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1.1.1.1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

1.11.11.11.1 AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    

O Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, que representa os órgãos de controle Interno da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios de Capitais, reconhecendo a necessidade de 

fortalecimento do sistema de controle interno e da função de auditoria interna Brasil procurou apoio do 

Banco Mundial. 

Sendo estratégia do Banco Mundial ajudar os países a melhorar sua capacidade econômica e, considerando 

que o controle interno é um dos principais pilares do crescimento econômico, foi estabelecida a parceria 

com o CONACI, que se iniciou no ano de 2014, durante o seminário “O Controle Interno Governamental no 

Brasil – Velhos Desafios, Novas Perspetivas”, na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil com a criação de 

um Grupo de Trabalho (GT). 

O GT, como parte das iniciativas para fortalecer o sistema de controle interno no setor público do Brasil, 

tem trabalhado no sentido de motivar uma melhoria na capacidade de auditoria interna das Entidades de 

Controle Interno do Brasil (CGEs e CGMs).  

Neste sentido, foi acordado pelo GT serem feitas avaliações às Controladorias do Brasil para identificar as 

forças e as áreas para aprimoramento da atividade de auditoria interna usando o modelo de capacidade da 

auditoria interna (IA-CM)1. Numa primeira fase, e para validar a utilidade do modelo foram feitas avaliações 

usando o modelo IA-CM das Controladorias-Gerais dos Estados do Maranhão, Minas Gerais e Piauí, 

escolhidas como piloto. Nesta primeira fase foram feitos estudos ao longo de três meses, visitas in loco e 

entrevistas que resultaram em relatórios com o diagnóstico da situação dessas CGEs e, a partir daí, 

traçaram-se as estratégias para a implementação das melhorias que se mostraram necessárias. 

Verificou-se que o modelo IA-CM é uma ferramenta de planejamento estratégico que funciona como um 

veículo de visão e comunicação, uma base para avaliação e um mapa para aperfeiçoamento ordenado 

razões porque se torna um instrumento útil para as Controladorias. Esta ferramenta, além de permitir 

identificar as forças e as áreas para aprimoramento da atividade de auditoria interna, permite que os chefes 

dos órgãos de controle interno, sabendo o seu nível de capacidade, as atividades que tem institucionalizadas 

e as que necessita desenvolver e institucionalizar, terem um maior poder de argumentação e de negociação 

com o chefe do Poder Executivo e outros interessados no seu desenvolvimento. 

Os resultados da validação das auto-avaliações das CGEs piloto foram apresentados no seminário de Brasília 

em Maio de 2015 e verificou-se que este modelo de diagnóstico permite identificar as áreas que precisam 

ser aprimoradas e, ao mesmo tempo, monitorar periodicamente a evolução das ações, o que é de suma 

relevância para assegurar o impacto previsto. Assim, outros órgãos de controle interno mostraram interesse 

em fazer a autoavaliação e mensurar o seu nível de capacidade de auditoria interna.   

Na reunião do CONACI, que decorreu na sede da CGU em Maio de 2015, 12 órgãos de controle interno 

inscreveram-se para fazerem a avaliação, 10 dos estados: Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Mato 

Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, e 2 dos Municípios: Fortaleza e Maceió. 

                                                           
1 The Internal Audit Capability Model (IA-CM) for the Public Sector (The IIA Research Foundation, 2009). 
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Os representantes dos 12 órgãos de controle interno (máximo de 3) estiveram presentes em Brasília, de 28 

a 30 de Outubro de 2015 e aprenderam sobre a ferramenta e como fazer a autoavaliação e que evidência 

recolher. As autoavaliações foram então feitas por cada órgão até 30 de Novembro e enviadas para o par, 

para revisão, até 30 de dezembro. 

Este relatório corresponde à validação da autoavaliação feita pela CG do Distrito Federal e revista pela CGE 

de Goiás. A Autoavaliação foi concluída em Junho. 

A validação foi feita à posteriori, por Maria João Kaizeler, especialista em gestão financeira (FMS) do 

departamento de mobilização e gestão de recursos públicos (PRMM) da prática global de governança 

(GGODR) do Banco Mundial, baseando-se na análise das respostas da autoavaliação, comentários da revisão 

feita pelo par, análise da documentação evidência (na sua maioria normativo legal) e leitura das respostas 

das entrevistas aos stakeholders. Para uma validação mais aprofundada seria necessário que a especialista 

participasse das entrevistas e analisasse in loco os documentos que justificam e validam a evidência base. 

A Autoavaliação e validação apoia a CGDF no desenvolvimento de uma estratégia e plano de ação com o 

caminho para atingir uma função de auditoria interna mais eficiente no curto e médio prazo. 

Os destaques gerais e as recomendações para ação no curto prazo estão detalhados na seção 2.2. O plano 

de ação para as recomendações prioritárias de curto prazo estão na seção 2.2.3. 

O resumo final da autoavaliação está no anexo C deste relatório. Note-se que a CGDF sugeriu algumas 

atividades para suportar a melhoria da capacidade. Essas sugestões estão incorporadas na seção 2.3 que 

apresenta Os 6 elementos do IA-CM: Conclusões e Áreas para melhoria. 

As seguintes considerações foram importantes para assegurar o sucesso da avaliação e validação: 

• Apoio da gestão de topo da CGDF (controlador e diretores) e dos stakeholders; 

• Envolvimento dos Auditores Internos em todas as fases; 

• Planos de ação que reforcem processos sustentáveis e que possam ser realisticamente 

implementados. 

Fatores relacionados com o ambiente externo, como aqueles encontrados no Brasil relativos às estruturas 

de governança, gestão de risco, gestão financeira e controle e gestão de pessoas, bem como aqueles 

verificados no Estado e na CGDF, relativamente à capacidade institucional e ao nível de recursos existente, 

devem ser considerados aquando do desenvolvimento das estratégias e planos de ação para que possam 

sustentar os macroprocessos chave (KPAs). Neste sentido, em 2016, a CGDF contribuiu para a 

institucionalização de práticas internacionais de gestão, no âmbito do governo de estado do Distrito 

Federal, através da elaboração de normativos como Gestão de Risco, Coso, Código de Ética, e 

Responsabilidade administrativa e civil. 

 

 

1.21.21.21.2 O processo de validação do IAO processo de validação do IAO processo de validação do IAO processo de validação do IA----CMCMCMCM    

A metodologia detalhada para fazer a validação independente da Autoavaliação dos Órgãos de Controle 

pode ser encontrada no anexo B. A metodologia inclui as tarefas que deverão ser feitas antes, durante e 
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após a validação e os principais resultados esperados (B.1). Também incluídos no anexo estão: a lista de 

pessoas da CGDF e outros stakeholders externos à CGDF que foram entrevistados (B.2); as principais linhas 

de questionário para os ofícios entrevista (B.3); e a relação de documentos importantes para recolher como 

evidência (B.4). 

1.31.31.31.3 O Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IAO Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IAO Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IAO Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA----CM)CM)CM)CM)    

O IA-CM é uma ferramenta internacionalmente reconhecida que identifica os fundamentos necessários 

para uma função de auditoria interna efetiva no setor público. É um modelo universal com comparabilidade 

à volta de princípios, práticas e processos que pode ser aplicada globalmente. 

O modelo identifica 5 níveis progressivos de capacidade, amarrados a práticas lideres: Nível 1 – Inicial; Nível 

2 – Infraestrutura; Nível 3 – Integrado; Nível 4 – Gerenciado; Nível 5 – Otimizado. Cada nível de capacidade 

identifica Macroprocessos-chave (KPAs) e práticas essenciais que deverão ser 

implementados/institucionalizados dentro dos seis elementos de uma atividade de auditoria interna 

identificados no modelo. 

Os seis elementos do IA-CM são: 

1. Serviços e Papel da Auditoria Interna 

2. Gestão de Pessoas 

3. Práticas Profissionais 

4. Gestão de Performance e Accountability/Responsabilidade 

5. Cultura e Relacionamento Organizacional 

6. Estruturas de Governança 

 

Mais detalhes sobre a estrutura do IA-CM pode ser encontrados no Anexo A. 
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2.2.2.2. SumSumSumSumário do Diagnósticoário do Diagnósticoário do Diagnósticoário do Diagnóstico    IAIAIAIA----CMCMCMCM    
 

A capacidade de uma função de auditoria interna é influenciada pelo ambiente de controle externo, pelo 

arcabouço institucional e pela infraestrutura da organização onde se encontra inserida, e pela capacidade 

da atividade de auditoria interna em si mesma. Por esta razão, esta seção começa por apresentar o contexto 

geral do ambiente de controle interno do Brasil e em específico do Distrito Federal. A Secção 2.2 fornece 

recomendações gerais prioritárias do IA-CM junto com a matriz de 1 página do IA-CM resultado da 

autoavaliação da CGDF. O Plano de ação da CGDF também está incluído. A Seção 2.3 providencia uma 

descrição mais detalhada do status atual da CGDF em respeito a cada um dos seis elementos do IA-CM e 

destaca as várias áreas para melhoria que resultaram da avaliação. 

 

2.12.12.12.1 Ambiente de ControleAmbiente de ControleAmbiente de ControleAmbiente de Controle    

2.1.12.1.12.1.12.1.1    Republica Federativa do BrasilRepublica Federativa do BrasilRepublica Federativa do BrasilRepublica Federativa do Brasil2222    
 

A Constituição Federal de 1988 é o documento principal que estabelece a estrutura e mandato das várias 

entidades de controle no Brasil. 

Existem três níveis de governo na federação do Brasil: o governo federal, 26 estados e o distrito federal 

onde a capital Brasília está localizada), e 5.570 municípios. 

O governo federal exerce o controle sobre o governo central. 

Os 26 estados brasileiros e o Distrito federal são semiautónomos, com entidades que se autogovernam com 

relativa independência financeira. Cada estado tem a sua própria estrutura de governo, que espelha a 

estrutura do nível federal. A Constituição de 1988, permite aos estados manter os seus próprios impostos 

e taxas, e obriga a alocação regular de uma percentagem dos impostos recolhidos localmente pelo governo 

federal. O papel executivo é mantido pelo governador e seus secretários nomeados. 

Os municípios são o terceiro nível da Republica Federativa do Brasil. Cada município tem a sua própria lei 

orgânica e tem permissão de recolhimento de taxas e impostos. Os municípios são governados por perfeitos 

nomeados e por uma câmara de vereadores. 

No que respeita a entidades de controle, a Constituição Federal de 1988 prevê que o controle externo da 

administração pública federal é da responsabilidade do Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de 

Contas da União (TCU). O TCU desempenha o seu papel auxiliar ao Congresso Nacional em duas maneiras 

principais. Primeiro, ele emite um parecer prévio das contas de fim de ano do governo como contribuição 

técnica para o trabalho da Comissão Mista do Planejamento, Orçamento e Controle. Em segundo lugar, tem 

uma função consultiva de prestar assessoria permanente ao Congresso Nacional sobre a execução 

                                                           
2 Estrutura de Controle no Brasil, 15 de Abril de 2015, Governance Global Practice, Brazil Country Management Unit, 
LAC Region 
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orçamental. A Constituição Federal de 1988 dá ao Congresso Nacional e às comissões do Congresso a 

possibilidade de solicitar ao TCU a realização de inspeções e auditorias específicas. 

Há também um Tribunal de Contas de Estado (TCE) em cada estado e no Distrito Federal. Cada TCE reporta 

ao Poder Legislativo de seu estado. Eles são as entidades responsáveis por fazer auditorias financeiras, de 

conformidade e operacionais e revisões especiais da execução do orçamento e da qualidade dos gastos 

governamentais no nível estadual. Há 27 TCEs (e seis TCMs). 

No que diz respeito ao controle interno, a Controladoria-Geral da União (CGU) é responsável pela luta 

contra os atos de corrupção e por aumentar a transparência no âmbito da administração pública federal. 

Ela está localizada dentro do Gabinete do Presidente da República e tem quatro funções principais: 

promoção da transparência e do envolvimento dos cidadãos; ouvidoria; controle interno; e auditoria 

interna. A auditoria interna na administração pública federal direta do Brasil está altamente centralizada 

dentro da Secretaria Federal de Controle Interno da CGU. Cada organização da administração pública 

federal direta é apoiada por uma "divisão de auditoria interna” dentro da Secretaria de Controle Interno 

Federal. Além disso, em cada Ministério, há um Assessor Especial de Controle Interno, que faz parte da 

carreira da CGU, mas é nomeado pelo e reporta-se ao gestor do Ministério (Ministro). 

Algumas entidades da administração pública direta têm as suas próprias unidades de auditoria interna 

(CISET). Estas incluem o Gabinete do Presidente da República (a CISET também audita o Escritório do 

Controlador Geral da União) e os Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa e do Sistema Único de 

Saúde. A CGU tem 26 escritórios regionais, um em cada estado. 

A CGU também fornece orientação funcional e apoio às organizações da administração pública indireta. A 

Lei Federal nº 10.180/2001 que trata sobre a organização dos sistemas de planejamento, orçamento, gestão 

financeira, contábil e de controles internos da administração pública federal, exige que todas as 

organizações da administração pública indireta estabeleçam as suas próprias unidades de auditoria interna. 

Este requisito foi introduzido em 2001 como parte da reestruturação da função de auditoria interna da 

administração pública federal. 

Ao nível estadual, os estados estabeleceram os seus próprios órgãos de controle interno (Controladorias 

Gerais do Estado - CGEs), mas a sua capacidade e modus operandi difere. Alguns gozam do estatuto de uma 

posição ministerial, enquanto outros ainda são um departamento no gabinete do governador ou do 

Ministério da Fazenda do Estado. 

Alguns municípios também estabeleceram órgãos de controle interno (CGMs). 

 

2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2                                 Estado dEstado dEstado dEstado do DFo DFo DFo DF    

O Sistema de Controle Interno do Distrito Federal de que trata o artigo 80 da Lei Orgânica do Distrito 

Federal foi criado pela Lei n.º 830 de 27 de dezembro de 1994 com as finalidades de:  

− avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e dos orçamentos do Distrito Federal;  
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− comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão 

orçamentária, financeira, contábil e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração do 

Distrito Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

− exercer o controle sobre o deferimento de vantagem e a forma de calcular qualquer parcela 

integrante da remuneração, vencimento ou salário dos Membros ou servidores da Administração 

do Distrito Federal;  

− exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos, haveres e 

endividamento do Distrito Federal;  

− avaliar a relação de custo e benefício das renúncias de receitas e dos incentivos, remissões, 

parcelamento de dívidas, anistias, isenções, subsídios, benefícios e afins de natureza financeira, 

tributária, creditícia e outras; e  

− apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 

A Controladoria-Geral do Distrito Federal, para o cumprimento de suas competências legais e a execução 

de suas atividades específicas, possui a estrutura orgânica e hierárquica atual disposta no Decreto nº 

36.877, de 16 de novembro de 2015. Desse modo, atua na supervisão, no tratamento e na orientação dos 

dados e das informações disponibilizáveis no Portal da Transparência; na supervisão e na coordenação do 

sistema de controle interno; na correição e na auditoria administrativa; na supervisão e na coordenação 

dos serviços das ouvidorias públicas do Distrito Federal; na defesa do patrimônio público e da transparência; 

na prevenção da corrupção; na verificação dos princípios constitucionais nos atos da Administração Pública; 

bem como na apuração de indícios de irregularidades administrativas. 

Missão: Orientar e controlar a correta aplicação dos recursos públicos, por meio de uma gestão 

transparente e com a participação da sociedade. 

Visão: Ser reconhecido como órgão permanente de excelência no controle da gestão pública, com 

transparência e participação social. 

Os valores escolhidos como representativos na consecução de sua missão são: ética, honestidade, 

sinceridade, imparcialidade, moralidade e legalidade, todos sob um mesmo princípio maior – o da 

Transparência – pautado por uma gestão participativa, com foco no cidadão, em busca da legalidade e de 

uma maior interação com a sociedade. 

Legislação de referência: 

� Arts. 70 e 74 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Previsão Constitucional do 

Sistema de Controle Interno);  

� Arts. 77, 80 e 88 da Lei Orgânica do Distrito Federal de 1994 (previsão do Sistema de Controle Interno 

no âmbito do Distrito Federal);  

� Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar Distrital no 1/1994 (Lei Orgânica do TCDF determina a 

obrigatoriedade de realizar auditoria pelo Órgão de Controle Interno);  

� Resolução nº 38/1990 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF (regula a tomada e prestação 

de contas anuais dos dirigentes e ordenadores de despesas);  

� Lei Distrital nº 830/1994 (Cria o Sistema de Controle Interno do Distrito Federal);  
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� Leis Distritais nºs 3.105/2002 e 3.163/2003 (Atribui competências e responsabilidades com a criação da 

Corregedoria-Geral do DF com status de Secretaria de Estado);  

� Lei Distrital nº 4.448/2009 (cria a carreira de Auditoria de Controle Interno - e demais normas 

infraconstitucionais Distritais). 

� Portaria n.º 226/2015 – CGDF (disciplina a realização das ações de controle pela CGDF na administração 

direta e indireta - consolida os procedimentos e demonstra os fluxos de trabalho, apresenta os produtos 

específicos de auditoria, os canais de comunicação de AI e reforça o acesso pleno às informações da 

organização. Prevê-se a inclusão no planejamento de 2017, a formatação desse normativo para manuais 

de auditoria interna e inspeção). 

Em observância à Lei n.º 4.448/2009, art. 18, a realização de ações de controle é prerrogativa exclusiva dos 

membros da carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, a qual é legalmente definida 

como carreira típica de Estado. 

 

A estrutura da Controladoria-Geral do Distrito Federal é a seguinte: 

 

Em agosto de 2016 foi criada a Unidade de Harmonização Central, no formato de assessoria ao Gabinete do 

Controlador Geral, inspirada no modelo europeu de controle interno, Public Internal Financial Control – 

PIFC. A unidade, além de propor métodos para institucionalização de atividades e macroprocessos 

requeridos para atender ao modelo IA-CM, atuará com fins de colaboração e de harmonização para o 

aprimoramento do sistema de governança do Distrito Federal, 
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A Subcontroladoria de Controle Interno – SUBCI é a área responsável pela realização das ações de controle 

no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal, por meio de auditorias e inspeções que resultam na 

análise e fiscalização de ações e programas de governo. 

A SUBCI está estruturada de forma que a execução de ações de controle seja focada em riscos e nos grandes 

grupos de execução das despesas públicas, da seguinte forma: 

 

Em janeiro de 2017 houve a reestruturação administrativa na CGDF para segregar e identificar as atividades 

de auditoria interna e inspeção. Foram criadas a Coordenação-Geral de Auditoria e a Coordenação-Geral de 

Inspeção.  

 

O que é auditado: 

� Execução Orçamentária e Financeira.  

� Patrimônio das instituições públicas.  

� Gastos e contas públicas.  

� Atos sobre questões relacionadas aos servidores (processos de aposentadorias, pensões, reformas e 

orientações relacionadas a atos de pessoal).  

� Demais ações e programas. 
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Nos termos do Decreto nº 36.877, de 16 de novembro de 2015 compete à Subcontroladoria de Controle 

Interno, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Controlador-Geral do 

Distrito Federal:  

I. exercer o controle interno, no âmbito do Poder Executivo, no tocante às funções de controladoria e 

de auditoria governamental;  

II. proceder ao acompanhamento e à fiscalização quanto à legalidade, legitimidade e economicidade 

das gestões orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional, de atos de pessoal, da 

aplicação de subvenções e de recursos provenientes de renúncias de receitas dos órgãos e entidades 

do Poder Executivo do Distrito Federal, dos programas de governo e das políticas públicas;  

III. comprovar a legalidade da gestão governamental e avaliar os resultados, quanto à eficiência e 

eficácia da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial nos órgãos e entidades do Poder 

Executivo do Distrito Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito 

privado;  

IV. exercer o controle sobre o deferimento de vantagem e a forma de calcular qualquer parcela 

integrante da remuneração, vencimento ou salário dos membros ou servidores dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo do Distrito Federal;  

V. avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual - PPA, da Lei Orçamentária Anual 

- LOA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;  

VI. apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional.  

VII. examinar e aprovar os Planos Anuais de Atividades de Auditoria Interna das entidades da 

Administração Indireta do Distrito Federal;  

VIII. orientar o gestor público sobre matérias relacionadas à conformidade dos atos administrativos;  

IX. subsidiar o Controlador-Geral na verificação da consistência dos dados contidos no Relatório de 

Gestão Fiscal, conforme estabelecido na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e 

no artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;  

X. verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite de que 

tratam os artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101, de 2000, quando for o caso;  

XI. verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e 

mobiliária aos limites de que trata o artigo 31 da Lei Complementar nº 101, de 2000, quando for o 

caso;  

XII. verificar a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições 

constitucionais e as da Lei Complementar nº 101, de 2000, quando for o caso;  

XIII. propor apuração dos atos e fatos irregulares ou inquinados de vícios e ilegalidades, praticados por 

agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos do Distrito Federal, incluindo a 

apuração de denúncias e cumprimento de diligências, certificando-se de que, quem os utilize, 

justifique seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas 

das autoridades administrativas competentes;  

XIV. representar ao Controlador-Geral os casos de descumprimento de prazos, bem como o não 

atendimento das diligências pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal;  

XV. examinar e certificar as tomadas e prestações de contas anuais dos ordenadores de despesa, 

respeitadas as normas específicas quanto à matéria;  
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XVI. realizar auditorias e inspeções de natureza orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e 

operacional, inclusive dos fundos e programas especiais;  

XVII. examinar e certificar as tomadas de contas especiais instauradas no âmbito do Poder Executivo do 

Distrito Federal;  

XVIII. examinar e aprovar os processos de suprimentos de fundos de caráter reservado;  

XIX. normatizar, disciplinar e coordenar a atuação das Unidades de Controle Interno, sem prejuízo da 

vinculação hierárquica ao órgão da estrutura administrativa ao qual pertença, e de acordo com sua 

legislação específica;  

XX. prestar informações, em conformidade com o que estabelece a Lei de Acesso à Informação, no que 

se refere a sua área de competência;  

XXI. promover a realização de treinamentos e atualizações de procedimentos relativos a controle interno, 

auditorias públicas e demais processos de trabalho de sua competência;  

XXII. aprovar manuais de procedimentos relativos à sua área de atuação;  

XXIII. aprovar a normatização, sistematização e padronização dos procedimentos operacionais de sua área 

de atuação;  

XXIV. formular políticas e definir diretrizes das gestões relativas à sua área de atuação;  

XXV. aprovar a programação anual de auditoria; e  

XXVI. desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  

 

§1º A função de auditoria a que se refere o inciso I deste artigo será exercida, no âmbito da Administração 

Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Distrito Federal, exclusivamente pela Subcontroladoria de 

Controle Interno da Controladoria-Geral. 

