.1.5 deste manual); 

 No caso de discordância com o Diretor, o Coordenador 

AUDI dará continuidade ao processo de classificação; 

ou 

 Ajuste do escopo dos trabalhos existentes, nele incluindo os 

elementos novos compatíveis, analisados os custos-benefícios 

desta inclusão, considerando os recursos alocados e o prazo 

demandado. Neste caso, deverá o Diretor registrar no sistema, 

na demanda anteriormente recebida, a existência da demanda 

recente, e vice-e-versa. Isto possibilitará maior controle das 

demandas e auxiliará o feedback às fontes demandantes, quando 

necessário. Feito isso, o Diretor informará o Coordenador a 

respeito das providências adotadas, procedendo ao registro, no 

sistema, do tratamento dado à demanda, e inserindo demais 

informações atinentes. O Coordenador, então, deverá elaborar 

um documento no processo SEI, nele inserindo as informações 

pertinentes, e procedendo à devolução do processo à origem; ou 

 Continuidade do procedimento de classificação da demanda 

caso os novos elementos apresentados, apesar de relevantes, 

sejam incompatíveis com o escopo planejado da demanda 

existente. Isto significa que, apesar do objeto demandado já ter 

sido recebido anteriormente na AUDI, há informações inéditas 

que podem gerar novos trabalhos na Coordenadoria. 
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 Em caso negativo (ou seja, não havendo tratativas anteriores para o objeto 

demandado), proceder diretamente à análise da suficiência dos elementos apresentados 

na demanda. 

Por “elementos suficientes” entendem-se informações e indícios satisfatórios em 

quantidade e qualidade, capazes de viabilizar as tratativas iniciais dos trabalhos de auditoria, a 

serem confirmados em etapa posterior. 

 

Assim, concluindo-se que a demanda apresenta elementos suficientes que justifiquem 

a realização de trabalhos de auditoria, proceder-se-á às tratativas de trabalho de auditoria 

(item 4.1.4 deste documento). Caso contrário, será realizado um encaminhamento para 

manifestação da Unidade, de modo a se obter maiores informações, junto à Unidade 

demandada, para esclarecimento da demanda (vide item 4.1.3). 

 

4.1.3. Encaminhamento para Manifestação da Unidade 

 

Este subprocesso se aplica quando a demanda recebida é de competência da AUDI, 

constitui objeto de auditoria, mas necessita de informações complementares para se chegar a 

uma conclusão, podendo vir a ser elucidada com esclarecimentos prestados pela própria 

Unidade demandada. 

 

Destaque-se que, neste momento, não se trata ainda de uma auditoria, mas de um 

procedimento preliminar de levantamento de informações. 

 

Segue abaixo o fluxograma deste subprocesso: 
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Fluxograma 04 - Subprocesso de encaminhamento para manifestação da Unidade. 

 
Fonte: O Autor 
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Tendo sido definido pela elucidação da demanda por meio do envio de 

questionamentos à Unidade demandada, caberá ao Coordenador AUDI abrir um processo 

eletrônico (SEI2), diverso do processo em que recebida a demanda, por questões de eventual 

manutenção do sigilo da fonte demandante do serviço. 

 

Neste novo processo eletrônico (SEI2) será elaborado e inserido um Ofício de 

Solicitação de Informação, contendo as solicitações de informações requeridas à Unidade, 

sendo a esta enviado para os devidos esclarecimentos. 

 

Cabe destacar que o Ofício conterá questionamentos voltados ao esclarecimento da 

demanda, tomando-se o cuidado de omitir informações do denunciante, em especial as de 

caráter sigiloso, e cujas respostas se prestarão a complementar as análises pendentes de 

conclusão. Conforme já mencionado anteriormente, não se trata, neste momento, de 

procedimentos de trabalhos de auditoria, sendo a demanda passível de encerramento ou 

averiguações, a depender da resposta da Pasta. 

 

Após encaminhar o processo SEI2 à Unidade, caberá ao Coordenador AUDI atualizar 

as informações no sistema e proceder à devolução do processo de recebimento da demanda 

(SEI1) à origem. Para tanto, deverá elaborar um documento no SEI1, com as informações 

pertinentes, disponibilizar o processo eletrônico ao Diretor da Divisão Técnica responsável, 

para eventual consulta e, então, devolver o processo à origem. 

 

Recebendo a manifestação da Unidade, incumbirá ao Coordenador AUDI analisar a 

resposta, registrar as informações no sistema e solicitar a opinião técnica do Auditor 

Municipal de Controle Interno (AMCI) lotado na Coordenação da AUDI2, de modo que se 

possa deliberar se as informações fornecidas são adequadas e suficientes para se chegar a uma 

conclusão. Em caso negativo, uma nova solicitação de informação poderá ser encaminhada à 

Pasta; em caso positivo, deve-se analisar se as informações prestadas apresentam elementos 

suficientes que justifiquem a realização de trabalhos de auditoria: ou seja, apesar das 

elucidações, apresenta-se potencialmente necessária a realização de trabalhos de auditoria. 

Proceder-se-á, então, às tratativas de trabalho de auditoria (item 4.1.4) ou ao encerramento da 

demanda (item 4.1.5). 

                                                
2 A opinião técnica poderá ser solicitada a AMCI não lotado na Coordenação da AUDI mediante justificativa 
expressa do Coordenador de Auditoria Geral. 
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Destaca-se que, no caso de demandas que sejam direcionadas à realização de trabalhos 

de auditoria (e se oportuno), o processo SEI2, gerado neste subprocesso, poderá ser utilizado 

para a realização da auditoria, por constarem as tratativas iniciais com a Unidade demandada. 

