
 
“Aprova normas e procedimentos para 

 
                  Art. 1º - Esta Instrução Normativa disciplina o 
prevista no art.5º, inciso II, alínea “e”, da Lei Complementar nº 094/
 

                  Art. 2º - O Planejamento de Auditoria
que contempla o conjunto de ações
legais que alcançam sua área de atuação, bem como 
auditorias, conjugando-se a priorização das ações face ao potencial de risco;
 
§1º - As informações aferidas serão pontuadas em
dos trabalhos de auditorias, programadas ou extraordinárias, contendo 
serem adotadas em face do material auditado; 
 
§2º - O Departamento de Auditoria, Inspeção e Análise de Pagamentos, em caráter preventivo, 
contendo diagnóstico específico acerca de ocorrência de fatos capazes de provocar dano ao Município e/ou ao 
patrimônio de terceiros ou, ainda, que coloquem em risco a segurança de pessoas e que requeiram providências 
pontuais e específicas a serem tomadas, em caráter de urgência, pelos gestores dos órgãos e entidades responsáveis;
 

              Art. 3º - Os procedimentos de auditorias poderão ser iniciados:

I - por determinação do Prefeito ou do Controlador

II - de ofício, pelo Diretor do Departamento de Auditoria, Inspeção e Análise de Pagamentos

III - por solicitação de gestores da Administração Municipal, após autorização do Controlador

IV - por solicitação de órgãos de controle externo.

 
Parágrafo Único - A solicitação ou determinação de realização de procedimentos de auditoria deve ser acompanhada do 
escopo que se pretende alcançar. 
 
 

 

Art. 8º     Art. 4º - Os trabalhos de campo 

I - captação de documentos; 

II - realização de testes e análises;

III - realização de entrevistas; 
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Do Objeto e do âmbito de aplicação 

Esta Instrução Normativa disciplina o procedimento de Auditoria, Inspeção e 
prevista no art.5º, inciso II, alínea “e”, da Lei Complementar nº 094/2017. 

Da Auditoria 
 

ento de Auditoria consiste no instrumento de gestão da Controladoria Geral do 
e contempla o conjunto de ações, visando atender, por meio da execução de procedimentos de auditoria, às exigências 

legais que alcançam sua área de atuação, bem como às solicitações internas e externas quanto à realização de 
se a priorização das ações face ao potencial de risco; 

As informações aferidas serão pontuadas em relatório específico, contendo o diagnóstico decorrente da realização
dos trabalhos de auditorias, programadas ou extraordinárias, contendo a conclusão da avaliação
serem adotadas em face do material auditado;  

O Departamento de Auditoria, Inspeção e Análise de Pagamentos, em caráter preventivo, 
contendo diagnóstico específico acerca de ocorrência de fatos capazes de provocar dano ao Município e/ou ao 
patrimônio de terceiros ou, ainda, que coloquem em risco a segurança de pessoas e que requeiram providências 

específicas a serem tomadas, em caráter de urgência, pelos gestores dos órgãos e entidades responsáveis;

Do Procedimento 
 

Os procedimentos de auditorias poderão ser iniciados: 

por determinação do Prefeito ou do Controlador Geral do Município; 

Diretor do Departamento de Auditoria, Inspeção e Análise de Pagamentos 

por solicitação de gestores da Administração Municipal, após autorização do Controlador

ação de órgãos de controle externo. 

A solicitação ou determinação de realização de procedimentos de auditoria deve ser acompanhada do 
 

Os Trabalhos De Campo 

Os trabalhos de campo compreendem: 

realização de testes e análises; 

 

agamentos da Prefeitura Municipal de 

nspeção e Análise de Pagamentos, 

Controladoria Geral do Município 
, visando atender, por meio da execução de procedimentos de auditoria, às exigências 

às solicitações internas e externas quanto à realização de 

contendo o diagnóstico decorrente da realização 
da avaliação e as recomendações a 

O Departamento de Auditoria, Inspeção e Análise de Pagamentos, em caráter preventivo, poderá emitir relatório 
contendo diagnóstico específico acerca de ocorrência de fatos capazes de provocar dano ao Município e/ou ao 
patrimônio de terceiros ou, ainda, que coloquem em risco a segurança de pessoas e que requeiram providências 

específicas a serem tomadas, em caráter de urgência, pelos gestores dos órgãos e entidades responsáveis; 

 do Município; 

por solicitação de gestores da Administração Municipal, após autorização do Controlador Geral do Município; 

A solicitação ou determinação de realização de procedimentos de auditoria deve ser acompanhada do 



IV - outras medidas necessárias para subsidiar a auditagem, podendo, inclusive, valer

Auditoria, Inspeção e Análise de Pagamentos
 

§ 1º As solicitações de auditoria, expedidas pelo auditor com ciência do respectivo Departamento, serão enviadas através 

de memorando institucional ao Secretário ou correlato da unidade administrativa 

documento ou acesso pretendido. 

 

§ 2º Sob pena de responsabilização em caso de descumprimento, o prazo para atendimento das solicitações de auditoria 

é de 10 (dez) dias úteis, contados do envio do respectivo memorando, ressalva

prazo diferenciado. 