 

§2º O apoio ao controle externo previsto no inciso VI deste artigo consiste na prestação de informações e 

de encaminhamento dos resultados das ações de controle interno exercidas no âmbito da Controladoria-

Geral, sem prejuízo do que dispuser a legislação específica.  

 

Para que a execução de ações de controle seja focada em riscos e nos grandes grupos de execução das 

despesas públicas, a estrutura da SUBCI é a que segue:  

1. Coordenação Geral de Auditoria: subdividida em Gestão de Riscos e Monitoramento das ações de 

controle 

2. Coordenação Geral de Inspeção: subdividida em pessoal, contas de governo, licitações e contratos.   

Importante mencionar que mais de 60% da força de trabalho da CGDF foi alocada para realização de 

trabalho em auditorias prévias e concomitantes.  

 

Desde a primeira reestruturação da CGDF, em 2015, quando foi instituída a área de Gestão de riscos, a 

atuação da auditoria interna tem sido mais próxima da gestão, contemplando a consultoria de gestão de 

riscos que atua com base nos referenciais normativos reconhecidos internacionalmente (ISO 31000:2009 – 

Gestão de Riscos, ISO 19011:2011 – diretrizes para auditoria de Sistemas de Gestão e Controle Interno – 

Estrutura Integrada – 2013 do Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway – COSO).  
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Adicionalmente, sob a supervisão técnica e normativa da Controladoria-Geral do Distrito Federal foram 

criadas nas estruturas organizacionais das Secretarias de Estado em cumprimento ao disposto no Decreto 

n° 32.752, de 4 de fevereiro de 2011, as Unidades de Controle Interno – UCI que deverão observar as 

diretrizes de proteção ao patrimônio público; confiabilidade das informações contábeis, financeiras e 

operacionais; promoção da eficiência e eficácia operacional; estímulo à aderência às politicas da 

Administração; racionalização dos procedimentos e otimização da alocação dos recursos humanos, 

materiais e financeiros; supressão de controles e demais ritos administrativos que se evidenciem como 

meramente formais, como duplicação e superposição de esforços, ou ainda cujo custo exceda os benefícios 

alcançados; e mitigação dos riscos inerentes à gestão. 

Os chefes das UCIs foram capacitados em gestão de riscos e vão auxiliar os trabalhos da CGDF na 

implantação do projeto nos órgãos e entidades do GDF. 

 

Em relação à Administração Indireta, o Decreto n.º 32.840/2011 dispôs sobre a supervisão técnica e a 

orientação normativa da CGDF sobre as unidades setoriais de Auditoria integradas às estruturas 

organizacionais da Administração Indireta do Distrito Federal. O decreto prevê que essas unidades devem 

atender ao que segue: 

I. encaminhar, para análise e aprovação, o planejamento anual de atividades de correição, auditoria e 

ouvidoria, até 31 de outubro do exercício anterior a que se referir; 

II. encaminhar, até 30 (trinta) dias após a conclusão dos trabalhos, os resultados das atividades de 

correição, auditoria e ouvidoria; 

III. observar a normatização, sistematização e padronização dos procedimentos de correição, auditoria 

e ouvidoria; 

IV. observar, na composição das equipes das unidades setoriais de correição, auditoria e ouvidoria, a 

formação e o perfil técnico compatível com as competências, atribuições e atividades exigidas para o 

desempenho das respetivas funções, bem como os requisitos contidos no art. 2º deste Decreto; e 

V. realizar trabalhos de correição, auditoria e ouvidoria determinados pela CGDF. 

Importante ressaltar que o Decreto também dispõe que a nomeação ou designação de responsável por 

funções de corregedoria, auditoria ou ouvidoria nas entidades de que trata o art. 1º deverá ser apreciada e 

previamente aprovada pela CGDF. 

 

A CGDF tem atuado de forma a cada vez mais estreitar o relacionamento com as unidades da administração 

indireta. Desde 2015 foi criada uma Coordenação de Modernização, Gestão e Unidades de Controle Interno, 

que acompanham e orientam os trabalhos dos auditores dessas unidades. 

Na última reestruturação organizacional que ocorreu em janeiro de 2017, esse trabalho continuará sendo 

realizado pela Diretoria de Auditoria de Relacionamento com as unidades descentralizadas de auditoria e 

controle interno.  

Em 6 de abril de 2017, a CGDF criou a Setorial Saúde com estrutura administrativa na Secretaria de Estado 

de Saúde do Distrito Federal. A unidade deverá funcionar conforme diretrizes e referências adotadas pela 

CGDF. Tal fato contribui com o aprimoramento do sistema de governança do Distrito Federal.  
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2.22.22.22.2 Destaques, Recomendações e Plano de AçãoDestaques, Recomendações e Plano de AçãoDestaques, Recomendações e Plano de AçãoDestaques, Recomendações e Plano de Ação    

2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1                                 ResumoResumoResumoResumo    
 

Com base na validação independente da autoavaliação IA-CM da CGDF, verifica-se que a CGDF tem algumas 

atividades e processos que ainda precisam ser implementadas e sustentadas para alcançar o Nível 2 - 

Infraestrutura. Todos os KPAs até e incluindo os que estão em um determinado nível devem ser 

institucionalizados para atingir esse nível. Neste caso, alguns KPAs no Nível 2 têm necessidade de reforço. 

A CGDF ainda depende em grande medida das competências específicas do auditor individual e não 

institucionalizou processos sustentáveis e repetíveis suficientes para mover totalmente do Nível 1 - Inicial 

ao Nível 2. No nível 1, o Governador e o Estado enfrentam o risco de não poder contar, ou rotineiramente 

beneficiar, do contributo de valor acrescentado da auditoria interna. O nível 1 não é um nível desejável, se 

quisermos que a auditoria interna contribua de forma confiável e consistente para a melhoria das 

operações. Nesse sentido, a CGDF tem colaborado de maneira relevante para a construção de um cenário 

de fortalecimento do sistema de controle interno do Distrito Federal.  

No que respeita a opinião do Controlador-geral da CGDF, o trabalho da Subsecretaria de Controle Interno 
está a agregar valor ao DF em duas dimensões principais, uma direta e outra indireta. No caso das auditorias 
prévias e concomitantes, os resultados são imediatos e representam, invariavelmente, economia de 
recursos e melhor qualidade na prestação dos serviços - nesse sentido, a CGDF produz resultados como 
fruto direto de suas próprias ações. Indiretamente, a melhoria da gestão é induzida por meio da 
implantação do projeto de gestão de risco, ao tratar os processos de cada unidade do GDF com vistas à 
mitigação dos diversos riscos inerentes às atividades de cada uma. 
 
De acordo com o Controlador-Geral, o trabalho de controle preventivo padece da dificuldade de 
mensuração de resultados. Isso porque sua grande virtude é impedir o mau uso do recurso público e 
assegurar a qualidade na prestação do serviço público. Como a atuação preventiva é uma inovação, ainda 
há procedimentos a serem redefinidos, como, por exemplo, o registro dos trabalhos, que ganhou uma 
feição muito mais dinâmica em relação ao planejamento que anteriormente era produzido para a realização 
de cada trabalho de fiscalização. Mais do que isso, todavia, é necessário que se faça uma avaliação dos 
resultados efetivos que o novo modelo tem produzido, para se decidir pela manutenção deste sistema, ou 
por algum tipo de ajuste que se faça necessário. Para tanto, em janeiro de 2017, foi criada na CGDF, a 
Diretoria de Auditoria de Desempenho e Resultados das Ações de Controle. 
 
Em termos de cultura de auditoria, ela impacta negativamente na efetividade da auditoria interna, porque 
ela normalmente está dissociada da preocupação com a efetividade das ações de controle. Nesse sentido, 
a mudança do "momento" da auditoria - de posterior para preventivo - gera desconfianças e inseguranças, 
por se tratar de um terreno muito novo, no qual o auditor passa a correr mais riscos, em função da 
proximidade que estabelece com os atos da gestão. Para isso a CGDF tem realizado diversos eventos de 
conscientização e capacitação de gestores com o objetivo de aproximá-los do controle e de esclarecer os 
papéis de responsabilidades da gestão, no que diz respeito aos controles prímários e às linhas de defesa. 
 
Quando à garantia da Independência da CGDF/Auditoria Interna, no que diz respeito ao relacionamento do 
mandatário do GDF - o Governador - com a CGDF, a cultura do órgão tem garantido, ao longo dos anos, o 
mínimo de independência na realização de suas ações, tendo em vista, principalmente, a existência de uma 
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carreira de auditoria que em grande medida é a própria garantia de independência de atuação dos 
auditores. Em 2016, houve um grande avanço em relação ao tema com a publicação do código de ética da 
carreira dos auditores internos lotados na CGDF, conforme prescrito nas normas internacionais de 
auditoria. 
 
O Controlador-Geral considera ainda que existem áreas onde a CGDF/Auditoria Interna pode melhorar. A 
CGDF avançou muito em relação à auditoria de pessoal, rubrica orçamentária que consome mais de 80% 
dos recursos do GDF e já está realizando trabalhos preventivos e de acompanhamento para o tema, que 
tem gerado economias relevantes ao erário  

O Controlador-Geral adjunto do DF (Subsecretaria de Controle Interno – SUBCI) considera que a mudança 
de estrutura ocorrida em novembro de 2015 possibilitou a SUBCI focar suas atividades em auditorias 
preventivas, na medida em que foca processos criticos da administração pública, compatibilizando-os com 
as categorias econômicas das despesas públicas. Dessa forma, a SUBCI pode agora se voltar 
concomitantemente à realização de diversos temas de maneira mais efetiva, como, por exemplo, 
programas, ações, atividades e processos de governo, dívida pública, ativos patrimoniais, instrumentos de 
parcerias com a iniciativa privada, resultados de obras públicas, prestação de serviços essenciais, etc. 
 
A forma de atuação mudou e a atuação preventiva é a marca do novo modelo de atuação. As análises são 
feitas desde o início do processo de provimento de insumos, serviços, obras e outras categorias. Além disso, 
o fomento à gestão de riscos na administração distrital, nos moldes da ISO 31000:2009, de responsabilidade 
da Controladoria Geral, conforme decreto editado pelo Governador, é um diferencial que está mudando 
para melhor a Administração, ressaltando que ao mesmo tempo a SUBCI busca instituir controles internos 
administrativos eficientes, usando como referência o COSO 2013. Os bons resultados são reais, a exemplo 
da gestão de riscos e fase de implementação no Hemocentro e no METRÔ. Atuações em parcerias público 
privadas, especialmente no Consórcio que é responsável pelo novo Centro Administrativo e na relação da 
CODHAB com a Caixa Econômica Federal, também produziram excelentes resultados ao ponto de gerar 
substanciais economias para o DF. 
 
Quanto à garantia da Independência da CGDF/Auditoria Interna, o Controlador-Geral adjunto considera que 
as atividades da SUBCI, por força da Lei n. 4448/2009, são exclusivas da carreira de Auditoria de controle 
Interno, considerada típica de estado. A lei prevê independência dos trabalhos de auditoria. Além da Lei, a 
SUBCI tem autonomia para propor planejamento das ações de controle e de abrir ordens de serviços, 
baseando-se em critérios de materialidade, criticidade e relevância. Adicionalmente, os auditores aplicam 
e defendem os princípios do código de ética dos servidores da carreira de auditoria de controle interno, 
entre eles a independência e a imparcialidade.   
 
Quando questionado sobre pontos de aprimoramento, o Controlador-Geral adjunto destacou a necessidade 
que havia de aprimorar o monitoramento dos resultados das ações de controle e a construção de um plano 
de negócios vinculado ao planejamento estratégico. Estas lacunas foram  supridas pelas ações 
desenvolvidas no exercício de 2016 e no início de 2017, nomeadamente a estruturação de uma diretoria de 
desempenho e resultados de ações de controle. O Plano de negócios foi elaborado e consolidou 
informações consideradas relevantes para a gestão. Registrou ainda que, com a decisão do GDF de 
implantar o modelo IACM, foi construído um plano estratégico com indicadores bem definidos e apresentou 
um plano de ação para o nível 2 do modelo IA-CM específico para produzir os produtos necessários para o 
modelo. Por fim destacou que a mudança de cultura organizacional que está sendo promovida na SUBCI, 
vai contribuir sobremaneira para os avanços em pauta. No que respeita áreas em que a capacidade da 
CGDF/Auditoria apresentou grande evolução: monitoramento de resultados das ações de controle, na 
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realização de auditorias preventivas, na auditoria baseada em riscos, na criação de Comitê de Harmonização 
e na implementação dos processos chaves do IA-CM. Porém pode evoluir na realização de auditorias 
operacionais. 
 
É opinião do Controlador-Geral adjunto que existe ambiente de apoio para a auditoria interna no Distrito 
Federal e prova disso foi a materialização da reestruturação da CGDF em novembro de 2015, a inclusão do 
modelo IACM no planejamento estratégico do Governo e no acordo de resultados firmado com o 
Governador, os recentes decretos editados pelo excelentíssimo Governador do Distrito Federal que 
institucionalizam o Código de Ética, a regulamentação da Lei Anticorrupção e definição para uso 
preferencial de boas práticas gerenciais (aplicação da ISO 31000 e COSO 2013 no âmbito do GDF). 
 
É importante notar os vários atributos positivos que foram observados durante a validação pelos 

entrevistados externos à CGDF. Pelas respostas aos questionários consegue-se entender que a Auditoria 

Interna agrega valor às partes relacionadas. Este valor dá-se tanto no aspeto da oferta de orientações e 

capacitação, quanto às recomendações emanadas nos relatórios conclusivos de auditoria e ao apoio à 

implementação e acompanhamento da gestão de risco nas unidades do governo do DF. Na entrevista à 

SEPLAG, o representante explicou que “a SUBCI/CGDF está agregando valor ao Governo do Distrito Federal 

mediante o desenvolvimento de procedimentos e ações de controle, tais como:  

a. ações de orientação, controle e fiscalização realizadas nos órgãos e entidades do GDF;  
b. a manutenção das Unidades de Controle Internos em órgãos e entidades do GDF mediante a 

disponibilização de um Auditor de Controle Interno para prestar aos gestores orientação 
preventiva, que implica na identificação antecipada de riscos e consequente correção de falhas e 
irregularidades, possibilitando o aprimoramento de procedimentos e o aperfeiçoamento das 
práticas administrativas. Além de importante assessoria quanto ao cumprimento das normas de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de pessoas;  

c. destaco os trabalhos prévios de orientações que está sendo prestada a Subsecretaria de Compras 
Governamentais/SCG/SEPLAG voltadas para o bom andamento das atividades de licitações e 
gestão de contratos corporativos; 

d.  avaliação da execução dos programas de governo quanto à eficácia e à eficiência, bem como da 
verificação da economicidade e comprovação da legalidade de suas ações e, por fim analisar os 
resultados, ações que possibilitam subsidiar decisões, apresentar recomendações, prestar contas 
à sociedade e extrair aprendizado com as possíveis falhas apontadas.  

e. implementação e manutenção do Portal das Unidades de Controle Interno que permite à 
SUBCI/CGDF ter acesso a dados gerenciais registrados pelas UCI’s permitindo a orientação e o 
acompanhamento das ações de controle desenvolvidas por cada uma dessas unidades; 

f. atuar na defesa do patrimônio público e no incremento da transparência na gestão pública;  
g. implementação e acompanhamento da gestão de risco nas unidades do Governo do Distrito 

Federal.” (SEPLAG-DF) 
 

Apesar do reconhecido valor, algumas sugestões de melhoria foram apresentadas pelos entrevistados: 

1. “Apesar de o trabalho de prevenção, orientação e apoio às UCIs estar sendo realizado, ainda há 

espaço para melhorias, que poderiam ser implementadas caso houvesse mais pessoas no Órgão 

Central de Controle.”(Casa Militar da Governadoria do DF) 

2.  “... essa Casa Militar já se reuniu com a CGDF para dar início à implantação de sua gestão de riscos, 

entendida como instrumento que tornarão mais claros os riscos envolvidos na gestão e controle, 

prevendo os riscos e diminuindo seus impactos.” (Casa Militar da Governadoria do DF) 
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3. “Sugiro rever a necessidade de inúmeras recomendações quanto à apuração de responsabilidades 
contidas nos relatórios de tomadas de contas anuais, auditorias especiais e inspeções, avaliando o 
custo/benefício do procedimento apuratório, pois com a edição do Decreto nº 37.906/2016 que 
transferiu a competência da instauração das tomadas de contas especiais para órgãos da 
administração direta e indireta do complexo administrativo do Distrito Federal, não dispomos de 
setorial específico composto de servidores capacitados para proceder a tantas apurações, sendo 
que, algumas, se mostram ineficazes. Ressalto também quanto à necessidade de a SUBCI 
disponibilizar um Auditor de Controle Interno para responder pela UCI/SEPLAG por ocasião dos 
afastamentos regulamentares do Chefe da UCI/SEPLAG, já que a função é exclusiva da carreira e 
assim podermos contar com a permanente orientação desse técnico. Por fim, iniciar a 
implementação da gestão de riscos nesta Secretaria.” (SEPLAG-DF)  

4. “Como parte integrante do Órgão Central de Controle Interno, é salutar que haja maior interlocução 
com todas as Unidades Orgânicas do Poder Executivo do Distrito Federal, aprimorando, desta 
forma, o assessoramento direto aos gestores.” (SEFAZ-DF) 

5. “Sugerimos fomentar constantemente a inclusão dos Controles Internos da Administração indireta 
nas ações de controle desenvolvidas pela SUBCI, a fim de preparar e atualizar os servidores que 
desenvolvem essas atividades na Administração indireta, alinhando suas atividades de controle às 
da Administração Direta, por suas Unidades de Controle Interno.” (EMATER) 

6. “Deve haver maior aproximação junto às Auditorias Internas da Adm. Indireta do GDF e priorização 
de trabalhos que tenham foco preventivo no aprimoramento da gestão.” (Terracap) 

7. “É inegável os benefícios que a implementação de modelos de gestão de risco pode proporcionar à 
Gestão, entretanto, tais modelagens devem ser aplicadas dentro de um contexto mais amplo de 
Governança Corporativa sob pena de não produzir os efeitos esperados.” (Terracap) 

8. “…no intuito de contribuir com a melhoria dos trabalhos da Unidade, tecemos as seguintes 
sugestões: 

− Orientar os auditores para que observem as particularidades/diferenças existentes entre os 
órgãos da Administração Direta e da lndireta, principalmente no que se refere a aplicação da 
legislação, licitações, gestão de contratos, orçamento público. 

− Em determinados momentos, a CGDF instituiu normativos, sistemas e procedimentos que mais 
adiante sofreram descontinuidade, como o SQD e o SAEWEB, reativados recentemente. Nesse 
sentido, recomendamos que esses procedimentos sejam melhor discutidos com as UCI's antes 
de sua elaboração e implementação. 

− Abrir mais oportunidades aos gestores de fornecer os esclarecimentos e justificativas 
necessários visando equacionar os apontamentos de auditoria, pois o entendimento 
equivocado ou mal esclarecido de um questionamento pode se transformar numa ressalva 
desnecessária. 

− Reduzir o lapso existente entre a realização da auditoria de regularidade nas contas da 
Companhia e a conclusão/envio do relatório final, uma vez que o trabalho, como já fora 
mencionado, subsidia a apreciação da prestação de contas pelos acionistas. 

− Fortalecer ainda mais a comunicação com as UCI's e criar novas oportunidades de treinamento, 
no intuito de melhorar os trabalhos de auditoria, reduzir a quantidade e a gravidade dos 
problemas detectados, e contribuir para a melhoria do controle interno de órgãos e entidades 
do DF.” (CAESB) 

 
Para colmatar os problemas, e responder às sugestões de melhoria dos entrevistados, a CGDF tomou um 

conjunto de medidas, a saber: 
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� Em janeiro de 2017, foi reestruturada a área de relacionamento com as unidades descentralizadas 

de auditoria e controle internos; 

� Foi desenvolvido um cronograma estratégico de implantação de gestão de risco nas unidades de 

complexidade alta que será cumprido ao longo dos próximos exercícios. 

� Foram feitas capacitações e discussões internas no sentido de customizar os procedimentos 
relacionados a: recomendações quanto à apuração de responsabilidades contidas nos relatórios de 
tomadas de contas anuais, auditorias especiais e inspeções; 

� A CGDF tem atuado de maneira mais próxima da gestão e realizado diversos encontros e eventos 

de capacitação e conscientização do gestor identificando e segregando bem os papéis de cada ator 

no sistema de controle interno. 

� O Fomento da inclusão dos Controles Internos da Administração indireta nas ações de controle 

desenvolvidas pela SUBCI, a fim de preparar e atualizar os servidores que desenvolvem essas 

atividades na Administração indireta, alinhando suas atividades de controle às da Administração 

Direta, por suas Unidades de Controle Interno foi um tema considerado no Acordo de Resultados 

assinado com o Governador, bem como no planejamento estratégico institucional da CGDF; 

� A utilização do SAEWEB passou a ser obrigatória no âmbito da SUBCI; 

� Além do relatório preliminar, foi criado um instrumento IAC – informativo de ação de controle que 

dá ciência à gestão sobre os trabalhos que estão em andamento porém que não foram finalizados; 

� O escopo do trabalho está atualmente mais adequado para atender a atividade mandatória e ter 

mais celeridade em relação ao prazo. 

A matriz de 1 página do IA-CM, mostrando o posicionamento da CGDF no modelo, pode ser encontrada na 

figura 2.2.1. A matriz identifica os KPAs que estão institucionalizados; aqueles em institucionalização - curto 

e médio prazo; aqueles que o CGDF poderia considerar institucionalização - médio e longo prazo; e os KPAs 

não plenamente avaliados na autoavaliação da CGDF. 

Após a matriz, o relatório identifica no ponto 2.2.2, as ações sugeridas para a CGDF tomar no futuro 

imediato para ajudar a fortalecer a auditoria interna. As respostas da CGDF e planos de ação estão incluídos 

na Secção 2.2.3. 