 

4.1.4. Trabalhos de Auditoria 

  

A adoção das tratativas para a realização de trabalhos de auditoria infere que a 

demanda constitua objeto de auditoria e existam, à primeira análise do Coordenador AUDI, 

elementos suficientes para dar prosseguimento aos trabalhos de auditoria. 

 

Lembrando que, por “elementos suficientes”, entendem-se informações e indícios 

satisfatórios em quantidade e qualidade, capazes de viabilizar as tratativas iniciais dos 

trabalhos de auditoria. 

 

Segue abaixo o fluxograma deste subprocesso: 
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Fluxograma 05 - Subprocesso de tratativas de trabalhos de auditoria. 

 
Fonte: O Autor
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Inicialmente, caberá ao Coordenador AUDI elaborar documento com as informações 

relevantes constantes da demanda e as preliminarmente levantadas, se for o caso; encaminhar 

o processo SEI ao Diretor da Divisão Técnica responsável para análise, adoção das medidas 

cabíveis e outras considerações que se apresentarem pertinentes; e atualizar as informações no 

sistema.  

 

Após analisar a demanda, caberá ao Diretor confirmar se a demanda realmente possui 

elementos suficientes que ensejem trabalhos de auditoria: 

 

 Em caso negativo, ou seja, caso o Diretor da Divisão Técnica julgue ausentes tais 

elementos, será proposto o encerramento da demanda, mediante justificativa, com a 

posterior devolução do processo ao Coordenador AUDI. Caberá ao Coordenador, 

então, avaliar os argumentos apresentados pelo Diretor, concordando ou discordando, 

procedendo ao encerramento da demanda (no caso de concordância - item 4.1.5), ou à 

motivação expressa se houver discordância, reencaminhando o processo SEI ao 

Diretor para que este proceda à pontuação e priorização da demanda; 

 Caso contrário, restando presentes elementos suficientes que justifiquem trabalhos de 

auditoria, proceder-se-á diretamente à pontuação e priorização da demanda de 

auditoria (item 6 deste manual). 

 

O processo de pontuação das demandas consiste em lhes atribuir pontos, de acordo 

com critérios pré-estabelecidos (apresentados no item 6), de modo a selecioná-las e priorizá-

las.  

 

Aqui, cabe antecipar que os critérios utilizados para pontuar e priorizar as demandas 

de auditoria que resultem em trabalhos de consultoria são diversos dos aplicáveis aos 

trabalhos de avaliação, dada a peculiaridade da natureza dos trabalhos.  

 

Assim, seguindo o fluxograma 05, após concluído o subprocesso de pontuação e 

priorização da demanda: 

 

 Considerando os trabalhos de avaliação: caso exigida mas não atingida a pontuação 

mínima (disposta no item 6.1.1.1), será proposto o encerramento da demanda; por 

outro lado, caso seja requerida pontuação mínima e sejam atribuídos pontos iguais ou 
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superiores ao valor mínimo, ou caso não requerida pontuação mínima,  proceder-se-á 

ao planejamento das diretrizes do trabalho; 

 Considerando os trabalhos de consultoria: apesar de não haver pontuação mínima a ser 

atingida neste caso, é fundamental o atendimento dos critérios aplicáveis, previstos no 

item 6.1.2 deste manual, podendo resultar em sugestão de encerramento da demanda 

ou planejamento das diretrizes do trabalho. 

 

Como resultado do planejamento do trabalho, caberá ao Diretor da Divisão Técnica 

responsável: 

 

 Elaborar a Proposta de Ordem de Serviço (POS), armazenando em sistema os 

documentos utilizados para embasá-la, e procedendo à inserção da demanda no 

planejamento da Divisão Técnica; e 

 Paralelamente, devolver o processo ao Coordenador AUDI, inserindo informações 

pertinentes, para que este último possa dar andamento à demanda, procedendo à 

devolução do processo SEI1 à origem, com informações das tratativas adotadas (caso o 

processo eletrônico seja o do recebimento da demanda - SEI1), ou inserindo Termo de 

Encerramento no processo, caso se trate do SEI2. Neste último caso, o processo SEI2 

poderá ser reaberto quando do início dos trabalhos de auditoria, dado que contém o 

histórico das tratativas iniciais com a Unidade demandada. 

 

Destaca-se que, quando da elaboração da POS, é necessário que o Diretor da Divisão 

Técnica responsável planeje as diretrizes, traçando o caminho a ser seguido quando da 

realização dos trabalhos pela equipe de auditoria. 

 

Desta forma, a Proposta de Ordem de Serviço (POS) conterá informações 

pertinentes às análises realizadas inicialmente e às diretrizes planejadas para o trabalho, 

abarcando, principalmente: 

 

 A origem da demanda; 

 A Unidade demandada; 

 O número do protocolo AUDI; 

 O número do processo SEI de recebimento da demanda (SEI1) e das tratativas iniciais, 

se aplicável (SEI2); 
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 Breve histórico da demanda, com informações do objeto demandado que sejam 

suficientes para definir o objeto e as diretrizes planejadas para a auditoria; 

 A descrição sucinta do objeto; 

 As diretrizes do trabalho a ser realizado;  

 O responsável pela elaboração da POS; 

 O valor aproximado (se identificado) do objeto demandado; 

 

4.1.5. Encerramento da Demanda 

 

A demanda será encerrada quando identificado que: 

 

 Durante o subprocesso de classificação da demanda (item 4.1.2 deste manual): 

o A demanda não constitua objeto de auditoria; ou 

o Após análise do Diretor da Divisão Técnica responsável, deliberar-se que a 

demanda não apresenta elementos novos relevantes em relação aos elementos 

da demanda anteriormente aportada na AUDI. 

