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1.

SUMÁRIO EXECUTIVO

Este trabalho de diagnóstico, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº
051/2020/CGM-AUDI, teve como objetivo utilizar o Internal Audit Capacity Model
(IA-CM) – Modelo de Capacidade de Auditoria Interna – para autoavaliação da
Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI).1
O histórico e conceitos apresentados ao longo deste trabalho referem-se ao modelo
supracitado.
O IA-CM, criado pela Internal Audit Foundation, é uma ferramenta que permite à
Auditoria Interna (AI) avaliar a organização da atividade de AI, a qualidade da
comunicação interna e externa e o desempenho da atividade, tanto em relação aos
colaboradores membros da AI, como para a organização em que se insere e para os
destinatários dos serviços prestados.2
O IA-CM apresenta seis elementos da atividade de Auditoria Interna, os quais devem
ser observados, a saber: Serviços e Papel da Auditoria Interna, Gestão de Pessoas,
Práticas Profissionais, Gerenciamento do Desempenho e Accountability, Cultura e
Relacionamento Organizacional e Estrutura de Governança.
Além disso, o modelo apresenta cinco níveis de capacidade para cada um dos
elementos. Para o atingimento de um determinado nível de capacidade, cabe à Auditoria
Interna prever e institucionalizar todos os Keys Process Area (KPA) – Processos
Chaves da Área do nível que se pretende atingir e de todos aqueles anteriores em todos
os seis elementos.
Os KPAs identificam um grupo de atividades essenciais a serem realizadas que, quando
executadas em conjunto, atingem um determinado propósito por meio de produtos e
resultados esperados.
Adicionalmente, o modelo requer a necessidade de que os critérios essenciais sejam
analisados quanto à existência de normativos, manuais ou instrumentos congêneres que
auxiliem na consecução de uma determinada prática ou objetivo, e quanto à
institucionalização, a qual pode ser averiguada, entre outros, em razão de documentos
emitidos, fluxos estabelecidos e rotinas executadas.
O item 6 deste Relatório apresenta o resultado detalhado da autoavaliação, o qual
consistiu na análise de evidências de existência e institucionalização das atividades
1

AUDITORIA INTERNA. MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA (IA-CM).
Florida: Internal Audit Foundation, 2017.
2
INTERNAL AUDIT FOUNDATION. Disponível em: https://na.theiia.org/iiarf/Pages/Internal-AuditFoundation.aspx. Acesso em: 23 nov. 2020.
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essenciais do IA-CM para cada um dos KPAs dos Níveis 2 e 3, além de averiguação
quanto às forças identificadas, oportunidades de melhoria e recomendações para que a
AUDI alcance o nível de implementação desejado.
As recomendações emitidas propõem meios para o alcance dos critérios estabelecidos
pelo modelo IA-CM para o KPA no nível escolhido, sendo possível, ao longo da
execução das ações que visem a implementação do modelo, a identificação de novos
meios que possam, igualmente, atender aos critérios.
A autoavaliação concluiu que a AUDI se encontra em Nível 1 – Inicial do IA-CM, visto
que, de acordo com as atividades essenciais determinadas pelo IA-CM e as evidências
identificadas, verificou-se que a AUDI atende 30,83% do Nível 2 - Infraestrutura e
10,61% do Nível 3 - Integrado.
Apresenta-se a seguir a Figura 1 e a Figura 2 para ilustrar o atendimento, em termos
percentuais, considerando os diferentes KPAs para o Nível 2 – Infraestrutura e Nível 3 –
Integrado, respectivamente:
Figura 1 - Nível de Aderência da AUDI ao Nível 2 – Infraestrutura do IA-CM

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral (2020)
Legenda:
KPA 2.1: Auditoria de Conformidade
KPA 2.2: Pessoas Qualificadas Identificadas e Recrutadas
KPA 2.3: Desenvolvimento Profissional Individual
KPA 2.4: Plano de Auditoria Baseado nas Prioridades da Gestão/Stakeholders
KPA 2.5: Estrutura de Práticas e Processos Profissionais
KPA 2.6: Plano de Negócios da Auditoria Interna
KPA 2.7: Orçamento Operacional da Auditoria Interna
KPA 2.8: Gerenciamento dentro da Atividade de Auditoria Interna
KPA 2.9: Relacionamentos de Reporte Estabelecidos
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KPA 2.10: Pleno Acesso às Informações, Ativos e Pessoas da Organização
Figura 2 - Nível de Aderência da AUDI ao Nível 3 – Integrado do IA-CM

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral (2020)
Legenda:
KPA 3.1: Auditoria de Desempenho
KPA 3.2: Serviços de Consultoria
KPA 3.3: Coordenação da Força de Trabalho
KPA 3.4: Equipe Profissionalmente Qualificada
KPA 3.5: Consolidação e Competência da Equipe
KPA 3.6: Planos de Auditoria Baseados em Riscos
KPA 3.7: Estrutura de Gestão da Qualidade
KPA 3.8: Relatórios de Gerenciamento da Auditoria Interna
KPA 3.9: Informações de Custos
KPA 3.10: Métricas de Desempenho
KPA 3.11: Componente Integrante da Equipe de Gerenciamento
KPA 3.12: Coordenação com Outros Grupos de Revisão
KPA 3.13: Mecanismos de Financiamento
KPA 3.14: Supervisão e Apoio da Gestão à Atividade de Auditoria Interna
KPA 3.15: Controlador Reporta-se à Autoridade Superior

Desta forma cabe à AUDI elaborar e desenvolver um plano de ação para que os KPAs
dos elementos da atividade de AI sejam alcançados em sua completude.
Ao final, serão apresentados em formato de Apêndice:


Apêndice A - resumo de ações sugeridas, que objetiva resumir a análise
realizada no item 6 da autoavaliação;
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Apêndice B – matrizes de aderência para cada um dos KPAs do modelo IA-CM
(Níveis 2 e 3), os quais foram utilizadas para apresentar, em termos percentuais,
as Figura 1 e Figura 2, além da conclusão do trabalho, consoante item 7 deste
Relatório;
Apêndice C - resultado do Formulário de Percepção do IA-CM/AUDI 2020, o
qual objetivou incluir os profissionais da AUDI nesta etapa inicial de
planejamento para a implementação do modelo, por meio de uma capacitação e
a aplicação de formulário que objetivou compreender a percepção da AUDI
quanto ao atendimento dos níveis 2 e 3 do modelo.
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2.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A Controladoria Geral do Município (CGM) tem por finalidade promover o controle
interno dos órgãos municipais e das entidades da Administração Pública Municipal
Indireta, atuar como o órgão central do Sistema de Controle Interno, do Sistema de
Corregedorias e do Sistema de Ouvidorias, dar suporte ao Prefeito no combate à
corrupção, na promoção da moralidade, da ética e da transparência no setor público, no
incentivo ao controle social da gestão municipal e nas atividades de auditoria, correição
e ouvidoria, bem como atuar na defesa do usuário do serviço público municipal e
executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação, conforme
Decreto nº 59.496/2020.3
Atualmente a Controladoria é formada pelo Gabinete do Controlador Geral – composto
pela Assessoria de Produção de Informações e Inteligência (APRI) e Assessorias
Técnica (AT) e Jurídica (AJ), Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI),
Coordenadoria de Promoção da Integridade (COPI), a Corregedoria Geral do Município
(CORR), Ouvidoria Geral do Município (OGM), Coordenadoria de Defesa do Usuário
do Serviço Público (CODUSP) e Coordenadoria de Administração e Finanças (CAF).
Figura 3 – Organograma da CGM

Gabinete
APRI

AT

AJ
AUDI

CORR

COPI

OGM

CODUSP

CAF

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral – AUDI (2020)

3

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Regulamenta o artigo 53 da Lei
Orgânica do Município de São Paulo, bem como dispositivos das Leis nº 15.764, de 27 de maio de 2013,
e nº 16.974, de 23 de agosto de 2018, dispondo sobre o sistema de controle interno municipal, a
organização e o funcionamento da Controladoria Geral do Município, a adoção de medidas
administrativas para transparência e controle, e o Programa de Integridade e Boas Práticas, para a
prevenção da corrupção. Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-dejunho-de-2020. Acesso em: 21 ago. 2020.
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Adicionalmente, a CGM possui como colegiados vinculados o Conselho de Usuários
dos Serviços Públicos e o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social,
cujas atribuições, composição e funcionamento encontram-se definidos,
respectivamente, por meio do Decreto nº 58.426/2018 e Lei nº 17.273/2020,
respectivamente.4 5

4

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 58.426, de 18 de setembro de 2018. Regulamenta a Lei Federal
nº 13.460, de 26 de junho de 2017, dispondo sobre a atuação dos responsáveis por ações de ouvidoria e a
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos; transfere a Coordenadoria de
Defesa do Usuário do Serviço Público Municipal – CODUSP para a Controladoria Geral do Município;
institui a Política Municipal de Atendimento ao Cidadão, no âmbito da Cidade de São Paulo; revoga os
dispositivos que especifica. Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-58426-de18-de-setembro-de-2018. Acesso em: 23 nov. 2020.
5
SÃO PAULO (Município). Lei nº 17.273, de 14 de janeiro de 2020. Organiza a Política Municipal de
Prevenção da Corrupção, cria o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, cria o Fundo
Municipal de Prevenção e Combate à Corrupção, altera as Leis nº 8.989, de 29 de Outubro de 1979, nº
15.764, de 27 de maio de 2013, e dá outras providências. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17273-de-14-de-janeiro-de-2020. Acesso em: 23 nov. 2020.
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3.

COORDENADORIA DE AUDITORIA GERAL

A Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI), conforme o artigo 14 do Decreto nº
59.496/2020, possui as seguintes atribuições:
I - exercer as atividades de órgão central do sistema de auditorias da
Administração Pública Municipal;
II - propor plano anual de atividades com base em análise de riscos,
indicando as auditorias a serem efetuadas e executando aquelas determinadas
pelo Controlador Geral, de acordo com os critérios de planejamento e de
priorização previstos em normativo específico;
III - verificar a execução e resultados da utilização dos recursos públicos
quanto aos programas de governo e à qualidade do gerenciamento;
IV - realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a
responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados;
V - realizar atividades de auditoria e fiscalização nos sistemas contábil,
financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal e demais sistemas
administrativos e operacionais;
VI - analisar a conformidade de processos, contratos, atos ou fatos
inquinados de irregularidade, praticados por agentes públicos ou privados, na
utilização de recursos públicos;
VII - apresentar recomendações fundamentadas, relevantes e exequíveis,
monitorando a implementação das providências cabíveis;
VIII - exercer outras atribuições correlatas e complementares na sua área de
atuação.6

A AUDI é integrada por cinco divisões:






Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão DEUG;
Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Humano e Meio Ambiente - DHMA;
Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Social - DDS;
Divisão de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia - DOSENG;
Divisão de Auditoria Contábil e Monitoramento de Recomendações - DCMR.

6

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
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Figura 4 – Organograma da AUDI

AUDI

DEUG

DHMA

DDS

DOSENG

DCMR

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral – AUDI (2020)

De acordo com o artigo 15 do citado Decreto, DEUG, DHMA e DDS possuem as
seguintes atribuições:
I - realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a
responsabilidade direta ou indireta dos órgãos e entidades abrangidos em sua
área de atuação;
II - analisar demandas que tratem de processos, contratos, atos ou fatos sob
responsabilidade dos órgãos e entidades abrangidos em sua área de atuação;
III - fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo inerentes aos
órgãos e entidades abrangidos em sua área de atuação, quanto ao nível de
execução das metas e dos objetivos estabelecidos e à qualidade do
gerenciamento;
IV - propor a realização de medidas administrativas de melhoria de gestão e
de resultados, bem como cursos e treinamentos afetos à sua área de atuação.
§ 1º Entende-se por responsabilidade indireta, prevista no inciso I do "caput"
deste artigo, aquela relativa a recursos cedidos a particulares a partir de
ajustes firmados, notadamente, contrato de gestão, termo de parceria, termo
de fomento, termo de colaboração, termo de cooperação, convênio e outras
avenças.
§ 2º Os órgãos e entidades abrangidos nas áreas de atuação das divisões
mencionadas no “caput” deste artigo serão definidos em portaria do
Controlador Geral do Município, considerando a estrutura organizacional
vigente na Administração Pública Municipal. 7

Atualmente, o normativo que rege as áreas de atuação destas Divisões é a Portaria CGM
nº 155/2020.8
7

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
8
SÃO PAULO (Município). Portaria CGM-G nº 155, de 26 de junho de 2020. Estabelece a distribuição
dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município entre as divisões da AUDI, por
área de atuação. Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-controladoria-geral-domunicipio-cgm-155-de-26-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago. 2020.
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A DOSENG possui as seguintes atribuições, nos termos do artigo 16 do Decreto ora em
tela:
I - fiscalizar e avaliar, de forma prévia, concomitante ou posterior, a
contratação e a execução das obras e serviços de engenharia no âmbito da
Administração Pública Municipal;
II - realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais
dedicados a obras e serviços de engenharia e à matriz de escolha utilizada;
III – colaborar no desenvolvimento, elaboração ou validação de metodologias
aplicáveis na contratação e execução de obras e serviços de engenharia;
IV – propor a realização de medidas administrativas de melhoria de gestão e
de resultados, cursos e treinamentos afetos à sua área de atuação.9

A DCMR possui as seguintes atribuições, conforme disposto no artigo 17 do
supracitado Decreto:
I - realizar auditorias contábeis de natureza patrimonial, orçamentária e
financeira nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
II - analisar demandas que tratem de processos, contratos, atos ou fatos de
natureza contábil;
III - monitorar as recomendações emitidas pela CGM, cobrando providências
para a implementação das medidas apontadas;
IV – auxiliar o Tribunal de Contas do Município de São Paulo no que tange
ao monitoramento de suas recomendações;
V - propor a realização de medidas administrativas de melhoria de gestão e
de resultados, bem como cursos e treinamentos afetos à sua área de atuação.10

9

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
10
Ibidem.
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4.

IA-CM: HISTÓRICO E CONCEITOS

De acordo com o Modelo de Capacidade de Auditoria Interna, publicado pelo Instituto
dos Auditores Interno do Brasil em 2004, o Comitê do Setor Público
(Public Sector Committee - PSC)
do
Instituto
de
Auditoria
Interna
(The Institute of Internal Auditors - IIA) identificou a necessidade de um modelo que
pudesse ser utilizado globalmente pelo setor público como ferramenta de autoavaliação
e desenvolvimento, permitindo avaliar o seu progresso e a necessidade de treinamento e
capacitação.11
Diante disso foi recomendada a criação de um modelo universal de capacidade que
reforçasse a importância da auditoria no setor público, tanto sob o aspecto da
governança como da prestação de contas. Como resultado, em 2006,
a Internal Audit Fundation aprovou o projeto de desenvolvimento do Internal Audit
Capability Model – IA-CM (Modelo de Capacidade de Auditoria Interna).12
Em setembro de 2009, a Internal Audit Fundation publicou o IA-CM, que se trata de
ferramenta que identifica os fundamentos necessários para que a auditoria interna do
setor público seja eficaz tanto sob o aspecto da governança como no que se refere às
expectativas profissionais da organização.13
Com base na publicação supracitada, apresenta-se a seguir uma breve explanação do
modelo em estudo.14
O IA-CM pode ser resumido como uma ferramenta de planejamento estratégico que
pretende direcionar a Auditoria Interna (AI) quanto ao atingimento de seus objetivos; é
um veículo de comunicação junto à organização em que se insere e para todas as partes
interessadas (stakeholders); é uma ferramenta de autoavaliação e de avaliação externa
dos resultados da atividade de AI.
Para o correto entendimento do modelo é importante entender três conceitos básicos:
Key Process Area (KPA), Elementos de Auditoria Interna e Nível de Auditoria Interna,
os quais serão explicados com maiores detalhes a seguir.


Key Process Area (KPA)

11

AUDITORIA INTERNA. MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA (IA-CM).
Florida: Internal Audit Foundation, 2017.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
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O Key Process Area (KPA) ou Processo Chave da Área é uma peça que determina a
capacidade da Auditoria Interna. O KPA representa uma cadeia de atividades essenciais
que devem existir e devem estar institucionalizadas na atividade de AI.
A título de exemplo, o Elemento Serviços e Papel da Auditoria Interna indica no Nível
2 o KPA Auditoria de Conformidade para estruturação. O KPA prevê a necessidade de
diversos procedimentos relacionados ao planejamento, execução e monitoramento de
um trabalho de conformidade. Objetiva-se estabelecer práticas aos profissionais da
Auditoria Interna com vistas à melhor organização, qualidade e relevância, por
exemplo, dos trabalhos executados.
Todo Elemento de Auditoria Interna possui pelo menos um KPA em cada um dos
Níveis de Auditoria Interna, sendo que um procedimento estabelecido para um
determinado KPA pode relacionar-se com diferentes Elementos. Por exemplo, tanto no
Elemento de Serviços e Papel da Auditoria Interna e no Elemento de Práticas
Profissionais é possível identificar, em KPAs distintos, a necessidade de se estabelecer
práticas relacionadas a critérios de planejamento de auditoria.
Todo KPA tem um propósito que deve ser atingido com base nas diretrizes das
atividades essenciais do modelo IA-CM e, ao por em prática tais atividades, são
esperados, ao final, produtos e/ou resultados aperfeiçoados para a área de AI.


Elementos de Auditoria Interna

Os Elementos de Auditoria Interna são as áreas indicadas pelo modelo IA-CM, as quais
devem ser objeto de análise e aperfeiçoamento. O modelo conta com seis elementos:
Serviços e Papel da Auditoria Interna; Gestão de Pessoas; Práticas Profissionais;
Gerenciamento do Desempenho e Accountability; Cultura e Relacionamento
Organizacional e Estruturas de Governança. Apresenta-se a seguir, de forma sucinta, os
elementos identificados para a atividade de AI:
o Serviços e Papel da Auditoria Interna: baseado nas necessidades da
organização e na autoridade, escopo e capacidade da atividade de AI, incluindo
serviços como: prestação de avaliação e consultoria (assessoria), auditorias de
conformidade, processos, dentre outras;
o Gestão de Pessoas: possui por objetivo permitir a criação de um ambiente de
trabalho que favoreça o desempenho das habilidades de seus integrantes através,
por exemplo, do estabelecimento de plano de desenvolvimento individual e de
equipe;
o Práticas Profissionais: estabelece um conjunto de políticas, processos e
práticas para que a atividade de AI seja realizada de forma eficaz e
com a proficiência e o zelo profissional devido;
o Gerenciamento do Desempenho e Accountability: apresenta um rol de
informações necessárias para o gerenciamento, condução e controle das
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operações associadas à atividade de AI, assim como para a prestação de contas
dos resultados obtidos pelo setor;
o Cultura e Relacionamento Organizacional: aborda os relacionamentos,
cultura e ambiente da organização, incluindo as relações existentes da atividade
de AI com a alta administração, outras unidades da organização e outros grupos
de revisão, assim como a posição e a atuação da atividade de AI no modelo das
Três Linhas de Defesa;15
o Estruturas de Governança: trata das ferramentas que permitem garantir a
independência e objetividade da atividade de AI e das políticas e dos processos
para apoio e disponibilização de recursos para o cumprimento de seus deveres.
Os quatro primeiros elementos - Serviços e Papel da Auditoria Interna, Gestão de
Pessoas, Práticas Profissionais e Gerenciamento do Desempenho e Accountability –
referem-se principalmente ao gerenciamento e às práticas da própria atividade de
Auditoria Interna. Os dois últimos elementos – Cultura e Relacionamento
Organizacional e Estruturas de Governança – também incluem o relacionamento da
atividade de AI com a organização que ela apoia e com os ambientes interno e externo.


Nível de Auditoria Interna

O IA-CM é uma estrutura de trabalho que identifica os fundamentos necessários para
uma auditoria eficaz no setor público. Para demonstrar esses fundamentos, essa
estrutura descreve um caminho de evolução para o órgão público seguir no
desenvolvimento de sua auditoria interna para atender às necessidades de governança e
expectativas da organização. Esse “caminho” é apresentado pelo IA-CM por meio de
níveis de capacidade pelas quais um órgão de auditoria pode evoluir de uma
organização menos estabelecida para uma organização mais madura e complexa.
O Nível ideal da auditoria de determinada organização depende das necessidades e
expectativas de governança, pois se por um lado a evolução nos níveis permite um
aumento da capacidade da auditoria, por outro envolve custos incrementais de
investimento e manutenção.
Para identificar em qual Nível de Capacidade se encontra um determinado Elemento de
Auditoria é necessário verificar se estão integralmente atendidos todos os KPAs daquele
elemento daquele determinado nível e dos níveis anteriores.
Para a organização possuir o Elemento de Auditoria “Gestão de Pessoas” no Nível 3,
por exemplo, deve possuir todos os KPAs dos níveis 2 e 3 atendidos. Cabe destacar que
uma organização pode possuir Elementos de Auditoria em diferentes níveis de

15

O MODELO DAS TRÊS LINHAS DO IIA 2020. The Institute of Internal Auditors, Inc., 2020.
Disponível
em:
https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-theditorHTML-00000013-20082020141130.pdf. Acesso em: 23 nov. 2020.
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capacidade, ou seja, pode existir uma organização que possui o elemento de “Gestão de
Pessoas” no Nível 3, enquanto o elemento “Práticas Profissionais” está no Nível 1.
A Auditoria Interna como um todo, entretanto, só pode ser considerada em determinado
Nível se todos os elementos individualmente considerados também estiverem, no
mínimo, neste mesmo Nível. Em outras palavras, o Nível da organização
é determinado pelo Nível de seu Elemento de Auditoria mais baixo. Uma organização
só será considerada no Nível 2, por exemplo, se todos os seus elementos de auditoria
estiverem, no mínimo, neste nível.
A estrutura do IA-CM apresenta cinco níveis de capacidade (1 - Inicial, 2 –
Infraestrutura, 3 - Integrado, 4 – Gerenciado e 5 – Otimizado):
o Nível 1 (Inicial) - O órgão de auditoria não é estruturado, ou seja, os processos
são pouco definidos e os procedimentos executados são estritamente
relacionados ao caso concreto e altamente dependentes dos esforços individuais.
Dessa forma, os procedimentos tendem a ser inconsistentes se considerados pela
perspectiva de vários trabalhos realizados ao longo do tempo da
organização. Diferentemente dos outros níveis, que podem ser o nível ideal da
auditoria de determinada organização a depender das suas necessidades e
expectativas, o Nível 1 é indesejado pelo risco de a organização não poder se
beneficiar rotineiramente da contribuição do valor agregado da auditoria interna;
o Nível 2 (Infraestrutura) - O objetivo deste é instituir uma rotina de
procedimentos de auditoria que permita uma execução dos trabalhos de forma
regular e consistente. Para tanto, o órgão de auditoria deve iniciar o
desenvolvimento
de
suas
infraestruturas
administrativas
e
de
gerenciamento. Adicionalmente, deve ser elaborado um normativo de auditoria
que estabeleça o propósito, a autoridade e a responsabilidade da atividade de
auditoria e sua relação de reporte na organização. Políticas organizacionais são
estabelecidas para garantir pleno acesso da atividade de auditoria às
informações, ativos e pessoas da organização para conduzir o seu trabalho;
o Nível 3 (Integrado) - O objetivo deste é a uniformização da aplicação das
práticas profissionais e do gerenciamento das atividades de auditoria. Os
processos que funcionam melhor são padronizados e integrados às operações
diárias. Busca-se a eliminação de grandes variações no desempenho;
o Nível 4 (Gerenciado) - Neste nível espera-se que o órgão de auditoria
integre informações de toda a organização para melhorar a governança e o
gerenciamento de riscos. As atividades da auditoria e as expectativas de seus
colaboradores estão alinhadas. A auditoria é reconhecida como fonte de
contribuições significantes para a organização por meio de seus serviços;
o Nível 5 (Otimizado) - Espera-se que o órgão de auditoria, neste nível, tenha a
capacidade de aprendizado pela melhoria contínua e inovação nos processos. Há
o monitoramento do ambiente externo em transformação e uso das informações
de dentro e de fora da organização para refino das abordagens de análise de
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governança, gerenciamento de riscos e controle. Ao prestar assessoria sobre
tendências emergentes e questões de toda a organização, a atividade de auditoria
contribui para a aprendizagem e melhoria organizacional, bem como incentiva o
desenvolvimento de práticas e processos de negócios inovadores, para auxiliar a
organização no alcance de seus objetivos estratégicos.
A seguir, apresenta-se a Matriz do Modelo IA-CM, no qual se visualiza as
características do modelo apresentado:
Quadro 1 – Matriz do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna
Serviços e Papel
da AI

Nível 5 –
Otimizado

Nível 4 –
Gerenciado

Nível 3 –
Integrado

Nível 2 –
Infraestrutura

Nível 1 – Inicial

Gerenciamento do
Desempenho e
Accountability

Cultura e
Relacionamento
Organizacional

Estruturas de
Governança

KPA 5.6 Resultado e valor
alcançados para a
organização

KPA 5.7 Relações efetivas e
permanentes

KPA 5.8 Independência,
poder e autoridade
da atividade de AI

KPA 4.5 Estratégia de
auditoria alavanca
a gestão de risco da
organização

KPA 4.6 Integração de
medidas de
desempenhos
qualitativas e
quantitativas

KPA 4.7 - AI
aconselha e
influencia a Alta
Administração

KPA 4.8 Supervisão
independente das
Atividades de AI

KPA 3.7 Estrutura de
gerenciamento da
qualidade

KPA 3.10 Medidas de
desempenho

KPA 3.12 Coordenação com
outros grupos de
revisão

Gerenciamento de
Pessoas

Práticas
Profissionais

KPA 5.3 Envolvimento da
liderança com
organizações
profissionais

KPA 5.5 Melhoria contínua
de práticas
profissionais

KPA 5.2 - Projeção
da força de trabalho

KPA 5.4 Planejamento
estratégico da AI

KPA 4.1 Avaliação geral
sobre governança,
gestão de riscos e
controles

KPA 4.4 - AI
contribui para o
desenvolvimento da
gestão
KPA 4.3 - A
Atividade de AI
apoia classes
profissionais
KPA 4.2 Planejamento da
força de trabalho

KPA 3.2 - Serviços
de consultoria

KPA 3.5 Formação de
equipe e
competências

KPA 5.1 - AI
reconhecida como
agente-chave de
mudança

KPA 3.1 Auditorias de
desempenho /
value-for-money

KPA 3.4 Qualificação dos
profissionais
KPA 3.3 Coordenação da
força de trabalho

KPA 3.6 - Planos
de auditoria
baseados em riscos

KPA 3.9 Informações de
custos
KPA 3.8 Relatórios de
gerenciamento da
atividade de AI

KPA 3.11 Componente
essencial da equipe
de gestão

KPA 3.15 Reporte à
Autoridade de
Mais Alto Nível na
gestão
KPA 3.14 Supervisão e apoio
gerencial para a
atividade de AI
KPA 3.13 Mecanismos de
financiamento

KPA 2.5 KPA 2.10 - Acesso
Estrutura de
KPA 2.7 pleno às
práticas
Orçamento
informações, aos
profissionais e de
operacional de AI
ativos e às pessoas
KPA 2.8 KPA 2.1 processos
da organização
Gerenciamento
Auditoria de
dentro da
KPA 2.4 - Plano de
conformidade
KPA 2.2 - Pessoas
Atividade de AI
auditoria baseado
KPA 2.9 - Fluxo de
qualificadas
KPA 2.6 Plano de
nas prioridades da
reporte de auditoria
identificadas e
negócio de AI
gestão e
estabelecido
recrutadas
stakeholders
Não estruturada; auditorias isoladas ou revisão de documentos e transações com finalidade de aferir correção e conformidade;
produtos dependem de habilidades específicas de indivíduos que estão ocupando cargos; ausência de práticas profissionais
estabelecidas, além das fornecidas por associações profissionais/órgãos diversos; ausência de orçamento alinhado aos recursos
necessários; falta de infraestrutura; auditores provavelmente são parte de uma unidade organizacional maior; capacidade
institucional não desenvolvida.
KPA 2.3 Desenvolvimento
profissional
individual

Fonte: Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IIA Brasil)16

16

AUDITORIA INTERNA. MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA (IA-CM).
Florida: Internal Audit Foundation, 2017.
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5.

METODOLOGIA DA AUTOAVALIAÇÃO

A autoavaliação para a elaboração deste diagnóstico foi realizada por servidores da
Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI), os quais obtiveram treinamento pelo
Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA) no curso de IA-CM.17
O trabalho relacionado à elaboração deste diagnóstico iniciou-se, primeiramente, com a
realização de treinamento sobre o IA-CM ministrado pelo Instituto dos Auditores
Internos do Brasil (IIA Brasil).
A capacitação, realizada entre os dias 26 e 29 de maio de 2020, contou com a
participação de nove Auditores Municipais de Controle Interno e um Analista de
Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – Contador, os quais atuam na
Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) e na Assessoria Técnica (AT) da
Controladoria Geral do Município, responsáveis pela elaboração, revisão e supervisão
deste diagnóstico.
Adicionalmente, entre os dias 30 de junho e 02 de julho de 2020, foram realizadas
apresentações gerais a todos os profissionais da AUDI para resumir o conteúdo do IACM e indicar os resultados esperados da aplicação do modelo na Auditoria Interna.
Entre os dias 06 e 10 de julho de 2020, foram aplicados Formulários de Percepção de
AUDI/IA-CM 2020 com o objetivo de identificar a percepção dos colaboradores da
AUDI em relação aos produtos e resultados esperados para os elementos da atividade da
Auditoria Interna (AI) em relação aos Níveis 2 e 3.
A capacitação e a aplicação do formulário objetivaram o conhecimento e a integração
inicial da AUDI quanto ao modelo, visto que, para a implementação deste, a AUDI
deverá contar com o auxílio de seus profissionais para as mais diversas ações e rotinas
que deverão ser executadas no setor. O resultado será apresentado no Apêndice C deste
Relatório.
Para a autoavaliação, a Equipe Responsável pela elaboração do diagnóstico utilizou-se
do Modelo de Capacidade da Auditoria Interna (IA-CM) publicado pelo Instituto de
Auditores Internos do Brasil, o qual identifica, de maneira detalhada, em cada um dos
níveis e para cada um dos KPAs: o propósito; as atividades essenciais, os produtos e
resultados esperados.18

17

INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL: CURSO – IA-CM. Disponível em:
https://iiabrasil.org.br//cursos/IA-CM. Acesso em: 23 nov. 2020.
18
AUDITORIA INTERNA. MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA (IA-CM).
Florida: Internal Audit Foundation, 2017.
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A autoavaliação foi realizada com base no julgamento profissional (NBC TA 200, p.
31) dos responsáveis pelo Diagnóstico, tomando-se em consideração as atribuições da
AUDI e a posição desta dentro da organização (Prefeitura do Município de São Paulo –
PMSP).19
Para alguns KPAs, identificados a seguir, além do julgamento profissional, também foi
necessária a análise de processos e procedimentos vinculados a trabalhos de auditoria
com base em amostras, nos seguintes termos:
Para o KPA 2.1 Auditoria de Conformidade, foram analisados os processos e
procedimentos realizados com base em amostra selecionada de acordo com os seguintes
passos:






Consulta a base de dados desta AUDI: Controle de Ordens de Serviços
(OS);20
Aplicação de filtro por ano: 2019;
Aplicação de filtro por tipo de serviço: auditoria, auditoria média, auditoria
complexa, auditoria pequena e monitoramento CGM;
Aplicação de filtro por status: OS Concluída ou OS Em andamento (126
Ordens de Serviço totais);
Seleção da amostra (30 Ordens de Serviços totais): 1ª OS do bimestre da
Divisão, conforme coluna “Dt. Início” da base de dados, com exceção dos
trabalhos de DCMR, visto que 11 dos 17 trabalhos de monitoramento de 2019
tiveram como mês de início junho/2019.
Quadro 2 – Amostra KPA 2.1 Auditoria de Conformidade

AMOSTRA DE
Nº TOTAL DE
ORDENS DE
ORDENS DE
SERVIÇO (a)
SERVIÇO (b)
30
126
TODAS AS DIVISÕES
24
109
DEUG/DDS/DHMA/DOSENG
6
17
DCMR
Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral – AUDI (2020)
TIPO

% (a/b)
23,80%
22,01%
35,29%

Para o KPA 3.1 Auditoria de Desempenho, os Diretores de Divisão Técnica foram
consultados, sendo que estes identificaram 04 trabalhos – entre 2019 e 2020 – com
características relacionadas a este tipo de trabalho de auditoria.