Art. 5º - A comprovação das providências adotadas e as justificativas apresentadas em razão da emissão do 
relatório serão submetidas ao exame d
providências: 

 
I - arquivamento do processo de auditoria, nos casos de acatamento total das alegações e justificativas apresentadas 

e/ou providências adotadas pelo auditado;

II - celebração de Termo de Compromisso 

má-fé dos responsáveis e sem dano ao erário;

III - encaminhamento ao Chefe do Executivo

de atos caracterizadores, em tese, de infração administrativa;

IV - conversão do procedimento de auditoria em Sindicância

má-fé e/ou dano ao erário e nas demais hipóteses previstas na legislação.

 

 

                 Art. 6º - O Termo de Compromisso de Gestão 
 
I - identificação sucinta das partes envolvidas;

II - cláusulas contendo obrigações e metas assumidas pelas partes;

III - prazos para implementação das obrigações assumidas nas respectivas cláusulas;

IV - outros elementos necessários ao seu fiel cumprimento.

 
§ 1º O TCG obriga os signatários à adoção das providências previstas nas respectivas cláusulas e será monitorado 
regularmente pela Controladoria 
adimplemento. 
 
§ 2º Será instituído banco de dados específico, visando ao permanente monitoramento dos TCGs celebrados.

outras medidas necessárias para subsidiar a auditagem, podendo, inclusive, valer-se o 

ise de Pagamentos do Município de perícias. 

§ 1º As solicitações de auditoria, expedidas pelo auditor com ciência do respectivo Departamento, serão enviadas através 

de memorando institucional ao Secretário ou correlato da unidade administrativa responsável pela informação, 

§ 2º Sob pena de responsabilização em caso de descumprimento, o prazo para atendimento das solicitações de auditoria 

é de 10 (dez) dias úteis, contados do envio do respectivo memorando, ressalvadas as situações que motivem a fixação de 

Das Providências 

A comprovação das providências adotadas e as justificativas apresentadas em razão da emissão do 
submetidas ao exame do Controlador Geral do Município, sugerindo, conforme o caso, as seguintes 

arquivamento do processo de auditoria, nos casos de acatamento total das alegações e justificativas apresentadas 

e/ou providências adotadas pelo auditado; 

celebração de Termo de Compromisso de Gestão - TCG, no caso de persistirem as irregularidades sem indícios de 

fé dos responsáveis e sem dano ao erário; 

ao Chefe do Executivo, quando houver indícios de autoria ou participação de servidores na prática 

zadores, em tese, de infração administrativa; 

conversão do procedimento de auditoria em Sindicância Administrativa, nos casos em que se revelarem indícios de 

fé e/ou dano ao erário e nas demais hipóteses previstas na legislação.        

Do Termo De Compromisso De Gestão 

O Termo de Compromisso de Gestão - TCG, conterá: 

identificação sucinta das partes envolvidas; 

cláusulas contendo obrigações e metas assumidas pelas partes; 

das obrigações assumidas nas respectivas cláusulas; 

outros elementos necessários ao seu fiel cumprimento. 

§ 1º O TCG obriga os signatários à adoção das providências previstas nas respectivas cláusulas e será monitorado 
a Geral do Município que poderá solicitar informações periódicas sobre seu 

§ 2º Será instituído banco de dados específico, visando ao permanente monitoramento dos TCGs celebrados.

 

se o Diretor do Departamento de 

§ 1º As solicitações de auditoria, expedidas pelo auditor com ciência do respectivo Departamento, serão enviadas através 

responsável pela informação, 

§ 2º Sob pena de responsabilização em caso de descumprimento, o prazo para atendimento das solicitações de auditoria 

das as situações que motivem a fixação de 

A comprovação das providências adotadas e as justificativas apresentadas em razão da emissão do 
sugerindo, conforme o caso, as seguintes 

arquivamento do processo de auditoria, nos casos de acatamento total das alegações e justificativas apresentadas 

TCG, no caso de persistirem as irregularidades sem indícios de 

, quando houver indícios de autoria ou participação de servidores na prática 

, nos casos em que se revelarem indícios de 

§ 1º O TCG obriga os signatários à adoção das providências previstas nas respectivas cláusulas e será monitorado 
que poderá solicitar informações periódicas sobre seu 

§ 2º Será instituído banco de dados específico, visando ao permanente monitoramento dos TCGs celebrados. 



 
§3º O não cumprimento, pelos signatários, das obrigações previstas no TCG autoriza a sua rescisão, devendo o 
Controlador Geral do Município dar ciência do fato ao Chefe do Executivo, 
prejuízo das responsabilidades funcionais.
 