 No subprocesso de encaminhamento para manifestação da Unidade (item 4.1.3 deste 

manual), as informações fornecidas pela Unidade demandada forem suficientes para 

elucidar a demanda, não havendo elementos que justifiquem a realização de trabalhos 

de auditoria. 

 Durante as tratativas de trabalho de auditoria  (item 4.1.4 deste manual): 

o Há deliberação de que a demanda não possua elementos suficientes que 

justifiquem a realização de trabalhos de auditoria; 

o A demanda não tenha atingido a pontuação mínima requerida, no caso de 

demandas que envolvam trabalhos de avaliação; ou 

o Não houverem sido atendidos todos os critérios exigidos para os trabalhos de 

consultoria. 

 A qualquer tempo, mediante justificativa, caso não mais constitua objeto de auditoria, 

quando, por exemplo, ocorrer a perda de objeto. Neste caso, apesar de mencionado 

neste manual, dar-se-á tratamento específico. 

 

Segue abaixo o fluxograma deste subprocesso: 
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Fluxograma 06 - Subprocesso de encerramento da demanda. 

 
Fonte: O Autor
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Considerando que o encerramento da demanda é resultado de subprocessos anteriores, 

inicialmente é necessário identificar o subprocesso precedente: 

 

 Caso o encerramento seja resultado do subprocesso de classificação da demanda (item 

4.1.2), caberá ao Coordenador AUDI elaborar e inserir um documento no SEI (SEI1), 

com as informações pertinentes; registrar no sistema o tratamento dado à demanda; e 

encaminhar o processo ao Diretor da Divisão Técnica responsável, para ciência e 

considerações que julgar (Diretor) cabíveis. Então, deverá o Coordenador AUDI 

devolver o processo à origem e também encaminhá-lo ao Gabinete da CGM, para 

ciência; 

 Caso o encerramento da demanda seja resultado do subprocesso de trabalhos de 

auditoria (item 4.1.4) e: 

o O processo SEI é o de recebimento da demanda (SEI1), incumbirá ao 

Coordenador AUDI elaborar e inserir um documento no SEI, com as 

informações pertinentes; registrar no sistema o tratamento dado à demanda; e 

encaminhar o processo ao Diretor da Divisão Técnica responsável, para ciência 

e considerações que julgar (Diretor) cabíveis. Então, deverá o Coordenador 

AUDI devolver o processo à origem e também encaminhá-lo ao Gabinete da 

CGM, para ciência; ou 

o O processo SEI em questão é o SEI2 (aberto para as tratativas com a Unidade 

demandada - item 4.1.3), caberá ao Coordenador AUDI elaborar e inserir um 

documento no SEI, com as informações pertinentes; registrar no sistema o 

tratamento dado à demanda; e encaminhar o processo ao Diretor da Divisão 

Técnica responsável, para ciência e considerações que julgar (Diretor) 

cabíveis. Então, o Coordenador AUDI encaminhará o processo SEI ao 

Gabinete da CGM, para ciência, sugerindo, ainda, que o Gabinete da CGM o 

envie à Unidade demandada, também para ciência; 

 Caso o encerramento da demanda seja resultado do subprocesso de encaminhamento 

para manifestação da Unidade demandada (item 4.1.3), competirá ao Coordenador 

AUDI elaborar e inserir um documento no SEI (SEI2), com as informações 

pertinentes; registrar no sistema o tratamento dado à demanda; e encaminhar o 

processo ao Diretor da Divisão Técnica responsável, para ciência e considerações que 

julgar (Diretor) cabíveis. Então, o Coordenador AUDI encaminhará o processo SEI ao 
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Gabinete da CGM, para ciência, sugerindo, ainda, que o Gabinete da CGM envie o 

processo à Unidade demandada, também para ciência. 

 

4.2. Recebimento e tratamento das demandas externas de auditoria provenientes de 

outros Órgãos/agentes externos à Controladoria Geral do Município de São 

Paulo (CGM) 

 

Quando a demanda de auditoria se originar diretamente de outros Órgãos ou agentes 

externos à CGM (como, por exemplo, do Ministério Público, Tribunal de Contas do 

Município, Câmara Municipal, Secretarias Municipais ou mesmo munícipe), o processo de 

recebimento e tratamento das demandas pode ser representado através do fluxograma abaixo:  

 
Fluxograma 07 - Processo de recebimento e tratamento das demandas externas não oriundas da CGM. 

 
Fonte: O Autor 
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O processo tem início quando do recebimento da demanda de auditoria pelo 

Coordenador de Auditoria Geral, seja por meio físico ou eletrônico, que procederá à análise 

das informações constantes da demanda, abertura do protocolo, cadastro e registro do 

tratamento dado à demanda no sistema. 

 

Caso a demanda tenha aportado na AUDI por qualquer meio que não pelo Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI), deve-se abrir um processo SEI, inserir nele todos os 

documentos apresentados, e arquivar os originais (se aplicável). 

 

Caberá então, ao Coordenador de Auditoria Geral, encaminhar o processo à Unidade 

responsável: se a demanda provier diretamente de munícipe, enviá-lo à Ouvidoria Geral do 

Município (OGM); se oriunda diretamente de outros Órgãos, direcioná-lo ao Gabinete da 

CGM, para ciência e adoção das tratativas cabíveis. Em quaisquer das duas situações, 

informar o número do protocolo AUDI e outras informações atinentes. 

 

 

5. PROCESSO DE TRATAMENTO DAS DEMANDAS INTERNAS DE 

AUDITORIA 

 

Conforme já citado, demandas internas são as geradas internamente na Coordenadoria 

de Auditoria Geral (AUDI). 