A secção 2.3, em seguida, fornece uma descrição mais pormenorizada do estado atual da CGDF com respeito 
a cada um dos seis elementos do IA-CM e destaca as várias áreas de melhoria resultantes da validação.  
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Figura 2.2.1 Posicionamento na Matriz IA-CM 

Níveis/Elementos 
Serviços e Papel 

da AI 

Gerenciamento de 

Pessoas 
Práticas Profissionais 

Gerenciamento do 

Desempenho e 

Accountability  

Cultura e Relacionamento 

Organizacional 
Estruturas de Governança 

Nível 5 

Otimização 

AI reconhecido 

como agente-

chave de mudança 

Liderança no 

envolvimento com 

órgãos profissionais 

Melhoria contínua das 

práticas profissionais Relatórios públicos 

sobre sua eficácia 

Relações eficazes e 

constantes 

Independência, Poder e 

autoridade sobre as 

atividades 
Projeção da equipe 

Planejamento 

Estratégico  

Nível 4 

Gerenciado 

Asseguração da 

governança, 

gestão de risco e 

controle 

AI contribui para o 

desenvolvimento da 

gestão Estratégia de Auditoria 

alavanca a gestão de 

risco da organização  

Integração de medidas 

de desempenho 

qualitativas e 

quantitativas  

CAE assessora e influencia a 

alta gestão 

Supervisão independente da 

atividade de AI 

AI apoia órgãos 

profissionais CAE reporta-se à autoridade 

principal Planejamento da mão 

de obra 

Nível 3 

Integrado 

Serviços de 

assessoramento 

Construção de equipes 

e competências 

Arcabouço de Gestão 

de Qualidade 

Medidas de 

Desempenho 

Coordenação com outros 

grupos de revisão 

Supervisão gerencial da 

atividade de AI 

Auditorias de 

desempenho 

Staff profissionalmente 

qualificado Plano de Auditoria 

baseados em risco 

Informação sobre 

custos Componente integral da 

equipe de gestão 

Mecanismos de 

financiamento Coordenação da mão 

de obra 
Relatórios de gestão 

Nível 2 

Infraestrutura 

Auditorias de 

Conformidade 

Desenvolvimento 

profissional individual 

Arcabouço de 

processos e práticas 

profissionais 

Orçamento operacional 

de AI 

Gerenciamento dentro da 

atividade de AI 

Acesso total às informações, 

ativos e pessoas da 

organização 

Pessoas preparadas são 

identificadas e 

recrutadas 

Plano de Auditoria 

baseado nas 

prioridades da gestão 

e dos stakeholders 

Plano de Negócios de AI 
Fluxo de relatórios de 

auditoria estabelecido 

Nível 1 

Inicial 

Ad hoc não estruturadas; auditorias isoladas ou revisão de documentos e transações com finalidade de aferir conformidade; produtos dependem de habilidades 

específicas de indivíduos que estão nos cargos; ausência de práticas profissionais estabelecidas; falta de estrutura; falta de capacidade; inexistência de KPAs.   

 

        
             

 

Não avaliado 

Pode ser institucionalizado 

Em desenvolvimento 

Institucionalizado 
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2.2.22.2.22.2.22.2.2    Destaques e RecomendaçõesDestaques e RecomendaçõesDestaques e RecomendaçõesDestaques e Recomendações    

 
É importante que as seguintes ações sejam iniciadas no curto prazo para desenvolver uma auditoria 
interna mais efetiva e profissional e apoiar a institucionalizar e sustentar os KPAs no nível 2 – 
Infraestrutura. 
 
A lista abaixo identifica as recomendações específicas por ordem de prioridade que a CGDF deve iniciar 
o mais rapidamente possível. 
 
Práticas Profissionais 

� Desenvolver um Manual de Auditoria Interna e elaborar as políticas, práticas e programas 
necessários para assegurar que as auditorias internas são executadas com rigor e o devido 
zelo profissional. Este Manual e políticas deverão conter informação suficiente para guiar os 
auditores no planejamento, execução, relato e acompanhamento dos resultados de auditorias 
internas e definir as orientações e modelos para preparação dos papéis de trabalho; 

� Seguir as normas de auditoria interna profissionais internacionais; 
� Implementar o programa de garantia de qualidade em trabalhos de auditoria individuais para 

assegurar que o trabalho auditor é revisto e as deficiências, quando existentes, são sanadas; 
e 

� Preparar e implementar um plano anual de auditoria interna, que garanta que as auditorias 
são feitas com base nas prioridades de gestão e na avaliação de riscos. 

 
Gestão de Pessoas 

� Investir em formação, nomeadamente em orientação e treinamento on-the-job para os 
servidores entenderem e trabalharem como auditores internos profissionais; 

� Identificar os requisitos de competências dos auditores nos seus vários níveis (por exemplo 
auditor júnior ou sênior, líder da equipe, gerente de auditoria), documentar as 
responsabilidades existentes e competências necessárias nas descrições de trabalho, e 
determinar a formação, o desenvolvimento e as habilidades necessárias em cada nível; 

� Desenvolver planos de formação específicos para as necessidades individuais; 
� Desenvolver e institucionalizar um sistema de avaliação de desempenho que inclua, se for 

caso disso, os incentivos para a excelência no desempenho; e 
� Analisar se os níveis salariais/de compensação podem evoluir consoante a progressão na 

carreira de auditor. 
 
Serviços e Papel da Auditoria Interna 

� Na área de auditoria de conformidade, garantir que a auditoria interna enfoca a auditoria da 
conformidade e da aderência de uma área, processo ou sistema para políticas, planos, 
procedimentos, leis, regulamentos e contratos, ao invés de enfocar somente a auditoria 
transacional.  

 
Cultura e Relacionamento Organizacional 

� Avaliar a estrutura organizacional da CGDF (incluindo o funcionamento das 
Subcontroladorias) e recomendar ao Governador a estrutura mais adequada para garantir que 
os objetivos estratégicos e operacionais da CGDF são alcançados e os requisitos do governador 
são cumpridos; e 

� Uma vez que algumas das funções da CGDF parecem ser mais funções de controle de gestão 
que funções de fiscalização, implementar processos e práticas para garantir que a função de 
auditoria interna profissional existe e sua independência e objetividade estão asseguradas. 
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Gestão de Desempenho e Accountability 

� Desenvolver arcabouço de processos de gestão de desempenho e accountability que inclua 
medidas de desempenho, monitoramento e relato, um sistema de informação de custos 
compreensivo, e relatórios importantes para a tomada de decisões da Gestão/Governo com 
resultados de desempenho e informações financeiras.  

 
Estruturas de Governança 

� Avaliar e apresentar um relatório sobre a adequação dos recursos para levar a cabo um plano 

de auditoria interna adequado que fornece as garantias necessárias ao governador que os 

recursos são suficientes para permitir a cobertura de riscos críticos dentro de um prazo 

razoável; considerar o desenvolvimento e implementação de um processo para identificar o 

impacto das limitações de recursos e comunicar o impacto ao Governador; e 

� Considerar e incentivar a criação de uma Comissão de Controle Interno de Gestão composto 

por quadros superiores das Secretarias (por exemplo Superintendentes) para apoiar e 

defender a importância dos controles internos e auditoria interna. 
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2.2.32.2.32.2.32.2.3    Resposta e Plano de Ação da CGResposta e Plano de Ação da CGResposta e Plano de Ação da CGResposta e Plano de Ação da CGDFDFDFDF    

 

Nível 3 - Integrado 

KPA Nº  DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS ÁREAS APOIO RESPONSÁVEL 

1) ESTRUTURA DE 
GESTÃO DA 
QUALIDADE 

1 DESENVOLVER POLÍTICAS, PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS QUE CONTRIBUAM 
PARA A MELHORIA CONTÍNUA DA ATIVIDADE DE AI. 

MANUAL DE AVALIAÇÃO 
DA QUALIDADE 

BENCHMARKING 
 

30/05/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 

 
SUBCI 
SUBTI 

 
LIANE  
AHC 

2 
DESENVOLVER E DOCUMENTAR OS PAPÉIS E AS RESPONSABILIDADES PARA A 

REALIZAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO DOS PRODUTOS DE TRABALHO DE AI EM 
CADA FASE DO PROCESSO DE TRABALHO DA AUDITORIA. EXECUTAR O 

PROGRAMA DE 
QUALIDADE 

3 
IMPLEMENTAR E MANTER UM PROGRAMA DE GARANTIA E DE MELHORIA DE 

QUALIDADE, QUE INCLUA MONITORAMENTO INTERNO CONTÍNUO, BEM COMO 

AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DA QUALIDADE, INTERNAS E EXTERNAS. 

4 
DESENVOLVER SISTEMAS E PROCEDIMENTOS PARA MONITORAR E RELATAR 

NO PROGRAMA DE GARANTIA E DE MELHORIA DE QUALIDADE. 

SISTEMA/MÓDULO DE 

QUALIDADE 
DESENVOLVER 

SISTEMA/MÓDULO 
RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

5 

DESENVOLVER SISTEMAS E PROCEDIMENTOS PARA MONITORAR E RELATAR 

SOBRE O DESEMPENHO E A EFICÁCIA DA ATIVIDADE DE AI, INCLUINDO:  
CONFORMIDADE COM A DEFINIÇÃO DE AI, COM O CÓDIGO DE ÉTICA E COM AS 
NORMAS INTERNACIONAIS PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL DE AI (NORMAS);  
ADEQUAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA AUDITORIA, OBJETIVOS, POLÍTICAS 
E PROCEDIMENTOS;  ADEQUAÇÃO DA RELAÇÃO DE REPORTE DA ATIVIDADE DE 
AI;  CONTRIBUIÇÃO PARA A GOVERNANÇA, GERENCIAMENTO DE RISCOS E 

PROCESSOS DE CONTROLE DA ORGANIZAÇÃO;  CONFORMIDADE COM AS LEIS  
 GOVERNAMENTAIS OU INDUSTRIAIS;  EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DE MELHORIA 
CONTÍNUAS E ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE LIDERANÇA;  SE A ATIVIDADE AI 
AGREGA VALOR E MELHORA APLICÁVEIS, REGULAMENTOS E NORMAS 

GOVERNAMENTAIS OU INDUSTRIAIS;  EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DE MELHORIA 

CONTÍNUAS E ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE LIDERANÇA;  SE A ATIVIDADE AI 
AGREGA VALOR E MELHORA AS OPERAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO 

6 

 DESENVOLVER SISTEMAS E PROCESSOS PARA ACOMPANHAR A 

IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES FEITAS PARA MELHORAR A EFICÁCIA 

E O DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE AI E SUA CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS. 
 
 

2) INFORMAÇÕES DE 

CUSTOS 

7 DESENVOLVER INFORMAÇÕES EXATAS  DOS CUSTOS DA ATIVIDADE DE AI. CUSTO SUBCI/CGDF 
LEVANTAMENTO DE 

CUSTOS 

30/06/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 

SUBTI 
LIANE 
AHC 

8 EMPREGAR UM SISTEMA DE GESTÃO PARA CAPTURAR CUSTOS POR TODO O 

PROCESSO DE ENTREGA DE SERVIÇO. 
SISTEMA DE GESTAO DE 

CUSTOS 
DESENVOLVER 

SISTEMA DE CUSTO 
RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
9 

ALINHAR SISTEMAS DE GESTÃO DE CUSTOS COM OS SISTEMAS FINANCEIROS E 

OPERACIONAIS DA ORGANIZAÇÃO E SUAS PRÁTICAS DE INFORMAÇÃO 

FINANCEIRA. 
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KPA Nº  DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS ÁREAS APOIO RESPONSÁVEL 

10 
CONTROLAR CUSTOS REAIS COM OS ESPERADOS OU CUSTOS PADRÃO EM 

VÁRIAS ETAPAS DE ENTREGA. 

11 

CONTROLAR O SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTO REGULARMENTE, 
ASSEGURANDO QUE A ESTRUTURA DE CUSTO PERMANEÇA RELEVANTE E 

ESSAS INFORMAÇÕES DE CUSTO PRODUZIDOS/OBTIDOS DA MANEIRA MAIS 

EFICIENTE E RENTÁVEL. 

12 UTILIZAR INFORMAÇÕES DE CUSTO EM TOMADA DE DECISÃO. 
RELATÓRIOS 

GERENCIAIS 

LEVANTAMENTO DE 

INFORMAÇÕES 

GERENCIAIS 

3) PLANOS DE 
AUDITORIA 

BASEADOS EM RISCO 

13 

CONDUZIR AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE RISCOS: ATUALIZANDO UNIVERSO DA 
AUDITORIA; IDENTIFICANDO ENTIDADES DE AUDITORIA EM QUE A EXPOSIÇÃO 
AO RISCO É MAIS ELEVADA;  DETERMINANDO A PROBABILIDADE DE O RISCO 

TORNAR-SE UMA DEFICIÊNCIA SIGNIFICATIVA OU PENETRANTE, IMPACTANDO 
NA REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DA ENTIDADE DE AUDITORIA;  IDENTIFICAR 
RESPOSTAS AOS RISCOS POSTAS EM PRÁTICA/ AÇÕES TOMADAS P/ 
ADMINISTRAÇÃO P/ LIDAR COM RISCOS;  IDENTIFICAR NECESSIDADE DE 
RESPOSTAS ADICIONAIS/ DIFERENTES AOS RISCOS. 

PLANO DE AUDITORIA 
BASEADA EM RISCO 

PREPARAR O 
PROGRAMA DE 
AUDITORIA 

BASEADA EM 

RISCOS 

30/06/2017 RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI  

LÚCIO/ SUBCI 14 

INCLUIR COMO TRABALHOS DE AUDITORIA NO PLANO PERIÓDICO DE 

AUDITORIA, AS ENTIDADES DE AUDITORIA EM QUE A EXPOSIÇÃO AO RISCO 
PARA A ORGANIZAÇÃO SEJA ALTA E/OU EM QUE AS RESPOSTAS AOS RISCOS 

DA GESTÃO NÃO SEJAM CONSIDERADAS ADEQUADAS. 

15 
COMPARAR O PLANO DE SERVIÇOS E DE AUDITORIA COM  METAS E OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DA ORGANIZAÇÃO P GARANTIR QUE AMBOS ESTEJAM 

ALINHADOS. 

16 
OBTER DA ALTA ADMINISTRAÇÃO E/OU DO CONSELHO A APROVAÇÃO DO 

PLANO. 

4) Relatório de 
Gestão de AI 

17 IDENTIFICAR NECESSIDADES DE REPORTES GERENCIAIS PARA A AI. 
LEVANTAMENTO DE 

INFORMAÇÕES 

GERENCIAIS 

REUNIÕES COM 

ALTA GESTÃO 30/06/2017 
RECURSOS 

HUMANOS E 

TECNOLÓGICOS 

SUBTI 
EDNILSON 
/SUBTI 

18 DESENVOLVER MECANISMOS RELEVANTES DE COLETA DE DADOS. 
INFORMAÇÕES 

GERENCIAIS 

DEFINIÇÕES DE 

EXTRAÇÃO DO 

MICROSTRATEGY 
30/06/2017 

RECURSOS 

HUMANOS E 

TECNOLÓGICOS 

19 
DESENVOLVER RELATÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS 

E INTERESSADOS. 
INFORMAÇÕES 

GERENCIAIS 
REUNIÕES COM 

USUÁRIOS 
30/06/2017 

RECURSOS 

HUMANOS E 

TECNOLÓGICOS 

20 
FORNECER À GESTÃO DA AI INFORMAÇÕES RELEVANTES E RELATÓRIOS EM 
TEMPO OPORTUNO E PERIÓDICO. 

ACESSO GERENCIAL AO 

SAEWEB 
REUNIÕES COM 

USUÁRIOS 
30/06/2017 

RECURSOS 

HUMANOS E 

TECNOLÓGICOS 



Validação Independente da Autoavaliação IA-CM   Relatório Final  
Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF)                      17 de Abril de 2017 

25 
 
 

 

KPA Nº  DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS ÁREAS APOIO RESPONSÁVEL 

21 
MONITORAR O USO DAS INFORMAÇÕES E RELATÓRIOS GERENCIAIS QUANTO A 

SUA RELEVÂNCIA CONTINUADA E REVISÁ-LOS, SE NECESSÁRIO. 

RELATÓRIOS 

GERENCIAIS E 

GRÁFICOS PARA 

ANÁLISE 

REUNIÕES 

PERIÓDICAS 30/06/2017 
RECURSOS 

HUMANOS E 

TECNOLÓGICOS 

5)COORDENAÇÃO 
COM OUTROS 

GRUPOS DE 
REVISÃO 

22 
IDENTIFICAR OS FORNECEDORES RELEVANTES, INTERNOS E EXTERNOS, DE 
SERVIÇOS DE ASSEGURAÇÃO E DE CONSULTORIA PARA A ORGANIZAÇÃO. 

LEVANTAMENTO DOS 
STAKEHOLDERS SUBCI  

REUNIÕES COM 

SUBCI 30/06/2017 
RECURSOS 

HUMANOS 

 
ARIN/SUBTI 

DUQUE/ARIN 

23 IDENTIFICAR AS ÁREAS EM QUE PARTILHAR PLANOS, INFORMAÇÕES E 
RESULTADOS DAS ATIVIDADES POSSA SER BENÉFICO. 

LEVANTAMENTO DE 

INFORMAÇÕES 

REUNIÕES COM 

REPRESENTANTES 

DAS ÁREAS 
30/06/2017 RECURSOS 

HUMANOS 

24 
DESENVOLVER PROCESSOS/MECANISMOS PARA COMPARTILHAR 

INFORMAÇÕES E COMUNICAR E COORDENAR QUESTÕES DE INTERESSE 

MÚTUO. 

MÓDULO/SISTEMA 

SAEWEB 

APRIMORAR O 

MÓDULO DO 

SAEWEB 
30/06/2017 

RECURSOS 

HUMANOS E 

TECNOLÓGICOS 

25 

ARTICULAR RELAÇÕES REGULARES DE TRABALHO COM O AUDITOR EXTERNO 
DA ORGANIZAÇÃO PARA COMPARTILHAR PLANOS E INCENTIVAR A 

COMPLEMENTARIEDADE DO TRABALHO DA ATIVIDADE DE AI COM A DO 
AUDITOR EXTERNO. 

FORMALIZAR 

RELACIONAMENTO 

INSTITUCIONAL  

CONSCIENTIZAR  E 

ELABORAR PLANO 

DE 

RELACIONAMENTO 

INSTITUCIONAL 

30/06/2017 
RECURSOS 

HUMANOS 

6) SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA 

26 
INCLUIR NO ESTATUTO/REGULAMENTO DA AUDITORIA INTERNA A 

COMPETÊNCIA DE REALIZAR SERVIÇOS CONSULTIVOS E ESPECIFICAR OS 

TIPOS, 

SERVIÇOS 

CONSULTIVOS 
REVISÃO DA 

PORTARIA 226 
30/04/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 
AHC/GAB/AJL 

LÚCIO 
SUBCI 

27 DESENVOLVER POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS APROPRIADOS PARA 

CONDUÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTIVOS; 
MANUAL DE 

CONSULTORIA 

GRUPO DE TRABALHO 

PARA ELABORAÇÃO 

DO MANUAL DE 

AUDITORIA 

30/11/2017 RECURSOS 

HUMANOS 
AHC/SUBCI 

28 

ASSEGURAR QUE O CHEFE DA AI RETENHA A PRERROGATIVA DE 
ESTABELECER AS TÉCNICAS DE AUDITORIA E O DIREITO DE COMUNICAR Á ALTA 

ADMINISTRAÇÃO QUANDO A NATUREZA E MATERIALIDADE OU RESULTADOS 

SIGNIFIQUEM RISCOS SIGNIFICATIVOS Á ORGANIZAÇÃO. 

ATUALIZAÇÃO DA 
PORTARIA - MANUAL 

REVISÃO DA 

PORTARIA 226 30/11/2017 
RECURSOS 

HUMANOS 
AHC/SUBCI 

29 

IMPLEMENTAR PRÁTICAS PARA CERTIFICAR-SE DE QUE A INDEPENDÊNCIA E A 
OBJETIVIDADE DOS AUDITORES INTERNOS NÃO SEJAM COMPROMETIDAS, E 
CASO OCORRA, CERTIFIQUE-SE DE QUE A APROPRIADA DIVULGAÇÃO SEJA 
FEITA. 

EVENTOS DE 

CAPACITAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO 

CAPACITAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 
AHC/SUBCI 
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KPA Nº  DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS ÁREAS APOIO RESPONSÁVEL 

30 
CERTIFICAR-SE QUE OS AUDITORES INTERNOS TENHAM O DEVIDO ZELO 
PROFISSIONAL AO CONDUZIR OS SERVIÇOS CONSULTIVOS 

EVENTOS DE 

CAPACITAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO 

CAPACITAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 
AHC/SUBCI 

31 

PARA CADA SERVIÇO CONSULTIVO: 1) DETERMINAR A METODOLOGIA E O TIPO 
DE SERVIÇO CONSULTIVO; POR EXEMPLO ,SERÁ COMBINADO COM TRABALHOS 
DE AVALIAÇÃO OU SERÁ EXECUTADA SEPARADAMENTE? 
2)INFORMAR OS GESTORES E OBTER ACORDO NOS PRINCÍPIOS E ABORDAGEM 
QUE A ATIVIDADE  DE AI EMPREGARÁ AO EXECUTAR E RELATAR SOBRE O 
SERVIÇO CONSECUTIVO .3)EXECUTAR O SERVIÇO CONSECUTIVO. 4) 
COMUNICAR OS RESULTADOS AO SERVIÇO CONSECUTIVO. 
 

MANUAL DE 

CONSULTORIA 

GRUPO DE TRABALHO 

PARA ELABORAÇÃO 

DO MANUAL DE 

AUDITORIA 

30/11/2017 
RECURSOS 

HUMANOS 
AHC/SUBCI 

7) AUDITORIAS DE 
DESEMPENHO/OPER
ACIONAIS 

32 
INCLUIR NO  ESTATUTO/REGULAMENTO  DA AI A NATUREZA DOS SERVIÇOS DE 
AVALIAÇÃO FORNECIDOS A ORGANIZAÇÃO E REVISA-LO, SE NECESSÁRIO. 

