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Ref.: Princípios e conceitos a serem observados 

 Senhor (a) Auditor (a), 

Considerando as normas de Controle Interno e Auditoria Governamental, 

bem como o modelo transversal de gestão, no qual se identifica a expansão das 

atividades de controle, fortalecida com a ampliação das atribuições Controladoria-Geral 

do Município (Decreto nº 89/2013) com propósito de garantir a transparência da ação 

governamental, venho por meio deste ressaltar alguns princípios e conceitos a serem 

observados, quais sejam: 

 Controle Interno – conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos 

integrados com vistas a assegurar que os objetivos da administração pública sejam 

alcançados, de forma eficiente, eficaz e efetiva.  

 Auditoria Interna – atividade que compreende os exames, análises, comprovações e 

levantamentos, metodologicamente estruturados, para a avaliação da consistência e 

adequação dos controles internos. 

 Auditor – o profissional que, possuindo conhecimentos de normas e procedimentos 

de auditoria, procurará obter elementos de satisfação que o levem a fundamentar e a 

emitir sua opinião sobre o objeto de análise. A profissão de auditoria exige a 

obediência a princípios éticos profissionais e qualificações pessoais que 

fundamentalmente se apoiam na imparcialidade, tratamento adequado da 

informação, bom senso, perspicácia e conhecimento técnico. 

 Usuário – o trabalho de auditoria é dirigido para uma área ou objetivo específico, 

logo, destina-se ao gestor responsável ou, principalmente em casos externos, ao 

demandante do trabalho. A participação do gestor e de sua equipe é fundamental em 

várias etapas do ciclo de auditoria. Desde a etapa de seleção do tema e definição 

do escopo da auditoria até a caracterização dos achados e possíveis 

recomendações, a equipe deve contar com a imprescindível colaboração do 

auditado. Para que a auditoria contribua efetivamente para o aperfeiçoamento da 
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gestão, o gestor precisa apoiar o trabalho e estar disposto a colaborar, facilitando 

a identificação das áreas relevantes a serem examinadas. Por sua vez, o 

envolvimento do gestor favorece a apropriação dos resultados da auditoria e a 

efetiva implementação das recomendações propostas (ISSAI 3000/Apêndice 4, 

2004). 

 O sigilo profissional é regra mandatória e indeclinável no exercício da auditoria, eis 

que o auditor irá utilizar os dados e as informações de seu conhecimento 

exclusivamente na execução dos serviços que lhe foram confiados. Salvo 

determinação legal ou autorização expressa da administração, nenhum documento, 

dado, informação e demonstração poderão ser fornecidos ou revelados a terceiros, 

nem deles poderá utilizar-se o auditor direta ou indiretamente, em proveito e 

interesse próprio ou de terceiros (NBC PI 01 – Normas Profissionais do Auditor 

Interno, aprovada pela Resolução CFC nº 781/95, alterada pela Resolução CFC nº 

1.329/11). O dever de manter o sigilo continua depois de terminado o vínculo 

empregatício ou contratual. 

 A NBC TA 200 (Resolução CFC nº 1.203/09 - Normas Brasileiras de 

Contabilidade) elaborada de acordo com a sua equivalente internacional ISA 200, 

destaca os Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em 

Conformidade com Normas de Auditoria.  

Diante do exposto, reiteramos que os relatórios e demais produtos de 

auditoria são informações reservadas, que somente poderão ser repassados aos não 

usuários (gestor ou demandante dos trabalhos de auditoria) mediante solicitação formal 

e expressa à Controladoria-Geral do Município. 

Atenciosamente, 

 

 

Nicolle Ferreira Bleme 

Auditoria-Geral do Município 

 