19

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE: NBC TA 200. Disponível em:
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Publicacao_NBC_TA_AUDITORIA.pdf. Acesso em: 23
nov. 2020.
20
COORDENAÇÃO AUDI: Base de dados: Somente para consulta - CGM AUDI v com BD v1. Criado
em 04 mai. 2020.
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Para o KPA 3.2 Serviços de Consultoria, foram analisados os trabalhos relacionados aos
05 grupos de trabalhos instituídos em 2019.
Para o KPA 2.4 Plano de Auditoria Baseado nas Prioridades da Gestão/Stakeholders
foram analisados 04 processos e procedimentos vinculados a 04 trabalhos (20%) de 20
planejados no PAINT 2020.
Para o KPA 2.10 Pleno Acesso às Informações, Ativos e Pessoas da Organização foram
utilizados os 24 trabalhos (DEUG/DDS/DHMA/DOSENG) relacionados à amostra do
KPA 2.1 (Quadro 2).
Importante ressaltar que a autoavaliação envolve 02 aspectos distintos:
A existência de determinada prática, atividade, procedimento e afins com base em
normativos, orientações técnicas, manuais, entre outros. Para tal avaliação, buscou-se
verificar se algum documento vigente orienta a atuação da AUDI para um determinado
objetivo.
A institucionalização de determinada prática, atividade, procedimento e afins com base
na identificação comprovada por meio de documentos, fluxos operacionais, rotinas e
cultura organizacional, entre outros, que orienta a atuação da AUDI para um
determinado objetivo.
Frisa-se, no que tange à existência, que o Manual vigente à época do diagnóstico
(Manual Operacional de Auditoria Versão 1.02) se trata de documento parâmetro
utilizado para a análise da Equipe de Diagnóstico. 21
Todavia, informa-se que, concomitantemente à elaboração deste Diagnóstico, encontrase em elaboração nesta Coordenadoria 04 Manuais da AUDI: (i) Manual da
Coordenadoria de Auditoria Geral, (ii) Manual Operacional de Recebimento e
Tratamento de Demandas de Auditoria, (iii) Manual Operacional de Auditoria e (iv)
Manual Operacional de Monitoramento de Recomendações e Quantificação de
Benefícios. Os novos manuais possuem data de finalização programada para dezembro
de 2020.
As minutas dos documentos foram disponibilizadas à Equipe de Diagnóstico para
análise quanto ao conteúdo em função do IA-CM. Desta forma, ao longo da
apresentação das considerações relacionadas aos KPAs, serão ressalvados pontos que
atendem, mesmo que parcialmente, os critérios estabelecidos pelo modelo.

21

MANUAL OPERACIONAL DE AUDITORIA VERSÃO 1.02. Controladoria Geral do Município,
2017. Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/Manual(1).pdf. Acesso
em: 10 ago. 2020.
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Cumpre mencionar, no entanto, que eventuais sugestões para revisão de manuais
referem-se aos manuais em elaboração, visto que estes atualizam o Manual vigente e
possuem um caráter mais abrangente nos temas aos que se vinculam. Salienta-se que as
minutas utilizadas possuem data de atualização em 06 de agosto de 2020, ou seja,
atualizações e/ou publicações posteriores não foram consideradas para a elaboração
deste documento.
Na sequência serão apresentados, para cada um dos KPAs; (i) a conclusão e justificativa
da avaliação; (ii) forças identificadas; (iii) oportunidades de melhoria; e (iv)
recomendações para o atendimento do KPA de forma integral.
As recomendações emitidas propõem meios para o alcance dos critérios estabelecidos
pelo modelo IA-CM para o KPA no nível escolhido, sendo possível, ao longo da
execução das ações que visem à implementação do modelo, a identificação de novos
meios que possam, igualmente, atender aos critérios.
Cabe à AUDI elaborar um Plano de Ação específico ao longo dos próximos anos, de
forma contínua, no intuito de atingir o Nível 2, em um primeiro momento, e Nível 3, em
sequência.
Acrescenta-se que serão apresentados como Apêndice a este Relatório, os seguintes
dados e informações:




Apêndice A - resumo de ações sugeridas, que objetiva resumir a análise
realizada no item 6 da autoavaliação;
Apêndice B – matrizes de aderência ao modelo IA-CM, os quais foram
utilizadas para apresentar, em termos percentuais, a conclusão do trabalho,
consoante item 7 deste Relatório;
Apêndice C - resultado do Formulário de Percepção do IA-CM/AUDI 2020.

Ressalta-se que este Relatório de Diagnóstico, após revisão, foi encaminhado para
ciência e aprovação do Controlador Geral do Município.
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6.

AUTOAVALIAÇÃO: IA-CM/AUDI 2020

6.1

Serviços e Papel da Auditoria Interna

O elemento Serviços e Papel da Auditoria Interna relaciona-se aos produtos e serviços
prestados pela Auditoria Interna, os quais devem ser claros tanto para os colaboradores
que atuam na AUDI, bem como para as Unidades da Administração Pública Municipal,
destinatários dos trabalhos a serem realizados.
Para que a atividade de Auditoria Interna seja realizada de forma correta espera-se que
os procedimentos de planejamento, execução, revisão, supervisão, monitoramento e
avaliação dos trabalhos de auditoria e serviços de consultoria estejam pré-estabelecidos
e sejam, de forma rotineira e padronizada, aplicados em cada uma dessas fases.
O conhecimento e a aplicação institucionalizada de atividades e procedimentos almejam
garantir a objetividade, transparência, imparcialidade e excelência dos trabalhos a serem
executados.
6.1.1 Nível 2 – Infraestrutura
Para o Nível 2-Infraestrutura, o IA-CM estabelece que a Auditoria Interna deve prever e
institucionalizar práticas referentes à Auditoria de Conformidade.
KPA 2.1: Auditoria de Conformidade
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Auditoria de Conformidade da AUDI não
atende ao Nível 2 do IA-CM. Ressalta-se, no entanto, que tal trabalho de auditoria de
conformidade é executado pela AUDI, de forma combinada ou não com outros tipos de
trabalhos de auditoria.
Em termos de previsão, as atuais características de tal atividade não estão claramente
definidas, visto que o Manual Operacional Versão 1.02 (2017) discrimina alguns
procedimentos de auditoria e define modelos de documentos a serem utilizados pela
AUDI, porém sem esclarecer os tipos de trabalhos de auditoria vigentes na
Coordenadoria e para os quais tal Manual se aplica.22
Todavia, a Minuta do novo Manual Operacional de Auditoria, em elaboração por esta
Coordenadoria, dispõe sobre o conceito de Auditoria de Conformidade, além de
22

MANUAL OPERACIONAL DE AUDITORIA VERSÃO 1.02. Controladoria Geral do Município,
2017. Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/Manual(1).pdf.
Acesso
em: 10 ago. 2020.
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estabelecer novos procedimentos para o planejamento e a execução dos trabalhos da
AUDI.
b)

Forças Identificadas

Embora o KPA não atenda o Nível 2 do modelo, já há diversos procedimentos
executados na AUDI, em razão da cultura organizacional e/ou de previsões em antigos
manuais. Há atividades/procedimentos que passaram por aperfeiçoamentos não
padronizados e/ou não estruturados em toda a Coordenadoria e cujas práticas
encontram-se em processo de atualização em novo manual.
A seguir apresentam-se as principais evidências encontradas:
Planejamento:







O plano anual de atividades está previsto formalmente desde a publicação do
Decreto nº 59.496, em 08 de junho de 2020, em seu artigo 14, inciso II;23
A comunicação com a Unidade auditada ocorre, atualmente, por meio de
abertura de um processo administrativo eletrônico (Processo SEI), o qual será
instruído inicialmente com o envio de:
- Ofício regular, após recebimento de demanda específica, para esclarecimentos
por parte da Unidade, os quais, após análise, podem suscitar na abertura ou não
de um trabalho de auditoria;
- Ofício de Apresentação de Servidores para comunicar o início do trabalho de
auditoria.
No que tange ao envolvimento da Unidade auditada quanto a eventuais critérios
que serão utilizados durante a execução do trabalho, este ocorre primordialmente
quando a requisição do trabalho parte da auditada e há a necessidade de
alinhamento do objeto da auditoria em relação aos objetivos esperados;24
A Lei nº 15.764/2013 atribui à Controladoria a execução e atividades de
auditoria no âmbito da Administração Direta e Indireta, o que torna os órgãos e
entidades objetos auditáveis pela AUDI. A relevância de cada unidade auditada
está atualmente disposta no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), que
ordena as unidades em razão de indicadores diversos;25

23

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
24
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – PROCESSO ELETRÔNICO (SEI). Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/index.php?p=17180. Acesso em: 23
nov. 2020.
25
SÃO PAULO. Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013. Dispõe sobre a criação e alteração da estrutura
organizacional das Secretarias Municipais que especifica, cria a Subprefeitura de Sapopemba e institui a
Gratificação
pela
Prestação
de
Serviços
de
Controladoria.
Disponível:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-15764-de-27-de-maio-de-2013. Acesso em: 06 ago. 2020.
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As demandas são classificadas por meio da Portaria CGM-G nº 73/2018 e
identificadas através da elaboração da Ordem de Serviço, que é o documento
que guia as atividades de execução do trabalho de auditoria;26
O objetivo e escopo dos trabalhos de auditoria constam da Ordem de Serviço e a
metodologia do trabalho consta, atualmente, como tópico do Relatório de
Auditoria e Nota Técnica, os quais são elaborados para fins de documentar e
comunicar o trabalho executado.

Execução:








A Solicitação de Informações, enviada via processo administrativo eletrônico, é
um documento encaminhado à Unidade sempre que o Auditor/Equipe de
Auditoria necessite esclarecimentos, dados e/ou informações relativos ao
trabalho em andamento;
Os dados e informações obtidos são analisados pelo Auditor/Equipe de
Auditoria e eventuais irregularidades, ilegalidades ou procedimentos que
necessitem de melhorias são documentados por meio de achados de auditoria no
Relatório Preliminar de Auditoria (RPA). Quando não há tais ocorrências,
emite-se uma Nota Técnica (NT) para dar ciência da análise realizada à
Unidade;
Adicionalmente, após manifestação da Unidade ao RPA, o Auditor/Equipe de
Auditoria analisa as informações, a qual se torna parte integrante do Relatório de
Auditoria (RA), onde há conclusões para cada uma das constatações e
recomendações;
A Minuta do Manual Operacional de Auditoria conta com orientações sobre
técnicas de auditoria e a guarda dos papéis de trabalho.

Comunicação dos resultados do trabalho de auditoria:




A AUDI produz atualmente os seguintes documentos: Nota de Auditoria, Nota
de Encerramento, Nota Técnica, Relatório Preliminar de Auditoria e Relatório
de Auditoria. Os documentos são enviados à Unidade para ciência e/ou
manifestação desta, a depender do tipo de documentação emitida;
O Monitoramento dos trabalhos finalizados por meio de Relatório de Auditoria é
realizado pela Divisão de Auditoria Contábil e Monitoramento de
Recomendações (DCMR) desta Coordenadoria, cujas regras para
monitoramento foram recentemente revisadas e publicadas por meio da Portaria
nº 27/2020/CGM-G. Adicionalmente, encontra-se em elaboração, nesta
Coordenadoria, o Manual Operacional de Monitoramento, que estabelece

26

SÃO PAULO (Município): Portaria CGM-G nº 73, de 12 de julho de 2018. Fixa critérios de
priorização de demandas externas no âmbito da Coordenadoria de Auditoria Geral da Controladoria Geral
do
Município,
entre
outras
providências.
Disponível
em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-controladoria-geral-do-municipio-cgm-73-de-12-dejulho-de-2018. Acesso em: 19 ago. 2020.
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procedimentos aplicáveis às Atividades de Monitoramento de Recomendações e
Contabilização de Benefícios decorrentes de trabalhos efetuados pela AUDI.27
c)

Oportunidades de Melhoria

Planejamento:






A Minuta do Manual Operacional de Auditoria prevê que Ordem de Serviço
elaborada atualmente por AUDI passará a contar com Objeto e Diretrizes do
trabalho, sendo que, após planejamento inicial pelo Auditor/Equipe de Auditoria
designada, deverão ser definidos o Cronograma de Atividades, o escopo do
trabalho e os exames a serem realizados. Dessa forma, a metodologia do
trabalho será planejada e documentada antes do início da execução dos trabalhos
de auditoria;
A Minuta do Manual Operacional de Auditoria também prevê que o
planejamento da execução da auditoria deverá verificar “os processos
relacionados ao objeto de auditoria, a adequação dos mecanismos de controle,
os níveis de materialidade e dos riscos identificados”, cuja previsão, se
confirmada com a publicação do Manual, estará adequada com os requisitos do
IA-CM, sendo necessária que a prática seja institucionalizada;
A Minuta de Manual Operacional de Auditoria não é explicita quanto à inclusão
de mecanismo específico para validação dos critérios adotados junto à Unidade
Auditada, antes da fase de execução dos trabalhos.

Execução:




Os manuais de auditoria devem ser atualizados para constar os tipos de trabalhos
prestados por esta AUDI. Ademais o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT)
e a Ordem de Serviço podem fazer constar a indicação do tipo de trabalho a ser
executado, objetivando não somente a correta classificação, mas também o
entendimento pelo profissional da AUDI sobre o tipo de trabalho esperado;
Ademais, espera-se que os manuais apresentem informações sobre
procedimentos específicos a serem realizados, avaliação de informações e
adequações na análise do Auditor/Equipe de Auditoria e elaboração de
recomendações de acordo com tipo de trabalho a ser executado.

Comunicação dos resultados do trabalho de auditoria:

27

SÃO PAULO (Município). Portaria CGM-G nº 27, de 21 de fevereiro de 2020. Institui regras para
monitoramento das recomendações da Controladoria Geral do Município expedidas pela Coordenadoria
de Auditoria Geral. Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-controladoria-geraldo-municipio-cgm-27-de-21-de-fevereiro-de-2020. Acesso em: 06 ago. 2020.
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d)

Aperfeiçoamento na elaboração dos documentos finais e apresentação destes às
Unidades, além de melhoria no sistema de monitoramento das recomendações
emitidas.
Recomendações

Planejamento:







Incluir no Manual Operacional de Auditoria informações adicionais aos
profissionais da AUDI quanto aos procedimentos, orientações e/ou manuais que
deverão ser observados para o planejamento de auditoria e a comunicação com a
unidade auditada nesta fase inicial;
Incluir no Manual Operacional de Auditoria informações sobre os
procedimentos típicos a serem realizados de acordo com o tipo de trabalho
(auditoria de conformidade, auditoria de desempenho e serviços de consultoria);
Incluir no Manual Operacional de Auditoria orientações quanto à metodologia a
ser realizada na execução dos trabalhos (de acordo com o tipo de trabalho – ex.:
auditoria de conformidade, de desempenho ou serviço de consultoria), as quais,
ainda, poderão constar de tópico específico no RPA, RA e na NT quando da
finalização dos trabalhos (conforme prática atual);
Prever e institucionalizar o mapeamento de processos e de riscos como prática a
ser realizada pela Prefeitura do Município de São Paulo, com vistas a auxiliar os
trabalhos de planejamento da Auditoria Interna.

Execução:




Revisar o Manual Operacional de Auditoria para fazer constar: os tipos de
produtos/serviços prestados e sua correta identificação; informar os
procedimentos de auditoria a serem realizados, distinguindo os procedimentos
de acordo com o tipo de trabalho a ser executado, quando couber; incluir
procedimentos para avaliação das informações obtidas e para elaboração de
recomendações apropriadas;
Realizar treinamento para os colaboradores de AUDI sobre os diferentes
manuais periodicamente e/ou sempre que houver atualizações relevantes destes.

Comunicação dos resultados do trabalho de auditoria:


Atualizar o modelo padrão de documentos de auditoria atualmente disposto no
Anexo do Manual Operacional Versão 1.02 (2017) e institucionalizar a
utilização dos modelos na AUDI;28

28

MANUAL OPERACIONAL DE AUDITORIA VERSÃO 1.02. Controladoria Geral do Município,
2017. Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/Manual(1).pdf.
Acesso
em: 10 ago. 2020.
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Prever e manter o sistema de monitoramento de recomendações tempestivo.

6.1.2 Nível 3 - Integrado
Para o Nível 3-Integrado, o IA-CM solicita que a Auditoria Interna execute Auditoria
de Desempenho (Value for Money) e preste Serviços de Consultoria (Assessoria).
Muitas das atividades essenciais relacionadas à Auditoria de Desempenho e Serviços de
Consultoria são idênticas às da Auditoria de Conformidade do Nível 2. Portanto, toda a
análise do Nível 2 deve ser tomada em consideração por esta Coordenadoria ao instituir
o Nível 3, ou seja, toda a avaliação do item 5.1.1 aplica-se aos produtos do Nível 3.
KPA 3.1: Auditoria de Desempenho
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Auditoria de Desempenho da AUDI não atende
ao Nível 3 do IA-CM. Ressalta-se, no entanto, que tal trabalho de auditoria é executado
pela AUDI, de forma combinada ou não com outros tipos de trabalhos de auditoria.
Em termos de previsão, as atuais características de tal atividade não estão claramente
definidas, visto que o Manual Operacional Versão 1.02 (2017) discrimina alguns
procedimentos de auditoria e define modelos de documentos a serem utilizados por
AUDI, porém sem esclarecer os tipos de trabalhos de auditoria vigentes na
Coordenadoria e para os quais tal Manual se aplica.29
Todavia, a Minuta do Manual Operacional de Auditoria, em elaboração por esta
Coordenadoria, dispõe sobre o conceito de Auditoria de Desempenho, além de dispor
sobre novos procedimentos para planejamento e execução dos trabalhos de AUDI.
b)

Forças Identificadas

Embora o KPA não atenda aos preceitos do Nível 3 do modelo, esta Coordenadoria já
realizou trabalhos que podem ser enquadrados como Auditoria de Desempenho, de
forma parcial ou total, embora a classificação do trabalho não tenha sido corretamente
conhecida ou aplicada.
A seguir apresentam-se as principais evidências encontradas:
Planejamento:
29

MANUAL OPERACIONAL DE AUDITORIA VERSÃO 1.02. Controladoria Geral do Município,
2017. Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/Manual(1).pdf.
Acesso
em: 10 ago. 2020.
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Ver análise referente ao item 6.1.1;
O Plano Anual de Auditoria Interna 2020 (PAINT) previu, inclusive, a
realização de auditorias para averiguação do cumprimento do Programa de
Metas, embora tenham sido classificadas no documento como Auditoria
Operacional, mas que, todavia, encaixam-se no conceito de Auditoria de
Desempenho requisitado pelo IA-CM. 30

Execução:


Ver análise referente ao item 6.1.1.

Comunicação dos resultados do trabalho de auditoria:

c)

Ver análise referente ao item 6.1.1.
Oportunidades de Melhoria

Planejamento:


Ver análise referente ao item 6.1.1.

Execução:


Ver análise referente ao item 6.1.1.

Comunicação dos resultados do trabalho de auditoria:

d)

Ver análise referente ao item 6.1.1.
Recomendações

Planejamento:


Prever e institucionalizar práticas relacionadas ao planejamento do trabalho de
auditoria:
o Ver análise referente ao item 6.1.1;

30

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT). Controladoria Geral do Município, 2020.
Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/PAINT_2020_FINAL.pdf
. Acesso em: 09 set. 2020.
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o Incluir informações adicionais ao elencar os trabalhos a serem realizados
que considerem o objeto a ser auditado, a Unidade auditada, o objetivo do
negócio/política pública, mapeamento de processos, etc.
o Incluir divisão na Ordem de Serviço por tipo de trabalho a ser realizado
(auditoria de conformidade, auditoria de desempenho, serviço de
consultoria).






Prever e institucionalizar para o planejamento da execução da auditoria que, para
a Auditoria de Desempenho, deve fazer constar, além dos elementos já
existentes, a metodologia ou testes a serem executados, os critérios de avaliação
e abordagem do trabalho de auditoria;
Capacitar a equipe para que o planejamento da execução da auditoria inclua
desenvolvimento apropriado da metodologia de trabalho e determinação de
critérios para elaboração das constatações em função das características de
auditoria de desempenho;
Revisar o Manual Operacional de Auditoria para que determine e explicite as
características técnicas e procedimentos típicos associados com a auditoria de
desempenho.

Execução:



Ver análise referente ao item 6.1.1;
Prever e institucionalizar que o Relatório de Auditoria de Desempenho deve
conter tópico com a avaliação geral e/ou conclusões sobre os resultados do
trabalho de auditoria.

Comunicação dos resultados do trabalho de auditoria


Ver análise referente ao item 6.1.1.

KPA 3.2: Serviço de Consultoria (Assessoria)
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Consultoria da AUDI não atende ao Nível 3 do
IA-CM. Ressalta-se, no entanto, que tal trabalho de consultoria é executado por AUDI,
de forma combinada ou não com outros tipos de trabalhos de auditoria.
Em termos de previsão, as atuais características de tal atividade não estão claramente
definidas, visto que o Manual Operacional Versão 1.02 (2017) discrimina alguns
procedimentos de auditoria e define modelos de documentos a serem utilizados por
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AUDI, porém sem esclarecer os tipos de trabalhos de auditoria vigentes na
Coordenadoria e para os quais tal Manual se aplica.31
Todavia, a Minuta do novo Manual Operacional de Auditoria, em elaboração por esta
Coordenadoria, dispõe sobre o conceito de Consultoria, além de dispor sobre novos
procedimentos para planejamento e execução dos trabalhos da AUDI.
b)

Forças Identificadas

Embora o KPA não atenda aos preceitos do Nível 3 do modelo, esta Coordenadoria já
realizou trabalhos que podem ser enquadrados como Serviços de Consultoria, de forma
parcial ou total, embora a classificação do trabalho não tenha sido corretamente
conhecida ou aplicada.
A seguir apresentam-se as principais evidências encontradas:




c)

Ver análise referente ao item 6.1.1;
O Decreto nº 59.496/2020 estabelece, em seu artigo 15, inciso II e IV; artigo 16,
inciso III e IV; artigo 17, inciso II e V, atribuições às divisões da AUDI que são,
de forma típica, melhor atendidas por meio de trabalhos de consultoria;32
Adicionalmente, é rotineira a participação dos profissionais da AUDI em Grupos
de Trabalhos diversos a pedido das Unidades da Administração Pública
Municipal, cuja atuação e documentos finais possuem características de serviço
de consultoria.
Oportunidades de Melhoria




d)

Ver análise referente ao item 6.1.1;
Incluir em normativo as características dos serviços de consultoria e as
responsabilidades das partes, com vistas a um melhor entendimento sobre as
limitações na atuação da AUDI.
Recomendações



Ver análise referente ao item 6.1.1;

31

MANUAL OPERACIONAL DE AUDITORIA VERSÃO 1.02. Controladoria Geral do Município,
2017. Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/Manual(1).pdf.
Acesso
em: 10 ago. 2020.
32 SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
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Revisar o Manual Operacional de Auditoria para melhor detalhar as
características dos serviços de consultoria prestados pela AUDI e estabelecer as
políticas e procedimentos adequados para execução de trabalhos deste tipo;
Capacitar a equipe para que o planejamento da execução da consultoria inclua
desenvolvimento apropriado da metodologia e determinação de critérios para
elaboração das constatações em função das características do trabalho;
Revisar o Manual Operacional de Auditoria para que determine e explicite as
características técnicas e procedimentos típicos associados com consultoria.
Prever e institucionalizar que cabe ao Coordenador da AUDI estabelecer as
técnicas e procedimentos para executar os trabalhos de consultoria e o direito de
reportar à alta administração quando a natureza e a materialidade do objeto, bem
como os resultados representarem riscos significativos para a Prefeitura;
Prever e institucionalizar os requisitos para que um profissional da AUDI possa
participar de um trabalho de consultoria, incluindo os deveres e obrigações
quanto à independência, à objetividade, o zelo profissional e eventuais
declarações de suspeição face ao objeto da consultoria.
Para cada serviço de consultoria:




6.2

Prever e institucionalizar procedimentos relacionados à metodologia, os
princípios e a abordagem empregados em razão da natureza do trabalho a ser
realizado e reporte do trabalho junto à gestão;
Prever e institucionalizar que as decisões e/ou ações tomadas como resultados da
consultoria são de responsabilidade da gestão. Ressalta-se que a Minuta do
Manual Operacional de Auditoria, em elaboração, informa, quanto à atividade
de Consultoria, que “a AUDI não deve assumir qualquer responsabilidade que
seja própria da administração da Unidade Auditada”. Embora seja pertinente a
informação aos profissionais da AUDI, é importante que tal disposição esteja
clara e transparente aos interessados em solicitar tal serviço.
Gestão de Pessoas

O elemento Gestão de Pessoas tem por objetivo a criação de um ambiente de trabalho
em que as potencialidades e habilidades profissionais são desenvolvidas continuamente,
tanto sob o aspecto do indivíduo como da equipe, visando atingir o melhor desempenho.
Para tanto, as atividades abrangidas por este elemento envolvem: a identificação de
atributos necessários à atividade de Auditoria Interna; o recrutamento e seleção de
profissionais; a criação de condições para o desenvolvimento de trabalhos qualificados;
e projeções tanto das atividades quanto dos recursos humanos no contexto dos planos
estratégicos.
Dentre os resultados almejados com a implementação do elemento Gestão de Pessoas,
cita-se o reconhecimento da relevância e da capacidade da AUDI para prestar serviços
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de significativo valor agregado, desenvolvidos por equipes altamente qualificadas, com
capacidade de liderança e gerenciamento em projetos diversos.
6.2.1 Nível 2 - Infraestrutura
Para o Nível 2 - Infraestrutura, o IA-CM estabelece que a Auditoria Interna deve prever
e institucionalizar práticas direcionadas ao Recrutamento de Pessoas Qualificadas e ao
Desenvolvimento Individual contínuo.
Dessa forma, as atividades correlatas ao referido Nível refletem a necessidade de
identificar e atrair pessoas com as competências e habilidades necessárias, de acordo
com os cargos e papéis a serem ocupados na atividade de Auditoria Interna, como
também proporcionar e incentivar o aprimoramento contínuo dos profissionais.
KPA 2.2: Pessoas Qualificadas Identificadas e Recrutadas
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Pessoas Qualificadas Identificadas e
Recrutadas da AUDI não atende ao Nível 2 do IA-CM, pois as atividades
correspondentes não estão previstas e institucionalizadas em sua totalidade.
A AUDI é formada, em sua grande maioria, por servidores efetivos da carreira de
Auditor Municipal de Controle Interno (AMCI). As atribuições da carreira, a forma de
ingresso (concurso público) e a classificação salarial estão definidas na Lei nº
16.193/2015.33
Todavia, a Coordenadoria também conta com servidores de carreiras diversas e
estagiários, além de possuir em sua estrutura cargos em comissão de livre provimento,
conforme Anexo único do Decreto nº 59.496/2020.34
b)

Forças Identificadas

Apesar da ausência de atendimento ao Nível 2 do IA-CM, a AUDI possui normativos
em elaboração ou a institucionalização de algumas atividades pertencentes ao KPA
Pessoas Qualificadas Identificadas e Recrutadas.
33

SÃO PAULO (Município). Lei nº 16.193, de 26 de agosto de 2015. Dispõe sobre a criação do Quadro
dos Profissionais de Gestão Governamental – QPGG e das carreiras de Auditor Municipal de Controle
Interno – AMCI e de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental – APPGG, bem como
institui
o
respectivo
regime
de
remuneração
por
subsídio.
Disponível
em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16193-de-05-de-maio-de-2015. Acesso em: 26 ago. 2020.
34
SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
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A seguir, apresentam-se as principais evidências encontradas:





c)

Previsão de carreira própria para a atividade de Auditoria Interna conforme Lei
nº 16.193/2015, com ingresso via concurso público e com classificação salarial
conforme níveis de promoção/progressão na carreira;35
A Minuta do Manual Operacional de Auditoria define parcialmente as
características dos trabalhos de auditoria e consultoria a serem executados pela
AUDI, além de indicar as atribuições dos membros da equipe de auditoria, do
supervisor do trabalho e do Coordenador da AUDI em razão destes trabalhos;
A Minuta do Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral informa a estrutura
da AUDI e a definição dos cargos e principais atribuições destes.
Oportunidades de Melhoria





d)

A AUDI conta, atualmente, com 19 vagas em aberto na carreira de AMCI, em
razão de desistência da nomeação ou de exoneração a pedido, sendo que a
expertise atual dos auditores em exercício permite identificar as lacunas em
habilidades profissionais necessárias diante dos trabalhos já executados e/ou
pendentes de execução, como por exemplo, a ausência atual de auditores
vinculados à área de tecnologia da informação e o número reduzido de auditores
da área de infraestrutura urbana e obras;
A gratificação dos cargos de chefia (direção e coordenação) da AUDI não é
compatível com as responsabilidades provenientes dos cargos ocupados.
Recomendações



Elaborar manual ou documento congênere no qual conste:
o A identificação e a definição dos trabalhos e tarefas de auditoria a serem
conduzidos pelos profissionais da AUDI (em consonância com as
disposições do item 6.1, o qual determina a necessidade de separar os
trabalhos por tipo em razão das suas características - pelo menos, auditoria
de conformidade, desempenho e serviços de consultoria – além de demais
atividades planejadas para o período não relacionadas às atividades de
auditoria, porém, que são responsabilidades da área, como elaboração de
manuais, normativos, treinamentos, etc.);
o A identificação das capacidades, habilidades técnicas, comportamentais e
demais competências necessárias à realização dos trabalhos da AUDI,
inclusive para o recrutamento de pessoal que não seja da carreira de AMCI;

35

SÃO PAULO (Município). Lei nº 16.193, de 26 de agosto de 2015. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16193-de-05-de-maio-de-2015. Acesso em: 26 ago. 2020.
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o A descrição dos cargos, requisitos esperados para seus ocupantes,
responsabilidades e normativos a serem observados na conduta das
atividades de Auditoria Interna;
o Estabelecer a autoridade da AUDI para participação direta nas atividades
de recrutamento e seleção de pessoal de seus integrantes, em especial,
quando da realização de concurso público de que trata a Lei nº 16.193/2015,
da carreira dos Auditores Municipais de Controle Interno. 36


Criar grupo de estudo com vistas à elaboração de documento, a ser
apresentado ao Controlador Geral do Município, com posterior envio ao
Poder Executivo, para revisão do Anexo IV da Lei nº 16.193/2015, o qual
trata dos valores de gratificação para aqueles que venham a ocupar cargos
de direção, chefia ou assessoramento no órgão, em consonância com as
responsabilidades dos cargos ocupados e com a política remuneratória da
Prefeitura.37

KPA 2.3: Desenvolvimento Profissional Individual
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Desenvolvimento Profissional Individual não
atende ao Nível 2 do IA-CM.
Embora a Lei nº 16.193/2015 estabeleça que a promoção na carreira do Auditor
Municipal de Controle Interno (AMCI) estaria vinculada à certificação em cursos e
atividades, não é possível identificar na AUDI um procedimento que estabeleça, ao
menos, cursos obrigatórios e necessários aos profissionais da AUDI, incluindo os que
não são parte da carreira de AMCI.38
b)

Forças Identificadas

Apesar da ausência de atendimento da AUDI ao Nível 2 do IA-CM quanto ao
desenvolvimento profissional individual, verifica-se que a exigência de realização de
cursos para a evolução funcional contribui para que haja uma preocupação dos
profissionais quanto ao seu aprimoramento.
A seguir apresentam-se as principais evidências encontradas:

36

SÃO PAULO (Município). Lei nº 16.193, de 26 de agosto de 2015. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16193-de-05-de-maio-de-2015. Acesso em: 26 ago. 2020.
37
SÃO PAULO (Município). Lei nº 16.193, de 26 de agosto de 2015. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16193-de-05-de-maio-de-2015. Acesso em: 26 ago. 2020.
38
Ibidem.
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c)

O concurso realizado para a carreira de Auditor Municipal de Controle Interno
(AMCI) utilizou o critério de seleção multidisciplinar, exigindo diploma de
curso superior, porém sem definição de formação específica para a Área de
Especialização Geral. No entanto, também visou a seleção de profissionais que
detinham conhecimento em área técnica de grande importância para os trabalhos
da Auditoria (Área de Especialização: Infraestrutura);39
A existência de procedimentos para controle de treinamentos/cursos realizado
pela área de Recursos Humanos (RH) da CGM tem como objetivo identificar
apenas o cumprimento do quantitativo de horas de cursos/treinamentos para fins
de evolução funcional;
O controle efetuado pela área de RH da CGM pode contribuir para a
identificação dos cursos realizados pela equipe da AUDI;
Apesar de não existir Plano de Desenvolvimento Pessoal dos profissionais da
AUDI, há de forma não estruturada o incentivo à capacitação dos funcionários,
visando o aprimoramento dos trabalhos;
Mediante os cursos ministrados pela Escola Municipal de Administração Pública
de São Paulo – EMASP, pelo Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR) da
Procuradoria Geral do Município (PGM), pela Escola Superior de Gestão e
Contas Públicas do Tribunal de Contas do Município (TCM), entre outros, os
profissionais da AUDI podem aprimorar os seus conhecimentos, sem a
necessidade de dispêndio de recursos orçamentários.40 41 42
Oportunidades de Melhoria



d)

Considerando a existência de um controle da Supervisão de Gestão de Pessoas
(SUGESP) sobre os cursos e atividades realizados pelos integrantes da AUDI, é
possível a criação de um Banco de Talentos da AUDI para melhor planejamento
do Plano de Desenvolvimento Pessoal.
Recomendações



Efetuar o levantamento dos cursos realizados pelos integrantes da AUDI, a partir
de seu ingresso na Controladoria, para fins de identificação das capacidades

39

VUNESP: CONCURSO – AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. São Paulo, 2015
Disponível em: https://www.vunesp.com.br/SMGE1502. Acesso em: 23 nov. 2020.
40
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – ESCOLA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DE
SÃO
PAULO
(EMASP):
Disponível
em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/emasp/. Acesso em: 23 nov. 2020.
41
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS (CEJUR).
Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/procuradoria_geral/cejur/. Acesso em:
23 nov. 2020.
42
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃOS E CONTAS PÚBLICAS – TCMSP. Disponível em:
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/. Acesso em: 23 nov. 2020.
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individuais, controle e monitoramento das capacitações realizadas e criação de
um Banco de Talentos da AUDI;
Desenvolver Política de Capacitação da AUDI, a qual deve conter
cursos/atividades/treinamentos obrigatórios a serem realizados por todos seus
integrantes;
Desenvolver Plano de Desenvolvimento Individual periódico, considerando as
necessidades individuais dos profissionais da AUDI, em razão das atribuições
exercidas e/ou trabalhos a serem executados;
Estabelecer procedimento que objetive a identificação do fluxograma para
aprovação dos cursos/atividades/treinamentos internamente em AUDI
anteriormente ao encaminhamento à Supervisão de Gestão de Pessoas
(SUGESP) da Controladoria para fins de inclusão no sistema;
Instituir políticas que incentivem os funcionários a tornarem-se membros de
associações profissionais;
Prever e institucionalizar no Orçamento Anual da CGM os recursos para a
realização dos cursos estabelecidos na Política de Capacitação e no Plano de
Desenvolvimento Individual;
Elaborar relatório anual para prestar contas dos treinamentos realizados em
determinado período, com vistas ao planejamento dos trabalhos futuros a serem
executados, bem como à revisão dos planos individuais.

