
FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, 

ADOTADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA SERÁ AUDITADA PELOS 

AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-PI 

 

Uma equipe de auditores de controle externo foi credenciada para realização de instrução de 

processo de Acompanhamento/Auditoria/Contas de Gestão: SECRETARIA DE ESTADO DA 

SEGURANÇA PÚBLICA, tendo por objeto de controle: Fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, visando verificar a regularidade das operações 

realizadas e dos controles internos adotados pelo Órgão, para fins de instrução complementar 

dos processos de prestação de contas do exercício de 2020, bem como, se necessário, 

examinar procedimentos e documentação pertinentes a exercícios anteriores e/ou posterior. 
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Obs. Em geral, a auditoria do setor público pode ser descrita como um processo 
sistemático de obter e avaliar objetivamente evidência para determinar se a 
informação ou as condições reais de um objeto estão de acordo com critérios 
estabelecidos. 

Obs1. Por fiscalização contábil, financeira e orçamentária entende-se o 
procedimento de análise e fiscalização do dispêndio de receitas por parte de 
determinadas pessoas. Essas pessoas poderão ser: o chefe do executivo; 
ordenadores de despesa; qualquer pessoa jurídica pública ou privada que mexer em 
dinheiro público 

Obs2. Auditoria governamental 

A auditoria governamental visa examinar os resultados operacionais diante da 

gerência de uma entidade pública. Logo, é exercida em toda a máquina 

governamental federal, considerando aspectos dos programas de governo e da 

gestão em si. 

Ela atua no monitoramento dos atos e fatos que estão ocorrendo na 

administração. Ao passo que o gestor tenha uma visão global do todo e não 

somente de setores. O seu desenvolvimento pode ser desempenhado por 

auditores internos, desde que sejam contadores públicos ou por empresas 

independentes. 

A auditoria pode ser feita para controle interno de cada órgão para comprovar a 

legalidade dos resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência da 



gestão. Assim, ela tem um papel social ao avaliar o desempenho das políticas, 

previne situações erradas de conduta de servidores, subtração ou má gerência 

dos ativos governamentais. 

  



Saiba como preparar sua empresa para uma auditoria 

A auditoria deve estar presente em qualquer companhia porque com ela os 

gestores garantem que os processos são desempenhados corretamente, de 

maneira otimizada e em conformidade com a legislação. Logo, é preciso estar 

sempre preparado para essa avaliação. 

Trabalhe com um plano anual 

Faça um planejamento anual das atividades da organização, indicando os 

setores que serão auditados e os motivos dessa averiguação. Com isso, os 

diretores aprovarão o exame, com datas de início e término. Ainda, com suas 

reuniões e prazos para a entrega dos relatórios finais pelo auditor. 

Tendo tudo agendado, o profissional ficará exclusivo para desenvolver o 

trabalho, bem como, deixe os colaboradores cientes do que vai ocorrer para 

que nesse tempo a auditoria não atrapalhe a rotina deles. 

Formalize os processos 

Documente todas as ações com objetivo de explicar os processos e as 

responsabilidades que cada funcionário tem dentro da empresa. Crie uma 

equipe capacitada para orientar as dúvidas dos empregados quanto aos 

procedimentos a serem feitos no ambiente laboral. Inclusive, participe de tudo 

com sua equipe e supervisione o auditor. 

Escolha entre auditoria interna ou externa 

Se ficar na dúvida se deve contratar uma auditoria interna ou externa, veja 

como decidir pela mais adequada. Por exemplo, uma empresa especializada 

em auditoria externa entregará para sua diretoria, relatórios personalizados, 

seguros e com dados relevantes para avaliar o que está acontecendo em seu 

negócio. 

Já com a auditoria interna, sua companhia deverá treinar uma equipe para que 

possa atuar especificamente em seu modelo de empresa. Por esse motivo, 

pode ser mais interessante investir na terceirização que terá profissionais mais 

qualificados para garantir um bom trabalho. 



Estabeleça um cronograma 

Planejamento é importante para qualquer coisa, dessa maneira, selecione 

alguns funcionários para criarem o calendário, definindo pontos como as 

atividades e processos que serão auditados, data e horário que serão feitas as 

auditorias, nomes dos auditores, dos demais envolvidos e dos responsáveis 

para esclarecerem as dúvidas. 

Faça testes 

Realize simulações antes de começar as avaliações, com isso o auditor poderá 

avaliar os controles internos e descobrir se o nível de segurança é o mais 

indicado para o empreendimento. 

Aproveite as opções de testes e use-os conforme as características e 

exigências de cada setor ou da companhia como todo. Assim, poderá verificar 

os níveis de riscos, processos e controles internos. Um deles pode ser o teste 

de observância, substantivos e análise de cenários distintos. 

Ressaltando que no de observância, o auditor conferirá se os processos 

internos estão dentro da ordem e se equipe cumpre as regras. Já nos de 

substantivos buscará provas quanto às negociações para opinar sobre eventos 

específicos. Na análise de cenários distintos considerará as situações diversas 

durante o teste examinando registros e documentos para encontrar 

incoerências internas. 

Resumindo, a auditoria promove a fiscalização dos processos de uma 

empresa, analisando os procedimentos por meio de estudos e testes, sempre 

considerando se o sistema averiguado é o que a organização segue na prática. 

Diante disso, opina sobre o funcionamento dos controles internos da auditada. 

Para que a administração tenha confirmação de que os planos, procedimentos 

e políticas determinadas pela companhia são efetivamente seguidas. Sendo 

assim, os auditores ajudam os gestores a desempenharem as suas 

responsabilidades de forma eficaz. Fornecendo análise, avaliações, 

recomendações, assessoria e informações relevantes às tarefas que foram 

verificadas. 



Com base nas explicações dadas acima, é necessário escolher o tipo de 

auditoria adequada para cada objetivo de seu negócio. Já que seu intuito é 

buscar por soluções e melhorias nas práticas financeiras, operacionais, 

ambientais, sanitários dentre outras. Desse modo, entenda que ela só tratará 

benefícios para a sua empresa. 

Fonte: https://www.lafscontabilidade.com.br/blog/tipos-de-auditoria/ 


