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Apresentação 

Senhores Usuários, 

O conteúdo das publicações disponíveis nesta página está assinado 

digitalmente, nos termos da MP 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

A publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para 

quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação no Diário Oficial de Contas. Os prazos processuais terão 

início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/07729/2020
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LUZIANIA 

Processo - 01392/2020 

ACÓRDÃO Nº 04186/2021 - Tribunal Pleno 

Processo : 01392/20 
Município : Luziânia 
Órgão : Poder Executivo – Controladoria Geral Interna 
Assunto : Auditoria Operacional 
Responsável 1 : Cristóvão Vaz Tormin (ex-Prefeito) 
CPF 1 : 649.221.461-72 
Responsável 2 : Antônio Carlos Bueno (ex-Gestor) 
CPF 2 : 239.202.541-04 
Responsável 3 : Diego Vaz Sorgatto (Prefeito) 
CPF 3 : 035.428.261-11 
Responsável 4 : Ângela Aparecida Nunes (Controladora Interna) 
CPF 4 : 381.518.471-15 
Representante do MPC : Procurador José Américo da Costa Júnior 
Relator : Conselheiro Fabrício Macedo Motta 

AUDITORIA OPERACIONAL. VERIFICAÇÃO 
DE DESEMPENHO DO ÓRGÃO CENTRAL DE 
CONTROLE INTERNO. INCONFORMIDADES. 
RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES 
REORIENTADORAS DA ATUAÇÃO. FIXAÇÃO 
DE PRAZO: APRESENTAÇÃO DE PLANO DE 
AÇÃO.  

VISTOS relatados e discutidos os presentes autos de nº 01392/20, que tratam 
da auditoria operacional realizada na Controladoria Geral Interna (CGI) de Luziânia 
objetivando verificar o desempenho do Órgão Central de Controle Interno do ente a fim 
de identificar e analisar as atividades desenvolvidas relacionadas à execução da 
despesa; realização da receita; às ações de prevenção de ilícitos funcionais e 
responsabilização dos agentes; ao controle dos bens móveis e imóveis do município; às 
ações para fomentar a transparência e o controle social, e às ações que objetivam a 
padronização dos procedimentos operacionais; 

ACORDAM os Conselheiros integrantes do Pleno do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás, nos termos do Voto do Relator: 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01392/2020
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1. DETERMINAR ao Sr. Diego Vaz Sorgatto, Prefeito de Luziânia, e, no que
couber, à Sra. Ângela Aparecida Nunes, Controladora Interna, ou a quem vier a 
substitui-los, que: 

1.1 – Atualize a regulamentação das atribuições da Controladoria Geral 
Interna do Município de Luziânia, bem como de todo o SCI, tendo em vista a necessidade 
de controlar todos os atos da gestão orçamentária, patrimonial e financeira do Ente, 
baseando-se nas diretrizes de auditoria interna do setor público, de modo que: 

1.1.1 – sejam esclarecidas as finalidades institucionais do Órgão Central de 
Controle Interno, a saber: avaliar a legalidade e os resultados da gestão; avaliar os 
controles internos de gestão; assessorar a administração na governança, gestão de 
riscos e padronização de rotinas administrativas; contribuir para o fomento da 
transparência e do controle social; apoiar o controle externo; e sejam definidas as 
atividades que devem ser desenvolvidas pelo OCCI para atingir a essas finalidades; 

1.1.2 – haja diferenciação entre as responsabilidades relacionadas à 
condução do SCI, atribuindo expressamente as atividades de primeira linha às unidades 
executoras dos processos, considerando que: 

a) cabe ao dirigente máximo da entidade, poder, órgão ou entidade
implementar os controles internos de gestão e garantir os elementos necessários ao 
adequado funcionamento do SCI; 

b) cabe à alta gestão de cada um dos órgãos e entidades municipais
gerenciar os riscos relacionados aos objetivos de sua pasta, definir o desenho e 
implementar os controles internos relacionados às suas diversas atividades; 

c) cabe ao corpo funcional de todos os órgãos e entidades do Município
executar os controles internos de gestão conforme concebidos em relação às atividades 
que lhe são correlatas; 

d) cabe ao Órgão Central de Controle Interno assessorar os gestores na
concepção dos controles internos de gestão (indicando boas práticas, por exemplo) e 
avaliar os controles internos de gestão, verificando sua adequação e eficácia de forma 
independente, atuando, predominantemente na terceira linha do SCI. 