 

Como exemplo de demandas internas de auditoria, citam-se aquelas identificadas 

quando da análise de riscos nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e 

Indireta Municipal; as análises preventivas de chamamentos públicos ou editais de licitação; e 

o acompanhamento de licitações em andamento. Podem, ainda, ser geradas a partir de 

fragilidades encontradas no curso de auditorias, não incluídas no escopo da Ordem de Serviço 

(OS); ou quando identificada oportunidade para a realização de trabalhos de consultoria, com 

assessoramento, aconselhamento e outros serviços relacionados, que sejam prestados à Alta 

Administração da Unidade interessada, com a finalidade de agregar valor à organização e 

melhorar os seus processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos. 

 

Vale destacar que as demandas internas deverão estar alinhadas à gestão de risco 

constante do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT). 
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Os procedimentos iniciais adotados para o tratamento das demandas internas de 

auditoria variam de acordo com a origem das demandas, sendo específicos se procedentes do 

Coordenador AUDI, do Diretor de Divisão Técnica ou de outros agentes públicos lotados na 

Coordenadoria de Auditoria Geral. Todavia, após a abertura do protocolo e do cadastro da 

demanda interna no sistema, será ela classificada e tratada adotando-se os mesmos 

procedimentos aplicáveis às demandas externas de auditoria (itens 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.15 

deste manual), conforme apresentados nos fluxogramas que seguem.  

 

5.1. Tratamento de demandas internas de auditoria oriundas do Coordenador de 

Auditoria Geral 

 
Quando a demanda interna de auditoria se originar do Coordenador de Auditoria 

Geral, o fluxo de trabalho a ser seguido está apresentado abaixo: 

 

Fluxograma 08 - Processo de tratamento de demandas internas oriundas do Coordenador de Auditoria 
Geral. 

 
Fonte: O Autor 
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Inicialmente, caberá ao Coordenador AUDI abrir um processo SEI, elaborar um 

documento no qual será inserida a proposta de demanda interna, e anexar as evidências 

técnicas e/ou legais que, na sua visão, justifiquem a demanda interna de auditoria. Então, 

deverá encaminhar o processo ao Diretor da Divisão Técnica responsável pelo objeto ou pelo 

Órgão demandado, para ciência e eventual manifestação (inclusão de informações que julgar 

pertinentes), procedendo, então, à abertura do protocolo, cadastro no sistema e classificação 

da demanda, conforme descrito no subprocesso “Classificação da Demanda” (item 4.1.2 deste 

manual). 

 

5.2. Tratamento de demandas internas de auditoria oriundas do Diretor da Divisão 

Técnica 

 

Quando as demandas internas se originarem do Diretor da Divisão Técnica, com 

propostas relacionadas à sua própria Diretoria, o fluxo de trabalho a ser seguido está 

apresentado abaixo: 

 

Fluxograma 09 - Processo de tratamento de demandas internas oriundas do Diretor da Divisão Técnica. 

 
Fonte: O Autor 

 

Inicialmente, incumbirá ao Diretor da Divisão Técnica abrir um processo SEI, elaborar 

documento no qual será inserida a proposta, e anexar as evidências técnicas e/ou legais que, 

na sua visão, justifiquem a demanda interna de auditoria.  

 

Então, deverá encaminhar o processo ao Coordenador de Auditoria Geral, que 

analisará a demanda e procederá à abertura de protocolo e cadastro no sistema. O 
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Coordenador poderá, ainda, inserir informações que entenda pertinentes ao objeto, incluindo 

sugestões de tratativas. 

 

A partir deste momento, caberá ao Coordenador AUDI proceder à classificação da 

demanda, conforme descrito no subprocesso “Classificação da Demanda” (item 4.1.2 deste 

manual).  

 

5.3. Tratamento de demandas internas de auditoria oriundas de agentes públicos 

lotados na Coordenadoria de Auditoria Geral 

 

Quando a demanda interna se originar de outros agentes públicos lotados na AUDI, 

como Auditores Municipais de Controle Interno e Assessores, por exemplo, o fluxo de 

trabalho a ser seguido está apresentado abaixo: 

 

Fluxograma 10 - Processo de tratamento de demandas internas oriundas de agentes públicos lotados na AUDI. 

 
Fonte: O Autor 

 

Inicialmente, cumprirá ao agente público lotado na AUDI abrir um processo SEI, 

elaborar documento no qual será inserida a proposta, e anexar as evidências técnicas e/ou 

legais que, na sua visão, justifiquem a demanda interna de auditoria.  
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Então, deverá encaminhar o processo: 

 

 Ao Diretor da Divisão Técnica responsável, para ciência e eventual manifestação. 

Neste momento, o Diretor poderá incluir informações pertinentes ao objeto 

demandado ou as que entender cabíveis; e 

 Ao Coordenador de Auditoria Geral, que analisará a demanda e procederá à abertura 

de protocolo e cadastro no sistema. O Coordenador AUDI poderá, também, inserir 

informações que entenda pertinentes ao objeto, incluindo sugestões de tratativas. 

 

A partir deste momento, caberá ao Coordenador AUDI proceder à classificação da 

demanda, conforme descrito no subprocesso “Classificação da Demanda” (item 4.1.2 deste 

manual). 

 

 

6. PROCESSO DE PONTUAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DAS DEMANDAS DE 

AUDITORIA 

   

 O processo de pontuação e priorização das demandas de auditoria tem como finalidade 

atribuir-lhes pontos, considerando os aspectos relevantes do objeto demandado, de modo a 

selecioná-las e priorizar o início dos trabalhos. 

 

Cabe lembrar que o processo de pontuação e priorização das demandas é uma das 

etapas das tratativas de Trabalhos de Auditoria (item 4.1.4 deste manual – vide fluxograma 

05). 