6.2.2 Nível 3 - Integrado
Para o Nível 3 - Integrado, o IA-CM estabelece que a Auditoria Interna deve prever e
institucionalizar práticas referentes à capacitação e aprimoramento do trabalho em
equipe, considerando: definição de prioridades; qualificação da equipe; eficácia do
trabalho em grupo e o desenvolvimento da liderança.
KPA 3.3: Coordenação da Força de Trabalho
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Coordenação da Força de Trabalho da AUDI
não atende ao Nível 3 do IA-CM.
Denota-se que a atividade de considerar outras estratégias de utilização de recursos
encontra-se parcialmente prevista no artigo 138, inciso VIII, do Decreto nº 15.764/2013,
visto que dispõe sobre a competência do Controlador de “requisitar, aos órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal, os agentes públicos, materiais e
infraestrutura necessários ao regular desempenho das atribuições da Controladoria
Geral do Município”.43
43

SÃO PAULO (Município). Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013. Disponível:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-15764-de-27-de-maio-de-2013. Acesso em: 06 ago. 2020.
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A Minuta do novo Manual Operacional de Auditoria também dispõe sobre a utilização
desses especialistas externos à AUDI, assim como quanto à necessidade dessa
colaboração constar do planejamento inicial da auditoria.
b)

Forças Identificadas

Apesar da ausência de atendimento ao Nível 3 do modelo quanto à Coordenação da
Força de Trabalho, alguns procedimentos relacionados ao citado KPA, referentes à
elaboração do plano de trabalho, estão parcialmente institucionalizados.
A seguir apresentam-se as principais evidências encontradas:




c)

Embora não possua instrumento que normatize os critérios para a elaboração do
PAINT, o plano elaborado para o exercício de 2020 apresenta o quantitativo de
trabalhos planejados, indicando a Diretoria responsável, a Unidade a ser
auditada e o objeto;44
Na medida do possível, os trabalhos de auditoria são distribuídos de acordo com
a capacidade e a disponibilidade de profissionais.
Oportunidades de Melhoria





d)

Com o aperfeiçoamento do planejamento quanto à elaboração do Plano Anual de
Auditoria Interna (PAINT) e com a instituição do Plano de Negócios de
Auditoria Interna (PNAI) – item 6.4 deste Relatório, a AUDI terá melhores
instrumentos para a alocação de pessoal em razão dos profissionais disponíveis e
habilidades técnicas existentes;
Embora AUDI informe as despesas e respectivos valores para a inclusão no
orçamento da CGM, faz-se necessário melhor planejamento e acompanhamento
da movimentação dos recursos orçamentários destinados às atividades da
Auditoria Interna.
Recomendações





O Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) deve obrigatoriamente prever a
estimativa da quantidade dos trabalhos a serem realizados no ano seguinte,
sendo que tal disposição também deve estar prevista como um dos critérios
obrigatórios do documento (ver item 6.3);
Estabelecer os recursos humanos da AUDI como um dos critérios obrigatórios a
serem analisados quando da elaboração do PAINT e do Plano de Negócios da

44

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT). Controladoria Geral do Município, 2020.
Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/PAINT_2020_FINAL.pdf
. Acesso em: 09 set. 2020.
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Auditoria Interna (PNAI) – de que trata o item 6.4, em que devem estar
mensurados os recursos necessários às atividades da Auditoria Interna. O
referido documento deve também prever o comparativo dos recursos necessários
em face do planejamento proposto no PAINT;
Normatizar os procedimentos e critérios de priorização das demandas internas
considerando os recursos humanos existentes;
Normatizar o procedimento para a obtenção e utilização de recursos externos à
AUDI para realização dos trabalhos.

KPA 3.4: Equipe Profissionalmente Qualificada
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Equipe Profissionalmente Qualificada da AUDI
não atende ao Nível 3 do IA-CM.
Apesar disso, no que tange à carreira de Auditor Municipal de Controle Interno
(AMCI), cujos profissionais representam a maior parte dos integrantes da AUDI, existe
a determinação dos critérios para evolução e progressão funcional, conforme Lei nº
16.193/2015.45
Acrescenta-se que o município de São Paulo prevê a Avaliação de Desempenho, regida
pela Lei nº 13.748/2004 e Decreto nº 45.090/2004, desenvolvida para avaliar os
servidores municipais. Todavia, tal instrumento é inadequado para avaliar o
desempenho do profissional da AUDI. 46 47
Observa-se, ainda, que a PMSP, mediante a Lei nº 17.224/2019, instituiu a Bonificação
por Resultados, vinculada ao cumprimento do Programa de Metas. No entanto, esse
benefício não atende às atividades estabelecidas pelo IA-CM, uma vez que o seu
recebimento não se vincula diretamente aos resultados e qualidade dos trabalhos
desenvolvidos pelos profissionais da AUDI.48
45

SÃO PAULO (Município). Lei nº 16.193, de 26 de agosto de 2015. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16193-de-05-de-maio-de-2015. Acesso em: 26 ago. 2020.
46
SÃO PAULO (Município). Lei nº 13.748, de 16 de janeiro de 2004. Institui o novo plano de carreiras
dos servidores integrantes do Quadro de Pessoal de Nível Médio, disciplina a avaliação de desempenho
dos servidores públicos municipais e introduz outras alterações na legislação de pessoal do Município de
São Paulo. Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13748-de-16-de-janeiro-de-2004.
Acesso em: 23 nov 2020.
47
SÃO PAULO (Município). Decreto nº 45.090, de 05 de agosto de 2004. Regulamenta a sistemática
para avaliação de desempenho dos servidores públicos da Administração Direta do Município de São
Paulo, prevista no Título II da Lei n° 13.748, de 16 de janeiro de 2004. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-45090-de-05-de-agosto-de-2004. Acesso em: 23 nov.
2020.
48
SÃO PAULO. Lei nº 17.224, de 31 de outubro de 2019. Institui a Bonificação por Resultados – BR no
âmbito da administração direta, autarquias e fundações municipais; dispõe sobre a revisão geral anual da
remuneração dos servidores públicos municipais referente aos exercícios de 2016 a 2019; reajusta as
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Face ao exposto, verifica-se que tanto a Avaliação de Desempenho como a Bonificação
de Resultados, embora estejam devidamente formalizadas e instituídas, não contribuem
para o atendimento do Nível 3 do KPA.
b)

Forças Identificadas



c)

Apesar da inexistência de plano de treinamento, é comum a participação dos
profissionais da AUDI em cursos de aprimoramento diversos;
Além da necessidade de alinhamento ao IA-CM, recentemente foi publicado o
Decreto nº 59.755/2020, o qual estabelece o regime de teletrabalho permanente
na Administração Pública Municipal, sendo que, ao optar pelo teletrabalho, o
servidor deverá cumprir metas estabelecidas. Desta forma, a mensuração de
resultados individuais torna-se cada vez mais necessária ao órgão como um
todo.49
Oportunidade de Melhoria



d)

Ao realizar avaliações periódicas, com bases em critérios consistentes e com
adequado grau de objetividade, os resultados obtidos podem possibilitar um
maior entendimento sobre as lacunas de conhecimentos existentes, com vistas a
subsidiar o planejamento de treinamento, bem como a realização de novo
concurso para a carreira de AMCI.
Recomendações



Embora a classificação salarial dos profissionais da AUDI esteja prevista e
institucionalizada, seria adequado promover estudos visando a revisão da
política salarial vigente, através de uma Política de Bonificação por Resultados
que contemple, de fato, os resultados individuais obtidos em um determinado

Escalas de Padrões de Vencimentos dos Quadros dos Profissionais de Educação – QPE; institui abono a
ser concedido mensalmente aos servidores municipais em atividade, integrantes das carreiras dos níveis
básico e médio do Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município de São Paulo, previstas nas Leis nº
13.652, de 25 de setembro de 2003, e nº 13.748, de 16 de janeiro de 2004; dispõe sobre os abonos
complementares e o abono de compatibilização devidos aos integrantes dos Quadros dos Profissionais de
Educação – QPE; extingue a incorporação ou permanência da função gratificada, do adicional de função,
da gratificação de função, da gratificação de gabinete e da gratificação de comando; institui a Gratificação
de Função Federativa – GFF; dispõe sobre a requisição de servidores públicos municipais para atuação
como assistentes técnicos nas ações judiciais; reabre a opção pelos planos de carreiras dos níveis básico e
médio, instituídos pelas Leis nº 13.652, de 25 de setembro de 2003, e nº 13.748, de 16 de janeiro de 2004;
e dá outras providências correlatas. Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17224de-31-de-outubro-de-2019. Acesso em: 30 ago. 2020.
49
SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.755, de 14 de setembro de 2020. Institui o regime
permanente de teletrabalho nos órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Município de
São Paulo. Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59755-de-14-de-setembrode-2020. Acesso em: 23 nov. 2020.
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período objetivando reter os profissionais, haja vista a saída de profissionais da
AUDI diante da possibilidade de auferir salários mais atrativos em outros órgãos
públicos;
Normatizar e implementar metodologia de avaliação do desempenho individual
do profissional da AUDI, preferencialmente vinculado a uma Política de
Bonificação por Resultados efetiva;
Estabelecer estratégias e políticas de recursos humanos que contemplem:
avaliações rotineiras, treinamento e desenvolvimento individual; treinamento e
desenvolvimento da equipe; obtenção de certificações profissionais apropriadas;
envolvimento em associações profissionais relevantes;
Realizar parcerias ou acordos de cooperação junto a entidades privadas e/ou aos
órgãos públicos diversos, visando à obtenção de treinamentos da equipe de
AUDI.

KPA 3.5: Consolidação e Competência da Equipe
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Consolidação e Competência da Equipe da
AUDI não atende ao Nível 3 do IA-CM.
Quanto ao KPA sob análise, não há atividades institucionalizadas, formalizadas ou em
processo de formalização.
b)

Forças Identificadas




Desde a decretação de situação de emergência, por meio do Decreto nº
59.283/2020, as atividades da AUDI têm sido realizadas em teletrabalho.
Mesmo com a situação extraordinária, devido à urgência da implementação do
sistema, a comunicação foi mantida durante todo o período entre os profissionais
da AUDI e as atividades da Coordenadoria foram realizadas sem quaisquer
interrupções;50
No que tange aos treinamentos, cabe destacar que a EMASP oferece cursos nas
áreas de liderança e gestão de equipes (Gestão por Competência e Competências
Gerenciais), que podem contribuir para o aprimoramento das competências dos
profissionais da AUDI.51

50

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020. Declara situação de
emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavírus. Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59283-de-16de-marco-de-2020. Acesso em: 23 nov. 2020.
51
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – ESCOLA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DE
SÃO
PAULO
(EMASP):
Disponível
em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/emasp/. Acesso em: 23 nov. 2020.
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c)

Oportunidades de Melhoria



d)

Recomendações








6.3

Existem cargos em comissão na AUDI (Coordenador, Assessor, Diretor e
Coordenador de Divisão) cujos profissionais que ocupam ou que venham a
ocupar devem estar preparados adequadamente quanto à liderança e gestão;
Adicionalmente, considerando as diversas competências desta Coordenadoria
vinculadas ao Sistema de Controle Interno e ao Programa de Integridade e Boas
Práticas (PIBP) – consoante Decreto 59.496/2020, por exemplo, é fundamental
preparar líderes que possam atuar no desenvolvimento destas atribuições.52

Incluir no Plano de Desenvolvimento Individual (elaborado para o Nível 2)
treinamentos voltados para a gestão de equipe, liderança, comunicação e
construção de relacionamentos;
Desenvolver políticas e estratégias de comunicação entre a equipe da AUDI, por
meio de reuniões ou eventos periódicos, que propiciem a melhor coordenação
entre a Coordenação, as Divisões, os profissionais da AUDI e o Gabinete da
CGM;
Instituir programas que proporcionem o equilíbrio entre o local de trabalho e a
vida pessoal;
Normatizar os procedimentos para escolha de pessoas para atuar nos papéis de
liderança, com base em capacidades e atributos essenciais pré-definidos;
Implementar programas de incentivo e recompensa por desempenho para
reforçar os comportamentos desejados;
Realizar parcerias ou acordos de cooperação junto a entidades privadas e/ou aos
órgãos públicos diversos, visando à obtenção de treinamentos dos profissionais
de AUDI.
Práticas Profissionais

O elemento Práticas Profissionais possui por principal objetivo que a atividade de
Auditoria Interna seja realizada de forma eficaz e com proficiência e zelo profissional
devido.
Diante disso, este elemento prescreve que atividade de Auditoria Interna deve alinhar-se
às prioridades da gestão/organização e às estratégias de gerenciamento de riscos, assim
como estabelecer procedimentos com vistas à contínua melhoria de sua atividade e da
própria organização.

52

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
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Ademais, dentre as práticas abordadas, verifica-se a necessidade de implantação de um
Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade, com o intuito de avaliar os trabalhos
desenvolvidos pelo setor de Auditoria Interna.
6.3.1 Nível 2 - Infraestrutura
Para o Nível 2, o IA-CM estabelece que a Auditoria Interna deve prever e
institucionalizar práticas referentes ao planejamento do setor, desenvolvendo planos
periódicos de auditorias e/ou outros serviços, sendo tal planejamento baseado em
consultas realizadas com a administração e/ou outras partes interessadas.
Além disso, determina a necessidade de instituição de práticas e processos para
fornecimento de subsídios à atividade de Auditoria Interna no gerenciamento de suas
operações; desenvolvimento de programa de trabalho específico; e planejamento,
execução e reporte dos resultados das auditorias internas.
KPA 2.4: Plano de Auditoria Baseado nas Prioridades da Gestão/Stakeholders
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Plano de Auditoria Baseado nas Prioridades da
Gestão/Stakeholders da AUDI não atende ao Nível 2 do IA-CM.
Apesar de instituído o Plano Anual de Auditoria Interna (previsto formalmente desde a
publicação do Decreto nº 59.496/2020), o atual planejamento não prevê, por exemplo, a
realização de consultas ao Chefe do Poder Executivo, à alta administração (Decreto nº
56.130/2015, artigo 3º, inciso II) e/ou a outras partes interessadas, para identificação de
áreas/questões prioritárias, ou as auditorias cíclicas a serem desenvolvidas pelo setor,
assim como não institui a necessidade de aprovação do plano pelo Controlador Geral do
Município.53 54
Ademais, verifica-se a necessidade de apuração individual institucionalizada dos
recursos a serem empregados em cada um dos trabalhos de auditoria ou outros serviços
prestados, de forma que tais informações subsidiem a elaboração do plano anual.
Contudo, atualmente, não há metodologia vigente que permita tal tipo de
levantamento/estimativa.
b)

Forças Identificadas

53

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 56.130, de 26 de maio de 2015. Institui, no âmbito do Poder
Executivo, o Código de Conduta Funcional dos Agentes Públicos e da Alta Administração Municipal.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-56130-de-26-de-maio-de-2015. Acesso
em: 23 nov. 2020.
54
SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
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Não obstante a avaliação acima exposta, depreende-se que algumas das práticas
previstas neste KPA já se encontram adotadas pela AUDI, seja através de previsão
normativa ou de rotina implementada pelo próprio setor.
A seguir apresentam-se as principais evidências encontradas:




c)

Oportunidades de Melhoria





d)

A Lei nº 15.764/2013, em seu artigo 124, define a área de abrangência de
atuação da Coordenadoria de Auditoria Interna (atual Coordenadoria de
Auditoria Geral) e o universo de unidades auditáveis. Ainda, em seu artigo 133,
especifica quais são as atribuições do setor e os objetos de auditoria. De forma
complementar, outros instrumentos e normativos tiveram por efeito atualizar o
universo em tela e regulamentar/detalhar as atribuições/objetos de auditoria do
setor (Decreto nº 59.496/2020);55 56
O Plano Anual de Auditoria Interna, elaborado pela AUDI, está previsto
formalmente desde a publicação do Decreto nº 59.496/2020. Ademais, o PAINT
2020 foi aprovado pelo Controlador Geral.57

Aperfeiçoamento/atualização de procedimentos e etapas atinentes ao atual
processo de planejamento anual e respectivos normativos aplicáveis;
Maior alinhamento dos trabalhos executados em relação às áreas/temas
considerados prioritários pelo Controlador Geral, pelo Chefe do Poder
Executivo e/ou por outras partes interessadas;
Adoção de metodologia específica para cálculo da capacidade de recursos gerais
do setor e consequente estimativa de trabalhos a serem desenvolvidos durante
determinado período;
Regulamentação da possibilidade de previsão de outras estratégias, além do
disponível no quadro de pessoal da AUDI, para obtenção dos recursos humanos
necessários para cumprimento do plano periódico de auditoria.
Recomendações

55

SÃO PAULO (Município). Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013. Disponível:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-15764-de-27-de-maio-de-2013. Acesso em: 06 ago. 2020.
56
SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
57
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT). Controladoria Geral do Município, 2020.
Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/PAINT_2020_FINAL.pdf
. Acesso em: 09 set. 2020.

49

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907



Recomenda-se que o Manual da AUDI incorpore o Plano Anual da Auditoria
Interna (PAINT) como o instrumento de planejamento de que trata o artigo 14,
inciso II, do Decreto nº 59.496/2020, ao mencionar a necessidade de elaboração
do plano anual de atividades da AUDI, e que aborde, pelo menos, as seguintes
informações:58
o Cronograma para elaboração, revisão, aprovação e publicação;
o Requisitos para elaboração: critérios de planejamento e critérios de
priorização dos trabalhos;
o Responsáveis pela elaboração, revisão, aprovação e publicação do
PAINT;
o Metodologia de aprovação do PAINT, considerando a necessidade de
aprovação do documento pelo Controlador Geral do Município;
o Destinatários do PAINT;
o Critérios para eventual revisão e periodicidade de publicação da revisão.
o Prever e institucionalizar práticas relacionadas à elaboração do Plano
Anual de Auditoria Interna (PAINT):
- Documentar a estrutura de controle interno das Unidades para servir como
guia aos trabalhos a serem executados no ano de referência e apresentar a
avaliação dos riscos dos trabalhos elaborados em função do Plano;
- Determinar os objetivos do trabalho a ser executado;
- Incluir divisão no PAINT por tipo de trabalho a ser realizado (auditoria de
conformidade, auditoria de desempenho, serviço de consultoria);
- Incluir no PAINT informações adicionais aos profissionais da AUDI
quanto aos procedimentos, orientações, normativos e/ou manuais que
deverão ser observados quando da execução, revisão, supervisão,
comunicação e monitoramento dos trabalhos a serem executados;
- Incluir no PAINT informações adicionais às Unidades quanto às
responsabilidades destas em razão dos trabalhos a serem executados, incluir
disposições (ou referências a normativos) sobre deveres, penalidades ou
consequências em relação ao não atendimento, em qualquer uma das fases
dos trabalhos;
- Incluir a realização de auditorias cíclicas, a serem desenvolvidas
periodicamente pela atividade de Auditoria Interna;
- Consultar o Controlador Geral, o Chefe do Poder Executivo, à alta
administração e/ou outras partes interessadas, a fim de identificar as
áreas/temas considerados prioritários a serem abordados pela atividade de
auditoria interna.



Definir, em normativo específico ou instrumento congênere, parâmetros para a
realização de estimativa de recursos necessários para cada trabalho de auditoria;

58

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
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Regulamentar o dispositivo previsto no artigo 138 da Lei 15.764/2013, que
atribui poderes ao Controlador para "requisitar, aos órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal, os agentes públicos, materiais e
infraestrutura necessários ao regular desempenho das atribuições da
Controladoria Geral do Município;", considerando, quando necessário, o uso
desta competência durante o processo de planejamento dos trabalhos.59

KPA 2.5: Estrutura de Práticas e Processos Profissionais
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Estrutura de Práticas e Processos Profissionais
da AUDI não atende ao Nível 2 do IA-CM, uma vez que ainda não existe previsão em
manual/normativo (ou congênere) acerca da natureza mandatória da Definição de
Auditoria Interna, do Código de Ética, dos Princípios Fundamentais e das Normas
Internacionais de Auditoria Interna, sendo que tais instrumentos também se encontram
pendentes de elaboração por parte do setor.
Além disso, reforçando o entendimento de que a AUDI está no Nível 1 do IA-CM,
pode-se apontar que não foi instituída prática de gerenciamento da atividade de
Auditoria Interna e a falta de normativo que contemple orientações gerais/processo
detalhado para a elaboração do planejamento de cada trabalho de auditoria, dentre
outros pontos.
b)

Forças Identificadas

A despeito da lacuna normativa existente ora identificada, alguns procedimentos
previstos neste KPA podem ser verificados na rotina de trabalho usual do setor.
A seguir apresentam-se as principais evidências encontradas:





Os trabalhos desenvolvidos possuem papéis de trabalhos (apesar de não serem
padronizados) e todas as comunicações acerca dos resultados atingidos são
devidamente registradas;
Alguns dos procedimentos executados durante os trabalhos de auditoria, como o
pedido de Solicitação de Informação e o procedimento para envio de
documentos de auditoria via processo eletrônico, já se encontram padronizados
pelo setor;
O Decreto nº 59.496/2020 prevê, em seu artigo 17, que, dentre outras
atribuições, a Divisão de Auditoria Contábil e Recomendações - DCMR deve
"monitorar as recomendações emitidas pela CGM, cobrando providências para

59

SÃO PAULO (Município). Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013. Disponível:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-15764-de-27-de-maio-de-2013. Acesso em: 06 ago. 2020.
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a implementação das medidas apontadas". Ademais, a Portaria nº
27/2020/CGM-G instituiu regras para monitoramento das recomendações da
Controladoria Geral do Município expedidas pela Coordenadoria de Auditoria
Geral.60 61
c)

Oportunidades de Melhoria



d)

Aperfeiçoamento das diretrizes de planejamento, execução e comunicação dos
resultados às Unidades Auditadas;
Definição formal dos controles e processos estabelecidos para
acompanhar/monitorar o atendimento das recomendações emitidas.
Recomendações









Elaborar e institucionalizar o Estatuto da Auditoria, o qual deverá conter o
conceito e definição de Auditoria Interna, o Código de Ética, os Princípios
Fundamentais e as Normas Internacionais de Auditoria Interna a serem
observadas obrigatoriamente pelos profissionais da AUDI;
Prever e institucionalizar procedimento de gerenciamento da atividade de
Auditoria Interna, no que tange, por exemplo, a política de recursos humanos e o
gerenciamento de informações e finanças, dentre outras áreas;
Elaborar e institucionalizar orientações gerais acerca da etapa de planejamento
dos trabalhos da Auditoria Interna e de sua documentação específica;
Definir e aplicar metodologias, procedimentos e ferramentas padrão a serem
utilizadas para planejar, executar e relatar os resultados do trabalho da Auditoria
Interna, incluindo as diretrizes para guarda e organização dos papéis de trabalho;
Desenvolver e instituir processos e controles adequados e suficientes que
garantam a qualidade dos trabalhos de auditoria;
Adotar controles
e
processos
adequados
e tempestivos
para
acompanhamento/monitoramento do atendimento das recomendações emitidas.

6.3.2 Nível 3 - Integrado
Para o Nível 3, o IA-CM estabelece que a Auditoria Interna deve prever e
institucionalizar práticas referentes à adoção de um planejamento de auditoria baseado
em riscos, sendo avaliados, sistematicamente, os riscos enfrentados por toda a
Prefeitura.
60

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
61
SÃO PAULO (Município). Portaria CGM-G nº 27, de 21 de fevereiro de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-controladoria-geral-do-municipio-cgm-27-de-21-defevereiro-de-2020. Acesso em: 06 ago. 2020.
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De igual forma, este nível compreende a necessidade de implementação de um sistema
de gestão da qualidade, com processos para monitoramento, análise e aplicação
contínua de melhorias visando à eficácia da atividade de Auditoria Interna.
KPA 3.6: Planos de Auditoria Baseados em Riscos
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Planos de Auditoria Baseados em Riscos da
AUDI não atende ao Nível 3 do IA-CM.
O Decreto nº 59.496/2020, em seu artigo 14, inciso II, estabelece que o Plano Anual de
Atividades da Auditoria Geral será baseado em riscos, porém, não há previsão da
necessidade de estruturação de gerenciamento de riscos na Prefeitura e de revisão do
plano ao longo de sua execução frente a mudanças nos riscos percebidos.62
b)

Forças Identificadas

No que tange o KPA em análise, verifica-se, de forma geral, que apenas alguns
procedimentos essenciais se encontram atualmente instituídos em AUDI.
A seguir apresentam-se as principais evidências encontradas:





c)

O Decreto nº 59.496/2020 estabelece que o plano anual de atividades da
Auditoria Geral será baseado em riscos, sendo o plano vigente elaborado com
fulcro em matriz de riscos;63
As Divisões de Auditoria, conforme normativo supramencionado, possuem por
atribuição "fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo inerentes
aos órgãos e entidades abrangidos em sua área de atuação, quanto ao nível de
execução das metas e dos objetivos estabelecidos e à qualidade do
gerenciamento";64
Apesar de tal procedimento ainda não ter sido (ou estar) formalmente instituído,
a AUDI encaminha, anualmente, o plano de auditoria para aprovação do
Controlador Geral.
Oportunidades de Melhoria

62

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
63
Ibidem.
64
Ibidem.
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d)

Aperfeiçoamento da análise de riscos para elaboração do Plano Anual de
Auditoria Interna;
Maior alinhamento entre os trabalhos desenvolvidos pelo setor e as metas e
objetivos estratégicos da Prefeitura.
Recomendações













Prever e institucionalizar a realização de consultas ao Chefe do Poder Executivo,
à alta administração dos órgãos/entidades e demais partes interessadas, com o
objeto de compreender a percepção de riscos ambientais e organizacionais
enfrentados pela Prefeitura;
Determinar que, no início de cada trabalho, a equipe de auditoria deve
considerar os principais riscos identificados pelas Unidades auditadas;
Prever e auxiliar as Unidades da Prefeitura quanto à estruturação do sistema de
gerenciamento de riscos, a fim de, dentre outras finalidades, subsidiar o
planejamento de auditorias da AUDI;
Definir que as políticas, as normas ou as práticas de planejamento periódico da
AUDI possuam adequado entendimento/alinhamento com as metas e os
objetivos estratégicos da Prefeitura, sendo as referidas evidências devidamente
documentadas;
Para fins de planejamento baseado em riscos, prever e institucionalizar a
necessidade de que os responsáveis pelo Sistema de Controle Interno da PMSP
devem encaminhar relatórios periódicos referentes aos riscos identificados,
avaliação da probabilidade e impacto dos riscos identificados, controles internos
para evitar ou mitigar a ocorrência dos riscos e indicadores que auxiliem no
acompanhamento/monitoramento dos riscos com vistas à averiguação de
ocorrências irregularidades;
Realizar análise e avaliação dos dados e informações prestados pelos
responsáveis pelo Sistema de Controle Interno da PMSP para fins de
planejamento do plano anual de auditoria;
Atualizar o plano anual de auditoria sempre que necessário, em resposta a
mudanças relevantes em programas, políticas públicas, riscos identificados e/ou
controles internos da PMSP;
Prever formalmente que o plano de auditoria baseado em riscos deve ser
aprovado pelo Controlador Geral do Município.

KPA 3.7: Estrutura de Gestão da Qualidade
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Estrutura de Gestão da Qualidade da AUDI
não atende ao Nível 3 do IA-CM, posto que ainda não foi implantado programa de
avaliação e melhoria de qualidade dos trabalhos de auditoria realizados.
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Diante disso, é necessário o desenvolvimento de sistemas e processos que permitam
assegurar a adequação e a qualidade dos trabalhos, assim como a adoção de rotina de
avaliações internas e externas com o mesmo objetivo.
b)

Forças Identificadas

A atividade de AI, apesar de ainda não ter adotado programa para avaliação completa da
qualidade dos trabalhos, dispõe de processos que têm por intuito o monitoramento e
revisão dos produtos entregues pelas equipes de auditoria.
A seguir apresentam-se as principais evidências encontradas:


c)

Processo de supervisão e revisão, pelos Diretores de Divisão e pela Coordenação
de AUDI, dos trabalhos desenvolvidos e dos produtos finais elaborados, a fim de
garantir a qualidade e conformidade dos trabalhos frente às leis, regulamentos e
normas.
Oportunidades de Melhoria



d)

Adotar políticas, práticas e procedimentos que visem à melhoria contínua da
atividade de Auditoria Interna, garantindo uma maior qualidade e eficácia dos
trabalhos desenvolvidos.
Recomendações





Prever e institucionalizar os papéis e as responsabilidades relacionados ao
processo de execução, revisão e aprovação dos trabalhos da AUDI;
Instituir Programa de Garantia e de Melhoria de Qualidade (PGMQ), que deve
incluir monitoramento interno contínuo, bem como avaliações periódicas
internas e externas da qualidade dos trabalhos executados;
Prever e institucionalizar sistemática e procedimentos para avaliar, monitorar e
relatar o desempenho da AUDI quanto à(ao):
o Conformidade com leis, políticas, Normas Internacionais de Auditoria
Interna, Código de Ética, entre outros objetivos e procedimentos
estabelecidos;
o Comunicação dos resultados da atividade de Auditoria Interna às partes
interessadas;
o Contribuição para a governança, gerenciamento de riscos e processos de
controle da Prefeitura;
o Eficácia das atividades de melhoria contínua;
o A agregação de valor e a melhoria da gestão da Prefeitura.
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6.4

Gerenciamento do Desempenho e Accountability

O elemento Gerenciamento do Desempenho e Accountability refere-se à gestão da
informação necessária à condução das atividades de Auditoria Interna e prestação de
contas de seu desempenho e resultado.
Este elemento aborda diferentes aspectos relacionados à produção e divulgação de
informações, promovendo seu aperfeiçoamento, especialmente no que tange:





Aos fluxos de informações suficientes e relevantes à adequada distribuição de
responsabilidades e cumprimento das funções dos integrantes da equipe;
Aos sistemas de informação de desempenho relevantes, tanto financeiros quanto
não financeiros;
À disponibilização adequada de dados, informações e resultados, garantida a
acessibilidade e integridade dos dados;
À produção periódica de relatórios aos principais stakeholders (partes
interessadas) sobre atividade de auditoria interna, sua eficácia e contribuição à
municipalidade.

