
 
  
 

 

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 02 |2014, 15 DE SETEMBRO  DE 2014. 

 

“Dispõe sobre procedimentos relativos a realização de 

Auditorias Internas, Inspeções e Tomadas de Contas 

Especiais.” 

 

Versão: 01 

Ato de Aprovação: Instrução Normativa SCI nº 002|2014. 

Unidade Responsável: Unidade de Controle Interno. 

 

 

I- DOS OBJETIVOS 

 

1.1- Estabelecer normas e procedimentos para a realização de Auditorias 

Internas e Inspeções na Câmara Municipal de Juscimeira-MT. 

 

II-  DA ABRANGÊNCIA 

 

2.2- Abrange a Unidade de Controle Interno, como unidade responsável pela 

execução das atividades de auditoria interna e inspeção, bem como as demais 

unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Juscimeira-MT. 

 

III- DOS PROCEDIMENTOS 

 

3.1 – PLANEJAMENTO 

 

3.1.1- O Sistema de Controle Interno (SCI), com base nas prioridades do 

Órgão, elaborará o Programa Anual de Auditoria Interna – PAAI. 

 

3.2- DO COMUNICADO 



 
  
 

 

 

3.2.1- O Controlador Interno emitirá e encaminhará ofício ao setor auditado 

com quinze dias de antecedência. 

3.2.2 – O setor a ser auditado deverá providenciar a documentação requisitada 

pelo Controlador Interno. 

 

IV- DA AUDITORIA 

 

4.1- Baseado em seu planejamento e ofício encaminhado ao órgão que será 

fiscalizado, o Controle Interno inicia os trabalhos de auditoria; 

4.2-  Os questionamentos, análises e verificações, serão baseados no 

Programa de Trabalho específicos para cada área; 

4.3- Durante os procedimentos de auditoria, os auditores deverão registrar 

todas as informações relevantes no Programa de Trabalho, documento cuja 

finalidade é colher elementos comprobatórios suficientes para apoiar, no futuro, 

o Relatório de Auditoria. 

 

V – DAS RESPONSABILIDADES  

 

5.1 São responsabilidades da Unidade de Controle Interno do Poder Legislativo 

de Juscimeira-MT: 

5.1.1 Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle, propondo alterações 

nas Instruções Normativas para o aprimoramento dos controles, através de 

atividades de  

auditorias interna e inspeções;  

5.1.2  Executar os trabalhos de auditoria interna e inspeção, de acordo com os  

procedimentos e as técnicas de auditoria interna;  

5.1.3 Elaborar relatório, com o resultado das auditorias e inspeções realizadas.  

5.2 São responsabilidades dos Titulares das unidades administrativas sujeitas 

à auditoria interna  e inspeção:  



 
  
 

 

5.2.1 Atender às solicitações da Unidade de Controle Interno, facultando amplo  

acesso a todos os elementos de contabilidade e de administração, bem como  

assegurar condições para o eficiente desempenho do encargo;  

5.2.2 Atender às requisições e aos pedidos de informações apresentados 

durante a realização dos trabalhos de auditoria interna e/ou inspeção;  

 

5.2.3 Não sonegar, sob pretexto algum, processo, informação ou documento ao 

Controlador Interno, responsável pela auditoria e/ou inspeção.  

 

VI-  DO RELATÓRIO DE AUDITORIA: 

 

6.1- Após a conclusão dos procedimentos de auditoria, deverá ser emitido um 

Relatório de Auditoria, em duas vias, registrando as inconformidades 

encontradas, bem como as possíveis recomendações para solucionar as 

eventuais impropriedades; 

6.2- Após concluído o relatório de auditoria deverá ser encaminhado ao 

Presidente do Poder Legislativo; 

 6.3-  O gestor de posse do Relatório de Auditoria, se encarregará de cientificar 

e cobrar soluções dos responsáveis pela regularização dos itens apontados; 

6.4- O gestor do órgão auditado deverá encaminhar um Ofício ao Sistema de 

Controle Interno (SCI), informando sobre a regularização dos itens apontados, 

em até 30 (trinta) dias após o recebimento do Relatório de Auditoria. 

 

VII- DO ARQUIVAMENTO E SEGURANÇA DOS DOCUMENTOS: 

 

7.1- Os papéis de trabalho deverão ser arquivados em pasta própria e em local 

seguro, com acesso restrito aos membros do Sistema de Controle Interno; 

7.2- Os Relatórios de Auditoria deverão ser arquivados em pasta própria e em 

local seguro, com acesso restrito ao Controle Interno. 

 

VIII- DAS INSPEÇÕES E DAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS 

 



 
  
 

 

8.1-  As inspeções serão realizadas esgotados os procedimentos pertinentes e 

com efeito mais imperioso, à partir dos registros do Sistema de Controle Interno 

(SCI) e do Relatório de Auditoria competente, através dos instrumentos 

correspondentes, para os devidos e legais efeitos, e serão objetos de Instrução 

Normativa (IN) específica a ser editada. 

8.2- As Tomadas de Contas Especiais serão executadas esgotados os 

recursos precedentes para evitá-las, à revelia de quem interessar possa 

diretamente envolvido no processo questionado, à partir da constatação da não 

prestação de contas regular, sem justificativa legal e fática convincente, para os 

devidos e legais efeitos e serão objetos de Instrução Normativa (IN) específica 

a ser editada. 

 

IX- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

9.1- O Sistema de Controle Interno (SCI) jamais poderá disponibilizar um 

Relatório de Auditoria a algum outro Servidor que não seja o responsável pelo 

respectivo órgão auditado; 

9.2- As questões não especificadas na presente Instrução Normativa (IN) a 

respeito da matéria serão resolvidas diretamente pelo Chefe do Poder 

Legislativo, ouvida a Unidade de Controle Interno. 

 

 

Unidade de Controle Interno – UCI, Edifício Sede do Poder 

Legislativo, em Juscimeira, 15  de Setembro de 2014. 

 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

 

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

ELAINE SANTANA CARDOSO DA SILVA  

CONTROLADORA INTERNA 

 

 


