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4 e mais algumas coisas: gestão de 
usuários, pergunte à CGE e outros



Motivação



Motivação



Motivação



Motivação



Ordem de Serviço é o documento que credencia o auditor 
para a realização dos trabalhos junto aos órgãos e 
entidades do poder executivo

Ordem de 
Serviço -

OS

Fases da Auditoria:



OS

PA

QA
QA

Ordem de Serviço x Questão de Auditoria x Produto de Auditoria 

É o instrumento formal e técnico 
pelo qual a equipe de auditoria 
comunica o resultado da auditoria

Estabelecem o foco do trabalho e os 
limites que deverão ser observados

Questões são roteiros para colher 
informações sobre o objeto de 
auditoria - critério



Estrutura 
Global



Criação da OS – Definição do Prazo, do 
relatório a ser gerado, das entidades a 
serem auditadas.

Definição do tema a ser auditado, da 
equipe, dos critérios (Itens de análise)

Aprovação do planejamento

Assinatura da OS

2

3

4

1

Fase de
Planeja 
mento



Resposta às Questões de Auditoria –
Análise e trabalho colaborativo

Identificação/Registro dos Achados
(problemas) - Discrepância entre a situação 
existente e o critério definido na questão

Constatação da Causa ou 
Vulnerabilidade

Inclusão da recomendação

2

3

4

1

Fase de
Execução



Criação do Relatório de Avaliação do 

Controle Interno de forma automática. 

A ideia é trazer essa automação para 

outros PA

21
Fase de 

Relatório

Após as análises realizadas por todos os 

auditores, suas atividades são 

encerradas e o coordenador da OS gera 

o Produto de Auditoria



Separação de responsabilidades entre o 
SCI, Gestor de Acesso e outros sistemas 
e facilitação da integração

Painel de controle para a alta gestão 
com detalhamentos

Uso de tecnologia mais moderna, mais 
portável, de mais fácil adaptação e com 
menos vulnerabilidade

Parametrização e padronização na 
emissão dos Produtos de Auditoria

2

3

4

1

Benefícios



Agilidade no desempenho do trabalho

Armazenamento digital dos produtos 
de auditoria e papéis de trabalho

+
Benefícios

Tratamento das informações de acordo com a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD

Organização do conhecimento a fim de 
garantir a Memória institucional

2

3

4

1



Realizar os planejamentos no SCI:
• Plano Anual de Acompanhamento do 

Controle Interno (PAACI)
• Plano trianual de auditoria

Melhora no dimensionamento dos benefícios 
financeiros e não financeiros decorrentes das 
atividades de auditoria e controle

Produção de diversos indicadores para 
facilitar a evolução do trabalho e dar mais 
visão das atividades para a alta gestão

Promover a melhoria dos processos 
de trabalho na organização

2

3

4

1

Futuro



Melhor Gestão Documental dos 
papéis de trabalho

Matriz de achados e de 
responsabilização

Gestão de risco
Integridade

Atendimento das KPAs do modelo de maturidade

+
Futuro

2

3

4

1