6.4.1 Nível 2 - Infraestrutura
Para o Nível 2, o IA-CM estabelece que a Auditoria Interna deve desenvolver plano
periódico para a prestação de serviços da atividade de auditoria interna contendo os
resultados esperados para o período, os serviços administrativos e os serviços de apoio
necessários à atividade, assim como deve prever a forma de alocação de seu próprio
orçamento institucional, harmonizando-o com os serviços planejados. Este plano deve
ser institucionalizado e efetivamente observado na prestação de serviços de auditoria.
KPA 2.6: Plano de Negócios da Auditoria Interna
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Plano de Negócios da Auditoria Interna da
AUDI não atende ao Nível 2 do IA-CM.
Embora existam diversos documentos que contenham parte dos elementos previstos
para o atendimento do KPA, bem como comprovem a institucionalização de algumas
das práticas relacionadas, a inexistência de documento que reúna todas as características
essenciais previstas para o Plano de Negócios da Auditoria Interna (PNAI) impossibilita
a caracterização de AUDI em um Nível de Infraestrutura estabelecida.
b)

Forças Identificadas
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c)

O Plano Anual de Auditoria Interna 2020 (PAINT) apresentou o item “Fatores
considerados na elaboração do PAINT”, o qual apresenta, brevemente, temas
como recursos humanos e prioridades da CGM como parâmetros de
planejamento;65
A atual Minuta do Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral dispõe sobre a
missão, visão e valores da AUDI;
O Decreto nº 59.496/2020, em seu artigo 14, impõe a necessidade de proposição
de plano anual de atividades, de acordo com critérios de planejamento. 66
Oportunidades de Melhoria





d)

O Decreto nº 59.496/2020, em seu Artigo 14, determina que o plano anual de
atividades deve conter os critérios de planejamento e priorização. Atualmente,
encontra-se em elaboração nesta AUDI o Manual da Coordenadoria de Auditoria
Geral. Desta forma, tal documento poderia incluir disposição a respeito do Plano
de Negócios da Auditoria Interna (PNAI);67
De acordo com a Lei Orgânica do Município de São Paulo (artigo 69-A), o
prefeito, eleito ou reeleito, deve apresentar o Programa de Metas para a sua
gestão. Tal documento deve conter as prioridades da gestão: as ações
estratégicas, os indicadores e metas quantitativas relacionados aos órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal. Neste sentido, considerando o
caráter estratégico do PNAI, este pode ser elaborado pela AUDI em consonância
com o Programa de Metas para fins de consolidação e institucionalização do
PNAI como instrumento de planejamento.68
Recomendações



Recomenda-se que o Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral incorpore o
Plano de Negócios da Auditoria Interna (PNAI) como um dos instrumentos de
planejamento a ser utilizado na elaboração do plano anual de atividades da
AUDI, conforme Decreto Municipal nº 59.496/2020, artigo 14, inciso II, e que
aborde, pelo menos, os seguintes tópicos:69

65

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT). Controladoria Geral do Município, 2020.
Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/PAINT_2020_FINAL.pdf
. Acesso em: 09 set. 2020.
66
SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
67
SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
68
SÃO PAULO. Lei nº 0 de 4 de abril de 1990. Lei Orgânica do Município de São Paulo. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-0-de-04-de-abril-de-1990. Acesso em: 10 set. 2020.
69
Ibidem.
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o Missão, Visão e Valores;
o Objetivos da Auditoria Interna;
o Serviços administrativos e de apoio necessários às atividades;
o Cronogramas dos trabalhos para alcançar os objetivos estabelecidos;
o Responsáveis pela elaboração, revisão, aprovação e publicação do PNAI;
o Metodologia de aprovação do PNAI, considerando a necessidade de
aprovação do documento pelo Controlador Geral do Município;
o Destinatários do PNAI;
o Periodicidade de publicação;
o Critérios para revisão e publicação da revisão.
KPA 2.7: Orçamento Operacional da Auditoria Interna
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Orçamento Operacional da Auditoria Interna
da AUDI não atende ao Nível 2 do IA-CM.
A previsão de normativo para definição de orçamento destinado à Controladoria Geral
do Município (CGM) está fundamentada na própria Constituição Federal (Seção II, Dos
Orçamentos) e na Lei Orgânica do Município (Seção II, Dos Orçamentos) e se dá em
consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual
(LOA).70 71
Deste modo, o mecanismo de definição orçamentária para a Controladoria Geral do
Município possui forte alinhamento com o restante da organização e está submetido a
mecanismos normatizados de aprovação pela mais alta cúpula da administração
municipal, além da previsão de aprovação da LDO e da LOA na Câmara Municipal.
b)

Forças Identificadas



O orçamento para a Controladoria Geral do Município é elaborado em
conformidade com o previsto na legislação orçamentária, possuindo dotação
própria, verificável por meio de Lei Orçamento Anual dos últimos exercícios;72
A execução do orçamento previsto na LOA é acompanhada por meio do Sistema
de Orçamento e Finanças (SOF), que abrange desde a previsão da despesa

70

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 23 nov. 2020.
71
SÃO PAULO. Lei nº 0 de 4 de abril de 1990. Lei Orgânica do Município de São Paulo. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-0-de-04-de-abril-de-1990. Acesso em: 10 set. 2020.
72
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – LEI DE ORÇAMENTO ANUAL (LOA): Disponível em:
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/LeiOrcamentoAnual.aspx. Acesso em: 28 ago.
2020.
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c)

orçamentária até sua execução e liquidação, permitindo o adequado controle e
gerenciamento das despesas;73
Observa-se que é comum à AUDI a identificação de recursos necessários às
atividades com o posterior reporte e solicitação de execução e/ou suplementação
orçamentária com vistas à obtenção de tais recursos, por exemplo, aquisição de
softwares específicos; participação em eventos; registro e matrícula de auditores
em cursos voltados às necessidades da área; entre outros.
Oportunidades de Melhoria



d)

Aperfeiçoamento nos procedimentos de acompanhamento e revisão contínua dos
custos incorridos de forma a permitir a melhoria da aplicação orçamentária pela
CGM, em especial às dotações orçamentárias vinculadas às atividades da AUDI.
Recomendações



Recomenda-se que o Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral incorpore a
função prevista no Decreto nº 59.496/2020, Artigo 14, inciso II, e aborde o
seguinte tópico a ser utilizado como referencial na elaboração do plano anual de
atividades de AUDI:74
o Orçamento da atividade de auditoria interna, padronizando a inserção e
detalhamento da informação aprovada por meio da LOA, no Plano Anual de
Auditoria Interna (AUDI).

6.4.2 Nível 3 - Integrado
Para o Nível 3, o IA-CM estabelece que a Auditoria Interna deve prever e
institucionalizar práticas referentes ao monitoramento das operações diárias como
fundamento para o gerenciamento e prestação de contas da AUDI.
Devem ser conhecidos os custos relativos a cada atividade, permitindo o gerenciamento
voltado à promoção da eficiência de cada atividade prevista e a melhoria do
planejamento geral dos produtos programados em função dos recursos a serem
consumidos.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SISTEMA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (SOF).
Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/seosof/. Acesso em: 23 nov.
2020.
74
SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
73
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Além dos custos, devem ser determinadas as demais métricas necessárias à avaliação
das atividades previstas para o atendimento das metas propostas, permitindo o
monitoramento e divulgação do desempenho da auditoria interna.
KPA 3.8: Relatórios de Gerenciamento da Auditoria Interna
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Relatórios de Gerenciamento da Auditoria
Interna da AUDI não atende ao Nível 3 do IA-CM.
Quanto à existência e institucionalização de práticas de coleta diária de dados,
elaboração de relatórios para atender a necessidades de interessados diversos, destaca-se
o caráter originário ad hoc dos mecanismos encontrados, ou seja, cada uma das diversas
práticas adotadas surgiu em resposta ao pedido de um interessado específico, visando o
atendimento de uma demanda específica.
Verifica-se a convergência de diferentes mecanismos de coleta para um único banco de
dados, garantindo melhor qualidade e confiabilidade nos dados coletados. No entanto,
não é possível afirmar que esta convergência tenha sido completa ou que o banco de
dados existente esteja disponível e atenda a todos os interessados.
Verifica-se também a existência de Manuais Operacionais em elaboração com diversas
indicações concernentes à atualização da guarda de informações em sistema, no entanto,
não há indicação mais detalhada das características do sistema.
Nesse sentido, para o completo atendimento do KPA em tela, o plano de trabalho deve
contemplar: (i) a formalização do conjunto de práticas existentes e o aprimoramento de
seu funcionamento; e (ii) o desenvolvimento de mecanismos de monitoramento do uso
de informações para garantir a relevância contínua das práticas adotadas.
b)

Forças Identificadas


No que tange à coleta de dados, são práticas atualmente adotadas:75
o Registro unificado para todas as demandas recebidas no setor;
o Registro unificado para todos os trabalhos desenvolvidos no setor;
o Registro unificado de controle dos servidores envolvidos em cada
trabalho;
o Registro unificado de recomendações de auditoria de seu histórico de
monitoramento;
o Registro unificado de unidades componentes do universo de auditoria
AUDI;

75

Informações disponíveis em banco de dados da AUDI.
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o Geração sob demanda de relatórios com base em registros atualizados;
o Relatórios gerenciais predefinidos, em planilha eletrônica e dashboard
elaborado via Power BI, visando acompanhamento do andamento dos
serviços de auditoria.




c)

No que tange aos relatórios da atividade da AUDI, atualmente, de forma
transparente, é possível encontrar o Relatório de Atividades da CGM, o qual
compila os principais resultados das diferentes Coordenadorias em um
documento, sendo que, desde 2017, tal relatório é publicado anualmente no sítio
eletrônico da Controladoria;76
Mensalmente, o Gabinete da Controladoria encaminha ao Gabinete do Chefe do
Poder Executivo relatórios sobre as atividades realizadas/em andamento no
órgão.
Oportunidades de Melhoria





d)

A documentação existente apresenta, de forma dispersa, as informações
demandadas por usuários dos sistemas de guarda de dados e stakeholders (partes
interessadas) relevantes. A melhor apresentação e estruturação dessas
informações podem facilitar o monitoramento e a avaliação sistemática de suas
aplicações, garantindo a relevância dos relatórios produzidos;
Considerando que atualmente existe coleta de dados e análises de informações
para a elaboração do Relatório de Atividades da CGM, tal trabalho já realizado
pode ser aperfeiçoado para fins de elaboração de Relatório específico das
atividades da AUDI, com vistas a fornecer maiores detalhes a respeito das
atividades da Coordenadoria.
Recomendações



Recomenda-se que o Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral aborde o
seguinte tópico a ser detalhado em Manuais Operacionais das principais
atividades da AUDI:
o Diretrizes de coleta de dados, de guarda e de disponibilização de
informações aos colaboradores de AUDI e aos stakeholders (partes
interessadas).



Recomenda-se que Manual Operacional aborde a identificação dos stakeholders
(partes interessadas) e os relatórios periódicos que deverão ser produzidos para
atendê-los;

76

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. Controladoria Geral do Município. Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/publicacoes/index.php?p=291881
. Acesso em: 10 set. 2020.
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Recomenda-se que o Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral aborde, ao
menos, tópico relacionado ao Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT)
com vistas à prestação de contas anual quanto à execução do Plano Anual de
Auditoria Interna (PAINT), mencionado no item 8.1, sendo sugerido dispor, ao
menos, das seguintes informações:
o Cronograma para elaboração, revisão, aprovação e publicação;
o Requisitos para elaboração, os quais poderão incluir: resultado global da
AUDI e resultado por Divisões de Auditoria; resultados por tipo de trabalho;
resultados por benefícios advindos dos trabalhos; dados quantitativos quanto
às aberturas de Ordens de Serviços e conclusões e comparação quanto ao
planejado (PAINT); entre outros;
o Metodologia de aprovação do RAINT, considerando a necessidade de
aprovação do documento pelo Controlador Geral do Município.

KPA 3.9: Informações de Custos
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Informações de Custos da AUDI não atende ao
Nível 3 do IA-CM. Predomina neste KPA a inexistência de previsão ou
institucionalização de mecanismos de coleta de dados, métricas e indicadores
relacionados ao monitoramento de custos.
b)

Oportunidades de Melhoria

Destaca-se que não existe previsão, específica de AUDI, para avaliação sistemática dos
custos diretos e indiretos envolvidos no trabalho. No entanto, a avaliação de custos da
AUDI depende de ações no âmbito da CGM, dada existência de estrutura compartilhada
entre as diversas coordenadorias. As oportunidades de melhoria associadas ao KPA
podem ser abordadas sob dois aspectos:




c)

Com foco na Coordenadoria de Auditoria Geral, percebe-se, pela comparação da
magnitude da folha de pagamentos frente ao orçamento total do órgão, que o
principal custo direto é o gerado pela aplicação de recursos humanos nos
trabalhos. Assim, a oportunidade de melhoria prioritária torna-se o
desenvolvimento de mecanismo de coleta de dados fidedigno que permita a
atribuição das atividades executadas por cada servidor a cada trabalho
específico.
Quanto aos custos indiretos, é indicada a elaboração de parâmetros que
estabeleçam a atribuição e rateio dos custos, considerando o uso comum de
recursos com demais coordenadorias da CGM.
Recomendações
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Recomenda-se a elaboração de documento, no âmbito da Coordenadoria de
Auditoria Geral, ou inclusão de tópico no Manual da Coordenadoria de
Auditoria Geral, que estabeleça sistema de gerenciamento interno de custos
(diretos e indiretos) e mecanismo de controle e atribuição de horas trabalhadas a
cada atividade desenvolvida em AUDI.

KPA 3.10: Métricas de Desempenho
As métricas de desempenho visam proporcionar a mensuração das atividades de
auditoria interna e apresentação de relatórios capazes de expressar, rotineiramente, seu
progresso em direção ao atendimento de metas.
Devem ser abordadas, prioritariamente, métricas de processos e insumos, bem como
algumas métricas de produtos ou resultados qualitativos.
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Métricas de Desempenho da AUDI não atende
ao Nível 3 do IA-CM.
Tal como verificado a respeito do KPA relativo à produção de relatórios de
gerenciamento de auditoria interna, com relação à produção de métricas de
desempenho, embora algo já tenha sido realizado para o atendimento de necessidades
específicas, demandadas por diversos stakeholders (partes interessadas), não é possível
considerar o KPA como implantado na unidade.
b)

Forças Identificadas

São práticas atualmente adotadas:77




c)

Classificação das atividades em função da situação de andamento;
Monitoramento contínuo, definidas em planilha eletrônica formatada
para a mensuração e acompanhamento de operações específicas;
Estabelecimento de metas de produtividade vinculadas ao Plano de
Trabalho/Metas publicado anualmente no Diário Oficial da Cidade;78
Produção periódica de relatórios voltados à alta administração.

Oportunidades de Melhoria

77

Por meio de planilha eletrônica de uso da Coordenação da AUDI.
SÃO PAULO (Município). Plano de Metas 2020 – Controladoria Geral do Município. Diário Oficial da
Cidade. 30 jun 2020. P. 42.
78
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d)

A estruturação das práticas existentes em um documento voltado à elaboração
do planejamento das atividades pode contribuir para o uso mais eficiente dos
recursos dispensados, bem como evidenciar necessidades de aperfeiçoamento
em práticas de mensuração e controle do desempenho das atividades de auditoria
interna.
Recomendações



Recomenda-se que o Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral incorpore
disposição acerca do Sistema de Gestão do Desempenho em consonância com o
plano anual de atividades da AUDI de que trata o Decreto nº 59.496/2020
Artigo14, inciso II, e que aborde os seguintes tópicos:
o Critérios para determinação de metas de desempenho;
o Determinação de operações mensuráveis dentre as atividades de AUDI;
o Métricas adotadas - determinação de rol de métricas que permitam a
elaboração de indicadores adequados para as atividades típicas do setor,
capazes de mensurar e acompanhar o desempenho da equipe no atendimento
das metas propostas no plano anual de atividades e também de permitir o
acompanhamento do desempenho do setor ao longo dos exercícios;



Recomenda-se que manual operacional específico seja elaborado para abordar o
Sistema de Gestão de Desempenho, com os seguintes tópicos:
o Dados de desempenho a serem coletados;
o Frequência e responsável pela coleta de dados;
o Controle de qualidade dos dados;
o Cronograma para elaboração, revisão, aprovação e publicação do
Relatório de Desempenho;
o Responsáveis pela elaboração, revisão, aprovação e publicação do
Relatório de Desempenho;
o Destinatários do Relatório de Desempenho;
o Avaliação e conclusão sobre o custo-benefício da atividade de AI em
relação ao desempenho apresentado no período.

6.5

Cultura e Relacionamento Organizacional

O elemento Cultura e Relacionamento Organizacional se refere à estrutura da AUDI e
ao gerenciamento e relacionamentos internos dentro da atividade de auditoria, bem
como às relações da Controladoria Geral do Município com a Alta Administração
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(Decreto nº 56.130/2015, artigo 3º, inciso II) da Prefeitura do Município de São Paulo
(PMSP) e sua participação como parte da equipe de gestão desta.79
O elemento abrange também a forma com que as políticas, processos e práticas da
PMSP são interpretados e podem afetar a capacidade da atividade de auditoria de
acessar as informações necessárias para a realização adequada de seus trabalhos.
Por fim, o item Cultura e Relacionamento Organizacional aborda a posição da AUDI no
modelo de Três Linhas de Defesa, sua relação com as outras linhas e com outros grupos
de revisão.80
6.5.1 Nível 2 - Infraestrutura
O Nível 2 para o elemento Cultura e Relacionamento Organizacional tem como
propósito a padronização das operações e relacionamentos dentro da própria atividade
de auditoria, como estrutura organizacional, gestão de pessoas, preparação e
monitoramento do orçamento, planejamento anual e obtenção das ferramentas de
trabalho necessárias, inclusive tecnológicas.
KPA 2.8: Gerenciamento dentro da Atividade de Auditoria Interna
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Gerenciamento dentro da Atividade de
Auditoria Interna da AUDI não atende ao Nível 2 do IA-CM.
Em termos de existência, a AUDI possui previsão formalizada quanto à sua estrutura
organizacional. O Manual Operacional de Auditoria de 2017 (versão 1.02) atualmente
vigente não possui previsão dos procedimentos necessários para atendimento do KPA
em questão.81
Em termos de Institucionalização, faltam iniciativas contínuas e periódicas com relação
à avaliação e à obtenção de recursos e ferramentas necessárias, bem como quanto à
comunicação.
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SÃO PAULO (Município). Decreto nº 56.130, de 26 de maio de 2015. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-56130-de-26-de-maio-de-2015. Acesso em: 23 nov.
2020.
80
O MODELO DAS TRÊS LINHAS DO IIA 2020. The Institute of Internal Auditors, Inc., 2020.
Disponível
em:
https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-theditorHTML-00000013-20082020141130.pdf. Acesso em: 23 nov. 2020.
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MANUAL OPERACIONAL DE AUDITORIA VERSÃO 1.02. Controladoria Geral do Município,
2017. Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/Manual(1).pdf.
Acesso
em: 10 ago. 2020.
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b)

Forças Identificadas




c)

A atual estrutura organizacional da AUDI, prevista no Decreto nº 59.496/2020,
já institucionalizada, encontra-se efetivamente estruturada, conforme se
depreende da conferência das folhas de frequência, que contém a distribuição
dos servidores por divisão, bem como da análise das planilhas de controles
existentes na AUDI;82
O apoio às relações de reporte é realizado por meio do acompanhamento das
chefias sobre o trabalho realizado pelos auditores. A comprovação do mesmo
pode ser obtida por meio da análise das planilhas de controle diversas utilizadas
pelos Diretores e/ou Coordenação e dos Relatórios de Atividades Diárias dos
profissionais da AUDI.
Oportunidades de Melhoria




d)

Os Manuais de Auditoria, em fase avançada de elaboração, podem passar por
nova etapa de atualização para adequação aos procedimentos requisitados pelo
Nível 2 do IA-CM;
Padronização da forma de comunicação interna das divisões, considerando
peculiaridades de cada uma delas.
Recomendações






Os manuais de auditoria devem ser atualizados para prever todos os
procedimentos necessários para atendimento ao KPA: estrutura organizacional;
papéis e responsabilidades dos principais cargos da AUDI; previsão das relações
de reporte; procedimentos periódicos de avaliação e obtenção de recursos
(inclusive tecnológicos); procedimentos de gerenciamento, direção e
comunicação na AUDI; e política de promoção de relacionamentos e
comunicação contínua e construtiva;
A AUDI deve realizar, de forma contínua e periódica, uma avaliação dos
recursos e ferramentas necessários, inclusive tecnológicos, para a realização dos
trabalhos;
Estabelecer rotinas que almejem o relacionamento e a comunicação construtiva
no âmbito das divisões e da coordenação, de forma contínua e periódica.

6.5.2 Nível 3 - Integrado
O desenvolvimento do Nível 3 para o elemento Cultura e Relacionamento
Organizacional tem como propósito a participação nas atividades de gerenciamento da
82

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
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Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) como membro da Equipe de
Gerenciamento. Embora a CGM não seja a responsável pela gestão, ela está incluída nas
comunicações e fóruns da equipe de gerenciamento e, como observador, é capaz de
manter um canal de comunicação com a alta administração.
Adicionalmente, o desenvolvimento do Nível 3, neste elemento, também aborda a
capacidade de compartilhar informações e coordenar atividades com outros prestadores
internos e externos de serviços de avaliação e consultoria, para garantir a cobertura
organizacional apropriada e minimizar a duplicação de esforços.
KPA 3.11: Componente Integrante da Equipe de Gerenciamento
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Componente Integrante da Equipe de
Gerenciamento da AUDI não atende ao Nível 3 do IA-CM.
Um dos motivos para a ausência dos procedimentos previstos neste KPA é a
concentração de esforços do setor em trabalhos com características de apuração, que
pela sua natureza não permitem uma participação maior das Unidades nas etapas de
planejamento dos trabalhos.
Outro motivo identificado diz respeito à recente criação da Controladoria Geral do
Município, que ainda está se consolidando entre os órgãos da PMSP, o que dificulta seu
posicionamento como integrante da Equipe de Gestão da Prefeitura.
b)

Forças Identificadas


c)

Não identificado.
Oportunidades de Melhoria




A Prefeitura possui reuniões e fóruns de gestão estratégicos, como a reunião da
Junta Orçamentária e Financeira (JOF) e Comitê de Gerenciamento de Crises,
das quais caberia a participação do Controlador Geral do Município;
A Coordenadoria de Auditoria Geral voltou a elaborar o PAINT a partir de
2019. Contudo, este ainda não considera a participação das Unidades em sua
elaboração. A inclusão dessa participação permitiria um melhor direcionamento
das ações da AUDI para atividades de maior relevância na Unidade e,
adicionalmente, o cumprimento do procedimento previsto para o KPA.83

83

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT). Controladoria Geral do Município, 2020.
Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/PAINT_2020_FINAL.pdf
. Acesso em: 09 set. 2020
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d)

Recomendações










A CGM deve realizar o acompanhamento das prioridades das Unidades e das
novas iniciativas dentro da PMSP por meio da participação nas principais
reuniões e fóruns de gestão ou, por requisição, dos principais projetos e planos
das Unidades;
Os principais planos e relatórios de informações da Prefeitura devem ser
compartilhados de forma ativa e contínua com a CGM;
A CGM deve participar e contribuir, conforme apropriado, nos principais
comitês e conselhos estratégicos da PMSP;
O Controlador deve indicar, conforme apropriado, participação de membros da
Equipe da AUDI nos principais comitês e conselhos estratégicos da PMSP;
A AUDI deve instituir um fórum de discussões junto aos responsáveis pelo
controle interno no intuito de identificar oportunidades de melhoria ao Sistema
de Controle Interno;
A AUDI deve consultar a alta administração das Unidades da PMSP para obter
sua contribuição para o desenvolvimento do PAINT;
A AUDI deve encaminhar as informações relativas aos seus planos e atividades
regularmente para a alta administração das Unidades da PMSP;
A CGM deve representar a PMSP na condução dos trabalhos dos auditores
externos.

KPA 3.12: Coordenação com Outros Grupos de Revisão
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Coordenação com Outros Grupos de Revisão
da AUDI não atende ao Nível 3 do IA-CM.
Parte dos prestadores de serviços, internos e externos, de avaliação e consultoria é
identificada por normativos esparsos existentes. O compartilhamento de informações,
em fase de planejamento, é pontual, apesar do compartilhamento dos trabalhos finais de
auditoria junto ao Tribunal de Contas do Município e para a Câmara Municipal por
previsão legal (Constituição Federal (artigo 74, § 1º) e Lei Orgânica do Município
(artigo 53, § 2º) - respectivamente). Não há um procedimento instituído para a
utilização de trabalhos, com confiança, de outros prestadores de serviço de avaliação e
consultoria.84 85
b)

Forças Identificadas

84

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 23 nov. 2020
85
SÃO PAULO. Lei nº 0 de 4 de abril de 1990. Lei Orgânica do Município de São Paulo. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-0-de-04-de-abril-de-1990. Acesso em: 10 set. 2020.
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c)

O Decreto nº 59.496/2020 prevê a necessidade das Unidades da PMSP de
designar um responsável pelo Controle Interno, os quais podem auxiliar no
procedimento de identificação dos prestadores de serviços de avaliação e
consultoria;86
A AUDI tem o procedimento formalizado e institucionalizado de encaminhar os
trabalhos finais de auditoria para o Tribunal de Contas do Município e Câmara
Municipal. Isso pode ser comprovado pelo acesso aos trabalhos, que possuem
como padrão a sugestão de encaminhamento para esses órgãos.
Oportunidades de Melhoria





d)

Apesar de haver previsões normativas esparsas sobre as linhas de defesa
existentes na PMSP, a AUDI não tem um mapeamento consolidado de todas as
linhas de defesa da Prefeitura e de todos os prestadores de serviços de avaliação
e consultoria. A realização desse mapeamento pode permitir a posterior
implementação de comunicação e coordenação de atividades para aprimorar o
alcance da estrutura de controle;87
A AUDI propõe a sugestão de encaminhamento do resultado dos trabalhos para
o Tribunal de Contas do Município e para a Câmara Municipal. Em alguns casos
os trabalhos são encaminhados pontualmente para demais órgãos de controle e
fiscalização, de acordo com o teor do documento ou em razão do autor da
demanda. Pela natureza dos trabalhos, a AUDI poderia, de forma conjunta com
o TCM, compartilhar informações adicionais de interesse mútuo, como o
planejamento, para evitar a duplicidade de esforços.
Recomendações






A AUDI deve realizar o mapeamento dos prestadores externos e internos de
serviço de avaliação e consultoria para a PMSP (incluindo as funções de riscos e
controle na primeira e segunda linha de defesa);
Após a identificação dos prestadores de serviço externos e internos de avaliação
e consultoria para a PMSP, a AUDI deve verificar em quais áreas o
compartilhamento de planos, informações e resultados das atividades de
avaliação e consultoria pode ser benéfico;
A AUDI deve realizar o compartilhamento de informações, comunicação e
coordenação de questões de interesse mútuo com as outras linhas de defesa da
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SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
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O MODELO DAS TRÊS LINHAS DO IIA 2020. The Institute of Internal Auditors, Inc., 2020.
Disponível
em:
https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-theditorHTML-00000013-20082020141130.pdf. Acesso em: 23 nov. 2020.
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6.6

PMSP e com os outros prestadores de serviço de avaliação e consultoria
identificados nas recomendações anteriores;88
A AUDI deve desenvolver um procedimento para a utilização dos trabalhos de
outros prestadores de serviço de avaliação e consultoria, quando couber;
A AUDI deve estabelecer contato regular com demais órgãos de controle
externo, para compartilhar planos e incentivar a complementaridade dos
trabalhos.
Estruturas de Governança

O elemento Estrutura de Governança refere-se aos relacionamentos formais de reporte
da AUDI e do Controlador e como a atividade de Auditoria Interna se enquadra na
estrutura organizacional e de governança da Prefeitura do Município de São Paulo
(PMSP), de modo que a AUDI tenha sua autonomia preservada e não exista
interferência nos trabalhos executados.
Nesse sentido espera-se que a independência e a objetividade da atividade de Auditoria
Interna sejam garantidas. Também são abordados políticas e processos estabelecidos
para proporcionar a autoridade, o apoio e os recursos necessários para que a AUDI
cumpra com seus deveres de forma eficaz e independente.
6.6.1 Nível 2 - Infraestrutura
Para o Nível 2, o IA-CM estabelece que a Auditoria Interna deve prever e
institucionalizar práticas referentes a Relacionamentos de Reporte Estabelecidos.
Além disso, a AUDI deve ter pleno acesso a informações, ativos e pessoas da
organização, de modo que consiga realizar seu trabalho de forma satisfatória.
KPA 2.9: Relacionamentos de Reporte Estabelecidos
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Relacionamentos de Reporte Estabelecidos da
AUDI não atende ao Nível 2 do IA-CM, uma vez que não existe um manual/estatuto ou
instrumento congênere que defina e estabeleça todos os elementos requeridos.
Embora não exista previsão de todos os itens de forma unificada, alguns conceitos
foram definidos em documentos diversos, tais como a finalidade da CGM, sua posição
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O MODELO DAS TRÊS LINHAS DO IIA 2020. The Institute of Internal Auditors, Inc., 2020.
Disponível
em:
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hierárquica e as competências do Controlador, as quais foram prescritas na Lei nº
15.764/2013, Lei nº 16.974/2018 e em outros normativos delas decorrentes.89 90
Essas previsões tem a dupla função de informar e permitir que os relacionamentos
formais de reporte ocorram normalmente, de forma que o órgão atue com a autonomia
necessária à execução de seus trabalhos. Assim, apesar da inexistência formal do
macroprocesso-chave em questão, sua institucionalização pode ser identificada nos
relacionamentos da AUDI.
Por fim, vale ressaltar que a Minuta do Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral
contempla em seu texto outros aspectos propostos pelo IA-CM para o presente KPA,
tais como Missão, Visão, Valores, Princípios de Auditoria Interna e Requisitos Éticos
do Auditor.
b)

Forças Identificadas

Ainda que ausente o atendimento ao Nível 2 do modelo, a autonomia da AUDI não
sofre prejuízo em vista do posicionamento organizacional da Controladoria Geral do
Município - CGM, definido pela Lei nº 15.764/2013 e Lei nº 16.974/2018. Também
contribuem para mitigar o risco de perda de autonomia, a autoridade e a finalidade do
órgão definidas na mesma lei e em normativos diversos. 91
A seguir apresentam-se as principais evidências encontradas:


A Lei Municipal nº 15.764/2013 forneceu base legal para a Auditoria Interna.
Por meio da citada lei, e de outros normativos dela decorrentes, foram
estabelecidos ou definidos os seguintes pontos:
o A CGM/SP como órgão central do Sistema de Controle Interno no
âmbito da PMSP (artigos 118 a 120) – disposto igualmente no artigo 27
da Lei nº 16.974/2018;
o Subordinação hierárquica da CGM/SP e do Controlador ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, alçando a Auditoria Interna à posição
hierárquica que reduz o risco de perda de autonomia (artigos 118 a 120)
– disposto igualmente no artigo 27 da Lei nº 16.974/2018;
o Autoridade e a finalidade do Órgão de AI (artigos 118 a 120);

89

SÃO PAULO (Município). Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013. Disponível:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-15764-de-27-de-maio-de-2013. Acesso em: 06 ago. 2020.
90
SÃO PAULO (Município). Lei nº 16.974, de 23 de agosto de 2018. Dispõe sobre a organização da
Administração Pública Municipal Direta, a criação, alteração de denominação e extinção dos órgãos que
especifica, bem como a criação e alteração de cargos de provimento em comissão e de funções de
confiança. Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16974-de-23-de-agosto-de-2018.
Acesso em: 23 nov. 2020.
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SÃO PAULO (Município). Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013. Disponível:
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o Submissão de todos os órgãos e entidades à fiscalização da Controladoria
(artigos 118 a 120).
c)

Oportunidades de Melhoria




d)

Embora a Lei nº 15.764/2013 tenha previsto pontos importantes para a atividade
de Auditoria Interna, é necessário que seja elaborado um estatuto, manual ou
outro documento congênere que estabeleça os demais conceitos abordados pelo
IA-CM para o completo atendimento do macroprocesso ora analisado;92
Entre os pontos a serem previstos estão a missão da AUDI, os padrões e normas
profissionais a serem observados no desenvolvimento da atividade de Auditoria
Interna. Além disso, é importante que sejam tomadas ações para melhora do
processo de comunicação da Prefeitura acerca do objetivo, da autoridade e da
responsabilidade da AUDI.
Recomendações



Para atendimento do presente KPA, é preciso que seja elaborado por AUDI e,
após aprovação pelo Controlador, publicado, um manual ou outro documento
congênere, o qual deverá definir:
o Missão, visão e valores da AUDI;
o Padrões, normas profissionais, legislação e políticas com os quais a
atividade de Auditoria Interna deva estar em conformidade;
o Gestão e responsabilidade da atividade e dos resultados alcançados em
AUDI;
o Processo de comunicação, a toda Prefeitura, acerca do objetivo, da
autoridade e da responsabilidade da AUDI.

KPA 2.10: Pleno Acesso às Informações, Ativos e Pessoas da Organização
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Pleno Acesso às Informações, Ativos e Pessoas
da Organização da AUDI não atende ao Nível 2 do IA-CM. Contudo, deve-se ressaltar
que, embora não exista um estatuto ou normativo que estabeleça um processo ou rotina
detalhada para os acessos propostos, na prática eles ocorrem normalmente.
Isso ocorre em razão de obrigatoriedade criada pela Lei nº 15.764/2013, a qual instituiu
prerrogativas para a atividade de Controle Interno e que determinou que as unidades
auditadas devem franquear acesso a toda e qualquer informação pertinente à realização
92

SÃO PAULO (Município). Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013. Disponível:
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dos trabalhos de Auditoria Interna. Desse modo, embora não exista, formalmente, um
detalhamento completo, tais rotinas já são institucionalizadas em AUDI.93
b)

Forças Identificadas

A seguir apresentam-se as principais evidências encontradas:


c)

Embora o elemento seja classificado no Nível 1, as prerrogativas legais criadas
pela Lei nº 15.764/2013 garantem à Controladoria, e consequentemente à AUDI,
a autoridade para acessar informações, processos, documentos, ativos e pessoas
sujeitas ao controle interno no âmbito da PMSP. A mesma lei informa ainda que,
em caso de recusa injustificada às requisições do Controlador, haverá
consequências para o servidor responsável. 94
Vale ressaltar que, embora tais competências tenham sido imputadas ao
Controlador, chefe da Controladoria e consequentemente da AUDI, na prática as
requisições para acesso a informações são efetuadas diretamente pelas equipes
da AUDI, ao longo da execução dos trabalhos de auditoria.
Oportunidades de Melhoria





d)

Conforme já abordado anteriormente, a legislação prevê alguns mecanismos que
garantem à AUDI o devido acesso a informações, dados, pessoas e ativos
necessários à atividade de Auditoria Interna. Não obstante, as prerrogativas
criadas foram imputadas ao Controlador Geral do Município. Assim, a
autoridade não foi imputada à AUDI de forma direta, mas ao Controlador. Desse
modo, mesmo que isso não tenha causado prejuízo à atividade da AUDI, o
processo fica demasiadamente centralizado e pode vir a acarretar atrasos na
execução dos trabalhos em determinadas ocasiões. Assim, o normativo também
deveria garantir essa prerrogativa ao órgão responsável pela atividade de
Auditoria Interna, representado por seus auditores;
Além da autoridade para requisição do acesso a informações, ativos e pessoas, a
qual já é prevista em lei, devem ser previstos os procedimentos e rotinas para
obtenção desses acessos, tal como para o processo a ser adotado em caso de
embaraço ou recusa no fornecimento dessas informações.
Recomendações



Estabelecer em AUDI políticas e procedimentos relacionados ao acesso total a
informações, dados, pessoas e ativos necessários à atividade de Auditoria
Interna, bem como pela guarda de dados e informações;
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SÃO PAULO (Município). Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013. Disponível:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-15764-de-27-de-maio-de-2013. Acesso em: 06 ago. 2020.
94
Ibidem.
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Prever em normativo a autoridade da AUDI para acesso total e irrestrito e a
responsabilidade pela guarda de dados e informações;
Definir estratégia de comunicação para garantir que a política seja promulgada e
compreendida;
Obter pleno acesso a toda e qualquer informação necessária à realização das
atividades de Auditoria Interna.