ATUALIZAÇÃO DA 
PORTARIA - MANUAL 

REVISÃO DA 

PORTARIA 226 30/04/2017 
RECURSOS 

HUMANOS DIPPG 

LÚCIO 
SUBCI 

33 PLANEJAR OS TRABALHOS DE AI: PLANEJAMENTO  

INCLUSÃO NO 
PROG. OPER DAS 

AÇÕES DE 
CONTROLE 

30/11/2017 
RECURSOS 

HUMANOS 
DIPPG 

34 EXECUTAR AI MANUAL DE AUDITORIA 
ATUALIZAÇÃO DA 
PORTARIA - MANUAL 

30/11/2017 
RECURSOS 

HUMANOS 
DIPPG 

35 
COMUNICAR OS RESULTADOS 
 

MANUAL DE AUDITORIA 
ATUALIZAÇÃO DA 
PORTARIA - MANUAL 

30/11/2017 
RECURSOS 

HUMANOS 
DIPPG 

8) CRIAÇÃO DE 
EQUIPES E 
COMPETÊNCIA 

36 
introduzir mecanismos de comunicação e coordenação (reuniões 
periódicas de equipe, recursos de dados compartilhados, e um de 
acordo com as atribuições do projeto e cronograma) 

MANUAL DE AUDITORIA ATUALIZAÇÃO DA 
PORTARIA - MANUAL 

30/04/2017 RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI 

FABRICIO 
SUBGI 37 

desenvolver critérios para comportamentos e práticas de trabalho em 
equipes eficazes e incorporar os critérios no âmbito de competência do 
pessoal 

COMPORTAMENTOS E 

PRÁTICAS ADEQUADAS 

DE TRABALHO E  

EQUIPE E PESSOAL 

PROMOVER 

CAPACITAÇÃO EM  

COMPETÊNCIAS 
INSTITUCIONAIS E 

ESPECÍFICAS 

30/11/2017 
RECURSOS 

HUMANOS 
SUBGI/ 
SUBCI 

38 
proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional sobre 
temas como o trabalho em equipe e liderança de equipe, comunicação 
eficaz e construção de relacionamento 

PROFISSIONAIS  

CAPACITADOS 

CAPACITAÇÃO EM 

TEMAS DE GESTÃO 

E EQUIPES 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS E 

FINANCEIROS 

SUBGI/ 
SUBCI 
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39 
identificar e atribuir funções de liderança da equipe para indivíduos 
selecionados, com funções explícitas, responsabilidades e autoridade 
 

CURRÍCULOS 

ATUALIZADOS 

PROMOVER A 

ATUALIZAÇÃO DE 

CURRÍCULOS NO 

SIGEP 

30/11/2017 
RECURSOS 

HUMANOS 
TODAS 

40 
implementar recompensas baseadas em equipe para realizações de 
sucesso a fim de reforçar os comportamentos desejados da equipe 
 

COMPORTAMENTOS 

ADEQUADOS DE EQUIPE 

ESTABELECER UMA 

POLÍTICA DE 

RECOMPENSAS 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS TODAS 

41 
desenvolver os membros da equipe para assumir funções de mudança 
de acordo com as mudanças na organização 
 

EQUIPE CAPACITADA 

CAPACITAÇÃO EM 

TEMAS DE GESTÃO, 
EQUIPES E 

LIDERANÇA 

30/11/2017 
RECURSOS 

HUMANOS E 

FINANCEIROS 
TODAS 

9) PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS 
 
 
 

 
42 
 
 

CRIAR UM QUADRO DE COMPETÊNCIAS (PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS 
CARGOS E RESPONSABILIDADES DESDE O NÍVEL DE ENTRADA ATÉ AO NÍVEL 

MAIS ALTO) PARA APOIAR O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAIS, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O AMBIENTE DA 
ORGANIZAÇÃO E CONHECIMENTO/HABILIDADES ESPECÍFICOS (TÉCNICOS E 
COMPORTAMENTAIS) EXIGIDOS. 
 

GESTÃO DE 

COMPETÊNCIAS 
IMPLANTAR GESTÃO 

DE COMPETÊNCIAS 
30/11/2017 RECURSOS 

HUMANOS  
TODAS 

FABRICIO 
/SUBGI 

43 

ESTABELECER CRITÉRIOS EXPLÍCITOS, OBJETIVOS (EXPECTATIVAS) PARA 
AVALIAR O DESEMPENHO DA EQUIPE EM CADA NÍVEL DO QUADRO DE 

COMPETÊNCIAS 
 

GESTÃO DE 

DESEMPENHO 
IMPLANTAR GESTÃO 

DE DESEMPENHO 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 
TODAS 

44 
COMPARAR ROTINEIRAMENTE/PERIODICAMENTE O DESEMPENHO DE CADA 

MEMBRO DA EQUIPE COM AS EXPECTATIVAS DE SUA POSIÇÃO ATUAL. 
 

RELATÓRIOS 

GERENCIAIS 

PREPARAR 

RELATÓRIOS 

GERENCIAIS 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 
TODAS 

45 

CRIAR UM "PLANO DE FORMAÇÃO/TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO" PARA 
CADA INDIVÍDUO PARA ORIENTAR A MELHORIA E O PROGRESSO ATRAVÉS DO 

QUADRO DE COMPETÊNCIAS. 
 

GESTÃO DE 

COMPETÊNCIAS E 

DESEMPENHO 

IMPLANTAR GESTÃO 

DE COMPETÊNCIAS 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 
TODAS 

46 

ESTABELECER PROGRAMAS PARA GARANTIR QUE OS AUDITORES OBTENHAM 
SUA CIA E OUTRAS DESIGNAÇÕES PROFISSIONAIS ADEQUADAS (INCLUINDO A 
CGAP, CFE, CISA, ETC.) 
 

CERTIFICAÇÃO DE 

AUDITORES 

ELABORAR POLÍTICA 

DE OBTENÇÃO DE 

CERTIFICAÇÃO 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS E 

FINANCEIROS 
TODAS 

47 
DAR INCENTIVOS (OU INCREMENTOS SALARIAIS) PARA UM DESEMPENHO 

SATISFATÓRIO E/OU EXCELENTE DENTRO DE CADA NÍVEL 
DESEMPENHO  

SATISFATÓRIO 

ELABORAR POLÍTICA 

PARA DESEMPENHO 

SATISFATÓRIO 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 
TODAS 
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48 INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS RELEVANTES. POLÍTICA DE INCENTIVO 
ELABORAR 
POLÍTICA DE 
INCENTIVO 

30/11/2017 
RECURSOS 

HUMANOS 
TODAS 

49 
DETERMINAR O MIX DE HABILIDADES E NÍVEIS DE PESSOAL NECESSÁRIOS E 

AVALIAR SE ELES PODEM SER DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE OU SE DEVEM 

SER OBTIDOS ATRAVÉS DE COLABORAÇÃO OU TERCEIRIZAÇÃO. 

EQUIPES COM 

HABILIDADES 

ADEQUADAS 

IMPLANTAR GESTÃO 

DE COMPETÊNCIAS 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 
TODAS 

10) COORDENAÇÃO 
DE FORÇA DE 

TRABALHO 

50 
ESTIMAR A QUANTIDADE E O ESCOPO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E 

OUTROS QUE SERIAM EXIGIDOS PARA COMPLETAR O PLANO DE TRABALHO DE 

AI 
PLANEJAMENTO ANUAL 

INCLUSÃO NO 
PROG. OPER DAS 

AÇÕES DE 
CONTROLE 

30/11/2017 
RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI 

LÚCIO 
SUBCI 

51 

COMPARAR OS RECURSOS REQUERIDOS COM A QUANTIDADE/ESCOPO DO 
TRABALHO QUE PODERIA SER PRODUZIDO PELO COMPLEMENTO PESSOAL 

EXISTENTE (COM BASE NO NÚMERO E ESPECIALIZAÇÃO DOS AUDITORES 

INTERNOS) 

APRESENTAR ESTUDO 

DE PRODUTIVIDADE / 
EFICIENCIA 

ESTUDO DE 

PRODUTIVIDADE/ 
EFICIENCIA 

30/11/2017 
RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI 

52 

USAR FILTROS DE PRIORIZAÇÃO PARA CONECTAR OS PROJETOS PERIÓDICOS 

DO PLANO DE TRABALHO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA, COMPROMISSOS E 

ATRIBUIÇÕES COM O MÁXIMO DA CAPACIDADE DA EQUIPE DA AUDITORIA 

INTERNA. 

AUDITORIAS 

PRIORITÁRIAS 

ELABORAÇÃO DO 

PROG. OPER DAS 

AÇÕES DE 
CONTROLE  

30/11/2017 
RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI 

11) MEDIDAS DE 
DESEMPENHO 

56 
Desenvolver medidas de desempenho (relações de insumo/produto, 
produtividade). ATUALIZAÇÃO DO PEI 

INCLUIR MEDIDAS 

DE PRODUTIVIDADE 

NO PEI 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS SUBCI 

CARINA 
AGEP 

57 Estabelecer metas de desempenho. ATUALIZAÇÃO DO PEI REVISÃO DO PEI 30/11/2017 
RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI 

58 

Usar as informações de desempenho para controlar as operações da 
atividade de AI e resultados contra objetivos aceitos e ações 
apropriadas. 
 

RELATÓRIOS 

GERENCIAIS 

ELABORAR 

RELATÓRIOS 

GERENCIAIS 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI 

60 
Avaliar periodicamente a eficácia de custo, moeda e relevância das 
medidas de desempenho. 

ATUALIZAÇÃO DO PEI REVISÃO DO PEI 30/11/2017 
RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI 

12) Componente 
essencial da 
Equipe de Gestão 

61 

O CAE mantém-se a par das prioridades da gestão e dos processos de 
negócio variáveis e das novas iniciativas. 
 
 

REUNIÕES PERIÓDICAS 
FORMALIZAR 

REUNIÕES 

PERIÓDICAS 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 
TODAS 

GAB/SUBCI 

62 

A alta gestão compartilha os principais planos da gestão da organização 
e os relatórios de informação com o CAE (por exemplo, planos 
estratégicos e de negócios, relatórios financeiros). 
 
 

REUNIÕES PERIÓDICAS 
FORMALIZAR 

REUNIÕES 

PERIÓDICAS 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 
TODAS 



Validação Independente da Autoavaliação IA-CM   Relatório Final  
Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF)                      17 de Abril de 2017 

29 
 
 

 

KPA Nº  DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS ÁREAS APOIO RESPONSÁVEL 

63 
O CAE compartilha os planos de gestão principais e questões com a 
equipe da atividade de AI 
 

REUNIÕES PERIÓDICAS 
FORMALIZAR 

REUNIÕES 

PERIÓDICAS 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI 

64 

O CAE participa e contribui, conforme o caso, de comitês/fóruns 
principais de gerenciamento como parte da equipe de gestão da 
organização. 
 

REUNIÕES PERIÓDICAS 
FORMALIZAR 

REUNIÕES 

PERIÓDICAS 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI 

66 

A alta gestão é consultada e contribui para o desenvolvimento dos 
planos de AI. 
 
 

REUNIÕES PERIÓDICAS 
FORMALIZAR 

REUNIÕES 

PERIÓDICAS 
30/11/2017 

RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI 

67 Informações relativas aos planos e às atividades da AI são trocadas 
regularmente com a gerência senior. 

REUNIÕES PERIÓDICAS 
FORMALIZAR 

REUNIÕES 

PERIÓDICAS 
30/11/2017 RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI 

68 

A atividade de AI estabelece uma relação de trabalho e coordena o 
trabalho dos auditores externos em nome da gestão. 
 
 

PLANEJAMENTO DE 
TRABALHO COM TC. 

ESTREITAR 

RELACIONAMENTO 

COM 

TCDF/UCI/UAI 

30/04/2018 
RECURSOS 

HUMANOS 
DUQUE/ 

13) Mecanismos 
de financiamento 

69 
Determinar os recursos necessários para executar de forma eficaz a 
atividade de AI. 

APRESENTAÇÃO DO 

TOTAL DE RECURSOS 
LEVANTAMENTO DE 
RECURSOS 30/04/2018 

RECURSOS 

HUMANOS  TODAS 

SUBCI 

70 

Incluir como recursos todas as necessidades de financiamento para 
apoiar a atividade de AI de caráter avaliativo e consultivo necessários 
para cuidar dos riscos identificados (inclusive administrativos e serviços 
de apoio). 

APRESENTAÇÃO DO 

TOTAL DE RECURSOS 
LEVANTAMENTO DE 
NECESSIDADES 

30/04/2018 
RECURSOS 

HUMANOS 
GAB 

71 
Estabelecer um processo/mecanismo para aprovar as necessidades de 
recurso da atividade de AI seja transparente e suficientemente 
independente da influência da gerência. 

ORÇAMENTO 

ADEQUADO 
REVISÃO DE 

ORÇAMENTO 30/04/2018 
RECURSOS 

HUMANOS SUBCI 

72 
Identificar o impacto de limitações de recurso e comunicar o impacto à 
alta administração/conselho. 

IMPACTOS DA 

LIMITAÇÃO DE 

RECURSOS  

COMPARAR 

RECURSOS 

DISPONÍVEIS COM 

NECESSÁRIOS 

30/04/2018 
RECURSOS 

HUMANOS SUBCI 

14)Supervisão 
gerencial da 
Atividade de AI 

73 
Recomendar e contribuir para o estabelecimento de mecanismo 
apropriado para fornecer supervisão e aconselhamento 

PROPOSTA DE 

FORMAÇÃO DE COMITÊ 

DE GESTÃO 

PROPOR FORMAÇÃO 

DE COMITÊ DE 

GESTÃO  
30/04/2018 

RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI GAB 
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74 

Se um comitê de gestores for esse mecanismo de supervisão e 
aconselhamento, contribuir recomendando atributos aos membros, 
auxiliando no desenvolvimento do seu estatuto e fornecendo apoio de 
secretariado. 

REGIMENTO DO COMITÊ 

DE GESTÃO 

ELABORAR 

REGIMENTO DO 

COMITÊ DE GESTÃO 
30/04/2018 

RECURSOS 

HUMANOS 

75 
Estabelecer políticas e procedimentos para a atividade de AI comunicar, 
interagir e informar ao mecanismo de supervisão. 

REGIMENTO DO COMITÊ 

DE GESTÃO 

ELABORAR 

REGIMENTO DO 

COMITÊ DE GESTÃO 
30/04/2018 

RECURSOS 

HUMANOS 

76 
Encontrar-se regularmente com a alta administração para aumentar a 
consciência da gestão sobre governança, gestão de risco, AI e o valor 
de um ambiente forte de controle. 

EVENTOS DE 

CONSCIENTIZAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO 

PROMOVER 

ENCONTROS DE 

CONSCIENTIZAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO 

30/04/2018 
RECURSOS 

HUMANOS 

77 
Incentivar apoio da alta administração para a independência da 
atividade de AI por meio, por exemplo, da comunicação por toda a 
organização do mandato da atividade de AI, independência e benefícios. 

PROPOSTA DE 

NORMATIVO PARA 

ESTABELECER MANDATO 

CONTROLADOR-GERAL 

ELABORAR 

NORMATIVOS PARA 

ESTABELECER 

MANDATO PARA O 

CONTROLADOR-
GERAL 

30/06/2018 
RECURSOS 

HUMANOS 

78 
Coordenar o trabalho da atividade de AI e compartilhar resultados e 
informações relevantes com outros serviços de avaliação e consultivos 
para a organização. 

DIVULGAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES 

RELEVANTES COM 

OUTRAS EQUIPES 

ESTREITAR 

RELACIONAMENTO 

COM AS 
UNIDADES 
INTERESSADAS 

30/06/2018 
RECURSOS 

HUMANOS 

 

Nível 4 - Gerenciado 

KPA Nº  DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS 
ÁREAS 
APOIO 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DA 
GOVERNANÇA, 
GESTÃO DE RISCOS 
E CONTROLES 

 
INCLUIR, NO ESTATUTO/REGULAMENTO DA AI, A 
AUTORIDADE PARA EXPRESSAR UMA OPINIÃO ACERCA DA 

ORGANIZAÇÃO COMO UM TODO. 
REGIMENTO INTERNO ATUALIZADO 

ATUALIZAR O REGIMENTO 

INTERNO 
30/06/2019 

RECURSOS 

HUMANOS 
  

  
CERTIFICAR-SE DE QUE O ESCOPO DA ATIVIDADE DA AI 
ABRANGE TODA A GOVERNANÇA DA ORGANIZAÇÃO, 
GESTÃO DE RISCO E PROCESSOS DE CONTROLE. 

INFORMAÇÕES E RESULTADOS DOS TRABALHOS 

DE GOVERNANÇA, RISCO E CONTROLES 
CONSOLIDADOS 

PROPOR BASE LEGAL PARA 

CONSOLIDAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES E 

RESULTADOS DOS 

TRABALHOS DE 

GOVERNANÇA, RISCO E 
CONTROLES POR MEIO DO 

SISTEMA 

30/06/2019 

RECURSOS 

HUMANOS E 

TECNOLÓGICO

S 

  

  

DE ACORDO COM O PLANO DE AUDITORIA BASEADO EM 

RISCOS, REVISAR ELEMENTOS SUFICIENTES DA 
GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E PROCESSOS DE 
CONTROLE PARA EXPRESSAR UMA OPINIÃO SOBRE TODO 

O ESCOPO. 

INFORMAÇÕES E RESULTADOS DOS TRABALHOS 

DE GOVERNANÇA, RISCO E CONTROLES 
CONSOLIDADOS 

SUBCI/SUBT
I 

SUBCI 
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APOIAR A OPINIÃO GERAL COM AUDITORIAS CONDUZIDAS 
SOBRE UM PERÍODO ESPECÍFICO DE TEMPO 

(GERALMENTE ANUALMENTE). 

INFORMAÇÕES E RESULTADOS DOS TRABALHOS 

DE GOVERNANÇA, RISCO E CONTROLES 
CONSOLIDADOS 

 SUBCI 

  
EXECUTAR UMA AUDITORIA DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA ANUAL, SE FOR NECESSÁRIO, PARA APOIAR 
A OPINIÃO GERAL. 

OPINIÃO ORIUNDA DA AUDITORIA DE 

GOVERNANÇA 
REALIZAR AUDITORIA DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 30/06/2019 
RECURSOS 

HUMANOS  SUBCI 

  
EXECUTAR UMA AUDITORIA DE GESTÃO DE RISCOS 

ORGANIZACIONAIS ANUAL, SE FOR NECESSÁRIO, PARA 
APOIAR A OPINIÃO GERAL. 

OPINIÃO ORIUNDA DA AUDITORIA DE GESTÃO DE 

RISCOS 
REALIZAR AUDITORIA 
BASEADA EM RISCO.  

30/06/2019 
RECURSOS 

HUMANOS 
 SUBCI 

  

ATESTAR A RAZOABILIDADE DA AFIRMAÇÃO DOS 
GESTORES OU REPRESENTAÇÃO (SE DISPONÍVEL) NA 
EFICÁCIA DE SUA GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E 
PROCESSOS DE CONTROLE EM APOIAR A REALIZAÇÃO DE 

OBJETIVOS AO:  REVISAR A SUFICIÊNCIA E OS 

RESULTADOS DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA 

GESTÃO;  AVALIAR A TRANSPARÊNCIA, IMPARCIALIDADE E 
CONSISTÊNCIA DAS CONCLUSÕES DA GESTÃO COM 

RESPEITO AOS RESULTADOS. 

OPINIÃO SOBRE EFICÁCIA DE GOVERNANÇA, 
GESTÃO DE RISCOS E PROCESSOS DE CONTROLE 

REVISAR A SUFICIÊNCIA E OS 

RESULTADOS DAS 

ATIVIDADES DE 

MONITORAMENTO DA 

GESTÃO;  AVALIAR A 
TRANSPARÊNCIA, 
IMPARCIALIDADE E 

CONSISTÊNCIA DAS 

CONCLUSÕES DA GESTÃO 

COM RESPEITO AOS 

RESULTADOS. 

30/06/2019 

RECURSOS 

HUMANOS 
AJL SUBCI 

  

CONCLUIR COM BASE NOS RESULTADOS DE 

MONITORAMENTO DA GESTÃO, NAS AVALIAÇÕES DE 
RISCO E OUTRAS ATIVIDADES DA PRÓPRIA AI, E NOS 
RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES RELEVANTES REALIZADOS 

POR OUTROS, ACERCA DO FORNECIMENTO DE OPINIÃO 

INDEPENDENTE SOBRE A EFICÁCIA TOTAL DA 

GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E PROCESSOS DE 
CONTROLE EM SUPORTE AO ALCANCE DOS OBJETIVOS. 

OPINIÃO SOBRE EFICÁCIA DE GOVERNANÇA, 
GESTÃO DE RISCOS E PROCESSOS DE CONTROLE 

PROPOR BASE LEGAL PARA 

CONSOLIDAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES DA AI COM 
RESULTADOS DE 

AVALIAÇÕES DE TERCEIROS 

SOBRE EFICÁCIA TOTAL DA 

GOVERNANÇA, GESTÃO DE 
RISCOS E PROCESSOS DE 

CONTROLE 

30/06/2019 

  

INFORMAR A OPINIÃO GERAL E O QUE ISSO QUER DIZER À 
ALTA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE CONCEITOS TAIS COMO 

-SEGURANÇA RAZOÁVEL- E OPINIÕES DE AVALIAÇÃO -
POSITIVA- OU -NEGATIVA-. 

OPINIÃO GERAL SOBRE SEGURANÇA RAZOÁVEL E 

AVALIAÇÃO POSITIVA OU NEGATIVA 

PROPOR  BASE LEGAL E  

METODOLOGIA PARA 

CONTEMPLAR AS 

AVALIAÇÕES REALIZADAS 

POR OUTROS ÓRGÃOS NA 

CONCLUSÃO DA AI. 
ASSOCIAR AO PLANO DE 
COMUNICAÇÃO. 

30/06/2019 
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ÁREAS 
APOIO 

RESPONSÁVEL 

  

REFORÇAR A NOÇÃO DE QUE A RESPONSABILIDADE 

GERAL PELA GOVERNANÇA EFETIVA, GESTÃO DE RISCO E 
PROCESSOS DE CONTROLE SOBRE OPERAÇÕES, 
CONFORMIDADE E RELATÓRIOS FINANCEIROS SÃO DA 

GESTÃO. 

GESTORES CAPACITADOS 
PROMOVER EVENTOS DE 

CAPACITAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO 
30/06/2019 

RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI SUBCI 

A ATIVIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 
APÓIA CLASSES 

PROFISSIONAIS 

 

IDENTIFICAR CLASSES PROFISSIONAIS RELEVANTES, 
CUJAS ATIVIDADES, ESFORÇOS DE DEFESA, E TEMAS 
PROFISSIONAIS SEJAM COERENTES COM OS OBJETIVOS 

DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL ATUAL E A LONGO 

PRAZO DA ATIVIDADE DE AI OU COM AS ESTRATÉGIAS OU 

OPERAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO. 