 

Os procedimentos aplicáveis à pontuação dependem da natureza do trabalho (se 

avaliação ou consultoria) e da origem da demanda (se externa ou interna à Coordenadoria de 

Auditoria Geral). 

 

Segue abaixo a etapa inicial do processo em questão: 
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Fluxograma 11 - Etapa inicial do processo de pontuação e priorização das demandas de auditoria. 

 

Fonte: O Autor 

 

A seguir estão descritos os subprocessos de pontuação e priorização das demandas 

externas e internas de auditoria. 

 

6.1. Pontuação e priorização das demandas externas de auditoria 

 

Conforme apresentado no fluxograma 11 acima, há subprocessos específicos e 

diversos para pontuar as demandas externas que requeiram trabalhos de avaliação e as que 

envolvam trabalhos de consultoria. 

 

6.1.1. Pontuação das demandas externas de auditoria que envolvam trabalhos de 

avaliação 

 

No caso de demandas que envolvam trabalhos de avaliação, o fluxo dos trabalhos 

segue o apresentado abaixo: 
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Fluxograma 12 - Subprocesso de pontuação de demandas que envolvam trabalhos de avaliação. 

 
Fonte: O Autor 

 

As demandas serão pontuadas no sistema pelo Diretor da Divisão Técnica 

responsável, de acordo com os critérios abaixo: 

 

1. Valor estimado do objeto demandado; 

2. Consistência das informações; 

3. Vigência do objeto demandado; e 

4. Gravidade da demanda. 

 

A pontuação final da demanda será o somatório dos pontos atribuídos a cada um dos 

critérios acima listados. 

 

O critério relativo ao valor estimado do objeto demandado corresponderá ao total de 

recursos executados e/ou previstos do objeto de auditoria demandado, e a pontuação atenderá 

ao apresentado abaixo: 
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Quadro 01 - Critério 1 de pontuação da demanda de auditoria: valor estimado do objeto demandado. 
Pontuação Hipótese 

0 Valores de R$ 50.000,00 a R$ 999.999,99 

100 Sem valor estimado  

100 Valores de R$ 1.000.000,00 a R$ 9.999.999,99 

200 Valores de R$ 10.000.000,00 a R$ 49.999.999,99 

300 Valores de R$ 50.000.000,00 a R$ 99.999.999,99 

400 Valor igual ou acima de R$ 100.000.000,00 

Fonte: O Autor 

 

Por “sem valor estimado” entendem-se os objetos cujos valores não puderam ser 

apurados ou cujo impacto seja de difícil valoração. Para mais, objeto com valor estimado de 

até R$ 49.999,99 será eliminado, não passível de realização de trabalhos de auditoria. 

 

Além disso, para contratos de serviços continuados, será utilizado o valor total 

estimado da contratação, considerando todo o período contratual, observados os limites do 

artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

A consistência das informações é o critério que identifica a quantidade e a qualidade 

das informações (evidências) apresentadas, de modo a permitir inferir que os recursos 

públicos não estejam sendo adequadamente aplicados na consecução das políticas públicas, 

sendo aplicáveis as seguintes pontuações: 

 

Quadro 02 - Critério 2 de pontuação da demanda de auditoria: consistência das informações. 
Pontuação Hipótese 

0 Não há consistência das informações apresentadas 

100 
Há informações que permitam inferir possível uso 

inadequado dos recursos públicos 

200 
Há informações que permitam inferir provável uso 

inadequado dos recursos públicos 

Fonte: O Autor 

 

A vigência do objeto demandado é o critério que tem por objetivo priorizar ações 

sobre objetos em execução, cujos eventuais prejuízos estejam em andamento, ou aqueles que 

permitam compensação de valores, sendo aplicáveis as seguintes pontuações: 
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Quadro 03 - Critério 3 de pontuação da demanda de auditoria: vigência do objeto demandado. 
Pontuação Hipótese 

0 
Término da vigência do Contrato ou Termo há mais de 

um ano e menos de cinco anos 

100 
Término da vigência do Contrato ou Termo ocorreu em 

até um ano 

200 
Contrato ou Termo está vigente, ou caso o objeto envolva 

relação de término não definido, sugerindo que a 
irregularidade na atividade seja continuada 

Fonte: O Autor 

 

Objeto demandado cuja vigência do respectivo contrato ou termo tenha finalizado há 

mais de cinco anos será eliminado, não passível de realização de trabalhos de auditoria. 

 

A gravidade da demanda é o critério que tem por objetivo priorizar demandas cujos 

objetos apresentem maior dano potencial ao erário público ou que tenham maior 

probabilidade de repercussão negativa junto à sociedade, considerando-se os seguintes 

aspectos: 

 

 Demandas que tratem de averiguações em andamento; 

 Demandas sobre atos ou fatos de gestão que impactem mais de um equipamento 

público ao mesmo tempo; 

 Demandas sobre possíveis danos à sociedade no que tange aos seguintes direitos 

sociais: saúde, educação, alimentação, assistência aos desamparados, proteção à 

infância e moradia. 

 Demandas que tenham tido repercussão prévia em mídias ou outros meios. 

 

O quadro abaixo apresenta as pontuações aplicáveis: 

Quadro 04 - Critério 4 de pontuação da demanda de auditoria: gravidade da demanda. 
Pontuação Hipótese 

0 
Ausência de todos os aspectos de gravidade listados neste 

critério 

50 
Um aspecto de gravidade listado neste critério está 

presente 

100 
Dois aspectos de gravidade listados neste critério estão 

presentes 

150 
Três aspectos de gravidade listados neste critério estão 

presentes 

200 
Quatro aspectos de gravidade listados neste critério estão 

presentes 
Fonte: O Autor 
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Portanto, de acordo com os quatro critérios acima mencionados, a demanda de 

auditoria que envolver trabalhos de avaliação poderá atingir a pontuação máxima de 1.000 

pontos. 