Art. 7º - Ao Diretor do Departamento de Auditoria, Inspeção e Análise de Pagamentos
assegurada as seguintes prerrogativas no desempenho de suas funções, inclusive na qualidade de referência de controle 
interno, quando designados: 
 
I - livre acesso às dependências e instalações dos órgãos e entidades da Administração Municipal;

II - acesso a todos os documentos, relatórios e informações necessários à realização dos trabalhos, inclusive aos 

sistemas de informação e banco de dados;

III - expedição de solicitações de auditoria;

IV - realização de entrevistas, reduzindo o conteúdo a termo

V - recomendação, no curso do trabalho, de imediata adoção de medidas saneadoras, quando verificar risco para a 

segurança de pessoas ou dano para o patrimônio do Município ou de terceiros.
 

§ 1º Os Departamentos integrantes da estrutura da Controladoria
protegidas por sigilo na forma da Lei, observadas as exigências da legislação específica e a preservação do sigilo das 
informações obtidas. 
 
§ 2º O impedimento de acesso, a sonegação ou a recusa imotivada na concessão de documentos e informações ao 
auditor, constituem falta disciplinar, punível nos termos da legislação vigente.

 
                Art. 8º - O conteúdo das 
de Pagamentos até o acolhimento do 
entidades que, por sua natureza, devam ter conhecimento.
 
     Art. 9º - A Controladoria
órgãos e entidades da Administração Municipal no fiel cumprimento do ordenamento jurídico vigente.

 
 Art. 10 - Compete ao Controlador

Análise de Pagamentos do Município
deste Decreto. 

 
Art. 11 - Aplicam-se as disposições deste Decreto, no 
 

Itajubá/Minas Gerais, 11 de junho de 2018. 
 

3º O não cumprimento, pelos signatários, das obrigações previstas no TCG autoriza a sua rescisão, devendo o 
Controlador Geral do Município dar ciência do fato ao Chefe do Executivo, a serem apuradas em processo específico, 

s funcionais. 

Das Prerrogativas Do Auditor 

 
Diretor do Departamento de Auditoria, Inspeção e Análise de Pagamentos

assegurada as seguintes prerrogativas no desempenho de suas funções, inclusive na qualidade de referência de controle 

livre acesso às dependências e instalações dos órgãos e entidades da Administração Municipal;

acesso a todos os documentos, relatórios e informações necessários à realização dos trabalhos, inclusive aos 

sistemas de informação e banco de dados; 

expedição de solicitações de auditoria; 

realização de entrevistas, reduzindo o conteúdo a termo; 

recomendação, no curso do trabalho, de imediata adoção de medidas saneadoras, quando verificar risco para a 

segurança de pessoas ou dano para o patrimônio do Município ou de terceiros. 

integrantes da estrutura da Controladoria Geral do Município terão acesso a informações 
protegidas por sigilo na forma da Lei, observadas as exigências da legislação específica e a preservação do sigilo das 

§ 2º O impedimento de acesso, a sonegação ou a recusa imotivada na concessão de documentos e informações ao 
constituem falta disciplinar, punível nos termos da legislação vigente. 

Disposições Gerais 

O conteúdo das auditorias será restrito ao âmbito do Departamento de Auditoria, Inspeção e Análise 
até o acolhimento do relatório pela Controladoria Geral do Município, salvo para aqueles órgãos e 

entidades que, por sua natureza, devam ter conhecimento. 

A Controladoria Geral do Município poderá expedir súmulas com a finalidade de orientar a atuação dos 
órgãos e entidades da Administração Municipal no fiel cumprimento do ordenamento jurídico vigente.

Compete ao Controlador Geral do Município e ao Diretor do Departamento de Auditoria, Inspeção e 
do Município, isolada ou conjuntamente, expedir normas complementares para a fiel execução 

se as disposições deste Decreto, no que couber aos procedimentos de auditoria em curso.

de 2018.  

Alberto Carlos da Silva 
Controlador Geral do Município 

 

3º O não cumprimento, pelos signatários, das obrigações previstas no TCG autoriza a sua rescisão, devendo o 
a serem apuradas em processo específico, sem 

Diretor do Departamento de Auditoria, Inspeção e Análise de Pagamentos do Município é 
assegurada as seguintes prerrogativas no desempenho de suas funções, inclusive na qualidade de referência de controle 

livre acesso às dependências e instalações dos órgãos e entidades da Administração Municipal; 

acesso a todos os documentos, relatórios e informações necessários à realização dos trabalhos, inclusive aos 

recomendação, no curso do trabalho, de imediata adoção de medidas saneadoras, quando verificar risco para a 

Geral do Município terão acesso a informações 
protegidas por sigilo na forma da Lei, observadas as exigências da legislação específica e a preservação do sigilo das 

§ 2º O impedimento de acesso, a sonegação ou a recusa imotivada na concessão de documentos e informações ao 

o Departamento de Auditoria, Inspeção e Análise 
Geral do Município, salvo para aqueles órgãos e 

Geral do Município poderá expedir súmulas com a finalidade de orientar a atuação dos 
órgãos e entidades da Administração Municipal no fiel cumprimento do ordenamento jurídico vigente. 

Diretor do Departamento de Auditoria, Inspeção e 
, isolada ou conjuntamente, expedir normas complementares para a fiel execução 

que couber aos procedimentos de auditoria em curso. 