FIRMAR PARCERIAS ESTRATÉGICAS COM AS 

INSTITUIÇÕES ELEITAS  
PROPOR PARCERIAS COM AS 

INSTITUIÇÕES DE INTERESSE 

E DIVULGAR A POLÍTICA DE 

INCENTIVO 

30/06/2019 

RECURSOS 

HUMANOS 
SUBGI/ 
SUBCI 

SUBGI 

 

ESTABELECER MECANISMOS E CRITÉRIOS PARA O APOIO 

DA ATIVIDADE DE AI EM TEMPO DO PESSOAL E 
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS DA 

ORGANIZAÇÃO (RECURSOS FINANCEIROS, DE TEMPO E 

OUTROS). 

POLÍTICA DE APOIO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS DA ORGANIZAÇÃO 
30/06/2019 

 

MONITORAR OU INCENTIVAR RELATÓRIO DE 

ENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PELA EQUIPE PARA 

VINCULAR CONTRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS AO SEU 

AVANÇO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA 

CARREIRA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO. 

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES PARA DECISÃO 

GERENCIAL 

NORMATIZAR O REPORTE DO 

ENVOLVIMENTO DO 

PROFISSIONAL VINCULANDO 

COM O DESENVOLVIMENTO 

DA CARREIRA NA 

ORGANIZAÇÃO 

30/06/2019 

RECURSOS 

HUMANOS, 
RECURSOS 

TECNOLÓGICO

S 

SUBCI/ 
SUBGI/  
SUBTI 

 
USAR OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS PARA REFORÇAR 

A CAPACIDADE DO PESSOAL E A ATIVIDADE DE AI. 
EVENTOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS TEMAS 

ESTABELECER PROGRAMA 

DE DISSEMINAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES 
30/06/2019 

RECURSOS 

HUMANOS 
SUBGI/ 
SUBCI 

 
AUDITORIA INTERNA 
CONTRIBUI PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DA GESTÃO 

 

IDENTIFICAR OS PROCESSOS ESPECÍFICOS OU FUNÇÕES 
DA ATIVIDADE DE AI QUE GERAM CONHECIMENTOS, 
HABILIDADES OU EXPERIÊNCIA QUE SÃO VALORIZADAS 

PELA ORGANIZAÇÃO. 

MANUAL DE PROCESSOS 

MAPEAMENTO DE 

PROCESSOS DE BOAS 

PRÁTICAS PARA 

DISSEMINAÇÃO 
 

30/06/2019 
RECURSOS 

HUMANOS 
TODOS SUBCI/APRE 

 
DESENVOLVER OS MECANISMOS ADEQUADOS À 

ORGANIZAÇÃO PARA EXPOR OS CANDIDATOS A ESSES 

PROCESSOS OU FUNÇÕES. 

EVENTOS DE DISSEMINAÇÃO/CAPACITAÇÃO 
DENTRO DA ORGANIZAÇÃO 

ESTABELECER PROGRAMA 

DE DISSEMINAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES 

ENDOMARKETING - 

30/06/2019 RECURSOS 

HUMANOS 

SUBCI/ 
SUBGI/  
SUBTI 

SUBGI 

 

IDENTIFICAR OS CANDIDATOS, TANTO DENTRO DA 
ATIVIDADE DE AI, QUANTO DENTRO DA ORGANIZAÇÃO, 
QUE SE BENEFICIARIAM DO DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL E DA EXPOSIÇÃO A CONCEITOS DE 

GOVERNANÇA, DE GESTÃO DE RISCOS E DE CONTROLE 
INTERNO. 

LISTAGEM DE SERVIDORES PARA SEREM 
CAPACITADOS EM CONCEITOS DE GOVERNANÇA, 
DE GESTÃO DE RISCOS E DE CONTROLE INTERNO. 

IDENTIFICAÇÃO DE 

SERVIDORES  
30/06/2019 

RECURSOS 

HUMANOS/ 
TECNOLÓGICO

S 

SUBGI TODOS 
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KPA Nº  DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS 
ÁREAS 
APOIO 

RESPONSÁVEL 

 

PROMOVER A ATIVIDADE DE AI COMO UM MEIO PARA OS 

GESTORES DESENVOLVEREM AMPLO CONHECIMENTO DE 

CONCEITOS DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E DE 
CONTROLE, BEM COMO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIOS 

DA ORGANIZAÇÃO. 

GESTORES CAPACITADOS 

PROMOVER EVENTOS DE 

CAPACITAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO PARA OS 

GESTORES 

30/06/2019 
RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI SUBCI 

 
DIVULGAR A ATIVIDADE DE AI COMO UM EMBAIXADOR, 
PROMOVENDO A IMPORTÂNCIA DE BONS PROCESSOS DE 

GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE. 
EVENTOS DE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DE AI  

PLANO DE COMUNICAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO 

30/06/2019 
RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI/ 
ASCOM 

GAB 

PLANEJAMENTO DE 

MÃO-DE-OBRA 
 

 

IDENTIFICAR OS RECURSOS, HABILIDADES, TREINAMENTO 
E AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA LIDAR COM AS 

ÁREAS DE MAIOR IMPORTÂNCIA E RISCO PARA A 

ORGANIZAÇÃO (QUE FORAM IDENTIFICADAS NO 
PLANEJAMENTO DA AUDITORIA BASEADA EM RISCOS). 

EQUIPES QUALIFICADAS 
PROGRAMAR EQUIPES  PARA 

LIDAR COM ÁREAS DE RISCO 30/06/2019 

RECURSOS 

HUMANOS/ 
TECNOLÓGICO

S 

SUBCI/ 
SUBGI/  
SUBTI 

SUBCI 

 
CONECTAR HABILIDADES RECONHECIDAS COM O QUADRO 

DE COMPETÊNCIAS (SISTEMA DE PROGRESSÃO NA 

CARREIRA). 
EQUIPES EXPERIENTES 

PROGRAMAÇÃO DE EQUIPE 

COM BASE NA EXPERIÊNCIA 
30/06/2019 

RECURSOS 

HUMANOS 
TODOS SUBGI 

 

QUANTIFICAR OS REQUISITOS DA FORÇA DE TRABALHO 

EM TERMOS DE NÚMERO DE RECURSOS E HABILIDADES 

NECESSÁRIAS PARA PERMITIR À AI REALIZAR SUAS 
ATIVIDADES. 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR AS 

ATIVIDADES DE AI 

ELABORAÇÃO DA 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE 

AUDITORIA ALINHADA AO 

PLANO DE NEGÓCIOS 

30/06/2019 

RECURSOS 

HUMANOS/ 
TECNOLÓGICO

S 

TODOS SUBGI 

 
COMPARAR AS HABILIDADES EXIGIDAS COM UM 

INVENTÁRIO DAQUELES JÁ EXISTENTES/NA EQUIPE 
DENTRO DA ATIVIDADE DE AI 

EQUIPES QUALIFICADAS E EXPERIENTE 
PROGRAMAÇÃO DE EQUIPE 

COM BASE NA EXPERIÊNCIA 
30/06/2019 

RECURSOS 

HUMANOS/ 
TECNOLÓGICO

S 

TODOS SUBGI 

 
ANALISAR A LACUNA ENTRE OS NÍVEIS DE RECURSOS 
EXISTENTES E AS COMPETÊNCIAS DESEJADAS. 

COMPETÊNCIAS DESEJADAS PARA OS 

TRABALHOS E EQUIPES 
REALIZAR GESTÃO POR 

COMPETÊNCIAS 
30/06/2019 

RECURSOS 

HUMANOS/ 
TECNOLÓGICO

S 

TODOS SUBGI 

 

DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS PARA 

FECHAR A LACUNA NOS RECURSOS, INCLUINDO 
TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS, 
COLABORAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO. 

SERVIDORES QUALIFICADOS E EXPERIENTES 
ELABORAR PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO 

INDIVIDUAL  
30/06/2019 

RECURSOS 

HUMANOS/ 
TECNOLÓGICO

S 

TODOS  

 

COMUNICAR À ADMINISTRAÇÃO E AOS OUTROS 

STAKEHOLDERS CHAVE AS PRIORIDADES E AS 

ESTRATÉGIAS DA ATIVIDADE DE AI, ESPECIALMENTE SE 
ELA NÃO SERÁ CAPAZ DE REALIZAR TODO O PLANO 

PERIÓDICO DE AUDITORIA E DE SERVIÇOS. 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 

CONSOLIDAR MECANISMOS 

DE COMUNICAÇÃO E 

REPORTES TEMPESTIVOS À 

ALTA ADMINISTRAÇÃO 

30/06/2019 
RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI SUBCI 
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KPA Nº  DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS 
ÁREAS 
APOIO 
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ESTRATÉGIA DE 
AUDITORIA 

ALAVANCA A 
GESTÃO DE RISCO 
DA ORGANIZAÇÃO 

 

COMPREENDER AS ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS DE GESTÃO 

DE RISCOS CORPORATIVOS DA ORGANIZAÇÃO POR MEIO 

DE CONSULTAS COM A ADMINISTRAÇÃO E COM AS 

PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS E REVISÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE, INTERNA E EXTERNA À 
ORGANIZAÇÃO. 

PROCESSO DE AUTO AVALIAÇÃO DA ABR 

CONSOLIDADO 

CONSOLIDAÇÃO DA 

CONSULTORIA DE GESTÃO 

DE RISCO NAS UNIDADES DO 

GDF 

30/06/2019 
RECURSOS 

HUMANOS 
 

CGDF: 
TODAS 

UNIDADES: 
ALTA 

GESTÃO 

SUBCI 

 

TRADUZIR AS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE RISCO DA 
ORGANIZAÇÃO EM TERMOS OPERACIONAIS; CONSIDERAR 
INFLUÊNCIAS EXTERNAS, TAIS COMO O AMBIENTE GERAL 
DA ORGANIZAÇÃO (POR EXEMPLO, A LEGISLAÇÃO OU A 
CULTURA) E AS NECESSIDADES DAS PARTES 
INTERESSADAS PRINCIPAIS, E INFLUÊNCIAS INTERNAS, 
TAIS COMO PRIORIDADES DE GESTÃO, PROCESSOS DE 
NEGÓCIOS E OPERAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO. 

ESTABELECIMENTO DE CONTEXTO, 
CONSOLIDAÇÃO DA ABR 

CGDF: 
TODAS 

UNIDADES: 
ALTA 

GESTÃO 

 

INCLUIR NO PLANO DE AI E DE SERVIÇOS AQUELAS ÁREAS 
IDENTIFICADAS COMO DE ALTO RISCO PELA 

ADMINISTRAÇÃO, SE APROPRIADO, E AQUELAS 
IDENTIFICADAS PELA ATIVIDADE DE AI. 
 

ESTABELECIMENTO DE CONTEXTO, 
CONSOLIDAÇÃO DA ABR 

SUBCI 

 

MONITORAR CONTINUAMENTE O PERFIL DE RISCO DA 

ORGANIZAÇÃO E REVISAR O PLANO DE AI E DE SERVIÇOS, 
SE NECESSÁRIO, E OBTER APROVAÇÃO DA ALTA 
ADMINISTRAÇÃO E/OU DO CONSELHO. 

CONSOLIDAÇÃO DA ABR, DISCUSSÃO SOBRE A 
ATUAÇÃO DO CONSELHO SUBCI 

 
CONSIDERAR A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA PERIÓDICA DE 

GESTÃO DE RISCO DENTRO DE TODA A ORGANIZAÇÃO. 
 

ESTABELECIMENTO DE CONTEXTO, 
CONSOLIDAÇÃO DA ABR 
 

SUBCI 
 

  
DESENVOLVER MEDIDAS ABRANGENTES DE DESEMPENHO 

E METAS QUE ESTABELEÇAM UM NÍVEL DE RISCO, CUSTO, 
QUALIDADE E RESULTADOS ACEITÁVEIS. 

INDICADORES QUE MENSUREM RISCO, CUSTO, 
QUALIDADE, ETC. 

AGREGAR INDICADORES QUE 
MENSUREM RISCO, CUSTO, 
QUALIDADE, ETC. 

30/11/2019 

RECURSOS 

HUMANOS 
TODOS SUBCI 

  

DESENVOLVER SISTEMAS PARA CONTROLAR E MEDIR 

DESEMPENHO. 
MEDIDAS DE DESEMPENHO 

AUTOMATIZAR OS 
PROCESSOS MODELADOS E 

MENSURAR O DESEMPENHO 

RECURSOS 

HUMANOS/ 
TECNOLÓGICO

S 

TODOS SUBTI 

  
USAR INFORMAÇÕES DE DESEMPENHO PARA MEDIR E 

CONTROLAR FLUTUAÇÕES QUE AFETEM OS RESULTADOS 

DA ATIVIDADE DE AI. 
CONTROLE DE DESEMPENHO 

ELABORAR RELATÓRIOS 

GERENCIAIS PARA 

CONTROLAR DESEMPENHO 

RECURSOS 

HUMANOS 
SUBTI SUBCI 

  

USAR INFORMAÇÕES DE DESEMPENHO PARA OTIMIZAR O 

USO DE RECURSOS INTERNOS DE AUDITORIA PARA 

TRATAR AS EXPOSIÇÕES DE RISCO DA ORGANIZAÇÃO. RELATÓRIOS GERENCIAIS 

INTEGRAR INFORMAÇÕES 

DOS RELATÓRIOS DE 

AUDITORIA DE DESEMPENHO 

E BASEADO EM RISCO,  

RECURSOS 

HUMANOS/ 
TECNOLÓGICO

S 

SUBTI SUBCI 
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INTEGRAÇÃO DE 
MEDIDAS DE 
DESEMPENHO 

QUALITATIVAS E 
QUANTITATIVAS 

 

OBTER REGULARMENTE DADOS DAS PRINCIPAIS PARTES 

INTERESSADAS SOBRE A EFICÁCIA E QUALIDADE DA 

ATIVIDADE DE AI. 
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS, LEVANTAMENTO DE 
INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ATENDIMENTO ÀS 

RECOMENDAÇÕES DE AÇÕES DE CONTROLE 

REALIZAR QUESTIONÁRIOS 

PARA OBTER INFORMAÇÕES 

DE EFICÁCIA E QUALIDADE 

DA AI 

RECURSOS 

HUMANOS 
SUBCI/ 
AGEP 

SUBCI 

  

INCORPORAR OS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DA 

ASSEGURAÇÃO E DE MELHORIA DE QUALIDADE, QUE 
INCLUEM MONITORAMENTO CONTÍNUO E AVALIAÇÕES 

PERIÓDICAS INTERNAS E EXTERNAS, E USAR AS 
INFORMAÇÕES PARA MELHORAR O DESEMPENHO, 
CONFORME APROPRIADO. 

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA. 

INTEGRAR INFORMAÇÕES DO 

PROGRAMA DE QUALIDADE 

PARA MELHORAR O 

DESEMPENHO 

 TODOS APRE/ AGEP 

  

CONTROLAR A IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

DA ATIVIDADE DE AI PELOS GESTORES PARA AVALIAR O 
IMPACTO POSITIVO NA ORGANIZAÇÃO (VALOR 
AGREGADO). 

ATENDIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DE 

AUDITORIA 

CONSOLIDAR O CONTROLE 

DE IMPLEMENTAÇÃO DE 

RECOMENDAÇÕES E 

ESTABELECER UM MÉTODO 

DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 
 

RECURSOS 

HUMANOS/ 
TECNOLÓGICO

S 

SUBCI SUBCI 

CAE ACONSELHA E 

INFLUENCIA A MAIS 
ALTA GERÊNCIA 

 
O CAE REGULARMENTE SE COMUNICA E INTERAGE 
DIRETAMENTE COM A MAIS ALTA GESTÃO. 

PROCESSO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

CONSOLIDADAS 
. 

CONSOLIDAR O PLANO DE 

COMUNICAÇÃO 
2019 

RECURSOS 

HUMANOS 
TODOS GAB 

 
O CAE CONTRIBUI COMO PARTE DA EQUIPE DE GESTÃO 
ACONSELHANDO NAS QUESTÕES ESTRATÉGICAS E DE 

NEGÓCIOS EMERGENTES. 

PARTICIPAR DOS PRINCIPAIS 
CONSELHOS, GRUPOS 
ESTRATÉGICOS E DE 

GOVERNANÇA. 

2019 
RECURSOS 

HUMANOS 
TODOS GAB 

 

O CAE PROMOVE A COLABORAÇÃO E A CONFIANÇA 

ENTRE OS AUDITORES INTERNOS E A GESTÃO 

ORGANIZACIONAL NA AI RELEVANTE E NAS QUESTÕES 
ORGANIZACIONAIS. 

CONSOLIDAR O PROCESSO 

DE SINERGIA E  

RECONHECIMENTO DE BOAS 

PRÁTICAS DE VALOR 

AGREGADO PARA 

APRIMORAMENTO DA 

GESTÃO PÚBLICA. 

2019 
RECURSOS 

HUMANOS 
TODOS GAB 

 
O CAE PARTILHA O CONHECIMENTO EM PROCESSOS DE 

NEGÓCIOS DE MELHORES PRÁTICAS COM OS GERENTES 

OPERACIONAIS EM TODA A ORGANIZAÇÃO. 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 
QUE CONTEMPLE A 

DISSEMINAÇÃO DE BOAS 

PRÁTICAS E VALOR 

AGREGADO. 

2019 
RECURSOS 

HUMANOS 
TODOS GAB 
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O CAE DEFINE UM FORTE EXEMPLO DE GESTÃO EFICAZ, 
ÉTICA E PERSPICAZ QUE DÁ RESPALDO ATRAVÉS DA 

DEMONSTRAÇÃO DE CONSELHOS E DE ORIENTAÇÃO AOS 

OUTROS. 
 

CONSOLIDAR AS DIRETRIZES 

E O PROCESSO DE CONDUTA 

NA ATUAÇÃO DO CAE. 
2019 

RECURSOS 

HUMANOS 
TODOS GAB 

 

O CAE APOIA A MAIS ALTA GESTÃO ATRAVÉS DO 

DESENVOLVIMENTO DE UMA RELAÇÃO FORMAL, 
TRANSPARENTE E COOPERATIVA COM O AUDITOR 

EXTERNO E INCENTIVA A CONFIANÇA DO AUDITOR 

EXTERNO NO TRABALHO DA AI. 
 

CONSOLIDAR A 

COOPERAÇÃO TÉCNICA E 

INSTITUCIONAL COM 

TRIBUNAL DE CONTAS E POR 

MEIO DO CONSELHO DE 

TRANSPARÊNCIA. 

2019 
RECURSOS 

HUMANOS 

SUBCI/ 
SUCOR/   
SUTCS 

GAB 

 
CAE INFORMA À 
AUTORIDADE DE 

MAIS ALTO NÍVEL 

 

REFLETIR NO REGIMENTO INTERNO DA AI O 
RELACIONAMENTO DE REPORTE FUNCIONAL DIRETO DO 

CHEFE DA AI AO CONSELHO E REPORTE ADMINISTRATIVO 

DIRETO À ALTA ADMINISTRAÇÃO OU AO CONSELHO. 

REGIMENTO INTERNO ATUALIZADO ADEQUAR O REGIMENTO 

INTERNO E CONSOLIDAR AS 

DIRETRIZES E O PROCESSO 

DE CONDUTA NA ATUAÇÃO 

DO CAE. 

2019 
RECURSOS 

HUMANOS 
AJL/ ASPAC GAB 

 

ASSEGURAR QUE O CHEFE DA AI SE ENCONTRE 
REGULARMENTE E SE COMUNIQUE DIRETAMENTE COM A 

ALTA ADMINISTRAÇÃO E COM O CONSELHO, SE 
APLICÁVEL. 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CONSOLIDADAS 2019 RECURSOS 

HUMANOS 
AJL/ ASPAC/ 
CASA CIVIL 

GAB 

SUPERVISÃO 
INDEPENDENTE DAS 
ATIVIDADES DE 
AUDITORIA INTERNA 

 

CONTRIBUIR PARA O ESTABELECIMENTO E DESEMPENHO 

DA UNIDADE DE SUPERVISÃO INDEPENDENTE, 
RECOMENDANDO OS ATRIBUTOS DOS MEMBROS, 
AUXILIANDO NO DESENVOLVIMENTO DO REGIMENTO, 
FORNECENDO APOIO DE SECRETARIADO, E 
INFLUENCIANDO A AGENDA. 

RELAÇÃO INSTITUCIONAL CONSOLIDADA 

AVALIAR A CRIAÇÃO DE 

CONDIÇÕES DE ATUAÇÃO NO 

CONACI POR MEIO DE 
ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

CORRELATA. E NO 
CONSELHO DE 

TRANSPARÊNCIA EM 
RELAÇÃO À ATIVIDADE DO 

CONTROLE. 

2019 
RECURSOS 

HUMANOS 
CASA CIVIL/ 
CONACI 

GAB 

 

ALINHAR O REGIMENTO DA UNIDADE DE SUPERVISÃO COM 

O DA ATIVIDADE DE AI PARA REFORÇAR O 
RELACIONAMENTO CRÍTICO ENTRE A UNIDADE DE 

SUPERVISÃO E A ATIVIDADE DE AI. 

ALINHAR OS REGIMENTOS 

INTERNOS DO CONSELHO 

ELEITO COM O DO ÓRGÃO DE 

CONTROLE 

2019 
RECURSOS 

HUMANOS 
ASPAC/ AJL/ 
CONACI 

GAB 

 
ESTABELECER NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A 
ATIVIDADE DE AI COMUNICAR, INTERAGIR E SE REPORTAR 
À UNIDADE DE SUPERVISÃO INDEPENDENTE. 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 
QUE CONTEMPLE A 

INTERAÇÃO COM O CONACI 
E COM O CONSELHO DE 

TRANSPARÊNCIA E DO 
ÓRGÃO DE CONTROLE 

2019 
RECURSOS 

HUMANOS 

ASPAC/ AJL/ 
CONACI/ 
SUBCI 

GAB 
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ESTABELECER O PAPEL DA UNIDADE DE SUPERVISÃO COM 
RELAÇÃO À INDICAÇÃO E EXONERAÇÃO DO CHEFE DA AI. 