 

Além disso, poderão ser agrupadas e pontuadas em conjunto, caso possam ser 

realizadas em uma única auditoria, tais como demandas relativas a um mesmo programa ou 

ação governamental, ou relativas a um mesmo contrato. 

 

Finalizadas as atividades de pontuação indicadas no fluxograma 12, caberá ao Diretor 

da Divisão Técnica verificar o somatório dos pontos atribuídos (que será computado 

automaticamente pelo sistema), e o atingimento da pontuação mínima requerida para os 

trabalhos de auditoria, procedendo à pontuação adicional (se aplicável). 

 

A pontuação mínima e a pontuação adicional serão explanadas a seguir. 

 

6.1.1.1.  Pontuação mínima a ser atingida para a realização de trabalhos de avaliação 

 

Considerando a capacidade limitada de recursos e a elevada demanda por trabalhos da 

Coordenadoria de Auditoria Geral, a realização de trabalhos de avaliação requer que a 

demanda apresente condições mínimas que legitimem o esforço demandado. Para tanto, 

apresenta-se relevante a aplicação de pontuação mínima para selecionar as demandas que 

constarão do planejamento da AUDI. 

 

Assim, serão passíveis de realização de trabalhos de avaliação as demandas que 

receberem pontuação igual ou superior a 450 pontos. Isto porque é desejável que o objeto 

demandado contenha pontuação mínima que represente observância às seguintes hipóteses 

dos critérios de pontuação3: 

 

 O valor do objeto demandado seja de, pelo menos, R$ 1.000.000,00 (100 pontos); 

 Haja informações que permitam inferir provável uso inadequado dos recursos públicos 

(200 pontos);  

                                                
3 A demanda não precisa necessariamente atender às hipóteses listadas, sendo suficiente que o somatório da 
pontuação atinja valor igual ou superior a 450 pontos. 
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 O término da vigência do Contrato/Termo tenha ocorrido em até 01 (um) ano (100 

pontos); e 

 Pelo menos um dos aspectos de gravidade esteja presente (50 pontos). 

 

Portanto, retornando ao fluxograma 12, depois de atribuídas as pontuações 

concernentes aos critérios avaliados, caberá ao Diretor da Divisão Técnica verificar se foi 

atingida a pontuação mínima requerida. Em caso negativo, deve atualizar as informações no 

sistema e retornar diretamente ao subprocesso de Trabalhos de Auditoria (retornar ao 

fluxograma 05 do item 4.1.4 deste manual). 

 

Por outro lado, verificado o atingimento da pontuação mínima, deve o Diretor 

proceder à pontuação adicional (se aplicável), conforme apresentado no item 6.1.1.2 a seguir, 

registrando-a e atualizando outras informações no sistema, retornando ao subprocesso de 

Trabalhos de Auditoria (fluxograma 05 do item 4.1.4 deste manual). Caso não seja aplicável a 

pontuação adicional, atualizar as informações no sistema e retornar diretamente ao 

fluxograma 05, dando continuidade às tratativas de trabalho de auditoria. 

  

6.1.1.2. Pontuação adicional 

 

Às demandas oriundas do Gabinete da CGM que atingirem a pontuação mínima, 

poderão ser acrescentados 500 pontos caso seja solicitada a priorização na realização dos 

trabalhos, sendo este acréscimo igualmente registrado no sistema. 

 

6.1.2. Pontuação das demandas externas de auditoria que envolvam trabalhos de 

consultoria 

 

Tendo em vista que os trabalhos de consultoria, em sua grande maioria, estão 

relacionados à estruturação e/ou revisão de processos, políticas ou procedimentos internos, e 

envolvem os agentes públicos da Instituição na qual se prestará o serviço, a participação da 

AUDI nessas iniciativas de mudança pode contribuir para agregar valor à organização e 

fortalecer os seus processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos, com a 

implantação de processos eficazes e eficientes, o que atribui a esses trabalhos grande caráter 

preventivo. 
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Por este motivo, em regra, os trabalhos de consultoria são prestados em decorrência de 

solicitação realizada pela Alta Administração da Unidade demandante (Secretário Municipal, 

Subprefeito, Presidente, Superintendente ou outro de mesma hierarquia), ou ainda por órgão 

ou colegiado intersecretarial com competência para avaliação e monitoramento das ações 

governamentais. 

 

Desta forma, o subprocesso de pontuação das demandas de auditoria que envolvam 

trabalhos de consultoria requer que o Diretor da Divisão Técnica responsável, baseado no seu 

conhecimento técnico e julgamento profissional, avalie o objeto demandado e os recursos 

disponíveis, considerando os critérios abaixo: 

 

1. A contribuição dos potenciais resultados dos trabalhos para a melhoria dos processos 

de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade 

demandante; 

2. O  conhecimento, as habilidades e outras competências do corpo técnico da 

Coordenadoria de Auditoria Geral necessárias à realização do serviço de consultoria; 

3. Os potenciais prejuízos à autonomia técnica da AUDI ou à objetividade dos trabalhos 

realizados pela Diretoria de Divisão Técnica responsável em decorrência dos serviços 

de consultoria propostos; e 

4. O custo do trabalho de consultoria em relação aos potenciais benefícios. 

 

Assim, o fluxo da pontuação das demandas de auditoria que envolvam trabalhos de 

consultoria segue o apresentado abaixo: 
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Fluxograma 13 - Subprocesso de pontuação de demandas de auditoria que envolvam trabalhos de consultoria. 