6.6.2 Nível 3 - Integrado
Para o Nível 3 do elemento Estrutura de Governança, o IA-CM estabelece que a
Auditoria Interna deve prever e institucionalizar um processo de financiamento robusto
e transparente, que garanta os recursos adequados para permitir que a atividade de
Auditoria Interna cumpra com suas obrigações.
Nesse nível, também é necessário que exista, dentro da PSMP, um mecanismo para
supervisionar e assessorar a atividade de Auditoria Interna, revisar seus resultados e
garantir que ações apropriadas sejam tomadas para fortalecer sua autonomia.
Por fim, deve ser garantida ainda a autonomia do Controlador, por meio de
estabelecimento de relacionamento e reporte direto ao Chefe do Poder Executivo
Municipal.
KPA 3.13: Mecanismos de Financiamento
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Mecanismos de Financiamento da AUDI não
atende ao Nível 3 do IA-CM.
A previsão orçamentária anual da CGM integra a Lei Orçamentária Anual - LOA, a
qual é aprovada pelo poder legislativo municipal, consoante Constituição Federal
(Capítulo II – Das Finanças Públicas; Seção II, Dos Orçamentos) e Lei Orgânica do
Município (Capítulo VI – Da Administração Tributária e Financeira; Seção II, Dos
Orçamentos). Não obstante, entende-se que esse processo orçamentário não atende de
forma satisfatória todos os pontos abordados pelo IA-CM, pois, em relação à CGM, tal
instrumento apenas contempla as despesas de pessoal, os contratos de serviços vigentes,
e outras despesas de infraestrutura.95 96
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BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 23 nov. 2020.
96
SÃO PAULO (Município). Lei nº 0 de 4 de abril de 1990. Lei Orgânica do Município de São Paulo.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-0-de-04-de-abril-de-1990. Acesso em: 10
set. 2020.
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Nesse sentido, um dos problemas centrais é a inexistência de vinculação do orçamento
com o plano anual de atividades (Decreto nº 59.496/2020), ou seja, não são levadas em
consideração as necessidades de recursos para que AUDI execute seu planejamento
anual. Além disso, não são consideradas outras necessidades da área, como por
exemplo, capacitação de servidores, aquisição de softwares e outros custos relacionados
à infraestrutura do órgão. Por fim, pode-se dizer, ainda, que não há análise, estudo ou
avaliação de riscos ou impactos à atividade de AI em caso de insuficiência ou restrição
de recursos.97
b)

Forças Identificadas

Um ponto que deve ser destacado é o fato de a Controladoria ter sua previsão
orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA), a qual é proposta anualmente
pelo Poder Executivo e aprovada pelo Poder Legislativo municipal.
Além disso, a posição hierárquica em que se encontra a CGM é um fator que mitiga o
risco de interferências indevidas na execução orçamentária, o que não seria possível se o
órgão fosse parte integrante de outra secretaria. Adicionalmente, todo o processo
orçamentário dentro da Prefeitura é realizado obedecendo ao princípio da transparência,
outro ponto exigido pelo IA-CM.
A seguir apresentam-se as principais evidências encontradas:




As Leis nº 15.764/2013 e nº 16.974/2018 deram à CGM status de Secretaria, o
que garantiu ao órgão maior autonomia, inclusive em relação ao processo
orçamentário;98 99
A Lei Orçamentária Anual - LOA (Lei nº 17.253/2019) traz em seus anexos
destaque específico com os recursos destinados à CGM para o exercício 2020;100
O processo orçamentário se submete, entre outros, ao princípio da transparência
e da publicidade, de acordo com o artigo 4º da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Lei nº 17.152/2019): “a elaboração da lei orçamentária deverá pautar-se pela
transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e

97

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
98
SÃO PAULO (Município). Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013. Disponível:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-15764-de-27-de-maio-de-2013. Acesso em: 06 ago. 2020.
99
SÃO PAULO (Município). Lei nº 16.974, de 23 de agosto de 2018. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16974-de-23-de-agosto-de-2018. Acesso em: 23 nov. 2020.
100
SÃO PAULO (Município). Lei nº 17.253, de 26 de dezembro de 2019. Estima a receita e fixa a
despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17253-de-26-de-dezembro-de-2019. Acesso em: 23 nov.
2020.
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permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às
suas diversas etapas”.101
c)

Oportunidades de Melhoria


d)

Vale ressaltar que o orçamento da AUDI previsto para cada exercício é definido
pelos órgãos responsáveis pela elaboração orçamentária e, embora as unidades
da CGM sejam consultadas, a capacidade desses órgãos de influir no orçamento
é mínima. Assim, resta claro que deve haver vinculação do orçamento ao plano
de auditoria anual. Além disso, devem ser identificados o impacto e o risco das
limitações de recursos em relação ao planejamento anual estabelecido.
Recomendações







Garantir que o orçamento previsto esteja alinhado aos planos e estratégias
definidas pela AUDI para o exercício subsequente;
Estabelecer um processo de elaboração do orçamento que envolva a AUDI;
Estabelecer uma previsão orçamentária para as atividades e recursos
identificados no planejamento anual de atividades;
Revisar continuamente o orçamento para se certificar de que seja suficiente para
a execução das atividades planejadas, reportando eventuais alterações ao
Controlador;
Identificar o impacto das limitações de recursos e comunicar o impacto ao
Controlador.

KPA 3.14: Supervisão e Apoio da Gestão à Atividade de Auditoria Interna
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Supervisão e Apoio da Gestão à Atividade de
Auditoria Interna da AUDI não atende ao Nível 3 do IA-CM. Pois o mecanismo
proposto nesse KPA é algo novo, inexistente no âmbito da PMSP.
Essa instância de supervisão e apoio é um conceito que carece tanto de previsão quanto
de institucionalização dentro da PMSP. Não obstante, há alguns conceitos abordados
pelo IA-CM em relação ao presente KPA que já constam de normas emanadas pela
CGM, como é o caso dos responsáveis pelo controle interno, os quais devem ser
designados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, com
atribuições relacionadas à articulação necessária e a pertinente interligação junto à

101

SÃO PAULO (Município). Lei nº 17.152, de 31 de julho de 2019. Dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício de 2020. Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei17152-de-31-de-julho-de-2019. Acesso em: 23 nov. 2020.
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Controladoria para o planejamento e o desenvolvimento das atividades pertinentes ao
controle interno, consoante artigo 42 do Decreto nº 59.496/2020.102
b)

Forças Identificadas


c)

Conforme já mencionado, o mecanismo ou processo de supervisão e apoio à
atividade da AUDI como proposto pelo IA-CM é algo inexistente no âmbito da
Prefeitura do Município de São Paulo. Não obstante, é possível verificar a
existência de legislação, notadamente o Decreto nº 59.496/2020 que prevê a
designação de responsáveis pelo controle interno, os quais atuarão sob a
coordenação da CGM em relação às atividades de controle interno, de
gerenciamento de riscos e aquelas inerentes ao desenvolvimento da política
municipal de transparência.103
Oportunidades de Melhoria



O estabelecimento dessa ferramenta, que é requisito para alcançar o Nível 3 do
IA-CM, proporcionará benefícios importantes para a atividade da AUDI. Entre
os principais resultados esperados, cita-se:
o Fortalecimento da autonomia, objetividade e eficácia da atividade de AI;
o Ampliação da percepção de valor da AUDI, que seria demonstrado pelo
apoio da alta administração à contribuição e aos impactos dos trabalhos;
o Mitigação dos problemas com relacionamentos organizacionais;
o Compreensão e eficaz coordenação dos papeis e responsabilidades das
três linhas de defesa dentro da PMSP.104



d)

Especificamente em relação às unidades setoriais de controle interno, é
necessário ampliar a cooperação e coordenação da atuação dos servidores dessas
unidades, instituir e aplicar programas rotacionais e de capacitação e definição e
acompanhamento de plano de atividades anuais.
Recomendações



Prever e institucionalizar a criação de um mecanismo dentro da PSMP para
fornecer apoio e consultoria aos resultados das atividades da AUDI;

102

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
103
SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
104
O MODELO DAS TRÊS LINHAS DO IIA 2020. The Institute of Internal Auditors, Inc., 2020.
Disponível
em:
https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-theditorHTML-00000013-20082020141130.pdf. Acesso em: 23 nov. 2020.
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Incluir no estatuto/manual referência, políticas e procedimentos relacionados ao
mecanismo a ser instituído;
A AUDI deverá recomendar e contribuir para o estabelecimento do mecanismo a
ser instituído, por meio de políticas e procedimentos adequados à instituição de
tal mecanismo de forma a manter a sua autonomia e independência;
Fomentar o apoio da alta administração para a criação de unidades setoriais de
controle interno e/ou fortalecimento dos responsáveis pelo controle interno nos
diferentes órgãos e entidades da Administração Pública;
Criar programas de treinamento e programas rotacionais para os servidores
integrantes das unidades setoriais de controle interno ou responsáveis pelo
controle interno na Administração Pública;
Compartilhar resultados e informações relevantes com outros prestadores de
serviços de avaliação e consultoria da PMSP;
Implantar e coordenar o Modelo de Três Linhas de Defesa dentro da
Prefeitura.105

KPA 3.15: Controlador Reporta-se à Autoridade Superior
a)

Conclusão e Justificativa da Avaliação

A autoavaliação concluiu que o KPA Controlador Reporta-se à Autoridade Superior
da AUDI não atende ao Nível 3 do IA-CM. Ressalta-se, no entanto, que a legislação
garante ao Controlador um reporte administrativo e funcional diretamente ao Chefe do
Poder Executivo Municipal.
As Leis nº 15.764/2013 e nº 16.794/2018 concederam à Controladoria Geral do
Município de São Paulo posição similar a das demais Secretarias Municipais,
consequentemente o Controlador posição hierárquica equivalente ao de Secretário
Municipal, subordinando-se diretamente ao Chefe do Poder Executivo. Não obstante,
existem outros requisitos exigidos pelo IA-CM para esse KPA que ainda não são
preenchidos pela CGM.106 107
b)

Forças Identificadas


A Lei nº 15.764/2013, a qual instituiu a CGM, informa, em seu artigo 119, que é
atribuição desse órgão de controle assistir, direta e imediatamente, o Chefe do
Poder Executivo Municipal no desempenho de suas atribuições quanto aos

105

O MODELO DAS TRÊS LINHAS DO IIA 2020. The Institute of Internal Auditors, Inc., 2020.
Disponível
em:
https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-theditorHTML-00000013-20082020141130.pdf. Acesso em: 23 nov. 2020.
106
SÃO PAULO (Município). Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013. Disponível:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-15764-de-27-de-maio-de-2013. Acesso em: 06 ago. 2020.
107
SÃO PAULO (Município). Lei nº 16.974, de 23 de agosto de 2018. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16974-de-23-de-agosto-de-2018. Acesso em: 23 nov. 2020.
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c)

assuntos e providências que sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao
controle interno, à auditoria pública, entre outros. A mesma lei, a qual também
define as competências do Controlador, afirma em seu artigo 138, inciso XVI,
que cabe ao Controlador exercer outras atribuições que lhe forem incumbidas
pelo Prefeito;108
Resta claro, portanto, que a Controladoria é órgão de assessoria direta à
autoridade máxima no âmbito do Poder Executivo Municipal. Desse modo, o
Controlador tem um relacionamento de reporte administrativo e funcional direto
ao Prefeito, o que aumenta sua autonomia e mitiga risco de interferências
indevidas em sua atuação;
Além do mais, pode-se dizer, ainda, que as reuniões realizadas entre o
Controlador e os gestores das demais unidades e entre aquele e o Chefe do Poder
Executivo ocorrem de forma transparente, tendo em vista que tais reuniões
constam de agenda oficial, que é pública.
Oportunidades de Melhoria

O cenário proposto para o presente KPA apresenta uma situação em que o
relacionamento de reporte do Controlador atua como uma ligação direta de reporte
regular com a alta administração e com Chefe do Poder Executivo Municipal.
É fato que, de acordo com as relações hierárquicas definidas por lei, o Controlador
Geral tem garantido o reporte direto ao Prefeito. Contudo, não existe mecanismo que
garanta, por exemplo, encontros e reuniões regulares com o Chefe do Poder Executivo e
com a alta administração, de modo que as atividades de Auditoria Interna, assim como
os resultados delas provenientes, sejam colocadas em evidência e que se obtenha
reconhecimento e apoio tanto da alta administração como do Chefe do Poder
Executivo.109
d)

Recomendações


Estabelecer Política Organizacional que identifique os relacionamentos de
reporte funcional entre o Controlador e o Chefe do Poder Executivo e/ou a alta
administração, dispondo de diretrizes relacionadas à(ao):
o Reunião e comunicação direta entre o Controlador e o Chefe do Poder
Executivo e/ou a alta administração;

108

SÃO PAULO (Município). Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013. Disponível:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-15764-de-27-de-maio-de-2013. Acesso em: 06 ago. 2020.
109
SÃO PAULO (Município). Decreto nº 56.130, de 26 de maio de 2015. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-56130-de-26-de-maio-de-2015. Acesso em: 23 nov.
2020.
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o Transparência de agendamento das reuniões entre o Controlador e os
responsáveis pelas Unidades e/ou com o Chefe do Poder Executivo, para
discussão/reporte de trabalhos realizados/em andamento pela AUDI;
o Fortalecimento dos canais de comunicação regulares dos Diretores e
Coordenador da AUDI com a alta administração das respectivas
secretarias, tanto em relação ao planejamento quanto aos resultados dos
trabalhos;
o Agenda regular de reporte ao Chefe do Poder Executivo e/ou à alta
administração, para tratar de temas da atividade de auditoria interna;
o Reporte do Controlador ao Coordenador da AUDI e/ou Diretores quanto
às discussões relacionadas à atividade de Auditoria Interna que tenham
sido objeto de discussão com o Chefe do Poder Executivo e/ou a alta
administração.
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7.

CONCLUSÃO

Conforme a análise das atividades essenciais necessárias para cumprimento dos
requisitos previstos no modelo IA-CM, tanto para as perspectivas de existência quanto
de institucionalização, conclui-se que a Coordenadoria de Auditoria Geral encontra-se
classificada no Nível 1 do modelo referência, conforme ilustra o Quadro 3.110
Quadro 3 – Matriz do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna – Nível de Aderência da AUDI
Matriz de Modelo de Capacidade de Auditoria Interna

Nível 4 –
Gerenciado

Nível 3 –
Integrado

Nível 2 –
Infraestrutura

Nível 1 –
Inicial

Cultura e
Relacionamento
Organizacional

Estruturas de
Governança

KPA 5.6 - Resultado e
valor alcançados para
a organização

KPA 5.7 - Relações
efetivas e permanentes

KPA 5.8 Independência, poder e
autoridade da atividade
de AI

KPA 4.5 - Estratégia
de auditoria alavanca a
gestão de risco da
organização

KPA 4.6 - Integração
de medidas de
desempenhos
qualitativas e
quantitativas

KPA 4.7 - AI aconselha
e influencia a Alta
Administração

KPA 4.8 - Supervisão
independente das
Atividades de AI

KPA 3.5 - Formação
de equipe e
competências

KPA 3.7 - Estrutura de
gerenciamento da
qualidade

KPA 3.10 - Medidas
de desempenho

KPA 3.12 Coordenação com
outros grupos de
revisão

KPA 3.15 - Reporte à
Autoridade de Mais
Alto Nível na gestão

KPA 3.4 Qualificação dos
profissionais
KPA 3.3 Coordenação da força
de trabalho

KPA 3.6 - Planos de
auditoria baseados em
riscos

KPA 2.3 Desenvolvimento
profissional individual

KPA 2.5 - Estrutura de
práticas profissionais e
de processos

Práticas Profissionais

KPA 5.3 Envolvimento da
liderança com
organizações
profissionais

KPA 5.5 - Melhoria
contínua de práticas
profissionais

KPA 5.2 - Projeção da
força de trabalho

KPA 5.4 Planejamento
estratégico da AI

KPA 4.1 - Avaliação
geral sobre governança,
gestão de riscos e
controles

KPA 4.4 - AI
contribui para o
desenvolvimento da
gestão
KPA 4.3 - A
Atividade de AI apoia
classes profissionais
KPA 4.2 Planejamento da força
de trabalho

KPA 3.2 - Serviços de
consultoria

KPA 3.1 - Auditorias de
desempenho / value-formoney

Serviços e Papel da AI

Nível 5 –
Otimizado

Gerenciamento do
Desempenho e
Accountability

Gerenciamento de
Pessoas

KPA 5.1 - AI reconhecida
como agente-chave de
mudança

KPA 3.9 Informações de custos
KPA 3.8 - Relatórios
de gerenciamento da
atividade de AI

KPA 3.11 Componente essencial
da equipe de gestão

KPA 2.7 - Orçamento
operacional de AI

KPA 3.14 - Supervisão
e apoio gerencial para
a atividade de AI
KPA 3.13 Mecanismos de
financiamento
KPA 2.10 - Acesso
pleno às informações,
aos ativos e às pessoas
da organização

KPA 2.8 Gerenciamento dentro
KPA 2.2 - Pessoas
KPA 2.4 - Plano de
da Atividade de AI
KPA 2.9 - Fluxo de
qualificadas
auditoria baseado nas
KPA 2.6 Plano de
reporte de auditoria
identificadas e
prioridades da gestão e
negócio de AI
estabelecido
recrutadas
stakeholders
Não estruturada; auditorias isoladas ou revisão de documentos e transações com finalidade de aferir correção e conformidade; produtos dependem de
habilidades específicas de indivíduos que estão ocupando cargos; ausência de práticas profissionais estabelecidas, além das fornecidas por associações
profissionais/órgãos diversos; ausência de orçamento alinhado aos recursos necessários; falta de infraestrutura; auditores provavelmente são parte de uma
unidade organizacional maior; capacidade institucional não desenvolvida.

KPA 2.1 - Auditoria de
conformidade

Não avaliado
Aderência muito baixa (até 20%)
Aderância baixa (acima de 20% e até 50%)
Aderância média (acima de 50% e até 80%)
Aderância alta (acima de 80% e até 99,99%)
Aderância total (100%)

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral (2020)
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AUDITORIA INTERNA. MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA (IA-CM).
Florida: Internal Audit Foundation, 2017.

81

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Verifica-se que algumas práticas não possuem previsão e tampouco são aplicadas de
forma sistemática dentro da Auditoria Interna. Por outro lado, também foi possível
identificar práticas executadas, nem sempre padronizadas, dentro das Divisões por
diferentes profissionais, as quais ainda não estão parcial ou totalmente formalizadas por
meio de normativos, orientações técnicas e/ou manuais, por exemplo.
Os maiores avanços da AUDI correspondem ao Elemento Serviços e Papel da AI, os
quais ocorrem em razão de já existir na Coordenadoria preocupações relacionadas ao
planejamento, execução e monitoramento dos trabalhos executados. Entre 2019 e 2020
a AUDI tem envidado esforços para aperfeiçoar e buscar a padronização, no que couber,
entre os trabalhos executados nas diferentes Divisões. Embora ainda restem pontos a
serem mais bem estruturados, verifica-se que a AUDI está no caminho para estruturar
esse elemento para os Níveis 2 e 3.
O Elemento Gestão de Pessoas destaca-se especialmente pelo fato de a AUDI ser
composta, em sua maioria, por servidores da carreira de Auditor Municipal de Controle
Interno (AMCI), definida por lei e cujo ingresso depende de concurso público. Ademais
a lei que criou a carreira estabelece critérios para promoção e progressão na carreira.
No que tange ao Elemento Práticas Profissionais, observa-se que a elaboração do
Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), de elaboração obrigatória conforme estipula
o Decreto nº 59.496/2020, auxilia a Coordenadoria no caminho para o atingimento do
Nível 2.111
O Elemento Gerenciamento do Desempenho e Accountability destaca-se em razão de
existirem regras e procedimentos legais estabelecidos quanto à elaboração e aprovação
do orçamento.
Já o Elemento Cultura e Relacionamento Organizacional distingue-se em razão de a
estrutura organizacional da AUDI estar disposta em legislação, sendo que relações de
reporte internas e conhecimento sobre funções e responsabilidades são possíveis de
serem identificadas através de práticas e/ou documentos internos.
Por último, o Elemento Estruturas de Governança possui apoio legal quanto ao
acesso a informações, ativos e pessoas, embora sejam necessários ajustes e
aperfeiçoamentos por meio de uma política que esclareça com maior propriedade a
responsabilidade das partes.

111

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
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Desta forma, no que tange ao Nível 2, a AUDI deve envidar esforços para a alocação de
recursos humanos para a revisão e/ou elaboração de manuais, normativos, estatuto,
políticas, entre outros, com vistas ao alcance deste nível em sua completude.
Quanto ao Nível 3, é importante que a AUDI considere o IA-CM como um modelo para
o incremento da Auditoria Interna de forma organizada. Desta forma, antes de iniciar
um Plano de Ação para desenvolver o Nível 3, a AUDI deve obrigatoriamente trabalhar
para estabelecer e institucionalizar as atividades essenciais do Nível 2.
As únicas ressalvas referem-se aos Elementos Serviços e Papel da AI e Práticas
Profissionais. No que tange ao primeiro, verifica-se que a AUDI já realiza, de forma
combinada ou não, auditorias de desempenho e serviços de consultoria, sendo
necessário que já existam orientações para a correta execução destes trabalhos.
Quanto ao segundo, no Nível 3, o IA-CM solicita que a Auditoria Interna realize um
plano de auditoria baseado em riscos. Tal planejamento será possível de ser realizado
por meio da estruturação do Sistema de Controle Interno (SCI) de que trata o Decreto nº
59.496/2020, o qual dispõe sobre a necessidade de que os órgãos e entidades informem
um representante designado para realizar atividades de controle interno.112
Desta forma, diante da estruturação do SCI seria possível que a AUDI iniciasse um
planejamento baseado em riscos antes mesmo da total estruturação de todos os
elementos do Nível 2.
Salienta-se que algumas atividades podem estar relacionadas com mais de um KPA, por
exemplo, ao revisar o Manual Operacional de Auditoria, será possível atender aos
elementos de Serviços e Papel da AI e de Práticas Profissionais, assim como a
elaboração do Estatuto de Auditoria Interna poderá satisfazer aos Elementos Práticas
Profissionais e Estruturas de Governança.
Ressalta-se também que os nomes dos documentos tratam-se de sugestões, sendo que,
de acordo com a conveniência, é possível combinar dois documentos em um só, como é
o caso do atual Plano de Auditoria Interna (PAINT) e o novo Plano de Negócios da
Auditoria Interna (PNAI) que não necessariamente precisam ser documentos separados
- o conteúdo do PNAI pode ser incorporado ao PAINT. A nomenclatura e tipo de
documento podem ser alterados contanto que mantenham o conteúdo e produtos e/ou
resultados esperados de acordo com o modelo IA-CM.
Isto posto, apresenta-se no Apêndice deste Relatório:

112

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020. Acesso em: 21 ago.
2020.
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Apêndice A - resumo de ações sugeridas, que objetiva resumir a análise
realizada no item 6 da autoavaliação;
Apêndice B – matrizes de aderência para cada um dos KPAs do modelo IA-CM
(Níveis 2 e 3), os quais foram utilizadas para apresentar, em termos percentuais,
a conclusão do trabalho, consoante Quadro 3 deste Relatório.

Importante informar que, em 2021, a Controladoria Geral do Município terá a
oportunidade de incluir seus objetivos estratégicos no Programa de Metas 2021-2024,
conforme disposto na Lei Orgânica do Município:
Art. 69-A. O Prefeito, eleito ou reeleito, apresentará o Programa de Metas
de sua gestão, até noventa dias após sua posse, que conterá as prioridades:
as ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos
setores da Administração Pública Municipal, Subprefeituras e Distritos da
cidade, observando, no mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral e os
objetivos, as diretrizes, as ações estratégicas e as demais normas da lei do
Plano Diretor Estratégico. (Incluído pela Emenda nº 30/2008)113

Desta forma, no que tange à AUDI, recomenda-se que o início da implementação do
Modelo IA-CM seja incorporado como meta da CGM no Programa de Metas 20212024 (PdM), dado o seu caráter estratégico para o desenvolvimento dos trabalhos do
órgão, e sua consequente influência nos esforços de melhoria da gestão municipal como
um todo.
Ademais, considerando que a implementação do IA-CM exige a alocação de recursos
orçamentários para a aquisição de recursos materiais (inclusive tecnológicos), bem
como o aperfeiçoamento dos recursos humanos da AUDI, por meio de treinamentos e
obtenção de certificações diversas, a vinculação ao Programa de Metas pode garantir a
continuidade da implantação do modelo mitigando, assim, eventuais cortes ou ausência
de recursos orçamentários para as atividades de AI.
Frisa-se, adicionalmente, que o IA-CM é um modelo de capacidade reconhecido
internacionalmente por diferentes organismos internacionais. A título de exemplo, citase que o Banco Mundial fomenta a implantação do IA-CM nos entes públicos que
recebem financiamento pela referida instituição. Em 2020, foi aprovado pelo Banco
Mundial orçamento para a capacitação dos funcionários da auditoria interna em IA-CM
no âmbito do “Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana Universal Corredor
Aricanduva".
Desta forma, o modelo IA-CM, que pretende organizar a AUDI de maneira eficaz,
melhorar os canais de comunicação (interno e externo), propiciar o desenvolvimento de
113

SÃO PAULO (Município). Lei nº 0 de 4 de abril de 1990. Lei Orgânica do Município de São Paulo.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-0-de-04-de-abril-de-1990. Acesso em: 10 set.
2020.
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seus profissionais e a qualidade dos trabalhos de AI, não se trata apenas de uma
aspiração desta Controladoria, mas também de uma necessidade da Prefeitura do
Município de São Paulo.
O aperfeiçoamento das atividades da AUDI objetiva: (i) a melhor gestão dos recursos
públicos; (ii) o trabalho em conjunto com a gestão para a melhoria de procedimentos e
processos que visem a melhor prestação do serviço público; e (iii) o gerenciamento dos
riscos e aperfeiçoamento dos controles internos com a finalidade de a Administração
Pública Municipal ser percebida como íntegra, efetiva e transparente perante a
sociedade.
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APÊNDICE A – Resumo de Ações Sugeridas
Nível 2 - Infraestrutura
Quadro A-1 – Resumo de Ações Sugeridas – Nível 2 - Infraestrutura
RESUMO DE AÇÕES
Revisar o Manual Operacional da
Auditoria (procedimentos, técnicas e
orientações de acordo com o tipo de
trabalho).

KPA
2.1 Auditoria de
Conformidade
2.5 Estrutura de
Práticas e Processos
Profissionais

Elemento de Auditoria
Serviços e Papel da Auditoria
Interna
Práticas Profissionais

Prever e institucionalizar práticas voltadas
ao mapeamento de processos e riscos
(aperfeiçoar planejamento da AI).

2.1 Auditoria de
Conformidade

Serviços e Papel da Auditoria
Interna

Atualizar e publicar o Modelo Padrão de
documentos de auditoria.

2.1 Auditoria de
Conformidade
2.5 Estrutura de
Práticas e Processos
Profissionais

Serviços e Papel da Auditoria
Interna
Práticas Profissionais

2.1 Auditoria de
Conformidade
2.5 Estrutura de
Práticas e Processos
Profissionais

Serviços e Papel da Auditoria
Interna
Práticas Profissionais

2.1 Auditoria de
Conformidade

Serviços e Papel da Auditoria
Interna

Revisar os procedimentos para
Monitoramento das Recomendações
(publicação e/ou atualização do Manual
Operacional de Monitoramento de
Recomendações e Quantificação de
Benefícios).
Capacitar a equipe quanto às
características dos trabalhos executados
pela AUDI (a partir da publicação dos
novos Manuais e periodicamente quando
houver necessidade de
atualização/orientação).
Revisar o Manual da Coordenadoria de
Auditoria Geral (descrição de
competências, habilidades,
responsabilidades e normativos que
devem ser observados pelos profissionais
da AUDI em razão dos cargos/funções
ocupadas).
Revisar o Manual da Coordenadoria de
Auditoria Geral (prever a autoridade da
AUDI para participação no processo de
concurso público dos AMCIs).
Criar grupo de estudo para revisão do
Anexo IV da Lei nº 16.193/2015
(gratificação por cargo em comissão).
Criar o Banco de Talentos da AUDI.
Criar a Política de Capacitação

2.2 Pessoas
Qualificadas
Identificadas e
Recrutadas
2.8 Gerenciamento
dentro da Atividade
de Auditoria Interna
2.2 Pessoas
Qualificadas
Identificadas e
Recrutadas
2.2 Pessoas
Qualificadas
Identificadas e
Recrutadas
2.3 Desenvolvimento
Profissional
Individual
2.3 Desenvolvimento

Gestão de Pessoas
Cultura e Relacionamento
Organizacional

Gestão de Pessoas

Gestão de Pessoas

Gestão de Pessoas
Gestão de Pessoas
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(treinamento obrigatório a todos os
profissionais da AUDI).
Criar o Plano de Desenvolvimento
Individual (treinamento obrigatório aos
profissionais da AUDI considerando
competências e habilidades a serem
adquiridas/aperfeiçoadas em razão da
Divisão de lotação, do PAINT e da visão
estratégica).
Criar o procedimento interno para
aprovação dos
cursos/treinamentos/palestras realizados
antes do encaminhamento dos certificados
à SUGESP.
Prever orçamento para a realização de
cursos e obtenção de certificações em
consonância com o Plano de Capacitação
e os Planos de Desenvolvimento
Individual.
Elaborar relatório anual para prestação de
contas quanto ao Plano de Capacitação e
aos Planos de Desenvolvimento
Individual.
Revisar o Manual da Coordenadoria de
Auditoria Geral (incorporação do PAINT
com critérios e requisitos obrigatórios de
elaboração, revisão e aprovação).

Elaborar o Estatuto da Auditoria Interna.

Elaborar metodologia padrão para guarda
e organização dos papéis de trabalho.
Elaborar metodologia interna para
avaliação da qualidade dos trabalhos
executados.
Revisar o Manual da Coordenadoria de
Auditoria Geral (incorporação do PNAI).
Revisar o Modelo Padrão para elaboração
do PNAI (incluir os requisitos
obrigatórios do plano no Manual da
Coordenadoria de Auditoria Geral ).
Incluir no PAINT detalhes sobre o
orçamento da AUDI especificando os
valores destinados à execução do plano.
Revisar o Manual da Coordenadoria de
Auditoria Geral (criar rotina operacional
em AUDI para revisão e formalização dos

Profissional
Individual

2.3 Desenvolvimento
Profissional
Individual

Gestão de Pessoas

2.3 Desenvolvimento
Profissional
Individual

Gestão de Pessoas

2.3 Desenvolvimento
Profissional
Individual

Gestão de Pessoas

2.3 Desenvolvimento
Profissional
Individual

Gestão de Pessoas

2.4 Plano de
Auditoria Baseado
nas Prioridades da
Gestão/Stakeholders
2.5 Estrutura de
Práticas e Processos
Profissionais
2.9 Relacionamentos
de Reporte
Estabelecidos
2.5 Estrutura de
Práticas e Processos
Profissionais
2.5 Estrutura de
Práticas e Processos
Profissionais
2.6 Plano de
Negócios da
Auditoria Interna
2.6 Plano de
Negócios da
Auditoria Interna
2.7 Orçamento
Operacional da
Auditoria Interna
2.7 Orçamento
Operacional da
Auditoria Interna

Práticas Profissionais

Práticas Profissionais
Estruturas de Governança

Práticas Profissionais

Práticas Profissionais
Gerenciamento do Desempenho e
Accountability
Gerenciamento do Desempenho e
Accountability
Gerenciamento do Desempenho e
Accountability
Gerenciamento do Desempenho e
Accountability
Cultura e Relacionamento
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recursos necessários à atividade de AI
para fins de inclusão no PLOA).
Revisar o Manual da Coordenadoria de
Auditoria Geral (informar sobre as
principais relações de reporte da AUDI e
principais meios de comunicação
utilizados).
Estabelecer rotinas/atividades que
almejem a melhor comunicação entre a
Coordenação e as Divisões, entre as
Divisões e entre os diferentes
profissionais da AUDI.
Estabelecer procedimento de
comunicação periódica sobre a atividade
da AI.
Elaborar a Política de Acesso a
Informações, Ativos e Pessoas.