.MANDATO PARA O CONTROLADOR-GERAL 

ESTABELECER NA 
LEGISLAÇÃO O MANDATO 

PARA O CHEFE DA CAE E AS 
CONDIÇÕES DE 

EXONERAÇÃO 

2019 
RECURSOS 

HUMANOS 
ASPAC/ AJL/ 

SUBCI 
GAB 
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2.32.32.32.3    Os seis elementos do IAOs seis elementos do IAOs seis elementos do IAOs seis elementos do IA----CM: CM: CM: CM: Conclusões e Áreas para MelhoriaConclusões e Áreas para MelhoriaConclusões e Áreas para MelhoriaConclusões e Áreas para Melhoria    

2.3.12.3.12.3.12.3.1    SSSServiços e Papel da Auditoria Internaerviços e Papel da Auditoria Internaerviços e Papel da Auditoria Internaerviços e Papel da Auditoria Interna    

No que respeita o elemento Serviços e Papel da Auditoria Interna, verifica-se que a CGDF necessita 

garantir que alguns processos sustentáveis e repetíveis são desenvolvidos para institucionalizar o nível 

3 - Integrado. A CGDF avaliou como tendo os KPAs Auditorias de Conformidade e Auditorias de 

Desempenho institucionalizados sendo que o KPA Serviços de Assessoramento/Consultoria se 

encontra em desenvolvimento. 

O KPA – Auditorias de Conformidade, tem a maioria das atividades institucionalizadas. De acordo com 

a autoavaliação da CGDF, o Regimento Interno da controladoria prevê a natureza dos serviços e as 

atribuições das áreas. Houve uma reestruturação organizacional recentemente, o que implicou, em 

fevereiro de 2017, a atualização do regimento. 

De acordo com a CGDF, a identificação dos objetivos de auditoria, escopo e metodologia (incluindo 

método de amostragem) e desenvolvimento do plano detalhado de auditoria já são práticas 

institucionalizadas. A área de consultoria de gestão de risco já avançou consideravelmente na 

comunicação com os gestores (por exemplo, por meio de uma carta de compromisso de auditoria), 

tendo em vista que para início dos trabalhos é assinada a portaria conjunta, estabelecimento de 

contexto, validado e assinado pelos gestores; identificam-se as autoridades/critérios relevantes; 

obtém-se aceitação, por parte dos gestores, dos critérios de auditoria e a documentação da estrutura 

de controle são práticas contempladas pela abordagem da consultoria. A nova estrutura e nova 

portaria vigentes, preconizam a atuação com base na avaliação sistêmica dos controles o que tem sido 

realizado desde então. 

No que respeita as atividades de aplicar os procedimentos específicos de auditoria; Documentar os 

procedimentos executados e seus resultados; Avaliar as informações obtidas; Chegar a conclusões 

específicas e elaborar recomendações, a CGDF declarou que a portaria 226/2015 prevê essas práticas. 

Ao longo de 2016, essas práticas foram consolidadas e aprimoradas.  

Não se viu evidência de existência de um Manual de Auditoria que especifique e detalhe a natureza 

das auditorias de conformidade realizadas no âmbito estadual. Apesar da Portaria da CGDF conter os 

procedimentos e fluxos de trabalhos da SUBCI, os mesmos estão sendo formatados como um manual, 

que deverá ser concluído em 2017. O Manual deverá ser desenvolvido de forma a especificar a rotina 

de planejamento operacional de cada atividade de auditoria e orientar o auditor através de minutas 

de papéis de trabalho. 

Para garantir uma eficiente comunicação e acompanhamento/monitoramento dos resultados da 

auditoria, a CGDF criou, em setembro de 2015, a Coordenação de Auditoria de Monitoramento e 

Gestão de Riscos. Como evidência, a CGDF indicou a Portaria nº 226/2015 – CGDF que define os 

parâmetros e competências para realização do monitoramento. 

Verifica-se que apesar da natureza dos serviços estar prevista na lei e nos regimentos interno da CGDF, 
na prática, o serviço da CGDF ainda é predominantemente baseado em inspeções. Note-se que 
Auditoria Interna é diferente de Inspeção e ao declararem que fazem inspeção então isso significa que 
não realizam de fato auditoria interna. A nomenclatura adotada (Inspeção), bem como a definição 
contida na Portaria 226/2015 talvez causem má interpretação dos trabalhos de auditoria interna 
efetivamente realizados pela CGDF. Na verdade, analisando-se cada uma das características que 
definem e diferenciam auditorias internas de inspeções, conforme quadro abaixo, a CGDF incorpora 
em seus trabalhos itens que são referenciados ao serviço de auditoria interna. Não se pode negar, 
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todavia, que cabe uma melhor especificação deste tipo de trabalho nos manuais, definição de papéis 
de trabalho, assim como normatização e implementação de novos procedimentos. 

O quadro abaixo resume as principais diferenças entre os dois tipos de serviço: 

Inspeção Auditoria Interna 
Verifica documentos, inventário e ativos (testes 
detalhados)  

Verifica Sistemas de Controle (testes de 
controle)  

Todos (100 % do período selecionado)  Baseado nos resultados dos testes de controle, 
o Auditor Interno decide se vai fazer testes 
detalhados e a quantidade de testes que fará  

Resultados: cada erro, mesmo que 
insignificante, deve ser incluído no relatório 

Resultados: o relatório inclui todas as 
verificações – tanto as negativas como as 
positivas  

As pessoas responsáveis são denunciadas mas 
não as razões  

Os Relatórios incluem as razões (causas), 
conclusões e recomendações 

Verificações à posteriori (ex-post) - 
principalmente sim/não para verificação de 
conformidade com a lei  

Verificações à posteriori (ex-post) para 
asseguração, mas também para 
assessoramento 

De fora da entidade  De dentro da entidade 

De atividades financeiras De todas as atividades 

Focado no indivíduo  Focado nos sistemas 

Objetivo: detetar violações e impor sanções  Objetivo: avaliar sistemas de controle interno e 
recomendar melhorias  

Rever o passado para assegurar disciplina 
financeira e orçamentária 

Rever o futuro para ajudar a gestão 
 

 

Para colmatar esta situação, em janeiro de 2017 houve a reestruturação administrativa na CGDF para 

segregar e identificar as atividades de auditoria interna e inspeção. Para tanto, foram criadas a 

Coordenação-Geral de Auditoria e a Coordenação-Geral de Inspeção.  

Os serviços da CGDF parecem concentrar-se mais na aderência transacional com as leis e 
procedimentos, em vez de na adequação do sistema ou processo; por exemplo: na verificação de 
contratos individuais, em vez de na verificação do processo global de contratação para avaliação da 
aderência e conformidade com as políticas, leis e regulamentos. 

Com respeito às auditorias de conformidade, práticas adicionais precisam ser implementadas para 
garantir que este KPA é sustentável. Por exemplo, o foco precisa ser feito no desenvolvimento de 
orientações de trabalho de auditoria, programas de auditoria repetíveis e padrões/modelos de Papéis 
de Trabalho que garantam que: 
• a auditoria interna incide sobre a auditoria de conformidade e aderência de uma área, processo 

ou sistema a determinadas políticas, planos, procedimentos, leis, regulamentos e contratos, ao 
invés de auditoria transacional; 

• são realizadas auditorias de conformidade de valor acrescentado; 
• o devido cuidado profissional é exercido; 
• os programas de auditoria são realizados completamente e de forma consistente; e 
• as conclusões resultantes da auditoria são adequadas e comparáveis. 
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No mínimo, processos e práticas sustentáveis deverão ser implementados para que a CGDF tenha a 

infraestrutura garantida e possa começar o desenvolvimento das atividades de Nível 3 – Integrado. 

De acordo com a autoavaliação, atividades do nível 3 já estão sendo desenvolvidas tendo em vista que 

as remanescentes do nível 2 estão em fase de consolidação e adequação. 

 

Na sua Autoavaliação a CGDF declara que tem institucionalizado o KPA – Auditorias de Desempenho 

e/ou Operacionais e justifica informando que a natureza dos serviços de avaliação fornecidos está 

prevista no artigo 15º da Portaria nº 226/2015 e no Decreto nº 36.877, de 16/11/2015 que dispõe 

sobre a estrutura administrativa da Controladoria-Geral do Distrito Federal. 

Pelas respostas aos questionários consegue-se entender que a Auditoria Interna agrega valor às partes 

relacionadas: 

1. “A gestão desta Casa Militar percebe que, por meio das Unidades de Controle, a SUBCI da 

Controladoria-Geral distrital vem atuando mais próximo aos Gestores, disponibilizando 

modelos de controles prévios no sentido de prevenir desvios e impropriedades na Gestão.” 

(Casa Militar da Governadoria do DF) 

2. “... essa Casa Militar já se reuniu com a CGDF para dar início à implantação de sua gestão de 

riscos, entendida como instrumento que tornarão mais claros os riscos envolvidos na gestão 

e controle, prevendo os riscos e diminuindo seus impactos.” (Casa Militar da Governadoria do 

DF) 

3. “A SUBCI tem oferecido orientações e capacitação, pontuando impactos das decisões, áreas 

em que a gestão possa melhorar e onde os controles administrativos e procedimentos devem 

atuar com maior e menor intensidade.” (Casa Militar da Governadoria do DF) 

4. “Considerando a nova forma de gestão participativa, onde a SUBCI atuará passo-a-passo junto 

às jurisdicionadas, no acompanhamento da gestão dos processos internos, propiciará melhor 

aproveitamento dos recursos, tornando os serviços públicos mais eficientes. A aproximação 

da Controladoria junto ao METRÓ-DF demonstra claramente a proposta de mudança de 

atuação desse Órgão de Controle. A criação compartilhada do Comitê de Gestão de Riscos 

vem ao encontro das propostas de mudanças almejadas.” (Metrô) 

5. “A SUBCI tem trabalhado de forma a otimizar a metodologia de realização das auditorias de 

regularidades nas Prestações de Contas Anuais e Tomada de Contas Anuais. Destacamos que 

os apontamentos consignados nos relatórios da CGDF têm contribuído para a melhoria de 

diversos procedimentos, em especial, contábeis, orçamentários, de licitação, de gestão e 

fiscalização de contratos, dentre outros. Neste exercício, a CGDF vem estreitando a parceria 

com as Unidades de Controle interno - UCI's, por meio da realização de cursos de 

aprimoramento, emissão e divulgação de instruções normativas e portarias, troca de 

informações sobre legislação de interesse dos órgãos.”(CAESB) 

Em face dos resultados da autoavaliação e das respostas aos questionários, aconselha-se a CGDF a 
continuar a dedicar parte de seus recursos para serviços de consultoria e assessoramento, 
promovendo maior transparência e apoiando os gestores na compreensão dos controles internos e 
boas práticas de gestão. 
 
Em 2016 foi consolidada a atuação da CGDF por meio de consultoria de gestão de risco. Há um 

cronograma estratégico de implantação de gestão de risco nas unidades de complexidade alta que 
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será cumprido ao longo dos proximos exercícios. Tendo em vista que refere-se ao nível 3, está 

programado para o exercicio corrente a manualização dessas atividades que já vem sendo realizadas 

com a descrição detalhada desses serviços 

 
A CGDF também deve ter em consideração o seguinte em trabalhos de auditoria futuros: 
• auditoria mais pró-ativa, e preventiva; 
• papel mais analítico e consultivo; 
• mais foco em eficiência, eficácia e economia dos sistemas públicos, processos e operações, em 

vez de práticas processuais; e 
• mais foco em gestão e auditoria baseada em resultados. 

 

2.3.22.3.22.3.22.3.2    GestãoGestãoGestãoGestão    de Pessoasde Pessoasde Pessoasde Pessoas    

 
Para o elemento Gestão de Pessoas, a CGDF tem algumas atividades do nível 2 – Infraestrutura 
institucionalizadas, nomeadamente as respeitantes ao KPA Pessoas preparadas são identificadas e 
recrutadas, faltando ainda institucionalizar algumas atividades do KPA - Desenvolvimento profissional 
individual. 

Toda a equipe Técnica da CGDF é recrutada por concurso público. 

No Distrito Federal, como no Brasil em geral, os servidores públicos, incluindo auditores do governo, 
são contratados através de concurso público. Os deveres dos auditores são definidos por lei, como 
são os seus níveis salariais. Com exceção de uma exigência de um diploma universitário, não há outros 
critérios definidos de seleção (experiência específica, treinamento, habilidades ou atributos pessoais) 
para acesso à carreira de Auditor de Governo.  

No DF não se encontra institucionalizada a identificação dos conhecimentos e das habilidades para 
designação dos profissionais que desenvolverão as tarefas de auditoria sendo que está atualmente 
em desenvolvimento o mapeamento de currículos (banco de talentos) . 

A CGDF tem, ao longo dos anos, providenciado cursos para os servidores, porém falta pôr em prática 
uma capacitação atrelada a um plano ou outro documento/sistema que gerencie a capacitação 
necessária para o servidor trabalhar na auditoria interna. Ou seja, falta elaborar um plano de 
treinamento pessoal e desenvolvimento profissional. 
 

Assim, no curto prazo, é importante que a CGDF considere o seguinte na área de gerenciamento de 
pessoas: 

� Investir em formação, nomeadamente em orientação e treinamento on-the-job para os 
servidores entenderem e trabalharem como auditores internos profissionais; 

� Identificar os requisitos de competências dos auditores nos seus vários níveis (por exemplo 
auditor júnior ou sênior, líder da equipe, gerente de auditoria), documentar as 
responsabilidades existentes e competências necessárias nas descrições de trabalho, e 
determinar a formação, o desenvolvimento e as habilidades necessárias em cada nível; 

� Desenvolver planos de formação específicos para as necessidades individuais; 
 
De acordo com a autoavaliação, já está finalizado o levantamento de conhecimentos, habilidades, 

competências institucionais e específicas requeridas para os servidores, voltadas para a melhoria de 
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desempenho nos processos de trabalho específicos de cada unidade. Ademais, está em vias de 

contratação consultoria para auxiliar no trabalho de gestão de competências que está sendo realizado 

pela área de pessoal. 

 
Pode ser difícil no curto prazo a CGDF alterar as práticas de contratação e retenção de pessoal. No 
entanto, as seguintes ações podem ser tomadas: 

� Identificar critérios de seleção adicionais (pré-requisitos educacionais e de treinamento, por 
exemplo específicos) para complementar o processo de concurso público; 

� Institucionalizar o sistema de avaliação de desempenho que inclua, se for caso disso, os 
incentivos para a excelência no desempenho; e 

� Analisar se os níveis salariais/de compensação podem evoluir consoante a progressão na 
carreira de auditor. 

Também é importante que, independentemente das restrições orçamentárias, a CGDF prepare um 
plano de auditoria anual e coordene o desenvolvimento do plano de auditoria com os recursos de 
auditoria de que dispõe e determine se são necessários recursos adicionais. 

 

2.3.32.3.32.3.32.3.3    Práticas ProfissionPráticas ProfissionPráticas ProfissionPráticas Profissionaisaisaisais        

 
Em termos do elemento Práticas Profissionais, verifica-se que a CGDF tem algumas das atividades do 
nível 2 – Infraestrutura institucionalizadas, nomeadamente as respeitantes ao KPA Arcabouço de 
processos e Práticas Profissionais e ao KPA plano de auditoria baseado nas prioridades de gestão e 
dos stakeholders. 

Quanto ao KPA - Arcabouço de processos e Práticas Profissionais, o Regimento Interno, bem como a 

Portaria nº 226/2015, foram atualizados e passaram a reconhecer o caráter obrigatório da Definição 

de AI, do Código de Ética e das Normas no Regulamento Interno da auditoria. O Código de Ética dos 

auditores internos foi aprovado pela Portaria 233 de 24/10/2016 e publicado no DODF em 25/10/16.  

Apesar de a CGDF ter um regimento interno e uma portaria a instruir e dar as orientações gerais para 
a elaboração dos programas de trabalho e ter um Sistema de Gestão da Auditoria (SaeWeb) que, de 
acordo com a CGDF contempla as rotinas de todas as fases das auditorias, não foi mostrada evidência 
de haver um manual de auditoria e instruções normativas que estabeleçam a metodologia a ser 
utilizada e padronizem os trabalhos de auditoria. A CGDF pretende formatar o Manual em 2017. É 
importante que a CGDF, na formatação do manual, inclua as políticas, processos e procedimentos que 
irão orientar os auditores no planejamento, execução, relato e acompanhamento da implementação 
das recomendações das auditorias internas e defina as diretrizes dos Papéis de Trabalho. 

No Manual de Auditoria deverão constar as normas de auditoria bem como a definição de AI e o 

Código de Ética. 

Com relação às práticas profissionais, seria útil para a CGDF: 
� seguir todas as normas de auditoria interna profissionais (normas IPPF do IIA3); e 

                                                           
3 Normas Internacionais de Práticas Profissionais de Auditoria Interna do Instituto de Auditores Internos 
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� implementar o programa de garantia de qualidade em trabalhos de auditoria individuais para 
assegurar que o trabalho do auditor é revisto e as deficiências, quando existentes, são 
sanadas. 

A CGDF indicou que o KPA - plano de auditoria baseado nas prioridades de gestão e dos stakeholders 

está institucionalizado, tendo em vista que existe um plano de auditoria baseado em Prioridades de 

Gestão e Stakeholders vigente publicado para 2016. O plano anual de auditoria para 2017 será 

atualizado. Inclusive, esse Plano é encaminhado ao Tribunal de Contas do DF. Importante mencionar 

que as consultorias de gestão de risco contemplam os temas considerados como riscos e prioridades 

da gestão quando formalizam as matrizes de risco. 

A CGDF deve desenvolver um plano de auditoria anual, como segue: 
� Identificar todas as entidades auditáveis estatais competentes e documentar o universo de 

auditoria; 
� Em colaboração com o Governador e outros Gestores de topo do Estado e/ou outras partes 

interessadas, determinar o período de tempo a ser coberto pelo plano (i.e. anual, plurianual, 
ou uma combinação); 

� Através de consultas com o Governador e outros Gestores de topo do Estado e/ou outras 
partes interessadas (por exemplo, o TCE), identificar as áreas/temas que são considerados 
prioritários a serem abordados pela CGDF; 

� Identificar os trabalhos de auditoria, incluindo auditorias cíclicas, para serem incluídas no 
plano e todos os outros serviços que a CGDF deverá prestar ao Estado; 

� Determinar os objetivos e escopo indicativos da auditoria para cada trabalho de auditoria bem 
como para quaisquer outros serviços, se aplicável; 

� Determinar os recursos globais necessários (humanos, financeiros, materiais) para realizar o 
plano, incluindo o montante de recursos para cada trabalho de auditoria, outros serviços a 
serem prestados, bem como quaisquer recursos adicionais que possam ser necessários para 
responder a outras prioridades da gestão e/ou das partes interessadas que possam surgir 
durante o período coberto pelo plano; 

� Determinar a combinação de capacidades de recursos humanos necessários para cumprir o 
plano; 

� Obter a aprovação do plano pelo governador e os recursos necessários para implementar o 
plano. 

 

2.3.42.3.42.3.42.3.4    Gestão de Gestão de Gestão de Gestão de DesempenhoDesempenhoDesempenhoDesempenho    e Accountability (e Accountability (e Accountability (e Accountability (ResponsabilizaResponsabilizaResponsabilizaResponsabilizaçãoçãoçãoção))))    

 

Para este elemento, Gestão de Desempenho e Accountability, a CGDF necessita desenvolver 
processos e práticas para implementar o Nível 2 – Infraestrutura. 

Existe orçamento específico para a CGDF na Lei Orçamentária Anual. Será empreendido Plano de Ação 
com vistas à elevação do nível de avaliação da CGDF no padrão IA-CM conforme Objetivo Estratégico 
declarado no Planejamento Estratégico Institucional 2016-2019. A CGDF realizou levantamento de 
custos com objetivo de estabelecer um orçamento realista para as atividades e recursos identificados 
no plano de negócio da atividade de AI, considerando os custos fixos e variáveis, que permitam a AI 
exercer a sua atividade com profissionalismo e o devido zelo. Esse orçamento está em fase de revisão. 
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Pelas respostas aos questionários existem algumas recomendações que sugerem melhorias na Gestão 

de Desempenho e Accountability: 

1. “Sugiro rever a necessidade de inúmeras recomendações quanto à apuração de 

responsabilidades contidas nos relatórios de tomadas de contas anuais, auditorias especiais e 

inspeções, avaliando o custo/benefício do procedimento apuratório… “ (SEPLAG-DF). 

Note-se que, de acordo com a CGDF, os modelos de relatórios já estão em processo de revisão para 

que sejam mais concisos. 

Em resumo, para atingir o nível 3 - Integrado, a CGDF precisa colocar em prática um arcabouço de 
processos de gestão de desempenho e accountability que inclua, por exemplo: 

� estabelecer orçamento realista para a atividade de AI; 
� medidas de desempenho, monitoramento e relato; 
� sistema de informação de custos compreensivo; e 
� relatórios importantes para a tomada de decisões da Gestão/Governo com resultados de 

desempenho e informações financeiras. 
 

2.3.52.3.52.3.52.3.5    Cultura e Relacionamento Cultura e Relacionamento Cultura e Relacionamento Cultura e Relacionamento OrganizaOrganizaOrganizaOrganizaccccionalionalionalional    

 
Com respeito a este elemento, Cultura e Relacionamento Organizacional, a CGDF tem grande parte 
das atividades de nível 2 – Infraestrutura, institucionalizadas.  

Estruturalmente, a CGDF é composta por: Controladoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídico-

Legislativa; Assessoria de Comunicação Social; Assessoria de Harmonização Central, Assessoria de 

Informações Estratégicas, Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos; Assessoria de Relações 

Institucionais; Subcontroladoria de Gestão Interna; Subcontroladoria de Controle Interno, 

Subcontroladoria de Correição Administrativa, Subcontroladoria de Tecnologia da Informação 

Subcontroladoria de Transparência e Controle Social; e Ouvidoria-Geral. 

A CGDF é um órgão independente especializado integrante do Governo do Distrito Federal, com status 
de Secretaria, que exerce as quatro macro funções básicas: Transparência, Ouvidoria, Correição e 
Auditoria. 
 
Com a reestruturação organizacional de janeiro de 2017, foram segregadas e identificadas as áreas de 
auditoria interna e inspeção.  Dessa maneira, processos e práticas podem ser melhor aplicados para 
garantir que a função de auditoria interna profissional existe e sua independência e objetividade estão 
asseguradas. 

