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1. Finalidade: 

Estabelecimento de procedimentos de atendimento às equipes de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo de forma a viabilizar e auxiliar os trabalhos realizados na Prefeitura Municipal de Serra. 

2. Abrangência: 

Controladoria Geral do Município de Serra e todas as unidades executoras do Sistema de Controle Interno. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000; 

Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

Resolução TCEES n° 227, de 25 de Agosto de 2011. 

4. Conceitos: 

Controle: é uma forma de manter o equilíbrio na relação existente entre Estado e Sociedade, fazendo surgir daquele as 
funções que lhe são próprias, exercidas por meio dos seus órgãos, sejam estes ligados ao Executivo, Legislativo ou 
Judiciário. 

Controle Externo: caracteriza-se por ser exercido por órgão autônomo e independente da Administração, cabendo-lhe, 
entre as atribuições indicadas pela CF/88, exercer fiscalização. 

Controle Interno: compreende o plano da organização e todos os métodos e medidas adotadas na empresa para 
salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e fidelidade dos dados contábeis, desenvolver a eficiência nas operações e 
estimular o seguimento das políticas executivas prescritas. 

Tribunal de Contas: é um órgão autônomo, que auxilia o Poder Legislativo a exercer o controle externo, fiscalizando os 
gastos dos Poderes Executivo, Judiciário e do próprio Legislativo. 

5. Competência e Responsabilidades: 

Compete a Controladoria Geral do Município – CGM prestar apoio e assessoria à equipe de Controle Externo com presteza 
e qualidade 

6. Procedimentos: 

6.1 – Auditores Externos: 

 6.1.1 – Comunicar por meio do Plano de Fiscalização, que haverá auditoria no período estabelecido, e solicitar 
documentação através de e-mail ou ofício; 

 

 



                                                                                                                                    
 

6.2 – Recepcionar à equipe de Controle Externo: 

 6.2.1 – Cabe ao Gabinete da Controladoria Geral do Município – CGM/GAB. 

  6.2.1.1 – Receber comunicado de Auditoria e a equipe de Auditores Externos; 

  6.2.1.2 – Encaminhar à equipe ao local destinado aos trabalhos de auditoria; 

  6.2.1.3 – Solicitar ao Chefe de Apoio Administrativo que providencie as documentações solicitadas pelo 
Controle Externo; 

6.3 -  Chefe de Apoio Administrativo: 

 6.3.1- Providenciar documentação oficial as secretarias para envio de documentação. 

  6.3.1.1 – Monitorar o recebimento da documentação; 

  6.3.2 – Receber e encaminhar a documentação à equipe de auditores externos através de Termo de 
Entrega de Documentos. 

6.4 – Equipe de Auditores Externos: 

 6.4.1 – Recebe as documentações e assina o Termo de Entrega. 

  6.4.1.1 – Após análise, enviar a documentação ao Chefe de Apoio Administrativo. 

6.5 – Chefe de Apoio Administrativo: 

 6.5.1- Receber e conferir a documentação enviada pelos Auditores. 

 6.5.2 – Providenciar o retorno das documentações a secretaria de origem, via Protocolo. 

7. Considerações Finais: 

7.1 – Esta Instrução Normativa visa facilitar o relacionamento do Controle Interno e Externo, para que os trabalhos sejam 
desenvolvidos melhorando e qualificando o atendimento a equipe do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

7.2 – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores legais, organizacionais ou técnicos assim o 
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos, bem como manter o processo de melhoria contínua. 

7.3 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVOCGM/GABAUDITORES EXTERNOS

Início

Comunica por meio do Plano de Fiscalização,

que haverá auditoria no período 

estabelecido, e solicita documentação 

através de  e-mail ou ofício.

Recebe o comunicado de Auditoria e a equipe

de Auditores Externos.

Encaminha à equipe ao local destinado aos 

trabalhos de auditoria.

Providencia a documentação

 oficial as secretarias para

 envio de documentação.

Monitora o recebimento 

da documentação.

ANEXO I - FLUXOGRAMA

Solicita ao Chefe de Apoio 

Administrativo que providencie

as documentações solicitadas

 pelo Controle Externo.

Recebe as documentações  e assina

o Termo de Entrega.

Recebe e confere a documentação enviada

pelos auditores e Providencia o retorno

das documentações  a secretaria de 

origem, via Protocolo.
Após análise, envia a documentação

 ao Chefe de Apoio Administrativo.

Fim

Recebe e encaminha a  documentação 

à equipe de auditores externos através

 de Termo de Entrega de Documentos.