2.8 Gerenciamento
dentro da Atividade
de Auditoria Interna

Organizacional

2.8 Gerenciamento
dentro da Atividade
de Auditoria Interna

Cultura e Relacionamento
Organizacional

2.8 Gerenciamento
dentro da Atividade
de Auditoria Interna

Cultura e Relacionamento
Organizacional

2.9 Relacionamentos
de Reporte
Estabelecidos
2.10 Pleno Acesso às
Informações, Ativos
e Pessoas da
Organização

Estruturas de Governança

Estruturas de Governança
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Nível 3 – Integrado
Quadro A-2 – Resumo de Ações Sugeridas – Nível 2 - Infraestrutura
RESUMO DE AÇÕES
As disposições referentes ao Nível 2 deste
Elemento aplica-se ao Nível 3, ou seja, todos
os procedimentos, orientações, treinamentos
e capacitações voltados à Auditoria de
Conformidade, devem ser previstas e
institucionalizadas para a Auditoria de
Desempenho e Serviços de Consultoria.
Desta forma, considerando que a AUDI já
executa trabalhos com tais características,
recomenda-se que todas as revisões e
atualizações necessárias para atingimento do
Nível 2 já considerem o Nível 3, com vistas
a melhor orientação dos profissionais da
AUDI quanto aos trabalhos a serem
realizados e para melhor organização da
atividade.
Revisar o Modelo Padrão para elaboração do
PAINT (incluir os recursos humanos como
critério para elaboração do plano).
Criar o Modelo Padrão para elaboração do
Plano de Negócios da Auditoria Interna
(incluir os recursos humanos como critério
para elaboração do plano).
Revisar os critérios de priorização de
demandas (considerar os recursos humanos
como fator).
Criar procedimento para obtenção e
utilização de recursos externos à AUDI para
realização dos trabalhos.
Elaborar estudos com vistas à apresentação
de PL para Política de Bonificação por
Resultados.
Prever metodologia para mensuração do
desempenho individual (Preferencialmente
atrelada à Política de Bonificação por
Resultados).
Acrescer ao Plano de Desenvolvimento
Individual a previsão para obtenção de
certificação relevantes e associação em
entidades relevantes.
Estabelecer parcerias com instituições
públicas ou privadas para treinamentos
específicos para a AUDI.
Estabelecer rotinas de comunicação interna
(Coordenação e Divisões, entre as Divisões,
AUDI e Gabinete da CGM).
Estabelecer os papéis de lideranças chaves e

KPA

Elemento de Auditoria

3.1 Auditoria de
Desempenho
3.2 Serviços de
Consultoria

Serviços e Papel da
Auditoria Interna

3.3 Coordenação da Força
de Trabalho

Gestão de Pessoas

3.3 Coordenação da Força
de Trabalho

Gestão de Pessoas

3.3 Coordenação da Força
de Trabalho

Gestão de Pessoas

3.3 Coordenação da Força
de Trabalho

Gestão de Pessoas

3.4 Equipe
Profissionalmente
Qualificada

Gestão de Pessoas

3.4 Equipe
Profissionalmente
Qualificada

Gestão de Pessoas

3.4 Equipe
Profissionalmente
Qualificada

Gestão de Pessoas

3.4 Equipe
Profissionalmente
Qualificada

Gestão de Pessoas

3.5 Consolidação e
Competência da Equipe

Gestão de Pessoas

3.5 Consolidação e

Gestão de Pessoas
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normatizar no Manual da Coordenadoria de
Auditoria Geral as capacidades e habilidades
técnicas necessárias para exercer tais
funções.
Acrescer ao Plano de Desenvolvimento
Individual cursos específicos para gestão de
pessoas, comunicação e lideranças (voltados
especialmente aos ocupantes de cargos em
comissão e para indivíduos que pretendem
ocupar funções de liderança em projetos
específicos).
Estabelecer parcerias com instituições
públicas ou privadas para treinamentos
relacionados à gestão de pessoas,
comunicação e liderança.
Estruturar o Sistema de Controle Interno da
Prefeitura quanto à gestão de riscos.
Estabelecer modelo padrão para reporte dos
responsáveis pelo Sistema de Controle
Interno à AUDI quanto aos riscos, controles
internos e indicadores de irregularidades.
Revisar os requisitos para elaboração do
PAINT (incluir consulta aos stakeholders
quanto aos riscos ambientais e
organizacionais e incluir a análise e
avaliação dos riscos com base nos relatórios
periódicos recebidos pelos responsáveis pelo
Sistema de Controle Interno).
Revisar o Manual Operacional da Auditoria
(incluir e especificar as responsabilidades
quanto à execução, revisão e aprovação dos
trabalhos).
Instituir o Programa de Garantia e de
Melhoria de Qualidade (PGMQ) dos
trabalhos executados pela AUDI.
Instituir programa para avaliar, monitorar e
relatar o desempenho da AUDI.
Atualização do Manual da Coordenadoria de
Auditoria Geral e dos Manuais Operacionais
(coleta de dados, guarda e disponibilização
de informação).
Prever e institucionalizar a elaboração e
publicação do Relatório Anual de Auditoria
Interna (RAINT).
Criar o Modelo Padrão para elaboração do
RAINT (incluir os requisitos e critérios
obrigatórios do relatório no Manual da
Coordenadoria de Auditoria Geral).

Competência da Equipe

3.5 Consolidação e
Competência da Equipe

Gestão de Pessoas

3.5 Consolidação e
Competência da Equipe

Gestão de Pessoas

3.6 Planos de Auditoria
Baseados em Riscos

Práticas Profissionais

3.6 Planos de Auditoria
Baseados em Riscos

Práticas Profissionais

3.6 Planos de Auditoria
Baseados em Riscos
3.11 Componente
Integrante da Equipe de
Gerenciamento

Práticas Profissionais
Cultura e Relacionamento
Organizacional

3.7 Estrutura de Gestão da
Qualidade

Práticas Profissionais

3.7 Estrutura de Gestão da
Qualidade

Práticas Profissionais

3.7 Estrutura de Gestão da
Qualidade

Práticas Profissionais

3.8 Relatórios de
Gerenciamento da
Auditoria Interna

Gerenciamento do
Desempenho e
Accountability

3.8 Relatórios de
Gerenciamento da
Auditoria Interna

Gerenciamento do
Desempenho e
Accountability

3.8 Relatórios de
Gerenciamento da
Auditoria Interna

Gerenciamento do
Desempenho e
Accountability

Criar o Sistema de Gerenciamento Interno de
Custos (diretos e indiretos).

3.9 Informações de Custos

Criar mecanismo de controle e atribuição de

3.9 Informações de Custos

Gerenciamento do
Desempenho e
Accountability
Gerenciamento do
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horas trabalhadas a cada atividade
desenvolvida em AUDI.
Revisar o Manual da Coordenadoria de
Auditoria Geral (incorporação do Sistema de
Gestão do Desempenho).
Criar o Manual Operacional de Desempenho
para identificar o Sistema de Gestão de
Desempenho).
Prever e Institucionalizar a elaboração e
publicação do Relatório de Desempenho da
AUDI.
Mapear os principais fóruns, comitês e/ou
conselhos estratégicos da PMSP para
fomentar a participação do Controlador ou a
designação do Coordenador da AUDI ou
AMCIs da AUDI como membros
efetivos/convidados e o compartilhamento de
informações entre estes.
Estabelecer formalmente que planos,
programas e projetos estratégicos devem ser
compartilhados à CGM, com posterior
encaminhamento à AUDI para providências,
no que couber.
Estabelecer um fórum de discussões para o
aperfeiçoamento do Sistema de Controle
Interno.
Criar rotina de reporte periódico junto ao
Chefe do Poder Executivo e/ou a alta
administração quanto às atividades de
Auditoria Interna realizadas no período.
Mapear os prestadores de avaliação e
consultoria externos e internos.
Estabelecer procedimento para
compartilhamento de planos, informações e
resultados entre os prestadores de avaliação e
consultoria externos e internos.
Estabelecer procedimento para utilização dos
trabalhos executados pelos demais
prestadores de avaliação e consultoria
externos e internos, quando couber.
Vincular o planejamento orçamentário da
AUDI ao plano anual de atividades e
estabelecer mecanismo de reporte ao
Controlador em razão de alterações ou
limitações orçamentárias.
Estabelecer um mecanismo dentro da PSMP
para fornecer apoio e consultoria aos
resultados das atividades da AUDI.
Incentivar e coordenar as atividades dos
órgãos setoriais de controle interno ou dos

3.10 Métricas de
Desempenho
3.10 Métricas de
Desempenho
3.10 Métricas de
Desempenho

Desempenho e
Accountability
Gerenciamento do
Desempenho e
Accountability
Gerenciamento do
Desempenho e
Accountability
Gerenciamento do
Desempenho e
Accountability

3.11 Componente
Integrante da Equipe de
Gerenciamento

Cultura e Relacionamento
Organizacional

3.11 Componente
Integrante da Equipe de
Gerenciamento

Cultura e Relacionamento
Organizacional

3.11 Componente
Integrante da Equipe de
Gerenciamento

Cultura e Relacionamento
Organizacional

3.11 Componente
Integrante da Equipe de
Gerenciamento

Cultura e Relacionamento
Organizacional

3.12 Coordenação com
Outros Grupos de Revisão
3.12 Coordenação com
Outros Grupos de Revisão
3.14 Supervisão e Apoio
da Gestão à Atividade de
Auditoria Interna
3.12 Coordenação com
Outros Grupos de Revisão
3.14 Supervisão e Apoio
da Gestão à Atividade de
Auditoria Interna
3.13 Mecanismos de
Financiamento
3. 14 Supervisão e Apoio
da Gestão à Atividade de
Auditoria Interna
3. 14 Supervisão e Apoio
da Gestão à Atividade de

Cultura e Relacionamento
Organizacional
Cultura e Relacionamento
Organizacional
Estruturas de Governança

Cultura e Relacionamento
Organizacional
Estruturas de Governança

Estruturas de Governança

Estruturas de Governança
Estruturas de Governança
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responsáveis pelo controle interno na
Administração Pública.
Criar programas de treinamento e programas
rotacionais aos que atuam no controle
interno da Administração Pública.
Implantar e coordenar o Modelo de Três
Linhas de Defesa na PMSP.
Estabelecer Política Organizacional (reporte
Controlador, Chefe do Poder Executivo e
alta administração).

Auditoria Interna
3. 14 Supervisão e Apoio
da Gestão à Atividade de
Auditoria Interna
3. 14 Supervisão e Apoio
da Gestão à Atividade de
Auditoria Interna
3.15 Controlador Reportase à Autoridade Superior

Estruturas de Governança

Estruturas de Governança

Estruturas de Governança
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APÊNDICE B – Matrizes de Aderência
Na sequência serão apresentadas as matrizes de aderência que deram origem ao Quadro 3 da Conclusão deste Relatório, baseado nas
características essenciais do Modelo de Capacidade da Auditoria Interna do IIA Brasil (adaptadas, quando couber, em razão das atribuições e
posição hierárquica da AUDI dentro da Prefeitura do Município de São Paulo) e nas evidências de existência e institucionalização, conforme
metodologia descrita no item 5 deste Relatório.114
Serviços e Papel da Auditoria Interna
Quadro B-1 – Matriz de Aderência: KPA 2.1: Auditoria de Conformidade
NÍVEL 2 - INFRAESTRUTURA
KPA 2.1: Auditoria de Conformidade

114

Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Definição de auditoria de conformidade.

Não

Sim

b

Planejamento: comunicação com a Unidade objeto do trabalho a ser executado.

Sim

Sim

c

Planejamento: Identificar as Unidades e/ou critérios relevantes.

Não

Não

d

Planejamento: Obter o aceite da Unidade quanto aos critérios de auditoria.

Não

Não

e

Planejamento: Documentar a estrutura de controle interno da Unidade.

Não

Não

f

Planejamento: Revisar os principais controles, identificar e avaliar os riscos específicos do trabalho de auditoria.

Não

Não

g

Planejamento: Identificar os objetivos, escopo e metodologia da auditoria (incluindo a metodologia de amostragem).

Não

Não

AUDITORIA INTERNA. MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA (IA-CM). Florida: Internal Audit Foundation, 2017.
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Planejamento: Desenvolver o plano detalhado do trabalho de auditoria.

Não

Não

i

Execução: Aplicar procedimentos de auditoria específicos.

Não

Sim

j

Execução: Documentar os procedimentos realizados e seus resultados; avaliar as informações obtidas e tirar conclusões específicas e elaborar
recomendações.

Sim

Não

k

Comunicação: Elaborar e apresentar o relatório ou outro documento para comunicar os resultados do trabalho executado.

Sim

Sim

l

Comunicação: Estabelecer e manter um sistema para monitorar os resultados do trabalho executado.

Sim

Sim

12

12

h

TOTAL
Quantidade de respostas "Sim"

4

5

Porcentagem de respostas "Sim"

33,33%

41,67%

Média de aderência (em %)

37,50%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado. Obs.: Consta na atual Minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOA) a definição de Auditoria de Conformidade.

b

O Manual Operacional de Auditoria 1.02 trata do Ofício de Apresentação.

c

Parcialmente. Identificação das Unidades auditáveis: Lei nº 15.764/2013 (art. 118), regulamentada atualmente pelo Decreto nº 59.496/2020 (art. 14) e pela Portaria nº 155/2020.
Identificação dos critérios relevantes: parcialmente identificável na construção das Ordens de Serviços, conforme Manual Operacional de Auditoria versão 1.02 e através da Portaria n º 73/2018, que
regulamenta a classificação e priorização das demandas.

d

Não identificado.

e
f
g
h
i
j

Não identificado.
Não identificado. Obs.: Consta na atual Minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOA) que na fase de planejamento deverão ser levantadas informações, tais quais, os mecanismos de controle, os
níveis de materialidade e os riscos identificados vinculados ao objeto da auditoria.
Não identificado. Obs.: Consta na atual Minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOA) que na fase de planejamento deverá ser identificado o escopo do trabalho. Não está claro se a metodologia
deverá ser apresentada na fase de planejamento e/ou na elaboração do documento de auditoria como práticas atuais. Não há disposição sobre onde deve constar o(s) objetivo(s) do trabalho, mas apenas
de "diretrizes".
Não identificado. Obs.: Consta na atual Minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOA) que a fase de planejamento de auditoria será detalhada.
Não identificado. Obs.: Consta na atual Minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOA) discriminação de procedimentos para auditoria, todavia, não há diferenciação sobre procedimentos
específicos em razão do tipo de trabalho (conformidade, desempenho, consultoria, etc.), os quais devem nortear o planejamento e a execução dos trabalhos vinculados à Auditoria de Conformidade.
O Manual Operacional de Auditoria 1.02 trata da elaboração de Nota de Auditoria, Nota Técnica e Relatório de Auditoria, em que são explicados os procedimentos realizados e resultados para ciência
ou manifestação da Unidade. Nos documentos de auditoria são incluídas as avaliações das informações obtidas e, no caso do Relatório de Auditoria, análise da manifestação da Unidade ao Relatório
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Preliminar de Auditoria em campo próprio. As conclusões e recomendações são relacionadas quando da emissão do documento Relatório de Auditoria.
k
l

O Manual Operacional de Auditoria 1.02 trata da elaboração de Nota de Auditoria, Nota Técnica e Relatório de Auditoria, os quais são documentos utilizados para realizar a comunicação com a
Unidade auditada.
Decreto nº 59.496/2020, que integra a Divisão de Auditoria Contábil e Monitoramento de Recomendações - DCMR à Coordenadoria de Auditoria Geral, regulamentado pela Portaria nº 27/2020, que
institui regras para o monitoramento das recomendações de auditoria. Adicionalmente, encontra-se em elaboração, nesta AUDI, o Manual Operacional de Monitoramento.
Evidências de Institucionalização

a

Os relatórios e notas da amostra selecionada apresentam trabalhos com características de auditoria de conformidade, os quais possuem a natureza de averiguar questões relacionadas à legalidade e
regularidade de atos, processos e procedimentos em geral.

b

Os Ofícios de Apresentação da amostra selecionada comunicam à Unidade o início e a previsão de término dos trabalhos de auditoria a serem realizados.

c

Parcialmente. As Unidades estão identificadas nas Ordens de Serviços. Todavia, em regra, as Ordens de Serviço apenas delimitam os limites dos trabalhos a serem executados, mas sem incluir
obrigatoriamente a definição dos critérios relevantes da auditoria.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

f

Não identificado.

g

Parcialmente. Os objetivos não constam em nenhum documento de forma obrigatória. No entanto, as atuais Ordens de Serviço possuem escopo do trabalho e a metodologia encontra-se descrita no
documento de auditoria em tópico específico dos trabalhos mais recentes, sendo que a prática de indicar a metodologia pode ser observada com maior exatidão nos trabalhos emitidos a partir de 2020,
quando houve a elaboração de um modelo padrão de Relatório.

h
i

j

Parcialmente. Embora exista planejamento para os trabalhos, ainda é executado de maneira não estruturada.
Nos documentos (notas ou relatórios) é possível identificar metodologias para o alcance do escopo do trabalho delimitado, sendo a maioria relacionada à análise de normativos, documentos e processos,
além de conferência de cálculos em geral (ver amostra selecionada - aba institucionalização).
Parcialmente. Embora todos os trabalhos especifiquem a base para a avaliação e as conclusões tomadas, não é possível falar que todos os procedimentos foram documentados, visto que, da análise dos
trabalhos da amostra selecionada, no que tange aos papéis de trabalho, verificou-se a ausência de pasta específica para 3 trabalhos (12,50%) e nos demais não foi identificada uma organização dos
documentos na pasta da rede da CGM que permita distinguir claramente quais documentos foram utilizados para a confecção dos documentos finais de auditoria e se todos os documentos que
embasaram as avaliações e conclusões constam da pasta correspondente.

k

Os trabalhos da amostra selecionada foram finalizados por meio de Notas ou Relatórios, os quais foram encaminhados à Unidade por meio dos processos SEI correspondentes.

l

O sistema de monitoramento das recomendações encontra-se em execução e regulamentado atualmente pela Portaria nº 27/2020. Anualmente, é possível averiguar a existência de auditorias específicas
para o monitoramento de recomendações emitidas pela AUDI.
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Quadro B-2 – Matriz de Aderência: KPA 3.1: Auditoria de Desempenho
NÍVEL 3 - INTEGRADO
KPA 3.1: Auditoria de Desempenho
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Definição de auditoria de desempenho.

Não

Não

b

Planejamento: Comunicação com a Unidade objeto do trabalho a ser executado.

Sim

Sim

c

Planejamento: Entender o sujeito do trabalho, seu ambiente, objetivo de negócios, políticas públicas, etc.

Não

Não

d

Planejamento: Identificar e avaliar os riscos específicos do trabalho.

Não

Não

e

Planejamento: Determinar os objetivos, escopo, critérios e abordagem do trabalho de auditoria.

Não

Não

f

Planejamento: Desenvolver o plano detalhado do trabalho de auditoria.

Não

Não

g

Execução: Realizar testes ou metodologias de auditoria específicas relevantes para alcançar os objetivos da auditoria.

Não

Não

h

Execução: Tirar conclusões específicas e elaborar recomendações e prestar avaliação geral e/ou conclusões sobre os resultados do trabalho de auditoria.

Sim

Sim

i

Comunicação: Elaborar e apresentar o relatório ou outro documento para comunicar os resultados do trabalho executado.

Sim

Sim

j

Comunicação: Estabelecer e manter um sistema para monitorar os resultados do trabalho executado.

Sim

Sim

TOTAL

10

10

Quantidade de respostas "Sim"

4

4

Porcentagem de respostas "Sim"

40,00%

40,00%

Média de aderência (em %)

40,00%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado. Obs.: Consta na atual Minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOA) a definição de Auditoria de Desempenho.

b

O Manual Operacional de Auditoria 1.02 trata do Ofício de Apresentação.

c

Não identificado. Obs.: embora a Minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOA) trate da definição de Auditoria de Desempenho, não distingue procedimentos específicos para fins deste tipo de
auditoria, tampouco indica eventuais materiais e/ou estudos que devam ser utilizados para fins de planejamento do trabalho específico.
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d
e
f
g
h

Não identificado. Obs.: a Minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOA) informa que o planejamento dos trabalhos de auditoria serão mais complexos e poderão abordar a identificação e avaliação
dos riscos.
Não identificado. Obs.: Consta na atual Minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOA) que na fase de planejamento deverá ser identificado o escopo do trabalho. Todavia, não há menção às
características específicas do trabalho de desempenho para fins de identificação de objetivos, critérios e abordagens do trabalho.
Não identificado. Obs.: Consta na atual Minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOA) que a fase de planejamento de auditoria será detalhada.
Não identificado. Obs.: Consta na atual Minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOA) que a fase de planejamento de auditoria será detalhada, todavia não há orientações específicas sobre testes
ou metodologias específicas ao trabalho de desempenho que poderiam ser executados pelos auditores.
O Manual Operacional de Auditoria 1.02 trata da elaboração de Nota de Auditoria, Nota Técnica e Relatório de Auditoria, em que são indicadas as avaliações, conclusões e recomendações (quando
couber).

i

O Manual Operacional de Auditoria 1.02 trata da elaboração de Nota de Auditoria, Nota Técnica e Relatório de Auditoria, documentos utilizados para realizar a comunicação com a Unidade auditada.

j

Decreto nº 59.496/2020, que integra a Divisão de Auditoria Contábil e Monitoramento de Recomendações - DCMR à Coordenadoria de Auditoria Geral, regulamentado pela Portaria nº 27/2020, que
institui regras para o monitoramento das recomendações de auditoria.

a

Não identificado. Conforme consulta aos Diretores de Divisão, alguns poucos trabalhos foram localizados (123/2019, 125/2019, 031/2020 e 036/2020), o que demonstra pouca atividade da AUDI
quanto aos trabalhos de desempenho, o que impossibilita identificar a sua institucionalização.

b

Ofícios de Apresentação dos trabalhos identificados, conforme consulta aos Diretores de Divisão.

c

Não identificado.

Evidências de Institucionalização

d

Não identificado.

e

Não identificado. Obs.: As Ordens de Serviço atuais possuem objeto e escopo do trabalho - o objetivo pode ser localizado com base na leitura do documento final do trabalho. Verifica-se que critérios
e/ou a abordagem foram definidos para fins da elaboração dos relatórios de auditoria vinculados aos trabalhos da amostra selecionada. Todavia, considerando não existirem documentos específicos que
orientem os trabalhos de avaliação de desempenho, bem como a existência de poucos trabalhos com tais características na AUDI, não é possível falar-se em institucionalização de tais práticas.

f

Não identificado.

g

Não identificado. Obs.: As atuais Ordens de Serviço possuem escopo do trabalho e a metodologia encontra-se descrita no documento de auditoria em tópico específico. Todavia faltam orientações
específicas para o tipo de trabalho a ser executado, as quais possam ser identificadas nos trabalhos desempenhados.

h

Relatórios (Preliminares) de Auditoria dos trabalhos identificados, conforme consulta aos Diretores de Divisão.

i

Relatórios (Preliminares) de Auditoria dos trabalhos identificados, conforme consulta aos Diretores de Divisão.

j

O sistema de monitoramento das recomendações encontra-se em execução e regulamentado atualmente pela Portaria nº 27/2020. Anualmente, é possível averiguar a existência de auditorias específicas
para o monitoramento de recomendações emitidas pela AUDI.
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Quadro B-3 – Matriz de Aderência: KPA 3.2: Serviços de Consultoria
NÍVEL 3 - INTEGRADO
KPA 3.2: Serviços de Consultoria
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Definição de serviços de consultoria.

Não

Não

b

Incluir em normativo a autoridade para prestar serviços de consultoria e os tipos de serviços esperados.

Não

Não

Desenvolver políticas e procedimentos apropriados para a prestação de serviços de consultoria.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

c
d
e

Garantir que o Coordenador de AUDI mantenha a prerrogativa de estabelecer as técnicas e procedimentos devidos de auditoria para executar os trabalhos de
assessoria e o direito de reportar à natureza e a materialidade ou os resultados representarem riscos significativos para a Prefeitura.
Implantar práticas para garantir a independência e a objetividade dos auditores internos que realizam o trabalho não sejam prejudicadas, e se for o caso, garantir
que a divulgação apropriada seja feita.

f

Garantir que os auditores internos exerçam o zelo profissional devido na condução de trabalhos de consultoria.

Não

Não

g

Determinar a metodologia e o tipo de serviço de consultoria, o qual pode, inclusive, ser combinado com um trabalho de avaliação.

Não

Não

h

Comunicar-se com a gestão e acordar quanto aos princípios e abordagem que a atividade de AI empregará na realização e no reporte do serviço de consultoria.

Não

Não

i

Obter a garantia de que a gestão será responsável pelas decisões e/ou ações tomadas como resultado da consultoria prestada por meio de serviços de consultoria.

Não

Não

j

Comunicar os resultados do serviço de consultoria.

Não

Sim

TOTAL

10

10

Quantidade de respostas "Sim"

0

1

Porcentagem de respostas "Sim"

0,00%

10,00%

Média de aderência (em %)

5,00%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado. Obs.: Consta na atual Minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOA) a definição de Serviços de Consultoria.

b

Não identificado. Obs.: pela Lei nº 15.764/2013, regulamentada pelo Decreto nº 59.496/2020, a AUDI possui autoridade para a realização de serviços de consultoria, todavia não há quaisquer
normativos sobre quais os serviços esperados e possíveis de serem solicitados pelas unidades da Administração Pública Municipal.
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c

Não identificado.

d

Não identificado.

e
f
g

Não identificado.
Não identificado. Obs.: Consta na atual Minuta do Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral (MCAG) informações sobre zelo profissional. Todavia, considerando as características do trabalho de
consultoria, seria necessário, em Manual específico, que verse sobre os serviços de consultoria, especificar maiores implicações da atuação do auditor em relação ao serviço prestado.
Não identificado. Obs.: Consta na atual Minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOA) informações sobre necessidade de planejamento dos trabalhos de forma mais detalhada, o qual pode incluir
a metodologia e o tipo de serviço a ser realizado. Todavia, o documento não faz separação entre os tipos de trabalhos (conformidade, desempenho, consultoria) e necessidades específicas.

h

Não identificado.

i

Não identificado. Obs.: Consta na atual Minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOA) que “a AUDI não deve assumir qualquer responsabilidade que seja própria da administração da Unidade
Auditada”. Embora seja pertinente a informação aos colaboradores de AUDI, é importante que tal disposição esteja clara e transparente aos interessados em solicitar tal serviço.

j

Não identificado.

a

Não identificado. Conforme consulta aos Diretores de Divisão, alguns trabalhos, vinculados a Grupos de Trabalhos instituídos, que possuem características de consultoria, foram localizados (044/2019,
129/2019, 062/2019, 040/2019 e 097/2019). Todavia, em razão de ausência de previsão e institucionalização sobre a característica de um trabalho de consultoria, não é possível indicar a
institucionalização deste tipo de trabalho.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

f

Não identificado.

g

Não identificado.

h

Não identificado.

i

Não identificado.

j

Relatórios vinculados aos Grupos de Trabalho nºs 040/2019, 044/2019, 062/2019, 097/2019 e 129/2019.

Evidências de Institucionalização
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Gestão de Pessoas
Quadro B-4 – Matriz de Aderência: KPA 2.2: Pessoas Qualificadas Identificadas e Recrutadas
NÍVEL 2 - INFRAESTRUTURA
KPA 2.2: Pessoas Qualificadas Identificadas e Recrutadas
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Identificar e definir os trabalhos e tarefas de auditoria a serem conduzidos.

Não

Não

b

Determinar os conhecimentos, as habilidades técnicas e comportamentais, como também as demais competências necessárias à realização das tarefas de
auditoria.

Não

Não

c

Desenvolver as descrições das atividades e responsabilidades correspondentes aos cargos e papéis ocupados na estrutura da AUDI.

Não

Sim

d

Estabelecer a classificação salarial adequada para os diversos níveis das carreiras dos profissionais que desempenham a atividade de auditoria.

Sim

Não

e

Conduzir um processo válido e confiável para a realização de concurso público de provas ou de provas e títulos, visando a seleção de profissionais adequados.

Sim

Sim

TOTAL

5

5

Quantidade de respostas "Sim"

2

2

Porcentagem de respostas "Sim"

40,00%

40,00%

Média de aderência (em %)

40,00%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a
b
c
d

Parcialmente. O Decreto nº 59.496/2020 estabelece que cabe à AUDI propor plano anual de atividades, embora os critérios para elaboração de tal plano não estejam pré-estabelecidos. No que tange às
tarefas de auditoria, a minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOP) estabelece os tipos de auditorias prestados por AUDI, além de estabelecer a necessidade de maior planejamento e elencar
técnicas de trabalho de auditoria a serem realizados.
Não identificado.
Não identificado. Obs.: A minuta do Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral (MCAG) possui tópicos sobre os principais cargos e atribuições na AUDI e a minuta do Manual Operacional de
Auditoria (MOA) dispõe sobre atribuições dos principais atores em um trabalho de auditoria (membro de equipe, supervisor e coordenador da AUDI).
A classificação salarial dos profissionais de AUDI baseia-se em legislação específica. O quadro de recursos humanos da AUDI é majoritariamente formado pelos integrantes da carreira de Auditor
Municipal de Controle Interno, cujos subsídios encontram-se dispostos na Lei nº 16.193/2015.
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e

A maioria dos integrantes do quadro de recursos humanos da AUDI é formada por AMCIs, cujo critério de ingresso é realizado por meio de concurso público (Lei nº 16.193/2015).

a

Parcialmente. O PAINT 2020 estabeleceu os trabalhos de auditoria a serem realizados no período, bem como indicou os fatores considerados para elaboração do plano, dentre os quais, a equipe de
trabalho disponível.

Evidências de Institucionalização

Não identificado.

b
c

d
e

Embora algumas responsabilidades ainda não estejam claramente distribuídas e/ou identificadas, é possível verificar, em procedimentos distintos, as atribuições diversas exercidas, através de
documentações diversas, como o Ofício para solicitação de informação (sob responsabilidade do Diretor e aprovação do Coordenador de AUDI); Ofício de apresentação de servidor (sob
responsabilidade do Diretor e aprovação do Coordenador de AUDI); Solicitação de Informação (sob responsabilidade do Coordenador da Equipe de Auditoria); Instâncias de revisão distintas (sob
responsabilidade do Supervisor do Trabalho - regra geral, o Diretor- e do Coordenador de AUDI).
Parcialmente. Embora as remunerações estejam conforme a legislação, verifica-se que a gratificação dos cargos de chefia (direção e coordenação) da AUDI não é compatível com as responsabilidades
provenientes dos cargos ocupados.
Edital do Concurso de ingresso para a carreira de Auditor Municipal de Controle Interno realizado pela VUNESP em 2015.

Quadro B-5 – Matriz de Aderência: KPA 2.3: Desenvolvimento Profissional Individual
NÍVEL 2 - INFRAESTRUTURA
KPA 2.3: Desenvolvimento Profissional Individual
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Estabelecer meta de horas/dias/créditos de treinamento para cada membro da equipe, de acordo com as normas e certificações relevantes.

Não

Não

b

Identificar os cursos, ministrados por fornecedores privados e/ou órgãos/unidades da municipalidade, como a Escola Municipal de Administração Pública de São
Paulo – EMASP e Escola de Contas do Tribunal de Contas do Município – TCM – e/ou órgãos das demais esferas, que sejam necessários e suficientes para o
desenvolvimento do profissional da AUDI.

Não

Não

c

Estimular os funcionários a tornarem-se membros de associações profissionais.

Não

Não

d

Registrar, controlar e documentar as horas/dias de treinamentos/cursos, monitorando sua adequação aos requisitos de treinamento do pessoal de AUDI.

Não

Não

e

Elaborar relatórios periódicos quanto ao treinamento individual dos profissionais da AUDI.

Não

Não

TOTAL

5

5

Quantidade de respostas "Sim"

0

0
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Porcentagem de respostas "Sim"

0,00%

Média de aderência (em %)

0,00%
0,00%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado. Obs.: a Lei 16.193/2015 estabelece critérios para progressão e promoção dos integrantes da carreira de AMCI. Todavia, não há plano em AUDI que tome em consideração os trabalhos
a serem desenvolvidos e a estratégia da AUDI como um todo.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado. Obs.: em razão da Lei 16.193/2015, cabe à SUGESP da CGM controlar e documentar os cursos, palestras, etc. realizados pelos AMCIs. Todavia, este controle é só para fins de
progressão e promoção, não existindo atualmente correlação direta com o planejamento da AUDI.

e

Não identificado.
Evidências de Institucionalização

a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

Quadro B-6 – Matriz de Aderência: KPA 3.3: Coordenação da Força de Trabalho
NÍVEL 3 - INTEGRADO
KPA 3.3: Coordenação da Força de Trabalho
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Estimar a quantidade e o escopo dos trabalhos de auditoria e outros serviços necessários ao cumprimento do plano anual proposto pela auditoria.

Não

Não

b

Comparar os recursos necessários com a quantidade e o escopo do trabalho a ser produzido pelo complemento disponível à equipe.

Não

Não
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c

Estabelecer critérios de priorização para vincular os trabalhos e serviços estabelecidos no PAINT à capacidade máxima da equipe de auditoria.

Não

Não

d

Considerar outras estratégias de utilização de recursos (exemplo: co-sourcing, terceirização, etc), quando a capacidade e habilidade da AUDI não forem
suficientes.