 

Note-se que algumas respostas aos questionários dão algumas recomendações que sugerem uma 

necessidade de reestruturação ou de melhoria de relacionamento organizacional: 

1. “Apesar do trabalho de prevenção, orientação e apoio às UCIs estar sendo realizado, ainda há 

espaço para melhorias, que poderiam ser implementadas caso houvesse mais pessoas no 

Órgão Central de Controle.” (Casa Militar da Governadoria do DF) 

Para satisfazer as recomendações sugeridas a CGDF fez uma reestruturação e criou uma diretoria de 
relacionamento com as unidades descentralizadas de auditoria e controle interno. 
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A CGDF tem envidado esforços no relacionamento com as outras secretarias que se reportam também 
ao Governador para reforçar o seu papel como elemento pertencente à equipe de gestão, sem 
comprometer a sua independência e objetividade. 

A colaboração contínua com outros grupos de revisão, de investigação e de assessoramento tem sido 
útil para compartilhar informações relevantes sobre questões de interesse mútuo e coordenar as 
atividades para garantir a cobertura governamental apropriada. É importante que através desta 
colaboração o papel crítico que a CGDF tem na prestação de serviços de asseguração independentes 
e objetivos para o governador seja apreciado. 

A CGDF tem colaborado com o TC-DF em vários trabalhos, porém ainda precisa estabelecer processos 
formais que suportem atividades comuns e alimentem um relacionamento transparente e de 
cooperação. Isso pode ajudar a facilitar os canais de comunicação e incentivar a complementaridade 
do trabalho da CGDF com o do TCDF. Além de compartilhar os planos de auditoria interna, que é 
considerado uma boa prática também compartilha outras informações de auditoria externas e 
internas relevantes. Atualmente a CGDF vem construindo uma comunicação mais efetiva no sentido 
de minimizar a duplicação de esforços e incentivar a confiança do TCDF no trabalho da CGDF. 

 

2.3.62.3.62.3.62.3.6    Estruturas de GovernançaEstruturas de GovernançaEstruturas de GovernançaEstruturas de Governança    

 

Com relação a esse elemento, a CGDF avaliou como tendo todos os KPAs do Nível 2 – Infraestrutura e 

um KPA – mecanismos de financiamento de Nível 3 institucionalizados.  

A Legislação prevê o acesso completo a todas as informações, recursos e pessoas da organização. Os 
mecanismos a seguir quando de sua negativa, estão dispostos na Portaria de procedimentos que 
atualizou a Portaria 226. 

No que respeita a existência de um fluxo de relatórios de auditoria estabelecido, a Portaria de 

procedimentos e o regimento interno já estabelecem o propósito, autoridade e a responsabilidade da 

atividade de AI. A declaração da missão e visão para a AI será incluída no manual que está atualmente 

a ser formatado. O regimento é aprovado pela alta administração. Ressalta-se que a missão e visão da 

CGDF foram definidas no PEI 2016-2019 e contemplam principalmente as atividades de controle 

interno da SUBCI. 

Em termos de Mecanismos de Financiamento, a CGDF deve avaliar e apresentar um relatório sobre a 

adequação dos recursos para levar a cabo um plano de auditoria interna adequado que forneça as 

garantias necessárias ao governador que os recursos são suficientes para permitir a cobertura de 

riscos críticos dentro de um prazo razoável. A CGDF deve considerar o desenvolvimento e 

implementação de um processo para identificar o impacto das limitações de recursos e comunicar o 

impacto para o Governador. 

 

A CGDF pode também considerar e incentivar a criação de uma Comissão de Controle Interno de 

Gestão composta por quadros superiores das Secretarias (por exemplo Superintendentes) para apoiar 

e defender a importância dos controles internos e auditoria interna. 

Para garantir a sua independência (que tem, simultaneamente com a atividade de AI, as atividades de 

ouvidoria e transparência consideradas mais de controle de gestão) e apoiar a sua capacidade de 

efetivamente entregar o seu mandato em todo o estado, a CGDF pode querer considerar, a longo 
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prazo, a institucionalização do KPA, Supervisão Independente da Atividade de AI, no Nível 4 - 

Gerenciado. Para tanto, poderá ser ponderada a criação de um Comité de Auditoria Independente 

para aconselhar e apoiar o Chefe da CGDF, incluindo funções, como por exemplo: 

� revisão do plano de auditoria interna baseado no risco, que inclui tanto atividades de 
asseguração como atividades de consultoria ; 

� rever plano de orçamento e de recursos da CGDF e a adequação da sua estrutura 
organizacional; 

� receber comunicações de Secretários de Estado e da alta administração sobre o desempenho 
da CGDF; e 

� fazer inquéritos a fim de determinar se existem escopos inadequados ou limitações de 
recursos para a CGDF. 

 
Tal Comitê pode também reforçar o conceito de controle social e transparência. 
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Anexo A: Anexo A: Anexo A: Anexo A: O ModeloO ModeloO ModeloO Modelo    IAIAIAIA----CMCMCMCM    
 

O modelo IA-CM foi desenvolvido para identificar os fundamentos necessários para uma auditoria 

interna eficiente no setor público e consiste em 5 níveis de capacidade progressivos, amarrados a 

práticas lideres na indústria. 

O IA-CM mostra os passos para progredir de um nível de auditoria interna típico de uma organização 

menos estabelecida até uma atividade de auditoria interna forte e efetiva geralmente associada com 

organizações mais maduras e complexas. 

Cada um dos cinco níveis de capacidade descreve as características e elementos de uma atividade de 

AI a esse nível. Os níveis ilustram os estágios através dos quais uma atividade de AI pode evoluir 

quando define, implementa, mede, controla e aperfeiçoa os seus processos e práticas. A 

implementação de processos repetíveis e sustentáveis num determinado nível fornece a base para 

progredir para o próximo nível. É uma abordagem de “construção por blocos” para criar uma função 

de auditoria interna efetiva. 

Figura A.1 Os níveis do IA-CM 

 

 

O IA-CM também identifica seis elementos essenciais para uma atividade de AI: 

1. Serviços e papel da auditoria interna - Os serviços incluem a prestação de serviço asseguração e de 

aconselhamento, bem como serviços obtidos de prestadores de serviços externos. O papel é fornecer 

avaliações independentes e objetivas para auxiliar a organização na realização dos seus objetivos e 

melhorar as operações. 
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2. Gestão de Pessoas - O processo de criação de um ambiente de trabalho que permite às pessoas 

realizar o melhor de suas habilidades. A gestão de pessoas inclui as descrições de trabalho, forma de 

recrutamento, padrões de desempenho, desenvolvimento profissional, treinamento, coaching e 

desenvolvimento de carreira. 

3. As práticas profissionais - Reflete o cenário completo de políticas, processos e práticas que permite 

a atividade de AI ser realizada de forma eficaz e com a proficiência e zelo profissional devidos. 

4. A gestão de desempenho e accountability - Refere-se às informações necessárias para administrar, 

gerir e controlar as operações da atividade de AI e responder por seu desempenho e resultados. 

5. Cultura e relacionamento organizacional - inclui a estrutura organizacional e da gestão interna e 

os relacionamentos dentro da atividade de AI em si, bem como a relação do Chefe de Auditoria com 

a alta administração (por exemplo, a relação do Controlador com o Governador/Prefeito). 

 

6. Estruturas de governança - A relação de subordinação (administrativa e funcional) do Chefe de 

Auditoria, e como a atividade de AI se encaixa dentro da estrutura organizacional e de governança da 

organização 

 

Os macroprocessos-chave (KPAs), referentes a cada um dos seis elementos, foram definidos para os 

níveis de capacidade. Os KPAs são os principais blocos de construção que determinam o nível de 

capacidade alcançada pela atividade de AI. Cada KPA descreve um conjunto de atividades relacionadas 

que, quando executadas coletivamente, alcançam um propósito e produzem resultados imediatos e 

resultados a longo prazo. 

 

A figura A.2 apresenta o IA-CM graficamente como uma matriz de uma página. O eixo vertical 

representa os níveis de capacidade - com a capacidade de aumentar a atividade de AI de baixo para 

cima. Os elementos de auditoria interna são apresentados no eixo horizontal. Os KPAs para cada nível 

e para cada elemento são identificados nas caixas relevantes para o nível apropriado. Há 41 KPAs no 

IA-CM. 

 

As cores na matriz descrevem a extensão ou a influência que a atividade de AI tem ao longo dos 

elementos. Ao mover-se da esquerda para a direita na matriz, a capacidade da atividade de AI para 

institucionalizar os KPAs de forma independente diminui. Da mesma forma, a atividade de AI tem 

potencialmente menos capacidade de institucionalizar de forma independente os KPAs como os níveis 

de capacidade de mover-se para cima a partir Níveis 2 a 5. Esta mudança ocorre porque a organização 

e o ambiente tenderá a aumentar a sua influência sobre a capacidade da atividade de AI 

institucionalizar os KPAs nos níveis de capacidade superior. 
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Figura A.2 A Matriz de 1 Página do IA-CM 

 

© 2009, The IIA Research Foundation – All Rights Reserved 

As áreas verdes sombreadas mais escuras representam os KPAs que podem ser normalmente 

institucionalizados pela atividade de AI em si. As áreas sombreadas mais claras requerem estruturas 

e processos de gestão além da auditoria interna para alcançar os KPAs individuais. 

Numa atividade de AI eficaz e madura seria esperado alcançar, pelo menos, o Nível 3 - Integrado. Uma 

atividade de AI no nível 3 irá geralmente estar em conformidade com as Normas Internacionais para 

a Prática Profissional de Auditoria Interna (Normas) e concentrar os seus esforços em assuntos de 

capacidade, independência e objetividade. 

 

Assim, o IA-CM oferece uma ferramenta que a organização do sector público pode usar para: 

• determinar os seus requisitos de auditoria interna de acordo com a natureza, complexidade e 

riscos associados às suas operações; 

• avaliar a sua capacidade de auditoria interna contra os requisitos que tenha determinado; e 

• identificar quaisquer lacunas entre esses requisitos e a sua capacidade de auditoria interna. Tendo 

identificado essas lacunas, uma organização pode, então, resolver os mais significativos e 

trabalhar no sentido de desenvolver o nível adequado de capacidade de auditoria interna. 
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Princípios subjacentes 

Um certo número de princípios estão subjacentes ao IA-CM: 

− A Auditoria Interna é um componente integral da governança eficaz no setor público e, como tal, 

ajuda as organizações a alcançar seus objetivos e são responsáveis por seus resultados. 

− Ao avaliar o nível de capacidade de uma atividade de auditoria interna, três variáveis devem ser 

consideradas: a atividade interna de auditoria em si, a organização e o ambiente global em que a 

organização opera. 

− A atividade de auditoria interna está diretamente relacionada com as ações tomadas pelo Chefe 

de Auditoria para estabelecer os processos e práticas necessárias para atingir e manter a 

capacidade de auditoria interna e as medidas tomadas pela administração da organização para 

estabelecer um ambiente de apoio para a auditoria interna. 

− Nem todas as organizações exigem a mesma capacidade ou sofisticação de auditoria interna. O 

nível apropriado será proporcional à natureza e complexidade da organização e aos riscos a que a 

organização pode estar exposta. "No one size fits all". 

− A auditoria interna deve ter em conta os princípios do custo de oportunidade e ser entregue de 

um modo proveitoso (tomar em consideração os benefícios obtido e o custo envolvido). 
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Anexo B: AAnexo B: AAnexo B: AAnexo B: A    Metodologia da Validação IndependenteMetodologia da Validação IndependenteMetodologia da Validação IndependenteMetodologia da Validação Independente    

    
B.1 B.1 B.1 B.1     Antes, Durante e Após a Antes, Durante e Após a Antes, Durante e Após a Antes, Durante e Após a AutoavaliAutoavaliAutoavaliAutoavaliaçãoaçãoaçãoação    
 

Antes da Autoavaliação: 

1. O CONACI enviou ofício a todos os seus membros a explicar o modelo e a solicitar inscrição de 

interessados; 

2. Chefe de Auditoria da CGE (o controlador) manifestou interesse em fazer o diagnóstico da sua 

capacidade de auditoria interna; 

3. O CONACI recolheu a informação dos potenciais interessados e enviou relação para o banco 

Mundial; 

4. Cada um dos Órgãos de Controle definiu a equipe, composta por 3 servidores, que iria 

conduzir a autoavaliação; 

5. O Grupo Temático de IA-CM do CONACI/BM organizou e deu treinamento sobre o IA-CM que 

decorreu na sede do BM, em Brasília, de 28 a 30 de Outubro de 2015; 

6. O Grupo Temático de IA-CM do CONACI/BM selecionou quem faria a revisão de pares e 

informou das datas principais; 

7. As equipes de cada órgão de controle receberam o treinamento sobre o Modelo de 

Capacidade de Auditoria Interna IA-CM e acordaram com os revisores selecionados e com as 

datas sugeridas. 

 

Durante a Autoavaliação: 

 

Durante a autoavaliação a equipe responsável pela Autoavaliação teve as seguintes tarefas (até 

30/11/2015): 

1. Comunicar com o Chefe da atividade de AI e com as outras partes interessadas, explicando o 

objetivo do projeto de diagnóstico da CGE utilizando o modelo IA-CM e o exercício de 

validação específico do IA-CM. 

2. Obter e revisar a documentação relevante da atividade da AI referente aos seis elementos do 

IA-CM: os serviços e a Função da Auditoria Interna, o Gerenciamento de Pessoas, as Práticas 

Profissionais, a Gestão de Desempenho e Accountability, a Cultura e Relacionamento da 

Organização, e as Estruturas de Governança. Muitas das informações encontram-se na 

legislação que rege a atividade da AI, em seu estatuto, no manual de práticas profissionais e 

nas políticas organizacionais. Quaisquer avaliações recentes, internas ou externas (por 

exemplo, QAR), também foram obtidas. 

3. Preparar lista das principais partes interessadas (por exemplo, a diretoria, os auditores 

externos, clientes, etc.) e preparar ofícios com questões sobre a perceção da eficiência da 

Auditoria interna; 

4. Utilizar o IA-CM Tool para responder às questões sobre o nível de institucionalização das 

Atividades e dos KPAs e fazer o upload da evidência sobre as asserções feitas.  

5. Obter e analisar outras informações pertinentes relativas à organização em si e quaisquer 

fatores ambientais que possam influenciar a eficácia da atividade da AI (por exemplo, o 

sistema legislativo, as reformas do governo, o regime de gestão financeira, a maturidade de 
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governança corporativa, a tradição da auditoria externa, se há determinantes centrais ou 

inibidores internos para a auditoria, etc.); 

6. Fazer resumo sobre o Sistema de Controle Interno do Estado/Município e sobre o resultado 

da Autoavaliação e preparar a Matriz de 1 Página com o resultado do seu diagnóstico; 

7. Enviar o relatório, os resumos e as evidências para Revisão pelo Par. 

 

Durante a autoavaliação a equipe responsável pela Revisão teve as seguintes tarefas (até 30/12/2015): 

1. Revisar a documentação evidência e atestar/comentar as afirmações feitas sobre o nível de 

institucionalização das atividades e de atingimento dos KPAs referente aos seis elementos do 

IA-CM: os serviços e a Função da Auditoria Interna, o Gerenciamento de Pessoas, as Práticas 

Profissionais, a Gestão de Desempenho e Accountability, a Cultura e Relacionamento da 

Organização, e as Estruturas de Governança; 

2. Sugerir melhorias e evidências mais fortes quando identificado e quando relevante. 

 

Após a Autoavaliação: 

1. Refinar o IA-CM com quaisquer alterações necessárias após a validação; 

2. A equipe responsável pela Autoavaliação deverá preparar uma estratégia e plano de ação 

com o caminho para atingir uma função de auditoria interna mais eficiente no curto e 

médio prazo; 

3. A equipe deverá enviar cartas de agradecimento ao Chefe de AI e aos demais participantes; 

4. Preparar um relatório sobre os resultados da validação do IA-CM e enviar ao Chefe de AI. 

O relatório deve incluir, no mínimo, as pessoas entrevistadas, sites e documentos revistos, 

refinamentos do IA-CM resultando da validação, temas comuns para aplicação e 

interpretação do IA-CM, plano de fundo da atividade de AI relativo aos seis elementos da 

auditoria interna e exemplos de evolução/melhores práticas e sugestões para melhoria da 

atividade de AI. 

 

B.2 B.2 B.2 B.2     Principais IntervenientesPrincipais IntervenientesPrincipais IntervenientesPrincipais Intervenientes    e relação de Entrevistadose relação de Entrevistadose relação de Entrevistadose relação de Entrevistados    no Diagnósticono Diagnósticono Diagnósticono Diagnóstico    

O Grupo de Trabalho responsável pela autoavaliação do IA-CM na CGDF elaborou, conforme 

orientação técnica do Banco Mundial, um questionário de avaliação da Auditoria Interna exercida pela 

Controladoria e encaminhou aos stakeholders de maior relevância. Foram destinatários dos 

questionários os membros da Direção da CGDF, bem como os ocupantes dos cargos mais relevantes 

no âmbito da controladoria e do Estado, quais sejam: 

� Henrique Morais Ziller – Controlador-Geral do Distrito Federal 

� Marcos Tadeu de Andrade - Controlador-Geral Adjunto do Distrito Federal 

� Lucio Carlos de Pinho Filho – Subcontrolador de Controle Interno e Membro da Equipe de 

Autoavaliação 

� Liane Vasconcelos de Araújo Angoti – Coordenadora de Auditoria e Membro da Equipe de 

Autoavaliação 

� Luciane Rodrigues Soares - Coordenadora de Auditoria e Membro da Equipe de Autoavaliação 
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� Paulo Ribeiro Lemos - Coordenador de Auditoria e Membro da Equipe de Autoavaliação 

� Leany Barreiro de Sousa Lemos – Secretária da Secretaria de Estado de Planejamento, 

Orçamento e Gestão do Distrito Federal (SEPLAG-DF) 

� Wilson José de Paula – Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito 

Federal (SEFAZ-DF) 

� Wilton de Melo – Chefe Adjunto da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal 

� Marcelo Dourado – Diretor-Presidente do Metrô do Distrito Federal (Metrô) 

� Luís Claúdio de Freitas – Controlador Interno Terracap 

� Argileu Martins da Silva – Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

DF (EMATER) 

� Karlos Vicente Vasconcelos Pereira (Controlador Chefe – Substituto CAESB DF) 

� Adalton Cardoso Flores (Secretário de Controle Externo do TCDF); 

� Agnaldo Moreira Marques (Secretário de Auditoria do TCDF) 

 

 

As manifestações dos entrevistados relacionam as qualidades do Órgão Central de Controle Interno, 
bem como os pontos em que será necessário aperfeiçoar a forma de atuação da Controladoria.  

Em relação aos stakeholders internos, vale destaque as análises do Controlador-Geral e do 

Controlador-Geral Adjunto, que discorrem de forma estruturada questões sobre como é a forma de 

atuação da CGDF/Auditoria Interna, como é o ambiente de apoio para a auditoria interna, sobre a 

cultura de auditoria, e sobre os pontos de melhoria. Maior detalhe das respostas pode ser encontrado 

no ponto 2.2.1. 

 

B.3B.3B.3B.3    Principais Questões das EntrevistasPrincipais Questões das EntrevistasPrincipais Questões das EntrevistasPrincipais Questões das Entrevistas    
 

Objetivo: obter dados sobre se a CGE/Auditoria Interna atende às necessidades da gerência e 

administração de topo e outros interessados envolvidos, no apoio à governança, gestão de riscos e 

processos de controle; e que melhorias, se houver, são necessárias pela CGE/Auditoria interna. 

 

As questões incluem: 

• Para o Controlador/Auditor Geral e Superintendente/Coordenador/ Diretor 
o Existe um ambiente de apoio para a auditoria interna no Estado/Município?  
o Existem facilitadores ou uma cultura de auditoria influenciando positivamente ou 

impactando negativamente na efetividade da auditoria interna? 
o Quais são as principais práticas demonstradas pela CGE? Como elas são apoiadas / 

institucionalizada na CGE? Em outras palavras, como é que a CGE/Auditoria Interna e 
há garantia de que essas práticas continuarão a ser aplicadas (por exemplo, mandato 
legislativo ou político)? 

o Como é que a independência da CGE/Auditoria Interna é garantida? 
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o Existem áreas onde a CGE/Auditoria Interna poderia melhorar? Existem áreas 
específicas em que a capacidade da CGE/Auditoria Interna poderia evoluir? 

o Existem recursos suficientes para que a CGE/Auditoria Interna garanta, de forma 
razoável, que os processos de governança, gestão de riscos e controle do 
Ministério/Estado são eficazes? 

 

• Secretarias Cliente (Saúde, Educação, Infraestrutrura, etc.) 
o Como considera que a auditoria interna cria valor? Como podia criar mais valor para 

a sua entidade? Como foi o trabalho de auditoria do ano passado; o que considera 
que podia ter sido melhor? 

o Existem áreas onde a CGE/Auditoria Interna poderia melhorar? Existem áreas 
específicas em que a capacidade da CGE/Auditoria Interna poderia evoluir? 

 

• Chefe de Recursos Humanos  

o Como funciona o processo de recrutamento do Ministério/Governo/CGE e as suas 

páticas?  

o Quais são os desafios/restrições na política de recursos humanos do Estado? 

 

• Chefe das Finanças – Entender sobre o orçamento da CGE e os mecanismos de repartição do 

orçamento.  

o O Orçamento está segregado entre Superintendências/Diretorias?  

o Existe orçamento específico na LOA para a atividade de AI? 

o Quais as restrições/desafios na política orçamentária do Estado? 

 

• TCE, CGU Regional, Ministério Público – Entrevista a outras entidades de 

fiscalização/supervisão (e.g. Avaliação, Investigações, Cumprimento, etc) para explorar a 

colaboração/coordenação e relacionamento com a CGE. 

o Qual é a relação do CAE (chefe de Auditoria – Controlador e/ou Superintendente) com 
o TCE, com a CGU Regional, com o Ministério Público Regional? Como se sustentam 
essas relações? Como essas relações contribuem para a eficácia da auditoria interna? 

o Qual a qualidade do relacionamento? CGE/TCE; CGE/CGU; CGE/MP; 
o Existe colaboração entre as várias entidades? Como se processa a colaboração? Como 

poderia melhorar a colaboração? 
o São feitas reuniões e expostos problemas comuns? Os planejamentos de auditoria são 

partilhados e discutidos? Os achados de auditoria são patilhados? 
o Fazem trabalhos de Auditoria Integrada? Com que frequência? 
o Existem áreas onde a CGE/Auditoria Interna poderia melhorar? Existem áreas 

específicas em que a capacidade da CGE/Auditoria Interna poderia evoluir? 
 