 
Fonte: O Autor 

 

Assim, de acordo com o fluxograma acima, o Diretor da Divisão Técnica registrará no 

sistema o atendimento aos critérios aplicáveis aos trabalhos de consultoria, propondo o 

encerramento da demanda caso: 

 

 A demanda não se preze a atender o próprio conceito de consultoria. Isto é, não existe 

a finalidade de agregar valor à organização ou melhorar os seus processos de 

governança, de gestão de riscos ou de controles internos, de forma condizente com os 

valores, as estratégias e os objetivos da Unidade interessada nos serviços; 

 A Diretoria de Divisão Técnica não detenha o conhecimento, as habilidades e outras 

competências necessárias à realização dos trabalhos de consultoria; 

 A realização dos trabalhos de consultoria resultar em potenciais prejuízos à autonomia 

técnica da Coordenadoria de Auditoria Geral ou à objetividade dos trabalhos 

desenvolvidos pela AUDI; ou 
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 Após avaliação junto ao Coordenador AUDI, conclua-se que os custos para a 

realização dos trabalhos serão superiores aos potenciais benefícios, inviabilizando os 

trabalhos de consultoria. 

 

De outro modo, atendidos todos os requisitos que definem e viabilizam uma 

consultoria, ficará a cargo do Diretor da Divisão Técnica responsável deliberar pela melhor 

oportunidade para o início dos trabalhos, considerando os trabalhos em andamento e os 

recursos disponíveis, procedendo ao registro no sistema. 

 

Após o registro, deve-se retornar ao subprocesso de Trabalho de Auditoria, dando 

continuidade às tratativas constantes do fluxograma 05 (item 4.1.4 deste manual). 

 

6.1.3. Priorização das demandas externas de auditoria (avaliação e consultoria) 

 

Uma vez realizada a pontuação, a priorização das demandas será feita 

automaticamente pelo sistema utilizado pela AUDI, em ordem decrescente de pontuação, 

considerando o somatório de pontos atribuídos, devendo esta ordem ser respeitada para o 

início da realização dos trabalhos de auditoria. 

 

Em caso de empate nas pontuações: 

 

 Entre demandas que envolvam trabalhos de avaliação, será atribuída preferência 

àquela com data de protocolo mais antiga (a primeira protocolada); e 

 Entre demandas que envolvam trabalhos de consultoria, caberá ao Diretor da Divisão 

Técnica e ao Coordenador de Auditoria Geral deliberar a respeito da melhor 

oportunidade para o início dos trabalhos, considerando os recursos disponíveis e os 

trabalhos em andamento naquele momento. 

 

Ainda, poderá o Coordenador AUDI, alinhado com o Diretor da Divisão Técnica 

responsável, vincular a um trabalho em andamento outras demandas de uma mesma Unidade, 

independentemente de sua priorização, de modo a otimizar os recursos disponíveis na 

Coordenadoria de Auditoria Geral. 
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As demandas que requeiram a realização de trabalhos com períodos previstos de 

execução inferiores a 15 dias poderão, motivadas formalmente pelo Coordenador de Auditoria 

Geral, ser executadas antes das demais, independentemente de suas pontuações. 

 

6.2. Pontuação e priorização das demandas internas de auditoria 

 

Conforme já mencionado anteriormente, as demandas internas de auditoria podem ter 

várias origens, dentre as quais se citam:  

 

 As identificadas quando da análise de riscos nos Órgãos e Entidades da Administração 

Pública Direta e Indireta Municipal;  

 As análises preventivas de chamamentos públicos e editais de licitação, ou 

acompanhamento de licitações em andamento;  

 As geradas a partir de fragilidades encontradas no curso de auditorias, não incluídas 

no escopo da Ordem de Serviço (OS); ou 

 A identificação de oportunidade para a realização de trabalhos de consultoria, com 

assessoramento, aconselhamento e outros serviços relacionados, que sejam prestados à 

Alta Administração da Unidade interessada, com a finalidade de agregar valor à 

organização e melhorar os seus processos de governança, gestão de riscos e controles 

internos. 

 

Assim, a pontuação das demandas internas que requeiram trabalhos de auditoria, 

abordadas neste manual, dependerá da natureza e do objeto do trabalho demandado: 
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Fluxograma 14 - Subprocesso de pontuação de demandas internas de auditoria. 

 

Fonte: O Autor 

 

As demandas internas de auditoria decorrentes da análise de riscos (e que resultarem 

na análise de procedimentos e/ou de controles internos) nos Órgãos e Entidades da 

Administração Pública Direta e Indireta Municipal, constantes do Plano Anual de Auditoria 

Interna (PAINT), serão realizadas de acordo com o planejamento, ficando a cargo do Diretor 

da Divisão Técnica responsável deliberar pela melhor oportunidade para o início dos 

trabalhos, considerando os trabalhos em andamento e os recursos disponíveis. Neste caso, é 

necessário que o Diretor registre no sistema que a demanda, por ser oriunda da análise de 

riscos, receberá tratamento específico. 

 

Quando se fizerem necessários trabalhos de avaliação que importem controle prévio 

ou concomitante de processos e/ou procedimentos licitatórios (ou contratações por meio de 

Termos de Parceria ou equivalentes), como, por exemplo, a análise de chamamentos públicos, 

Editais de licitação ou o acompanhamento de licitações em andamento, as demandas internas 

serão iniciadas quando oportunas e a critério do julgamento profissional do Diretor da Divisão 

Técnica responsável. Isto porque: (i) o controle prévio requer que a fase interna da 

licitação/contratação tenha sido iniciada; (ii) o controle concomitante subentende 

procedimento licitatório/contratação em andamento; e (iii) normalmente a Unidade 

demandada desconhece quando esta ou aquela situação de fato ocorrerá, implicando, muitas 

vezes, atuação imediata da AUDI. Devido à eventual urgência requerida, o atendimento destas 
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demandas poderá ser priorizado, de modo que os resultados destes trabalhos se prestem a 

auxiliar tempestivamente a Unidade licitante/contratante. Neste caso, também se faz 

necessário que o Diretor registre no sistema que a demanda receberá tratamento específico. 