Sim

Não

TOTAL

4

4

Quantidade de respostas "Sim"

1

0

Porcentagem de respostas "Sim"

25,00%

0,00%

Média de aderência (em %)

12,50%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado. Obs.: a Portaria nº 73/2018 estabelece critérios de priorização das demandas externas, todavia, não há critérios estabelecidos que considerem a força de trabalho/recursos necessários.

d

A Lei nº 15.764/2013 estabelece que o Controlador Geral pode requisitar agentes públicos, materiais e infraestrutura dos demais órgãos e entidades da Administração Pública para a realização das
atividades da CGM. Desta forma, é possível AUDI realizar tais requisições para fins de execução das atividades de Auditoria Interna, quando couber.

a

Não identificado. Obs.: a quantidade de trabalhos de auditoria encontra-se previsto, atualmente, no PAINT. Ressalta-se que o documento atual propõe apenas quantitativos e objetos para trabalhos de
auditoria, não relacionando demais atividades, como, por exemplo, a elaboração de normativos, manuais, entre outros.

b

Não identificado.

c

Não identificado. Obs.: O PAINT 2020 incluiu tópico sobre fatores considerados para a elaboração do plano, porém a estrutura da AUDI foi tratada de forma muito sucinta para o objetivo do plano.

d

Não identificado.

Evidências de Institucionalização
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Quadro B-7 – Matriz de Aderência: KPA 3.4: Equipe Profissionalmente Qualificada
NÍVEL 3 - INTEGRADO
KPA 3.4: Equipe Profissionalmente Qualificada
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Criar critérios de progressão de carreira que incentive e apoie o crescimento e desenvolvimento profissional, levando em consideração o ambiente, as
habilidades e capacidades necessárias ao desempenho da atividade de auditoria.

Sim

Não

b

Estabelecer critérios para a avaliação periódica do desempenho da equipe.

Não

Não

c

Comparar periodicamente o desempenho individual dos profissionais com as expectativas de seu cargo, apresentando-lhe posteriormente os resultados para
discussão.

Não

Não

d

Criar plano individual de treinamento e desenvolvimento, visando o aprimoramento do profissional, orientado para a melhoria e progressão funcional.

Não

Não

e

Estabelecer políticas visando garantir que os auditores obtenham certificações e designações profissionais relevantes ou apropriadas.

Não

Não

f

Financiar e/ou desenvolver políticas de incentivos por desempenho satisfatórios e/ou excelente em cada nível.

Não

Não

g

Incentivar o envolvimento em associações profissionais relevantes.

Não

Não

h

Determinar a combinação de habilidades e níveis de pessoal necessários, avaliando a possibilidade de seu desenvolvimento interno ou a necessidade de
recursos humanos externos.

Não

Não

TOTAL

8

8

Quantidade de respostas "Sim"

1

0

Porcentagem de respostas "Sim"

12,50%

0,00%

Média de aderência (em %)

6,25%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Os critérios de progressão e promoção na carreira dos AMCIs estão definidos na Lei nº 16.193/2015.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.
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e

Não identificado.

f

Não identificado.

g

Não identificado.

h

Não identificado.

a

Não identificado. Obs.: Embora a Lei nº 16.193/2015 estabeleça a necessidade de realização de cursos, não há planejamento que considere as habilidades técnicas necessárias para a atividade de
Auditoria Interna, em particular.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

f

Não identificado.

g

Não identificado.

h

Não identificado.

Evidências de Institucionalização

Quadro B-8 – Matriz de Aderência: KPA 3.5: Consolidação e Competência da Equipe
NÍVEL 3 - INTEGRADO
KPA 3.5: Consolidação e Competência da Equipe
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Introduzir mecanismos de comunicação e coordenação que contribuam para o desenvolvimento da equipe.

Não

Não

b

Desenvolver critérios de comportamentos e práticas eficazes de trabalho em equipe, incorporando-as ao quadro de competências da equipe;.

Não

Não

c

Proporcionar o desenvolvimento profissional em tópicos como trabalho em equipe, liderança, comunicação eficaz e construção de relacionamentos.

Não

Não
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d

Atribuir o papel de liderança da equipe a indivíduos selecionados, que demonstrem os atributos necessários, como responsabilidade e autoridade, para o adequado
gerenciamento da atividade de auditoria interna.

Não

Não

e

Incentivar os comportamentos desejados da equipe mediante recompensas por realizações bem-sucedidas.

Não

Não

f

Propiciar o desenvolvimento dos membros para assumir papéis em ambientes em transformação.

Não

Não

TOTAL

6

6

Quantidade de respostas "Sim"

0

0

Porcentagem de respostas "Sim"

0,00%

0,00%

Média de aderência (em %)

0,00%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

f

Não identificado.
Evidências de Institucionalização

a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

f

Não identificado.

111

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Práticas Profissionais
Quadro B-9 – Matriz de Aderência: KPA 2.4: Plano de Auditoria Baseado nas Prioridades da Gestão/Stakeholders
NÍVEL 2 - INFRAESTRUTURA
KPA 2.4: Plano de Auditoria Baseado nas Prioridades da Gestão/Stakeholders
Item
a
b
c
d
e
f
g
h

Esperado

Existência

Institucionalização

Identificar todas as unidades auditáveis da Prefeitura e documentar o universo de auditoria.

Sim

Sim

Em colaboração com o Controlador Geral, o Chefe do Poder Executivo, a alta administração e/ou outras partes interessadas, determinar o período a ser coberto
pelo plano.
Por meio de consultas ao Controlador Geral, ao Chefe do Poder Executivo, à alta administração e/ou a outras partes interessadas, identificar as áreas/questões
consideradas prioritárias a serem tratadas pela atividade de Auditoria Interna.
Identificar os trabalhos de auditoria, incluindo auditorias cíclicas, a serem incluídos no plano e quais outros serviços a atividade de Auditoria Interna prestará à
organização.

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Determinar os objetivos para cada trabalho de auditoria e os de quaisquer outros serviços, se aplicável.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

TOTAL

8

8

Quantidade de respostas "Sim"

2

4

Porcentagem de respostas "Sim"

25,00%

50,00%

Determinar os recursos gerais necessários (humanos, financeiros, materiais) para realizar o plano, incluindo a soma de recursos para cada trabalho de auditoria,
outros serviços a serem prestados e quaisquer recursos adicionais que possam ser necessários para responder a outras prioridades da alta administração e/ou das
partes interessadas que possam surgir durante o período coberto pelo plano.
Determinar a combinação de capacidade de recursos humanos necessária para realizar o plano (internos à atividade de AI ou por meio de co-sourcing ou
terceirização).
Obter aprovação do Controlador Geral do Município quanto ao plano e aos recursos necessários para implantá-lo.

Média de aderência (em %)

37,50%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

A Lei 15.764/2013, em seu art. 124, define a área de abrangência de atuação da Coordenadoria de Auditoria Interna (atual Coordenadoria de Auditoria Geral) - universo de Unidades auditáveis e, em
seu art. 133, especifica quais seriam as atribuições do setor/objetos de auditoria do setor. De forma complementar, outros instrumentos e normativos tiveram por efeito atualizar o universo em tela e
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regulamentar/detalhar as atribuições/objetos de auditoria do setor (vide Plano Anual de Auditoria Interna e Decreto 59.496/2020).
b
c

O Decreto 59.496/2020 determina que a Coordenadoria de Auditoria Geral possui por obrigação "propor plano anual de atividades com base em análise de riscos, indicando as auditorias a serem
efetuadas e executando aquelas determinadas pelo Controlador Geral, de acordo com os critérios de planejamento e de priorização previstos em normativo específico;"
Não identificado. Obs.: O Decreto 59.496/2020 prevê apenas que o Controlador Geral será consultado quando da elaboração do plano anual de atividades, não havendo necessidade de consulta a outras
partes interessadas.

d

Não identificado. Obs.: Não existe previsão normativa ou em manual que estabeleça a inserção de auditorias cíclicas a serem desenvolvidas pelo setor.

e

Não identificado. Obs.: o PAINT 2020 identificou somente os objetos dos trabalhos a serem executados no período.

f

Não identificado.

g

Não identificado.

h

Não identificado.
Evidências de Institucionalização

a
b
c

d

O PAINT 2020 apresenta todas as unidades auditáveis que fazem parte do universo de auditoria da AUDI.
Os trabalhos da AUDI são orientados atualmente conforme o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT).
Não identificado. Obs.: Quando da elaboração do planejamento anual do setor, apenas o Controlador Geral tem a oportunidade de apresentar eventuais considerações e sugestões, não sendo concedida
oportunidade para que Chefe do Poder Executivo e/ou outras partes interessadas também possam contribuir.
Os trabalhos de auditoria identificados no PAINT 2020 foram iniciados, em sua maioria, conforme planejamento proposto, sendo que para tais trabalhos foram (ou serão - para os trabalhos em
andamento) emitidos documentos de auditoria para comunicação com a Unidade e posterior publicação no site da prefeitura. Frisa-se que o PAINT 2020 identificou apenas o objeto do trabalho de
auditoria a ser realizado no período. Ressalta-se que os procedimentos de auditoria para os trabalhos planejados no Plano não diferem de trabalhos não planejados, seguindo o que deve ser observado
para os KPAs do Elemento Papéis e Serviços da Auditoria Interna. Desta forma, embora o PAINT não possua todos os critérios necessários, é possível averiguar que há execução conforme planejado, o
que demonstra a institucionalização do plano.

e

Não identificado.

f

Não identificado.

g

Não identificado.

h

O atual plano anual de auditoria foi aprovado pelo Controlador Geral, posteriormente publicado no sítio oficial da CGM.
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Quadro B-10 – Matriz de Aderência: KPA 2.5: Estrutura de Práticas e Processos Profissionais
NÍVEL 2 - INFRAESTRUTURA
KPA 2.5: Estrutura de Práticas e Processos Profissionais
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Reconhecer a natureza mandatória da Definição de Auditoria Interna, do Código de Ética, dos Princípios Fundamentais e das Normas no estatuto de auditoria
interna.

Não

Não

b

Desenvolver políticas relevantes para a atividade de Auditoria Interna (por exemplo, recursos humanos, gerenciamento das informações e financeiro).

Não

Não

c

Desenvolver orientações gerais para a preparação do programa de trabalho de auditoria interna.

Não

Não

d

Documentar os processos reais de preparação do planejamento de cada trabalho.

Não

Não

e

Documentar os processos reais de planejamento, execução e reporte dos resultados dos trabalhos de auditoria individuais, incluindo a comunicação com a gestão.

Não

Não

f

Desenvolver metodologia, procedimentos e ferramentas padrão (incluindo ferramentas de tecnologia de informação) a serem usados pela atividade de AUDI para
planejar, executar e reportar os resultados do trabalho de auditoria, incluindo as diretrizes de papéis de trabalho.

Não

Não

g

Implantar os processos necessários para avaliar a qualidade dos trabalhos de auditoria individuais.

Não

Não

h

Estabelecer e manter um sistema para monitorar a disposição dos resultados comunicados à gestão (por exemplo, um processo de acompanhamento para garantir
que as ações da gestão tenham sido implantadas com sucesso ou que a gestão tenha aceito o risco de não tomar medidas).

Sim

Sim

TOTAL

8

8

Quantidade de respostas "Sim"

1

1

Porcentagem de respostas "Sim"

12,50%

12,50%

Média de aderência (em %)

12,50%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado. Obs.: Apesar do Manual Operacional de Auditoria 1.02 vigente abordar o tópico de planejamento dos trabalhos, não se identifica, em seu conteúdo, orientações detalhadas que possam
embasar tecnicamente o procedimento a ser realizado.
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e

Não identificado. Obs.: O Manual Operacional de Auditoria 1.02 não contempla diretrizes de planejamento, execução e comunicação dos resultados à Unidade Auditada.

f

Não identificado.

g

Não identificado.

h

O Decreto 59.496/2020 prevê, em seu art. 17, que, dentre outras atribuições, a Divisão de Auditoria Contábil e Recomendações - DCMR deve "monitorar as recomendações emitidas pela CGM,
cobrando providências para a implementação das medidas apontadas". Ademais, a Portaria nº 27/2020/CGM-G instituiu regras para monitoramento das recomendações da Controladoria Geral do
Município expedidas pela Coordenadoria de Auditoria Geral.
Evidências de Institucionalização

a

Não identificado.

b

Não identificado.

c
d

e
f

Não identificado.
Parcialmente. O planejamento executado baseia-se em estimativas de etapas a serem concluídas no decorrer trabalho de auditoria, realizado apenas com base em conhecimento histórico, sendo o
planejamento documentado através da Ordem de Serviço (ver documentos da amostra selecionada do KPA 2.1 Auditoria de Conformidade). Ressalta-se que o nível de planejamento e a forma deste são
realizados de forma não estruturada e não padronizada nas Divisões da AUDI.
Parcialmente. Os trabalhos desenvolvidos possuem papéis de trabalhos dispostos na rede da AUDI com pastas individuais para cada uma das Ordens de Serviço emitidas e todas as comunicações acerca
de resultados atingidos são devidamente registradas via processo SEI com o envio dos trabalhos à Unidade com um fluxo estabelecido, o qual, a partir de 2020, envolve a Informação da Equipe de
Auditoria, Encaminhamento do Diretor, Encaminhamento da Coordenação da AUDI e Manifestação do Gabinete (ver aba Inst. 2.5). Ressalta-se, no entanto, que a organização dos papéis de trabalho
necessita de ajustes para oferecer uma melhor compreensão dos documentos utilizados para a confecção dos documentos de auditoria.
Não identificado.

g

Não identificado.

h

O sistema de monitoramento das recomendações encontra-se em execução e regulamentado atualmente pela Portaria nº 27/2020. Anualmente, é possível averiguar a existência de auditorias específicas
para o monitoramento de recomendações emitidas pela AUDI.
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Quadro B-11 – Matriz de Aderência: KPA 3.6: Planos de Auditoria Baseados em Riscos
NÍVEL 3 - INTEGRADO
KPA 3.6: Planos de Auditoria Baseados em Riscos
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Consultar o Chefe do Poder Executivo, a alta administração dos órgãos/entidades e à sociedade, para entender sua percepção de riscos ambientais e
organizacionais.

Não

Não

b

Considerar o sistema de gerenciamento de riscos da Prefeitura, se estabelecido.

Não

Não

c

Compreender as metas e objetivos estratégicos da Prefeitura, para alinhar adequadamente o plano de auditoria e serviço a eles.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

d

e

Realizar a avaliação periódica dos riscos de auditoria interna:
o Atualizando o universo de auditoria;
o Identificando as Unidades nas quais a exposição a risco é mais alta;
o Determinando a probabilidade de que o risco identificado possa se tornar uma deficiência significativa ou generalizada, que afete o atendimento dos
objetivos das Unidades;
o Identificando as respostas a risco implantadas ou as ações tomadas pela gestão para lidar ou gerenciar tais riscos;
o Incluindo uma avaliação dos indicadores de fraude.
Incluir como trabalhos de auditoria, no plano periódico de auditoria e serviços, aquelas Unidades em que a exposição a risco da organização é alta e/ou as
respostas a riscos da gestão não são consideradas apropriadas.

f

Obter a aprovação do plano pelo Controlador Geral do Município.

Não

Sim

g

Revisar e ajustar o plano, conforme necessário, em resposta a mudanças nos negócios, riscos, operações, programas, sistemas e controles da Prefeitura.

Não

Não

7

7

TOTAL
Quantidade de respostas "Sim"

0

1

Porcentagem de respostas "Sim"

0,00%

14,29%

Média de aderência (em %)

7,14%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado.

b

Não identificado.
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c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

f

Não identificado.

g

Não identificado.
Evidências de Institucionalização

a

Não identificado.

b

Não identificado. Obs.: Apesar do plano vigente considerar a matriz de risco elaborada por AUDI, há de se observar a necessidade de estrutura de gerenciamento de riscos adequada para a PMSP.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

f

O atual plano anual de auditoria foi aprovado pelo Controlador Geral, tendo sido posteriormente publicado no sítio oficial da CGM.

g

Não identificado.

Quadro B-12 – Matriz de Aderência: KPA 3.7: Estrutura de Gestão da Qualidade
NÍVEL 3 - INTEGRADO
KPA 3.7: Estrutura de Gestão da Qualidade
Item
a
b
c

Esperado
Desenvolver políticas, práticas e procedimentos, incluindo aqueles alavancados por meio da tecnologia da informação, que contribuam para a melhoria contínua da
atividade de Auditoria Interna.
Desenvolver e documentar os papéis, responsabilidades e prestação de contas para a execução, revisão e aprovação dos produtos do trabalho de auditoria interna
em cada estágio do processo do trabalho de auditoria.
Implantar e manter um programa de avaliação e melhoria de qualidade, que inclua o monitoramento interno contínuo, bem como avaliações periódicas internas e
externas da qualidade dos trabalhos executados.

Existência

Institucionalização

Não

Não

Não

Sim

Não

Não
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d

e

f

Desenvolver sistemas e procedimentos para monitorar e reportar sobre o programa de avaliação e melhoria da qualidade.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

TOTAL

6

6

Quantidade de respostas "Sim"

0

1

Porcentagem de respostas "Sim"

0,00%

16,67%

Desenvolver sistemas e procedimentos para monitorar e reportar sobre o desempenho e a eficácia da atividade da AUDI, incluindo:
o Cumprimento com a Definição de Auditoria Interna, demonstração dos Princípios Fundamentais e conformidade com o Código de Ética e as Normas
Internacionais;
o Adequação do estatuto, objetivos, políticas e procedimentos de Auditoria Interna;
o Adequação do relacionamento de reporte da atividade de Auditoria Interna;
o Contribuição para os processos de governança, gerenciamento de riscos e controle da Prefeitura;
o Conformidade com as leis, regulamentos e normas legais;
o Eficácia das atividades de melhoria contínua e adoção das principais práticas de auditoria governamental;
o A agregação de valor e a melhoria nas operações da Prefeitura.
Desenvolver sistemas e processos para acompanhar a implantação das recomendações feitas para melhorar a eficácia e o desempenho da atividade de Auditoria
Interna e sua conformidade com as Normas.

Média de aderência (em %)

8,33%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado.

b

Não identificado. Obs.: Consta na atual Minuta do Manual Operacional de Auditoria (MOA) definição de papéis e responsabilidades de membros, supervisor e coordenador quanto às atividades a serem
realizadas durante os trabalhos de auditoria e conformidade. De forma geral, no Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral há informações genéricas quanto às responsabilidades dos cargos/funções
ocupadas.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

f

Não identificado.
Evidências de Institucionalização

a

Não identificado.

b

Embora não esteja disciplinado via Manual, atualmente algumas características são observáveis: a equipe de auditoria designada via OS é responsável pela elaboração do documento de auditoria
(Relatório ou Nota), o supervisor do trabalho (geralmente o Diretor de Divisão) é responsável pela revisão inicial do trabalho e o Coordenador da AUDI é responsável pela revisão final e cabe à equipe
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avaliar as orientações e sugestões dos revisores e realizar as alterações julgadas necessárias. Ressalta-se, no entanto, que não há na rede uma adequada organização das diferentes versões dos trabalhos
elaborados (versão Equipe, versão Diretor ou versão Coordenador) e, muitas vezes, na rede, é incluída tão somente a versão final do documento. Dessa forma, as diversas versões elaboradas estão em
pastas particulares dos auditores envolvidos e/ou encaminhadas por e-mail. A boa prática indicaria a necessidade de que todas as versões elaboradas estejam devidamente indicadas e organizadas em
uma determinada pasta para eventual consulta futura.
c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

f

Não identificado.

Gerenciamento do Desempenho e Accountability
Quadro B-13 – Matriz de Aderência: KPA 2.6: Plano de Negócios da Auditoria Interna
NÍVEL 2 - INFRAESTRUTURA
KPA 2.6: Plano de Negócios da Auditoria Interna
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Desenvolver o Plano de Negócios da Auditoria Interna (PNAI), o qual deve conter:
- A identificação da visão de auditoria interna e a estratégia geral para alcançar essa visão;
- A determinação dos objetivos de negócios e os resultados a serem alcançados pela atividade de auditoria interna, levando em consideração o Plano Anual de
Auditoria Interna (PAINT) e conforme estratégia geral estabelecida;
- A identificação dos serviços administrativos e de apoio necessários para a entrega eficaz da atividade de auditoria interna (por exemplo, recursos humanos,
materiais e tecnologia de informação);
- O estabelecimento de cronogramas relevantes e dos recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos;

Não

Não

b

Obter aprovação, pelo Controlador Geral do Município, ao PNAI.

Não

Não

c

Formalizar e institucionalizar o PNAI como instrumento a ser observado quando da elaboração dos programas de planejamento estratégicos da Prefeitura do
Município de São Paulo, tais quais, Plano Plurianual, Programa de Metas, ou congêneres.

Não

Não

3

3

TOTAL
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Quantidade de respostas "Sim"

0

0

Porcentagem de respostas "Sim"

0,00%

0,00%

Média de aderência (em %)

0,00%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado, elementos parciais são encontrados no PAINT 2020 e na Minuta do Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral (MCAG).

b

Não identificado.

c

Não identificado.
Evidências de Institucionalização

a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

Quadro B-14 – Matriz de Aderência: KPA 2.7: Orçamento Operacional da Auditoria Interna
NÍVEL 2 - INFRAESTRUTURA
KPA 2.7: Orçamento Operacional da Auditoria Interna
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Estabelecer um orçamento realista para as atividades e recursos identificados no Plano de Negócios da atividade de AI, considerando custos fixos e variáveis.

Não

Não

b

Desenvolver normas de definição de orçamento alinhadas com o restante da organização.

Sim

Sim

c

Obter aprovação, por parte da alta administração, do orçamento operacional.

Sim

Sim

d

Revisar o orçamento continuamente, para garantir que seja realista e preciso, identificando e reportando quaisquer variações.

Sim

Sim

TOTAL

4

4

Quantidade de respostas "Sim"

3

3
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Porcentagem de respostas "Sim"

75,00%

Média de aderência (em %)

75,00%
75,00%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado.

b

Processo de elaboração orçamentária em conformidade com legislação específica, na forma da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município.

c

Orçamento submetido ao processo legislativo, aprovado pela Câmara e sancionado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

d

O orçamento pode ser revisto com a inclusão de créditos suplementares, conforme legislação orçamentária.
Evidências de Institucionalização

a

Não identificado.

b

Orçamento em conformidade com legislação própria (LOA) e executado por meio de sistema corporativo SOF.

c

Orçamento aprovado pela Câmara e sancionado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

d

De acordo com as necessidades da Coordenadoria, há comunicação e reporte para fins requisição de orçamento para as atividades da Coordenadoria, como por exemplo, requisição para orçamento para
treinamento e capacitação; requisição para orçamento para comprar de materiais diversos e/ou recursos tecnológicos, entre outros.

Quadro B-15 – Matriz de Aderência: KPA 3.8: Relatórios de Gerenciamento da Auditoria Interna
NÍVEL 3 - INTEGRADO
KPA 3.8: Relatórios de Gerenciamento da Auditoria Interna
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Identificar necessidades e requisitos de reporte do gerenciamento da auditoria interna.

Não

Não

b

Desenvolver mecanismos relevantes de coleta de dados.

Sim

Sim

c

Elaborar relatórios para atender às necessidades dos usuários e dos principais stakeholders.

Não

Sim

d

Fornecer à gestão da auditoria interna informações e relatórios relevantes de maneira tempestiva e periódica.

Não

Sim
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e

Fornecer aos stakeholders da auditoria interna informações e relatórios relevantes de maneira tempestiva e periódica.

Não

Não

f

Monitorar o uso das informações e relatórios de gerenciamento para conquistar relevância contínua, e revisar conforme necessário.

Não

Não

TOTAL

6

6

Quantidade de respostas "Sim"

1

3

Porcentagem de respostas "Sim"

16,67%

50,00%

Média de aderência (em %)

33,33%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não há previsão sobre a elaboração de relatório específico sobre a atividade da AI, conforme necessidades e requisitos dos diversos stakeholders.

b

Em razão da Portaria nº 73/2018, que fixa critérios de priorização de demandas externas e da Portaria nº 104/2017, que institui sistemática de quantificação e registro dos benefícios do controle interno,
a AUDI desenvolveu sistema de cadastramento de informações referentes às demandas. Obs.: Consta no Manual Operacional de Recebimento e Tratamento de Demandas de Auditoria (MORTDA)
atualização sobre os diversos registros que deverão ser realizados.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

f

Não identificado.

a

Parcialmente. Atualmente, um resumo das atividades da AI são publicados anualmente por meio do Relatório de Atividades da CGM, todavia faltam dados mais detalhados sobre a atividade da AUDI,
em especial quanto à relevância dos trabalhos e considerações sobre o cumprimento do plano anual estabelecido, entre outros.

b

Mecanismo de coleta de dados estabelecido por meio de Banco de Dados próprio.

c

Relatórios, excell e PowerBi visando o gerenciamento das atividades.

d

Atualização automática dos relatórios disponibilizados.

e

Não identificado.

f

Não identificado.

Evidências de Institucionalização
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Quadro B-16 – Matriz de Aderência: KPA 3.9: Informações de Custos
NÍVEL 3 - INTEGRADO
KPA 3.9: Informações de Custos
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Desenvolver informações precisas sobre os custos de serviço da atividade de AI.

Não

Não

b

Empregar um sistema de gestão de custos, para capturar os custos durante todo o processo de entrega de serviços.

Não

Não

c

Alinhar os sistemas de gestão de custos com os sistemas financeiros e operacionais e suas práticas de reporte financeiro e gerencial.

Não

Não

d

Monitorar os custos reais em comparação com os custos esperados ou custos padrão em diversos estágios da entrega.

Não

Não

e

Monitorar o sistema de gestão de custos regularmente, garantindo que a estrutura de custos permaneça relevante e que as informações de custo sejam produzidas
/obtidas de maneira mais eficiente e econômica.

Não

Não

f

Reportar sobre a utilização de recursos, excedentes de custos e economia de custos.

Não

Não

g

Utilizar as informações de custos na tomada de decisões e no gerenciamento das operações da atividade de AI.

Não

Não

TOTAL

7

7

Quantidade de respostas "Sim"

0

0

Porcentagem de respostas "Sim"

0,00%

0,00%

Média de aderência (em %)

0,00%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

f

Não identificado.
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Não identificado.

g

Evidências de Institucionalização
a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

f

Não identificado.

g

Não identificado.

Quadro B-17 – Matriz de Aderência: KPA 3.10: Métricas de Desempenho
NÍVEL 3 - INTEGRADO
KPA 3.10: Métricas de Desempenho
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Identificar os objetivos organizacionais da atividade da AI.

Não

Não

b

Determinar quais operações de auditoria interna precisam ser mensuradas.

Não

Sim

c

Documentar o sistema de gestão de desempenho, identificando:
o Dados de desempenho a serem coletados;
o Frequência da coleta de dados;
o Quem é o responsável pela coleta de dados;
o Controle de qualidade dos dados;
o Quem gera os relatórios de dados de desempenho;
o Quem recebe os relatórios.

Não

Não

d

Desenvolver métricas de desempenho (índices de insumos/produtos, métricas de produtividade).

Não

Não
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e
f
g
h

Estabelecer metas de desempenho.
Usar as informações de desempenho para monitorar as operações e os resultados da atividade de AI em relação aos objetivos estabelecidos e tomar as medidas
apropriadas.
Reportar o desempenho de atividade de AI à alta administração municipal e aos stakeholders relevantes, conforme necessário (por exemplo, relatórios
trimestrais sobre a atividade de AI).
Avaliar periodicamente a relação custo-benefício, e a relevância das métricas de desempenho.
TOTAL

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

8

8

Quantidade de respostas "Sim"

1

2

Porcentagem de respostas "Sim"

12,50%

25,00%

Média de aderência (em %)

18,75%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

O Decreto nº 45.090/2004 regula a sistemática para avaliação de desempenho dos servidores públicos da Administração Direta do Município de São Paulo e que estipula que uma das dimensões de
avaliação é o resultado do trabalho decorrente do plano de trabalho e/ou metas da Unidade, que deve ser publicado anualmente (desempenho institucional). Desta forma, anualmente, já há
obrigatoriedade da AUDI estabelecer um plano de metas institucional para fins de cumprimento desta legislação.

f

Não identificado.

g

Não identificado.

h

Não identificado.
Evidências de Institucionalização

a

Não identificado.

b

Atualmente, alguns dados de desempenho são sistematicamente avaliados pela Coordenação: Ordens de Serviço abertas, Ordens de Serviço concluídas, recomendações monitoradas.

c

Não identificado.
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d

Parcialmente. Atualmente, em razão do Programa de Metas 2017-2020, existe apenas o acompanhamento do IAR - Indicador de Atendimento de Recomendações, relacionado aos trabalhos executados.

e

Anualmente, há a publicação no Diário Oficial da Cidade do Plano de Trabalho/Metas da AUDI.

f

Não identificado.

g

Não identificado.

h

Não identificado.

Cultura e Relacionamento Organizacional
Quadro B-18 – Matriz de Aderência: KPA 2.8: Gerenciamento dentro da Atividade de Auditoria Interna
NÍVEL 2 - INFRAESTRUTURA
KPA 2.8: Gerenciamento dentro da Atividade de Auditoria Interna
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Estrutura organizacional apropriada.

Sim

Sim

b

Papéis e responsabilidades dos principais cargos.

Não

Sim

c

Apoio das necessidades organizacionais da atividade de auditoria e das relações de reporte das pessoas.

Não

Sim

d

Avaliação e obtenção dos recursos e ferramentas necessários de auditoria, incluindo tecnologia, para gerenciamento e execução das atividades.

Não

Não

e

Gerenciamento, direção e comunicação na área.

Não

Sim

f

Promoção de relacionamentos e encorajamento de comunicação contínua e construtiva.

Não

Não

TOTAL

6

6

Quantidade de respostas "Sim"

1

4

Porcentagem de respostas "Sim"

16,67%

66,67%
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Média de aderência (em %)

41,67%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Consoante o Decreto Municipal nº 59.496/2020.

b

Não identificado. Obs.: A minuta do Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral (MCAG) possui tópicos sobre os principais cargos e atribuições na AUDI e a minuta do Manual Operacional de
Auditoria dispõe sobre atribuições dos principais atores em um trabalho de auditoria (membro de equipe, supervisor e coordenador da AUDI).

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

f

Não identificado.
Evidências de Institucionalização

a
b
c

Folhas de Frequência Individuais e Planilha de Controle da Coordenação, os quais identificam a locação dos profissionais da AUDI na Unidade.
Planilhas de Controle das Divisões e Relatórios de Atividades Diárias, onde é possível identificar as atribuições exercidas conforme responsabilidade no projeto/auditoria/outras atividades em execução
(por exemplo: elaboração; revisão; supervisão, etc.).
Planilhas de Controle das Divisões e Relatórios de Atividades Diárias, onde é possível identificar os reportes variados conforme responsabilidade no projeto/auditoria/outras atividades em execução (por
exemplo: envio de relatório ao Diretor; revisão de Nota Técnica após revisão do Coordenador, etc.).

d

Não identificado.

e

Há acompanhamento semanal dos Diretores e Coordenador da AUDI em relação aos trabalhos em andamento junto às suas equipes e há, ainda, reuniões gerais realizadas para esclarecimento de
assuntos pontuais e/ou extraordinários.

f

Parcialmente. Existe a promoção de relacionamento e comunicação dentro da área realizados de forma não estruturada entre as Divisões e/ou Coordenação.
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Quadro B-19 – Matriz de Aderência: KPA 3.11: Componente Integrante da Equipe de Gerenciamento
NÍVEL 3 - INTEGRADO
KPA 3.11: Componente Integrante da Equipe de Gerenciamento
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Acompanhamento das prioridades das Unidades e das novas iniciativas dentro da PMSP.

Não

Não

b

Disponibilização dos planos estratégicos da PMSP (ex: programas de metas, planos de trabalho anuais, relatórios financeiros, etc.), de forma ativa e
contínua, à CGM.

Não

Não

c

Compartilhamento dos principais planos e questões de gerenciamento das Unidades da PMSP pelo gabinete da CGM com a AUDI.

Não

Não

d

Participação e contribuição, conforme apropriado, nos principais comitês/fóruns de gestão, como parte da equipe de gestão da PMSP.

Não

Não

e

Participação de membros da Equipe da AUDI nos principais comitês/fóruns da PMSP, conforme apropriado, em razão de indicação do Controlador.

Não

Não

f

Consulta e contribuição da alta administração da PMSP para o desenvolvimento do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT, conforme item 6.3);

Não

Não

g

Encaminhamento das informações relativas aos planos e atividades da AUDI regularmente para a alta administração das Unidades da PMSP.

Não

Não

h

Fazer o elo e coordenação dos trabalhos dos auditores externos em nome da gestão.

Não

Não

TOTAL

8

8

Quantidade de respostas "Sim"

0

0

Porcentagem de respostas "Sim"

0,00%

0,00%

Média de aderência (em %)

0,00%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado.

b

Não identificado. Obs.: O Relatório de Gestão Fiscal é encaminhado ao Controlador Geral do Município em razão do Parágrafo único do Artigo 54 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.
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f

Não identificado.

g

Não identificado.

h

Não identificado.
Evidências de Institucionalização

a

Não identificado.

b

Não identificado. Obs.: O Relatório de Gestão Fiscal é encaminhado ao Controlador Geral do Município em razão do Parágrafo único do Artigo 54 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal). Todavia, não é possível falar-se em institucionalização, pois há a necessidade de que outros programas/planos estratégicos sejam compartilhados.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

f

Não identificado. Obs.: O PAINT ilustra a presença de trabalhos de auditoria, o que permite o desenvolvimento de procedimentos com participação da alta administração das unidades, todavia, tal
procedimento de consulta não é realizado para fins de elaboração do PAINT.

g

Não identificado.

h

Não identificado.

Quadro B-20 – Matriz de Aderência: KPA 3.12: Coordenação com Outros Grupos de Revisão
NÍVEL 3 - INTEGRADO
KPA 3.12: Coordenação com Outros Grupos de Revisão
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Identificação dos prestadores externos e internos de serviço de avaliação e consultoria para a PMSP (incluindo as funções de riscos e controle na primeira e
segunda linha de defesa da organização).