• Governador/Casa Civil  
o A auditoria interna está agregando valor ao Ministério/Estado? Como esse "valor 

agregado" é avaliado / medido? 
o Como é que a independência da CGE/Auditoria Interna é garantida? 
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o Existem áreas onde a CGE/Auditoria Interna poderia melhorar? Existem áreas 
específicas em que a capacidade da CGE/Auditoria Interna poderia evoluir? 

o Existem recursos suficientes para que a CGE/Auditoria Interna garanta, de forma 
razoável, que os processos de governança, gestão de riscos e controle do 
Ministério/Estado são eficazes? 

 
 

B.4B.4B.4B.4    Documentação importante para a AutoavaliDocumentação importante para a AutoavaliDocumentação importante para a AutoavaliDocumentação importante para a Autoavaliaçãoaçãoaçãoação    e Validaçãoe Validaçãoe Validaçãoe Validação    
 

Estruturas de GovernançaEstruturas de GovernançaEstruturas de GovernançaEstruturas de Governança    
� Qualquer legislação federal ou estadual que estabeleça ou regulamenta o controle interno e 

de auditoria interna (competência, atribuições, normas de auditoria interna, etc.); 

� Contrato / Termo de Referência, que estabelece a CGE; 

� Código de Ética/Código de Confidencialidade/Conflito de Interesses da 

União/Estado/Ministério; 

� Regulamento/ Termos de Referência do Comitê de Auditoria da CGE, se existir. 

    

Cultura e Relacionamento OrganizacionalCultura e Relacionamento OrganizacionalCultura e Relacionamento OrganizacionalCultura e Relacionamento Organizacional    
� Organograma do Ministério/Estado; 

� Organograma da CGE. 

    

Gerenciamento de Desempenho e AccountabilityGerenciamento de Desempenho e AccountabilityGerenciamento de Desempenho e AccountabilityGerenciamento de Desempenho e Accountability    
� Plano de negócios anual da CGE; 

� Plano Estratégico da CGE; 

� Relatório anual da CGE; 

� Quadro de medição da performance (performance Measurement Framework); 

� Indicadores-chave de Performance. 

    

Práticas ProfissionaisPráticas ProfissionaisPráticas ProfissionaisPráticas Profissionais    
� Manual de procedimentos /Procedimentos Operacionais Padrão de Práticas Profissionais da 

CGE; 

� Políticas da CGE; 

� Detalhes do programa de Asseguração da Qualidade e de Melhoria, incluindo revisão da 

supervisão e assinatura dos documentos de trabalho; 

� Relatórios de avaliações externas feitas; 

� Processos relacionados com a identificação do universo da auditoria e do exercício de 

avaliação anual de risco; 

� Plano Anual/Plurianual de Auditoria; 

� Pesquisas de Satisfação do Cliente. 
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Gerenciamento de PessoasGerenciamento de PessoasGerenciamento de PessoasGerenciamento de Pessoas    
� Descrição de Cargos; 

� Política de pessoal e de seleção; 

�  Política de formação e desenvolvimento; 

�  Quadro de competências para Auditoria Interna; 

�  Plano de Treinamento e Desenvolvimento; 

�  Plano de força de trabalho/Mão-de-obra; 

�  Detalhes do sistema de avaliação e da gestão de desempenho 

Serviços e a Função da Auditoria InternaServiços e a Função da Auditoria InternaServiços e a Função da Auditoria InternaServiços e a Função da Auditoria Interna 

� Detalhamento do sistema de papéis de trabalho; 

� Modelos/templates de programas de auditoria pex. Questionários de controle interno, plano 

de trabalho de auditoria, relatórios de auditoria, etc.; 

� Documentos de orientações para auditoria interna, como por exemplo: manual de auditoria; 

� Política / Procedimento Operacional Padrão relativo ao acompanhamento das 

recomendações da auditoria 

� Exemplos de relatórios de auditoria emitidos 

 

B.B.B.B.5555    DDDDocumentação ocumentação ocumentação ocumentação evidênciaevidênciaevidênciaevidência    dddda Autoavaliaa Autoavaliaa Autoavaliaa Autoavaliação ção ção ção do Distrito Federaldo Distrito Federaldo Distrito Federaldo Distrito Federal        
 

REGIMENTO INTERNOSTC.pdf 

Portaria_226_2015.pdf 

DECRETO NÂº 31.453-2010.pdf 

DECRETO NÂº 31.452-2010 -REGULAMENTA GTIT E AQ.pdf 

LEI NÂº 4426 2009 - AQ e GTIT.pdf 

LEI NÂº 5.190 2013.pdf 

REGIMENTO INTERNOSTC.pdf 

TABELA REMUNERAÃ‡ÃƒO - Cargos_Comissionados.pdf 

Auditoria de Controle Interno - TABELA REMUNERAÃ‡ÃƒO.pdf 

CONSTITUIÃ‡ÃƒO FEDERAL 1988.pdf 

LC 1-94_0.pdf 

DECRETO NÂº 36.705-2015 - CRIAÃ‡ÃƒO COMRI..pdf 

PLANEJAMENTO ESTRATÃ‰GICO 2012-2015.pdf 

DECRETO NÂº 36.877-2015 - ESTRUTURA CGDF..pdf 

LEI 4448-2009.pdf 
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LEI 3105-2002.pdf 

LEI 830-1994.pdf 

LODF.pdf 

DECRETO NÂº 34.367-2013 - UCI.pdf 

DECRETO NÂº 36.236-2015 - ESTRUTURA ADM GDF..pdf 
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Anexo C: Resumo da Autoavaliação usando o IAAnexo C: Resumo da Autoavaliação usando o IAAnexo C: Resumo da Autoavaliação usando o IAAnexo C: Resumo da Autoavaliação usando o IA----CM CM CM CM nnnna CG da CG da CG da CG do Distrito o Distrito o Distrito o Distrito FFFFederalederalederalederal    
 

Esse documento constitui um resumo da Autoavaliação feita pela CGDF usando o modelo IA-CM. Ele 

relaciona os principais achados e ações a serem feitas a partir da avaliação conduzida em Novembro 

e Dezembro de 2015. 

 

1. O Modelo 

O Instituto de Auditores Internos desenvolveu instrumentos que podem ser usados pelo setor público 

para mensurar a capacidade de uma organização de conduzir suas principais atividades e funções de 

fiscalização interna, referido como Modelo de Capacidade em Auditoria Interna (IA-CM) para o setor 

público. O objetivo do IA-CM é ajudar as organizações a avaliarem em qual situação estão suas 

competências e a determinarem como poderão evoluir para níveis mais altos do modelo. Uma vez no 

nível mais elevado, espera-se que a organização terá competências técnicas, comportamentais e 

políticas avançadas a ponto de ser considerada uma referência de excelência na função Controle 

Interno. 

O IA-CM é baseado em seis elementos e cinco níveis. Esses elementos representam aspetos gerenciais 

que devem ser observados à medida que se busca melhorar a efetividade das atividades de 

fiscalização e consultoria nas unidades de controle interno. Os cinco níveis representam uma forma 

abstrata de classificar quão boas as organizações são em cada um dos seis aspetos gerenciais e quão 

boas elas podem se tornar. Os elementos do modelo são definidos assim: (1) Serviços e Papel da 

Auditoria Interna; (2) Gerenciamento de Pessoas; (3) Práticas Profissionais; (4) Gerenciamento do 

Desempenho e Accountability; (5) Cultura e Relacionamento Organizacional; (6) Estruturas de 

Governança. 

Os elementos e os níveis juntos são organizados em forma de matriz. Em cada célula podermos ter 

vários aspetos a serem observados. Cada aspeto é chamado KPA (Área Chave de Processo) que é a 

unidade mais elementar da avaliação organizacional. O processo de avaliação envolve tomar cada KPA 

para análise e verificar quão de acordo estão suas atividades, produtos, resultados/benefícios e 

práticas com a realidade organizacional. Para cada análise, áreas de melhorias e estratégias podem 

ser documentadas para estabelecer posteriormente projetos de mudanças para colocá-los em prática. 

 

2. Resultados 

O resumo dos resultados das avaliações realizadas conforme o Modelo de Autoavaliação IA-CM está 

apresentado a seguir, por níveis do modelo. 

 

Nível 2 – Infraestrutura 

O resultado da avaliação do KPA “Auditoria de Conformidade”, do elemento “ Serviços e papel da 

Auditoria Interna” foi considerado pela maioria de suas atividades, institucionalizado com base no 



Validação Independente da Autoavaliação IA-CM   Relatório Final  
Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF)                      17 de Abril de 2017 

59 
 
 

 

atendimento das três atividades: institucionalização do regimento, da execução de auditoria 

contemplando os procedimentos e documentação de auditoria e a comunicação dos resultados.  

Em relação ao KPA “Desenvolvimento Profissional Individual” elemento “Gerenciamento de Pessoas” 

há providências a serem implementadas em algumas atividades pois embora exista determinação de 

treinamento para todos servidores, ainda não há para cada individuo. A área de gestão de pessoas 

está estudando gestão de competências para implementação na CGDF. 

Para o KPA “ Pessoas Habilidosas Identificadas e Recrutadas” o elemento “Gerenciamento de Pessoas” 

foi considerado em sua maioria institucionalizado, tendo em vista que apenas a atividade de 

identificar os conhecimentos, habilidades e outras competências requeridas para realizar tarefas de 

auditoria precisa ser aprimorada, e será com base na implementação de gestão de competências. 

Da mesma forma o KPA “Plano de auditoria baseado em prioridades de gestão e stakeholders”, o 

elemento “práticas profissionais” foi considerado institucionalizado tendo em vista que a maioria das 

atividades estão institucionalizadas. Nos trabalhos de consultoria já é prática corrente a consulta aos 

gestores sobre áreas e temas considerados prioritários para serem abordados pela AI, bem como a 

identificação das auditorias cíclicas a serem incluídas no plano. Em maio/2016 foi publicado o Código 

de Ética dos servidores do governo do Distrito Fecderal e em outubro/2016 o Código de Ética 

específico para a Carreira de Controle Interno. Em relação à implementação dos processos necessários 

para assegurar a qualidade dos trabalhos de auditoria individuais, foi instituído em 2016 o Programa 

de Avaliação de Qualidade no âmbito da SUBCI bem como o Comitê de Avaliação da Qualidade. 

Atualmente a CGDF está redigindo o Manual de Avaliação da Qualidade com previsão até maio/2017 

para realizar a primeira avaliação.  

O KPA “Orçamento Operacional de auditoria Interna” no elemento “Gestão de desempenho e 

responsabilização” foi considerado em desenvolvimento tendo em vista que já foi realizado o 

levantamento de custos porém falta desenvolver um orçamento mais realista para as atividades e 

recursos identificados no plano de negócio, considerando custos fixos e variáveis.  

No KPA “ Plano de negócios de auditoria interna” o elemento “gestão de desempenho e 

responsabilização” pode ser institucionalizado considerando que foi elaborado contemplando os 

serviços, inclusive serviços de apoio e administrativos necessários para a entrega eficaz da atividade 

são realizados por auditores, entre outras. 

No KPA “Gerenciamento dentro da atividade de Auditoria Interna” o elemento “cultura e 

relacionamento organizacional” foi considerado institucionalizado considerando que tanto a estrutura 

formal e as responsabilidades estão bem definidas na CGDF, além da utilização do sistema de auditoria 

SAEWEB. Todavia falta aprimorar as atividades de apoio às necessidades organizacionais e às relações 

de reporte das pessoas no interior da unidade. Importante mencionar que a CGDF elaborou seu plano 

de comunicação para fomentar a comunicação contínua e construtiva dentro da atividade de AI. 

O KPA “Acesso Pleno às Informações da Organização, Ativos e Pessoas”, no elemento “Estrutura de 

Governança” pode ser considerado Institucionalizado tendo em vista todas as atividades estão na 

Portaria de procedimentos, além de ser respaldada em normativos específicos aplicáveis à atuação da 

CGDF, pois refere-se ao estabelecimento de procedimentos a seguir quando o gestor decide não 

divulgar documentos necessários aos trabalhos de AI. 
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Da mesma forma o KPA “ fluxo de relatórios de auditoria estabelecido” no elemento estrutura de 

governança pode ser considerado institucionalizado considerando a última atualização do regimento 

interno e da Portaria de procedimentos. 

 

 

Nível 3 – Integrado 

No KPA “Auditorias de desempenho e/ou operacionais”, o elemento “Serviços e papel da auditoria 

interna” está institucionalizado. 

No KPA “Serviço de Consultoria”, o elemento “Serviços e papel da auditoria interna” está em 

desenvolvimento tendo em vista que é necessário desenvolver políticas e procedimentos bem como 

descrever a metodologia e o tipo de serviço consultivo que vem sendo aplicado. 

No KPA “Coordenação de Força de Trabalho”, o elemento “Gerenciamento de Pessoas” pode ser 

institucionalizado considerando que a atividade é feita na prática porém não está sistematizada. 

No KPA “Criação de equipe e competência”, o elemento “Gerenciamento de Pessoas” está em 

desenvolvimento considerando que as oportunidades de desenvolvimento profissional, as 

recompensas, os treinamentos específicos para liderança e comportamentos serão contemplados nos 

planos de capacitação dos servidores. 

No KPA “Profissionais Qualificados”, o elemento de “Gerenciamento de Pessoas” pode ser 

institucionalizado na CGDF considerando que as atividades de avaliações de desempenho, plano de 

formação e treinamento, políticas de incentivo de obtenção de certificações e participações em 

associações profissionais relevantes serão implementadas. 

No KPA “Estrutura de Gestão da Qualidade”, o elemento “Práticas Profissionais” pode ser 

institucionalizado considerando que a CGDF planeja implantar a qualidade nas políticas, práticas e 

procedimentos.  

No KPA “Planos de Auditoria Baseada em Riscos” o elemento “Práticas Profissionais” está 

insitucionalizado tendo em vista que o Projeto da CGDF de Modernização das Técnicas de Auditoria 

por meio da Implantação da Gestão de Riscos Corporativos, está cumprindo com suas metas 

estabelecidas no Planejamento Estratégico. Houve também em 2015 a criação de uma Coordenação 

para análise e monitoramento de riscos, além disso foram publicadas as portarias relativas à Política 

e ao Comitê de Gestão de Riscos da CGDF, que contemplam a Norma ABNT NBR ISSO 31000:2009 e o 

Coso 2013. A nova estrutra da CGDF reforçou esse projeto que vem tendo feedbacks positivos da 

gestão. 

Os KPAs “Informações de custos”, “Medidas de desempenho” e “Relatórios de auditoria” podem ser 

institucionalizados tendo em vista que é intenção da CGDF estabelecer procedimentos para análise de 

custos. Ressalta-se que já estão estabelecidas medidas de desempenho para todas as áreas da CGDF, 

publicado o Planejamento Estratégico (2016-2019) e estão sendo desenvolvidos mecanismos de 

reportes gerenciais, por meio do sistema gestaodf. 

 O KPA “Componente essencial da equipe de gestão” também pode ser institucionalizado tendo em 

vista que a alta gestão é comprometida com o compartilhamento de planos e relatórios com a equipe 
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de auditoria, bem como as informações dos planos e atividade de AI são trocadas com a gerência 

sênior. Porém ainda não foi avaliada a relação de trabalho e coordenação dos trabalhos dos auditores 

externos em nome da gestão. 

O KPA “mecanismo de financiamento” foi considerado institucionalizado porém com necessidades de 

aprimoramenteo pelo fato de que há determinação de recursos necessários para executar a auditoria, 

e quando há limitações de recursos é possível identificar o impacto. 

Já o KPA “Supervisão Gerencial da Atividade de Auditoria Interna”, no elemento “Estrutura de 

Governança deve ser discutido em 2017 considerando que ainda será estudada qual a melhor opção 

para se  ter essa supervisão e aconselhamento propostos. 

 

Nível 4 – Gerenciado 

O KPA “Avaliação da Governança, Gestão de Riscos e Controles” no elemento “ Serviços e papel da 

auditoria” está insitucionalizado tendo em vista que o Projeto da CGDF de Modernização das Técnicas 

de Auditoria por meio da Implantação da Gestão de Riscos Corporativos, está cumprindo com suas 

metas estabelecidas no Planejamento Estratégico. Houve também em 2015 a criação de uma 

Coordenação para análise e monitoramento de riscos, além disso foram publicadas as portarias 

relativas à Política e ao Comitê de Gestão de Riscos da CGDF, que contemplam a Norma ABNT NBR 

ISSO 31000:2009 e o Coso 2013. A nova estrutra da CGDF reforçou esse projeto que vem tendo 

feedbacks positivos da gestão. 

Os KPAs “A atividade de auditoria interna apóia classes profissionais” e a “Auditoria interna contribui 

para o desenvolvimento da gestão“ podem ser institucionalizados. Ressalta-se que nesses KPAs há 

atividades ainda não avaliadas e em desenvolvimento. 

O KPA “Planejamento de mão de obra” pode ser institucionalizado considerando que estão em 

desenvolvimento atividades de conectar habilidades reconhecidas com o quadro de competências, 

identificação de recursos, habilidades, treinamento e ferramentas necessárias para lidar com áreas de 

maior importância e risco. Porém a atividade de comunicação à administração e aos outros 

stakeholders-chave as prioridades e as estratégias da atividade de AI não foi avaliada. 

No KPA “Estratégia de auditoria alavanca a Gestão de Risco da Organização”, o elemento “Práticas 

profissionais” está bem avançado pois foi institucionalizado o Projeto da CGDF de Modernização das 

Técnicas de Auditoria por meio da Implantação da Gestão de Riscos Corporativos, está cumprindo com 

suas metas estabelecidas no Planejamento Estratégico. Houve também em 2015 a criação de uma 

Coordenação para análise e monitoramento de riscos, além disso foram publicadas as portarias 

relativas à Política e ao Comitê de Gestão de Riscos da CGDF, que contemplam a Norma ABNT NBR 

ISSO 31000:2009 e o Coso 2013. A nova estrutra da CGDF reforçou esse projeto que vem tendo 

feedbacks positivos da gestão. 

No KPA “Integração de Medidas de desempenho qualitativas e quantitativas” o elemento “Gestão de 

Desempenho e responsabilização” pode ser institucionalizado pois é intenção da CGDF desenvolver 

medidas abrangentes e sistemas de desempenho e metas, aliando risco, custo, qualidade e resultados 

aceitáveis, contemplando monitoramento contínuo para melhorar desempenho. 
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Os KPAs “CAE Aconselha e Influencia a mais Alta Gerência”, “CAE Informa à Autoridade de mais Alto 

Nível” e “Supervisão Independente das atividades de Auditoria Interna” , “Envolvimento da Liderança 

com Organizações Profissionais”, “Projeção da Força de Trabalho/Mão-de-obra”, “Melhoria contínua 

em práticas profissionais. Estratégia de Planejamento de Auditoria”, “Relatório Público sobre sua 

efetividade”, “Relações Efetivas e Permanentes”, “Independência Poder e Autoridade da Atividade de 

Auditoria Interna” não foram avaliados ainda. 

Já o KPA “Auditoria Interna reconhecida como agente-chave de mudança” pode ser institucionalizado 

pois é intenção da CGDF comunicar como os resultados da AI contribuem para melhores processos de 

negócios e para o alcance dos objetivo estratégicos da organização, bem como aumentar as 

habilidades pessoais e conhecimentos dos profissionais de AI em áreas de vanguarda da tecnologia, 

processos de negócio e práticas específicas da indústria. 

O KPA “Planejamento Estratégico de Auditoria Interna” pode ser institucionalizado pois é intenção da 

CGDF realizar uma avaliação abrangente para identificar as lacunas nas práticas, ferramentas e 

habilidades que precisam ser atendidas para responder a questões emergentes e atuais e aos riscos 

para a organização, bem como manter-se informada quanto aos ambientes interno e externo da 

organização para identificar e avaliar tendências, questões e riscos emergentes.  

 

Nível 5 – Otimização 

No nível 5 a maioria dos KPas não foram avaliados. Dois já tem sido discutidos com algums atividades 

em desenvolvimento todavia ainda não institucionalizados “Auditoria Interna reconhecida como 

agente-chave de mudança” e “Planejamento Estratégico de Auditoria Interna”. 

Importante ressaltar que o nível 5 não foi contemplado no Planejamento Estratégico CGDF e não foi 

considerado prioridade no cenário dos projetos estruturantes. 

 

3. Ações de Melhoria de Atuação 

A Controladoria-Geral do Distrito Federal, órgão especializado da Administração Direta com status 

equivalente à de Secretaria de Estado, teve sua estrutura criada por meio do Decreto nº 36.236, de 1º 

de janeiro de 2015 com as seguintes competências: 

→ Supervisão/coordenação do sistema de controle interno; correição e auditoria e dos serviços 

das ouvidorias públicas do DF 

→ apuração de indícios de irregularidades e verificação dos princípios constitucionais nos atos 

da Administração Pública; 

→ defesa do patrimônio público e da transparência, 

→ prevenção da corrupção 

→ supervisão no tratamento e orientação dos dados e das informações do Portal da 

Transparência 
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A Subcontroladoria de Controle Interno – SUBCI da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF é a 

área responsável pela realização das ações de controle no âmbito do Poder Executivo do Distrito 

Federal, por meio de auditorias e inspeções que resultam na análise e fiscalização de ações e 

programas de governo. 

A busca pela excelência na gestão pública e o fortalecimento da transparência e controle social 

formam os cenários em que estão inseridas as ações realizadas e em desenvolvimento na CGDF, 

listadas abaixo, que consideram a internalização e a implantação de boas práticas de gestão: 

� Implantação do Modelo IA-CM (2016-2019); 

� Entregas do Acordo de Resultados (2016); 

� Cumprimento do Plano Estratégico Institucional – PEI (2016 – 2019); 

� Instituição dos Planos Operacionais de Auditoria (2016); 

� Elaboração do Plano de Negócios da Auditoria Interna (2016); 

� Implantação da Gestão de Riscos; (2016) 

� Avaliação da Maturidade de Controles Internos do Distrito Federal (2016); 

� Aperfeiçoamento da atuação das UCI (2016); 

� Realização de Auditoria Baseada em Riscos – ABR (2017); 

� Análise, modelagem e otimização de processos organizacionais; 

� Reestruturação orgânica e atualização normativa com ênfase nas ações concomitantes e 

preventivas. 

 