 

Ainda, no curso de trabalhos em andamento, podem ser encontradas fragilidades 

relevantes relacionadas a objetos que não estejam abarcados no escopo da Ordem de Serviço 

(OS) em execução, e que sugerem trabalhos de avaliação por parte do corpo técnico da AUDI. 

Neste caso, a demanda interna será pontuada utilizando-se os mesmos critérios aplicáveis às 

demandas externas de auditoria que requeiram trabalhos de avaliação, aplicando-se, então, o 

subprocesso de pontuação descrito no item 6.1.1 deste manual (“Pontuação das demandas 

externas de auditoria que envolvam trabalhos de avaliação”). 

 

Para mais, mostrando-se necessárias ou oportunas, podem surgir na AUDI propostas 

de trabalho de consultoria em determinado Órgão ou Entidade da Administração Pública 

Direta ou Indireta Municipal, com o objetivo de assessorá-los, aconselhá-los ou prestar-lhes 

outros serviços relacionados, com o intuito de agregar valor à organização e melhorar os seus 

processos de governança, gestão de riscos e controles internos. Quando os trabalhos de 

consultoria forem propostos pela Coordenadoria de Auditoria Geral, é necessário que haja a 

concordância e a sensibilização da Alta Administração da Unidade examinada no que se 

refere à relevância do trabalho a ser realizado. Nesta situação, à demanda interna serão 

aplicados os mesmos critérios adotados para as demandas externas de auditoria que requeiram 

trabalhos de consultoria, procedendo-se, então, ao descrito no item 6.1.2 deste manual 

(“Pontuação das demandas externas de auditoria que envolvam trabalhos de consultoria”). 

 

De forma resumida, as informações supracitadas estão apresentadas no quadro a 

seguir: 
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Quadro 05 - Critérios para pontuação das demandas internas de auditoria. 

Hipótese 
Natureza do 

Trabalho 
Critério de Pontuação Aplicável 

Análise de procedimentos e/ou de controles 
internos nos Órgãos e Entidades da 

Administração Pública Direta e Indireta 
Municipal (demandas incluídas no PAINT, 

inclusive as avaliações de programas de 
governo) 

Avaliação 

Os trabalhos serão realizados de acordo 
com o planejamento (PAINT), quando 

oportuno e de acordo com o julgamento 
profissional do Diretor da Divisão 

Técnica responsável. 

Análise de Chamamento Público, Edital e/ou 
acompanhamento de licitações em andamento 

(controle prévio e concomitante) 
Avaliação 

Os trabalhos serão realizados quando do 
conhecimento dos processos licitatórios 

demandados, oportuno e de acordo com o 
julgamento profissional do Diretor da 

Divisão Técnica responsável. 

Fragilidades encontradas no curso de trabalhos 
em andamento, quando o objeto demandado 
não estiver abarcado no escopo da Ordem de 

Serviço (OS) em curso 

Avaliação 
Pontuação análoga à aplicável às 

demandas externas de auditoria que 
envolvam trabalhos de avaliação 

Assessoramento, aconselhamento e outros 
serviços relacionados, com a finalidade de 

agregar valor à organização e melhorar os seus 
processos de governança, de gestão de riscos e 

de controles internos 

Consultoria 
Pontuação análoga à aplicável às 

demandas externas de auditoria que 
envolvam trabalhos de consultoria 

Fonte: O Autor 

 

Assim como ocorre com as demandas externas, as demandas internas de auditoria 

também poderão ser agrupadas caso possam ser realizadas em um único trabalho. 
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GLOSSÁRIO 

 

Avaliação - A avaliação de programas, processos e procedimentos adotados pelas pessoas 
físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que gerenciem, administrem ou sejam, de qualquer 
forma, responsáveis pela gestão de bens, valores ou recursos públicos, objetivando a obtenção 
e a análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes 
sobre um objeto de auditoria. 
 
Consultoria - A realização de serviços de consultoria, consistentes em assessoramento, 
aconselhamento e outros serviços relacionados, que sejam prestados à Alta Administração da 
Unidade interessada, com a finalidade de agregar valor à organização e melhorar os seus 
processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos, de forma condizente 
com os valores, as estratégias e os objetivos da Unidade interessada nos serviços, sem que a 
equipe técnica da AUDI assuma qualquer responsabilidade que seja da Administração. 
 
Coordenação da Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) - trata-se do corpo técnico 
que compõe o Gabinete da Coordenadoria de Auditoria Geral, sendo constituída pelo 
Coordenador de Auditoria Geral, seus Assessores e outros agentes públicos nele lotados. 
 
Demandas de Auditoria - solicitações para realização dos trabalhos típicos de auditoria, 
quais sejam avaliação e consultoria. 
 
Demandas Externas - demandas não provenientes da Coordenadoria de Auditoria Geral 
(AUDI), mas a ela encaminhadas para a realização de trabalhos de auditoria. 
 
Demandas Internas - são demandas geradas internamente na AUDI. 
 
Diretoria de Divisão Técnica Responsável - trata-se do corpo técnico que compõe a 
Divisão, sendo constituída pelo Diretor, Auditores e demais agentes públicos alocados para o 
desempenho das atribuições atinentes à Divisão. 
 