Sim

Não

b

Identificação das áreas nas quais o compartilhamento de planos, informações e resultados das atividades possa ser benéfico.

Não

Não

c

Compartilhamento de informações, comunicação e coordenação de questões de interesse mútuo.

Não

Não

d

Processo consistente em que a AUDI considera a confiança no trabalho de outros prestadores de serviços de avaliação e consultoria;

Não

Não
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e

Contato regular com demais órgãos de controle externo, para compartilhar planos e incentivar a complementaridade dos trabalhos.

Não

Não

TOTAL

5

5

Quantidade de respostas "Sim"

1

0

Porcentagem de respostas "Sim"

20,00%

0,00%

Média de aderência (em %)

10,00%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Externamente, com base na Constituição, o TCM-SP é o prestador de serviço externo a quem CGM/AUDI deve reportar-se quando houver irregularidades. Adicionalmente, com base no Decreto nº
59.496/2020, todo órgão e entidade da Administração Pública Municipal deve possuir um representante do controle interno, sendo que cabe à CGM a função de coordenador do Sistema de Controle
Interno da PMSP.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Parcialmente. Existe legislação (CF e LOM) para que a CGM mantenha contato com o TCM-SP e com a Câmara Municipal quando irregularidades forem verificadas.
Evidências de Institucionalização

a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Parcialmente. Obs.: Os trabalhos de auditoria realizados pela AUDI possuem sugestão de encaminhamento ao Tribunal de Contas do Município e à Câmara Municipal com base nas atribuições legais
(conforme amostra selecionada). Não há, no entanto, algum tipo de ação quanto ao compartilhamento do plano elaborado da atividade de AI junto ao TCM.
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Estruturas de Governança
Quadro B-21 – Matriz de Aderência: KPA 2.9: Relacionamentos de Reporte Estabelecidos
NÍVEL 2 - INFRAESTRUTURA
KPA 2.9: Relacionamentos de Reporte Estabelecidos
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Desenvolver um estatuto de auditoria interna ou outro documento que defina formalmente o objetivo, a autoridade e a responsabilidade da AUDI.

Não

Não

b

Garantir que o Chefe do Poder Executivo aprove formalmente o estatuto.

Não

Não

c

Adotar uma declaração de missão e/ou visão para a atividade de Auditoria Interna.

Não

Não

d

Comunicar o objetivo, autoridade e responsabilidade da atividade de Auditoria Interna a toda a PMSP.

Não

Não

e

Garantir que o Controlador reporte administrativa e funcionalmente a um nível dentro da PMSP que permita que a AUDI cumpra com suas responsabilidades.

Sim

Sim

f

Revisar e atualizar o estatuto regularmente e obter a aprovação do Chefe do Poder Executivo.

Não

Não

TOTAL

6

6

Quantidade de respostas "Sim"

1

1

Porcentagem de respostas "Sim"

16,67%

Média de aderência (em %)

16,67%
16,67%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado. Obs.: Na Minuta do Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral (MCAG) foi verificada a inclusão de visão, missão e valores para a AUDI.

d

Não identificado.

e

Posição hierárquica da CGM/SP definida nos artigos 118 e 119 da Lei nº 15.764/2013 e na Lei nº 16.974/2018.
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Não identificado.

f

Evidências de Institucionalização
a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

O Controlador assiste diretamente ao Prefeito quanto às atividades da AUDI, conforme legislação, e emite reportes quando solicitado. Atualmente, no que tange às atividades da CGM, há os Relatórios
de Atividades que apresenta as atividades realizadas pelo órgão no período, incluindo, de forma resumida, as atividades da AUDI.

f

Não identificado.

Quadro B-22 – Matriz de Aderência: KPA 2.10: Pleno Acesso às Informações, Ativos e Pessoas da Organização
NÍVEL 2 - INFRAESTRUTURA
KPA 2.10: Pleno Acesso às Informações, Ativos e Pessoas da Organização
Item
a
b
c

Esperado

Existência

Institucionalização

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

TOTAL

3

3

Quantidade de respostas "Sim"

1

2

Porcentagem de respostas "Sim"

33,33%

66,67%

Incluir no estatuto de auditoria interna a autoridade para a atividade de Auditoria Interna obter acesso a todas as informações, ativos e pessoas da organização
necessários para o desempenho de suas funções (acesso gratuito, irrestrito e total).
Estabelecer procedimentos para acessar formalmente esses registros, propriedades e pessoal quanto a qualquer uma das operações da organização que está sendo
auditada.
Estabelecer procedimentos de aplicação quando a unidade auditada não fornecer os documentos ou informações necessários durante a realização de um trabalho de
auditoria interna.

Média de aderência (em %)

50,00%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
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a
b

Não identificado. Obs.: De acordo com o art. 138 da Lei nº 15.764/2013, o Controlador possui prerrogativas para requisitar informações, pessoas ou recursos necessários às atividades. Desta forma, com
base nessa prerrogativa, a AUDI consegue acesso necessário. Todavia, não há políticas para as responsabilidades da AUDI, as limitações quanto ao conteúdo do trabalho, eventuais procedimentos ou
penalizações em razão da ausência ou limitação na informação.
O Manual Operacional de Auditoria (v 1.02) trata da Solicitação de Auditoria Inicial, documento o qual deve ser utilizado para solicitar documentos e
informações iniciais à unidade auditada (atualmente, o processo é realizado por meio de Solicitação de Informações via processo eletrônico SEI).
Não identificado.

c

Evidências de Institucionalização
a

Respostas às Solicitações de Informações requisitadas pela Equipe de Auditoria (conforme amostra selecionada).

b

Solicitação de informações encaminhadas pela Equipe de Auditoria (conforme amostra selecionada).

c

Não identificado. Obs: em caso específico, já houve a elaboração de achado específico sobre ausência de informação e/ou envio da informação para a Corregedoria para fins de apuração.

Quadro B-23 – Matriz de Aderência: KPA 3.13: Mecanismos de Financiamento
NÍVEL 3 - INTEGRADO
KPA 3.13: Mecanismos de Financiamento
Item
a
b
c
d

Esperado

Existência

Institucionalização

Determinar os recursos necessários para realizar com eficácia a atividade de Auditoria Interna.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

TOTAL

4

4

Quantidade de respostas "Sim"

0

0

Porcentagem de respostas "Sim"

0,00%

0,00%

Incluir como recursos todo o financiamento necessário para apoiar a atividade de Auditoria Interna na prestação dos serviços de avaliação e consultoria (assessoria)
necessários para lidar com os riscos identificados (incluindo serviços administrativos e de apoio).
Estabelecer um processo/mecanismo para aprovar as necessidades de recursos da atividade de Auditoria Interna que seja transparente e suficientemente
independente da influência da gestão.
Identificar o impacto das limitações de recursos e comunicar o impacto à alta administração e/ou ao conselho.

Média de aderência (em %)

0,00%
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Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.
Evidências de Institucionalização

a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

Quadro B-24 – Matriz de Aderência: KPA 3.14: Supervisão e Apoio da Gestão à Atividade de Auditoria Interna
NÍVEL 3 - INTEGRADO
KPA 3.14: Supervisão e Apoio da Gestão à Atividade de Auditoria Interna
Item

Esperado

Existência

Institucionalização

a

Recomendar e contribuir para o estabelecimento do mecanismo/processo apropriado para fornecer supervisão e consultoria (assessoria) à AUDI.

Não

Não

b

Se um comitê de gerentes seniores for esse mecanismo, contribuir recomendando atributos para os membros, ajudando no desenvolvimento de seu estatuto e
fornecendo apoio ao secretariado.

Não

Não

Estabelecer políticas e procedimentos para que a atividade de Auditoria Interna se comunique, interaja e reporte ao comitê de gerentes seniores.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

c
d
e
f

Reunir-se regularmente com à alta administração para aumentar a conscientização da gestão sobre governança, avaliação de riscos, auditoria interna e o valor de
um forte ambiente de controle.
Incentivar o apoio da alta administração à independência da atividade de Auditoria Interna, por meio de seus esforços de promoção da auditoria interna, como
comunicar o mandato, a autoridade, a independência e os benefícios da atividade de Auditoria Interna a toda a organização.
Incentivar o apoio da alta administração a programas rotacionais, para ajudar a solucionar as lacunas nas habilidades da atividade de Auditoria Interna e aumentar o
número de embaixadores da auditoria interna na Prefeitura.
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g
h

Coordenar o trabalho da atividade da Auditoria Interna e compartilhar resultados e informações relevantes com outros prestadores de serviços de avaliação e
consultoria (assessoria) da Prefeitura.
Trabalhar com a gestão para defender a implantação e coordenação de um modelo eficaz de três linhas de defesa dentro da organização, para facilitar o
entendimento de sua importância, os respectivos papéis e responsabilidades das diversas funções de riscos e controle, e minimizar a duplicação ou lacunas na
cobertura de riscos e controle.

Não

Não

Não

Não

TOTAL

8

8

Quantidade de respostas "Sim"

0

0

Porcentagem de respostas "Sim"

0,00%

0,00%

Média de aderência (em %)

0,00%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.

f

Não identificado.

g

Não identificado.

h

Não identificado.
Evidências de Institucionalização

a

Não identificado.

b

Não identificado.

c

Não identificado.

d

Não identificado.

e

Não identificado.
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f

Não identificado.

g

Não identificado.

h

Não identificado.

Quadro B-25 – Matriz de Aderência: KPA 3.15: Controlador Reporta-se à Autoridade Superior
NÍVEL 3 - INTEGRADO
KPA 3.15: Controlador Reporta-se à Autoridade Superior
Item
a
b

Esperado
Refletir no estatuto de auditoria interna o relacionamento direto de reporte funcional e administrativo do Controlador Geral ao Chefe do Poder Executivo
Municipal.
Certificar-se de que o Controlador Geral se reúna regularmente e se comunique diretamente, conforme necessário, com as altas autoridades dos órgãos e entidades
e com o Chefe do Poder Executivo Municipal, se aplicável.

Existência

Institucionalização

Não

Não

Não

Não

TOTAL

2

2

Quantidade de respostas "Sim"

0

0

Porcentagem de respostas "Sim"

0,00%

0,00%

Média de aderência (em %)

0,00%

Evidências de Existência (previsão em manual, normativo ou congênere)
a

Não identificado.

b

Não identificado.
Evidências de Institucionalização

a

Não identificado.

b

Não identificado.
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APÊNDICE C – Formulário de Percepção do IA-CM/AUDI
2020
Entre os dias 06 e 10 de julho de 2020, foram disponibilizados aos colaboradores de
AUDI 12 formulários, os quais objetivaram identificar a percepção de AUDI quanto ao
atendimento dos requisitos para atingimento dos Níveis 2 e 3 do IA-CM.
Ressalta-se que, na semana anterior, entre os dias 30 de junho e 02 de julho, os
colaboradores de AUDI foram separados em 05 grupos distintos para a participação em
treinamento sobre o IA-CM.
O treinamento, de cerca de 2 horas, incluiu explicações sobre a origem do IA-CM, suas
características gerais e as características específicas de cada um dos 06 elementos de
auditoria e dos 05 níveis de classificação. Objetivou-se, neste sentido, oferecer aos
colaboradores de AUDI um panorama geral do modelo, bem como identificar a
importância deste para o futuro de AUDI e da Controladoria, como um todo, além de
propiciar o envolvimento da equipe em momento anterior à implementação.
Para cada um dos 06 elementos, foram elaboradas afirmações sobre a existência e a
institucionalização de determinadas práticas. As afirmações foram elaboradas pela
Equipe responsável por este Relatório de Diagnóstico tomando-se em consideração os
materiais disponibilizados durante treinamento ministrado pelo IIA Brasil.
As afirmações foram adaptadas previamente, considerando o ambiente em que a AUDI
se encontra no Poder Executivo Municipal, bem como as relações hierárquicas
existentes com base na legislação vigente.
Coube, a cada um dos colaboradores de AUDI que responderam aos formulários,
indicar se concordavam com a afirmação, ao assinalar a opção SIM, ou se discordavam
da afirmação, ao assinalar a opção NÃO, além de prover, opcionalmente, eventual
justificativa para a resposta.
Ao discordar da afirmação proposta, os profissionais da AUDI indicaram,
consequentemente, que há ausências ou falhas quanto aos produtos e resultados
esperados pelo IA-CM para cada um dos elementos. Desta forma, quanto mais alta a
proporção de respostas “NÃO” aos formulários, mais longe esta Coordenadoria estaria
de atender totalmente ou parcialmente os elementos de auditoria para o Nível de
classificação desejado, conforme a percepção dos profissionais da AUDI.
Os formulários foram disponibilizados a um total de 43 pessoas, correspondente aos
profissionais lotados nas Divisões (41) e na Coordenação (2) que, à época da aplicação
dos formulários, não se encontravam em licença ou afastados, conforme Figura B-1.

137

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Figura C-1 - Número de colaboradores da AUDI disponíveis para resposta ao Formulário de
Percepção 2020

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral (2020)

Nenhum dos formulários obteve 100% de respostas. A Figura apresenta, em sua
legenda, o total de colaboradores que não apresentaram respostas aos formulários (Não)
e o total de colaboradores que apresentaram respostas aos formulários (Sim). Não
obstante, ao final, encontra-se um total de 92% de respostas aos formulários, o que torna
a análise representativa.
Figura C-2 - Número de respondentes ao Formulário de Percepção 2020*

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral (2020)
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*Os números 1 a 12, no eixo horizontal, correspondem aos formulários elaborados, de acordo com a
seguinte numeração:
1 – Serviços e Papel de Auditoria Interna P1 (Existência)
2 - Serviços e Papel de Auditoria Interna P2 (Institucionalização)
3 - Gestão de Pessoas P1 (Existência)
4 - Gestão de Pessoas P2 (Institucionalização)
5 - Práticas Profissionais P1 (Existência)
6 - Práticas Profissionais P2 (Institucionalização)
7 - Gerenciamento de Desempenho e Accountability P1 (Existência)
8 - Gerenciamento de Desempenho e Accountability P2 (Institucionalização)
9 - Cultura e Relacionamento Organizacional P1 (Existência)
10 - Cultura e Relacionamento Organizacional P2 (Institucionalização)
11 - Estrutura de Governança P1 (Existência)
12 - Estrutura de Governança P2 (Institucionalização)

Os formulários elaborados trouxeram um número total de 380 afirmações, conforme
Quadro B-1.
Quadro C-1 – Formulário de Percepção da AUDI: Número de Afirmações Propostas
Nível
2 - Infraestrutura
2 - Infraestrutura
2 - Infraestrutura
2 - Infraestrutura
2 - Infraestrutura
2 - Infraestrutura
3 - Integrado
3 - Integrado
3 - Integrado
3 - Integrado
3 - Integrado
3 - Integrado

Elemento
Serviços e Papel da Auditoria Interna
Gestão de Pessoas
Práticas Profissionais
Gestão do Desempenho e Accountability
Cultura e Relacionamento Organizacional
Estrutura de Governança
Serviços e Papel da Auditoria Interna
Gestão de Pessoas
Práticas Profissionais
Gestão do Desempenho e Accountability
Cultura e Relacionamento Organizacional
Estrutura de Governança
TOTAL

Nº de Afirmações Propostas
27
19
31
20
12
28
49
36
48
52
26
32
380

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral (2020)

Ao final da compilação de todas as respostas às afirmações propostas, tivemos um total
de 5.556 respostas para o Nível 2 – Infraestrutura e 9.658 respostas para o Nível 3 –
Integrado, cujos dados finais são apresentados nos Quadro B-2 e Quadro B-3
respectivamente.
Quadro C-2 – Formulário de Percepção da AUDI: Resultado Nível 2 - Infraestrutura
Elemento
Serviços e Papel da Auditoria Interna
Serviços e Papel da Auditoria Interna
Gestão de Pessoas
Gestão de Pessoas
Práticas Profissionais
Práticas Profissionais
Gestão do Desempenho e Accountability
Gestão do Desempenho e Accountability
Cultura e Relacionamento Organizacional

Tipo
Existência
Institucionalização
Existência
Institucionalização
Existência
Institucionalização
Existência
Institucionalização
Existência

SIM
152
306
133
221
212
314
95
126
77

NÃO
445
229
236
200
461
284
290
262
164

TOTAL
597
535
369
421
673
598
385
388
241

% SIM
25%
57%
36%
52%
32%
53%
25%
32%
32%

% NÃO
75%
43%
64%
48%
68%
47%
75%
68%
68%
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Cultura e Relacionamento Organizacional
Estrutura de Governança
Estrutura de Governança

Institucionalização
Existência
Institucionalização
TOTAL

133
171
295
2235

102
387
261
3321

235
558
556
5556

57%
31%
53%
40%

43%
69%
47%
60%

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral (2020)
Quadro C-3 – Formulário de Percepção da AUDI: Resultado Nível 3 - Integrado
Elemento
Serviços e Papel da Auditoria Interna
Serviços e Papel da Auditoria Interna
Gestão de Pessoas
Gestão de Pessoas
Práticas Profissionais
Práticas Profissionais
Gestão do Desempenho e Accountability
Gestão do Desempenho e Accountability
Cultura e Relacionamento Organizacional
Cultura e Relacionamento Organizacional
Estrutura de Governança
Estrutura de Governança

Tipo
Existência
Institucionalização
Existência
Institucionalização
Existência
Institucionalização
Existência
Institucionalização
Existência
Institucionalização
Existência
Institucionalização
TOTAL

SIM
123
277
161
237
116
175
158
248
60
72
114
183
1924

NÃO
952
620
577
517
892
780
826
731
459
415
521
444
7734

TOTAL
1075
897
738
754
1008
955
984
979
519
487
635
627
9658

% SIM
11%
31%
22%
31%
12%
18%
16%
25%
12%
15%
18%
29%
20%

% NÃO
89%
69%
78%
69%
88%
82%
84%
75%
88%
85%
82%
71%
80%

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral (2020)

Do resultado apresentado, verifica-se que a percepção da AUDI indica 40% de
atingimento do Nível 2 - Infraestrutura e 20% de alcance do Nível 3 - Integrado.
Cumpre ressaltar, no entanto, que as afirmações propostas visaram cobrir as
características, produtos e resultados esperados do modelo.
Dessa forma, é possível encontrar diferenças de percepções em afirmações relacionadas
a um mesmo elemento. A título de exemplo, para o KPA 2.1 Auditoria de
Conformidade, uma das afirmações relacionada à comunicação do resultado do trabalho
à Unidade auditada obteve 63% de percepção positiva quanto à existência, todavia, no
mesmo KPA uma das afirmações referente ao levantamento da estrutura de controle
para o planejamento do trabalho obteve apenas 9% de percepção positiva quanto à
existência.
Isto posto, o resultado final da percepção apresenta uma visão global, mas não significa
necessariamente que a AUDI atingiu determinada porcentagem de um elemento, pois
são diversos os critérios obrigatórios do modelo IA-CM que devem ser checados
individualmente para uma dimensão apropriada do nível de alcance.
Cumpre informar que os profissionais da AUDI, de forma opcional, apresentaram
justificativas à resposta encaminhada. Na sequência serão apresentados os resultados da
aplicação dos formulários para cada um dos elementos e análise das respostas
quantitativas e qualitativas elaboradas pela Equipe responsável por este Diagnóstico.

140

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Serviços e Papel da Auditoria Interna
Em resumo, a percepção da AUDI para o Nível 2 é de que faltam documentos que
especifiquem e orientem corretamente os trabalhos de Auditoria de Conformidade, visto
que em 75% das respostas houve discordância quanto às afirmações sobre a existência
formal de documentos, normativos, manuais, entre outros. Todavia para o Nível 2, foi
possível identificar que quase 60% das respostas indicam a realização de determinadas
atividades oriundas de práticas estabelecidas na Coordenadoria, mesmo que tais práticas
não estejam formalizadas e padronizadas.
Já para o Nível 3, verifica-se que a percepção da ausência de previsão normativa,
documentos, entre outros, é maior (89%) e que a institucionalização, referente à
auditoria de desempenho ou serviços de consultoria é muito baixa (31%). Ressalta-se
que nas justificativas foi possível identificar que muitos colaboradores da AUDI
entenderam que nunca realizaram um trabalho de auditoria que seja compatível, total ou
parcialmente, ao Nível 3.
Figura C-3 - Percepção da AUDI: Serviços e Papel da Auditoria Interna

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral (2020)

Pontos de atenção da análise das respostas qualitativas:
Nível 2 - Infraestrutura




Fragilidades na avaliação do controle interno e dos riscos de auditoria (para fins
de planejamento), os quais, quando realizados, são produzidos de maneira não
padronizada e/ou não estruturada na elaboração da Proposta de Ordem de
Serviço (POS) ou da Ordem de Serviço (OS);
Aumento ou redução do conteúdo da OS durante a execução dos trabalhos de
auditoria;

141

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907




Ausência de organização dos papéis de trabalho de forma padronizada e clara;
Ausência da correta definição sobre os tipos de auditoria, incluindo
diferenciação entre Auditoria de Conformidade e Apuração.

Nível 3 - Integrado





Ausência de acesso aos processos restritos da Prefeitura de SP para o correto
levantamento de informações preliminares à Auditoria de Desempenho;
Ausência de definição clara sobre os conceitos de Auditoria de Desempenho e
Serviços de Consultoria a serem executados pela AUDI;
Ausência de capacitação para executar trabalhos de Auditoria de Desempenho
e/ou Serviços de Consultoria;
Ausência de feedbacks sobre a efetividade dos trabalhos executados.

Gestão de Pessoas
A percepção da AUDI, para o Nível 2, consiste na falta de documentos suficientes para
direcionar as atividades e projetos que visam o aprimoramento constante dos
profissionais da auditoria e sua retenção, visto que 64% das respostas indicam
discordância das afirmativas relacionadas à existência de manuais ou documentos
congêneres. Apesar disso, 52% das respostas indicam que os profissionais da AUDI
acreditam ter participado de atividades relacionadas à adequada seleção de profissionais
e de cursos para o aprimoramento das atividades desenvolvidas, indicando a
institucionalização de tais práticas, embora ainda incipientes.
Quanto ao resultado do Nível 3, é possível depreender que prevalece a opinião de que
inexistem manuais, legislação ou congêneres, que visem o planejamento dos trabalhos
de acordo com os recursos humanos disponíveis e a qualificação profissional da equipe
da Auditoria Interna, uma vez que 78% das respostas do setor foram contrárias às
afirmativas quanto à existência de políticas internas e/ou documentos. Também houve
baixa adesão quanto às afirmativas referentes à institucionalização, uma vez que
somente 31% das respostas indicaram a compatibilidade com alguma situação
compatível com o Nível 3.

142

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Figura C-4- Percepção da AUDI: Gestão de Pessoas

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral (2020)

Pontos de atenção da análise das respostas qualitativas:
Nível 2 - Infraestrutura




O controle da Supervisão de Gestão de Pessoas (SUGESP) da Coordenadoria de
Administração e Finanças (CAF) desta Controladoria Geral, quanto aos cursos
realizados, tem como objetivo apenas o registro de informações, com vistas à
verificação do cumprimento dos requisitos para progressão e promoção
funcional. Desta forma, inexiste uma análise qualitativa quanto ao conteúdo
programático ou um programa pré-estabelecido de formação técnica instituído
para os profissionais da AUDI;
A distribuição dos trabalhos considera, na medida do possível, as habilidades, os
conhecimentos técnicos e as afinidades entre os membros da equipe da Auditoria
Interna, todavia, tal prática não é realizada de forma estruturada.

Nível 3 - Integrado




Nos últimos anos, o foco dos trabalhos compreendeu a redução do estoque de
demandas externas115 (Ministério Público, Gabinete, Ouvidoria, etc.), em
detrimento aos trabalhos planejados, os quais deveriam considerar os recursos e
as competências técnicas disponíveis;
Verifica-se a necessidade de incentivar a interação entre as diferentes diretorias,
e entre os auditores, visando o compartilhamento de conhecimentos;

115

Minuta do Manual Operacional de Recebimento e Tratamento de Demandas 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.
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Devido ao rodízio, quanto à coordenação da equipe de auditoria, nem sempre a
liderança do trabalho é atribuída ao profissional mais adequado.

Práticas Profissionais
Compreende-se, no que se refere ao Nível 2, que, apesar de algumas atividades já serem
exercidas pela AUDI, existe uma significativa carência em relação aos manuais e/ou
normativos vigentes, os quais deveriam estabelecer práticas formais para o setor,
indicada por 68% das respostas.
Por exemplo, os membros de AUDI entenderam que não há atualmente instrumentos
técnico/normativos que orientem sobre como deve ser realizado o planejamento de cada
trabalho de auditoria, quais parâmetros devem ser utilizados para a elaboração de
estimativa de recursos a serem destinados a determinado trabalho, o próprio
gerenciamento da atividade em si, entre outros.
Quanto ao Nível 3, verifica-se a percepção, indicada por 88% das respostas, de que,
atualmente, não existe uma estrutura de gerenciamento de riscos na Prefeitura, restando,
desse modo, prejudicada a análise de riscos necessária para embasamento de um
planejamento periódico de auditoria baseado em riscos.
De igual forma, não foi identificada a implantação de Programa de Garantia e de
Melhoria de Qualidade (PGMQ) ou processos correlatos que tenham por intuito avaliar
a eficácia/contribuição da atividade de Auditoria Interna.
Figura C-5 - Percepção da AUDI: Práticas Profissionais

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral (2020)

Pontos de atenção da análise das respostas qualitativas:

144

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Nível 2 - Infraestrutura




Falta de parâmetros e orientações gerais para estabelecimento da estimativa de
recursos humanos (horas/homem) elaborada na etapa de planejamento e inserida
atualmente na Ordem de Serviço de cada trabalho;
Ausência de metodologias, procedimentos e ferramentas padrões utilizados pela
atividade de Auditoria Interna durante cada etapa dos trabalhos desenvolvidos,
causando fragilidades na padronização dos trabalhos realizados pelo setor;
Falta de processos e controles adequados e suficientes para assegurar a
qualidade dos trabalhos de auditoria.

Nível 3 - Integrado




Ausência de estrutura de gerenciamento de riscos que contemple todas as
Unidades da Prefeitura;
Necessidade de alinhamento estratégico entre a Coordenadoria de Auditoria
Geral e as demais Unidades da municipalidade;
Ausência de avaliações periódicas de agentes internos e externos acerca da
qualidade dos trabalhos desenvolvidos pela AUDI (Programa de Garantia e de
Melhoria de Qualidade).

Gerenciamento do Desempenho e Accountability
Em resumo, a percepção majoritária de AUDI para o Nível 2, quanto aos KPAs
relativos ao Plano de Negócios em AUDI e Orçamento Próprio, indica a pouca
existência de práticas formalizadas e padronizadas (25%), acompanhados de uma
percepção de nível de institucionalização semelhante (32%).
Já para o Nível 3, percebe-se que a percepção de formalização de práticas é ligeiramente
inferior (16%) que sua institucionalização (25%), no entanto os níveis de existência e
institucionalização são ainda mais baixos que os encontrados no Nível 2.
Quanto à avaliação da percepção dos profissionais da AUDI, com relação ao
gerenciamento do desempenho e accountability, é prudente destacar que as respostas
obtidas estão sujeitas também à influência da qualidade dos fluxos de comunicação
dentro do setor, uma vez que as atividades relacionadas ao gerenciamento de
desempenho e prestação de contas são exercidas majoritariamente pelos responsáveis
pela coordenação e supervisores dos trabalhos.
Em decorrência, as repostas fornecidas pelos servidores com função gerencial
(integrantes da coordenação e diretoria da AUDI), apresentam maior uniformidade nos
resultados, pois estes, em razão dos cargos ocupados, possuem atribuições e
responsabilidades vinculadas ao desempenho e prestação de contas, no entanto, não
diferem significativamente da percepção global.
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Figura C-6 - Percepção da AUDI: Gerenciamento do Desempenho e Accountability

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral (2020)

Pontos de atenção da análise das respostas qualitativas:
Nível 2 - Infraestrutura




As respostas dos profissionais da AUDI indicam existência de alguns
componentes de um Plano de Negócios de Auditoria Interna, porém de modo
disperso. A diversidade de documentos e fontes apontadas nos questionários
pode ser atribuída também à falta de uniformidade no entendimento do conceito
de Plano de Negócios e seus elementos característicos;
A CGM possui orçamento anual próprio sujeito a regulamentação específica, no
entanto, a equipe da AUDI não indica perceber a existência de mecanismos de
estimativa, acompanhamento e revisão relacionados à atuação e objetivos
específicos da atividade de Auditoria Interna.

Nível 3 - Integrado




Parte da elevada divergência entre as justificativas apresentadas pelas respostas
ao questionário de percepção pode ser atribuída à falta de consenso sobre a
aplicabilidade do Manual Operacional Versão 1.02 (2017) ou de novos manuais
em elaboração;
Considerando que o Manual em elaboração não foi amplamente divulgado, a
percepção da equipe pode corresponder à expectativa de formalização de
práticas já institucionalizadas no setor.
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Cultura e Relacionamento Organizacional
A percepção da AUDI para o Nível 2 é de que falta a formalização de procedimentos,
fluxos e delimitação de responsabilidades quanto ao gerenciamento da atividade de
auditoria em suas próprias operações e relacionamentos, visto que 68% das respostas
indicaram discordâncias às afirmações sobre a existência formal de documentos,
normativos, manuais, entre outros. Para o Nível 2, entretanto, foi possível identificar
que 57% das respostas indicaram a percepção de que as atividades de gerenciamento
que envolvem os relacionamentos internos são realizadas em AUDI, mesmo que não
estejam formalizadas e padronizadas.
Para o Nível 3, por sua vez, nota-se que a percepção da AUDI de ausência de
formalização é maior (88%) e que a institucionalização, referente ao papel da CGM
como parte integrante da equipe de gerenciamento da PMSP é muito baixa (15%).
Figura C-7 - Percepção da AUDI: Cultura e Relacionamento Organizacional

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral (2020)

Pontos de atenção da análise das respostas qualitativas:
Nível 2 - Infraestrutura




Apesar da existência de práticas de gestão, direção e comunicação na AUDI, há
a percepção de que existe grande assimetria de informações, tanto entre
auditores quanto entre divisões, sobre trabalhos em andamento, conhecimento e
práticas da área;
As relações de reporte são realizadas de forma padronizada dentro da divisão,
contudo não existe formalização do procedimento. Dessa forma, pode haver
diferenças entre a forma de reporte entre divisões distintas;
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A AUDI encontra dificuldades de obtenção de recursos adicionais para a
realização de atividades específicas, principalmente quando necessários recursos
tecnológicos.

Nível 3 - Integrado





A CGM não participa de colegiados que tratam de assuntos estratégicos, tal
como a JOF e o comitê de crise instituído em razão da pandemia do coronavírus;
O relacionamento da AUDI com outros órgãos de controle, apesar de haver
iniciativas pontuais, ainda não é estruturado o suficiente a ponto de haver uma
coordenação de esforços que evite a duplicidade de trabalhos e o aumento da
eficiência de forma padronizada e continuada;
O Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e outros instrumentos de
planejamento dos trabalhos de auditoria da AUDI não contemplam qualquer
contribuição da alta administração das Unidades.

Estruturas de Governança
A percepção da AUDI para o Nível 2 evidencia a ausência de estatuto ou normativo
estabelecendo diversos aspectos relevantes para a atividade de Auditoria Interna, tendo
em vista que 69% das respostas discordaram das afirmações acerca da existência formal
desses elementos. Dentre eles, cita-se a missão e a visão da AUDI. Falta ainda previsão
acerca dos padrões profissionais e melhores práticas a serem observadas em AUDI.
Embora tais aspectos não estejam formalizados em normativo, 53% das respostas
afirmaram que a AUDI atua de acordo com esses conceitos.
Em relação ao Nível 3, 82% das respostas foram no sentindo de inexistência de previsão
normativa que direcione à AUDI os recursos necessários à execução de suas atividades
e que identifique os riscos e o impacto das limitações de recursos às atividades de AI.
Nesse percentual também se incluem respostas negativas quanto à: existência de
mecanismo ou processo para supervisão e aconselhamento à AUDI; promoção e o
fomento a atividade de controle interno; implantação de um modelo eficaz de Três
Linhas de Defesa dentro da PSMP. Ainda de acordo com a percepção de AUDI, a
ausência normativa dos mecanismos mencionados impacta na institucionalização dos
mesmos, já que 71% dos respondentes desconhecem essas práticas na atividade
cotidiana de AUDI.
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Figura C-8 - Percepção de AUDI: Estruturas de Governança

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Geral (2020)

Pontos de atenção da análise das respostas qualitativas:
Nível 2 - Infraestrutura




Inexistência de procedimentos formais para acesso a pessoas, informações,
registros e propriedades pertinentes à execução dos trabalhos de AUDI;
Ausência de orientação acerca de procedimentos a serem adotados quando da
negativa ao acesso a dados e informações;
Inexistência de previsão acerca dos padrões profissionais a serem observados no
desempenho das atividades de AI.

Nível 3 - Integrado





Risco de prejuízo às atividades de Auditoria Interna em razão de restrições
orçamentárias verificadas na AUDI;
Impressão de que determinados órgãos da PMSP desconhecem a AUDI e suas
atribuições;
Insuficiência de políticas de fomento e fortalecimento das atividades de controle
interno;
Ausência de integração e cooperação da AUDI com as demais unidades de
controle interno existentes nos demais órgãos da PMSP.
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