1.1.3 – não seja atribuída à CGI a execução de controles internos de gestão 
nem outras atividades que não são afetas às suas atribuições; 

1.1.4 – haja uma melhor interação entre a Ouvidoria e a CGI, possibilitando 
ao OCCI utilizar os registros para planejamento das ações de fiscalização e também 
avaliar e analisar riscos, considerando que a Ouvidoria é a principal porta de entrada de 
riscos, bem como para monitorar os andamentos cabíveis a outros gestores do Município. 

1.2 – Estruture adequadamente a CGI, de modo a: 
a) conferir-lhe a autonomia e independência necessárias à realização de

suas atividades de auditoria interna; 
b) identificar as necessidades quantitativas e qualitativas de pessoal para o

cumprimento da missão institucional do OCCI e prover o quadro funcional da 
Controladoria de acordo com essas necessidades; 

c) identificar as necessidades de recursos tecnológicos para a atuação
satisfatória da CGI e buscar prover o órgão com esses recursos; 

d) considerar a criação da carreira de auditor interno ou de nomenclatura
similar, assegurando-lhe a independência para a execução do trabalho; 

e) realizar concurso público para a carreira de auditor interno.
f) solicitar ao Chefe do Poder Executivo que disponibilize pessoal efetivo com

conhecimento, habilidades e atitudes afetas ao cargo até que seja realizado o concurso. 
1.3 – Patrocine o trabalho da CGI perante os gestores e servidores 

municipais, como forma de melhorar a relação da Controladoria com os outros órgãos 
municipais e aumentar a receptividade em relação às suas demandas, de modo que:  

http://www.tcm.go.gov.br/
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a) seja esclarecida a natureza da atuação do Órgão Central de Controle 
Interno, principalmente no que tange ao seu potencial de contribuição para o 
aprimoramento da gestão e para o fortalecimento do SCI;  

b) seja esclarecida a necessidade de o Órgão Central de Controle Interno ter 
acesso irrestrito a dados e a obrigação dos servidores de prestarem as informações que 
lhes forem solicitadas;  

c) seja possível à CGI orientar os demais órgãos municipais em relação à 
governança, à gestão de riscos, definição de rotinas administrativas e implementação de 
controles internos; 

d) seja possível à CGI sugerir temas a serem tratados nas ações formativas 
dos servidores municipais, visando à prevenção de atos ilícitos; 

e) seja possível à CGI ter uma melhor interação com a ouvidoria do 
Município, em relação a denúncias recebidas e seus encaminhamentos, como forma de 
mapear riscos e monitorar os desdobramentos das denúncias e as providências adotadas 
nos casos de atos irregulares. 

1.4 – Inclua no orçamento do Município uma dotação específica para a 
Controladoria Geral Interna, e que a referida dotação (como unidade administrativa e com 
código específico para a CGI, por exemplo, tendo vista que a CGI possui status de 
secretaria) seja desvinculada do Gabinete da Prefeitura, de tal forma a possibilitar um 
melhor planejamento por parte da CGI e a garantir sua autonomia em termos de recursos 
financeiros suficientes para a melhoria da estrutura existente. 

 
2. RECOMENDAR ao Sr. Diego Vaz Sorgatto, Prefeito de Luziânia, e, no que 

couber, à Sra. Ângela Aparecida Nunes, Controladora Interna, ou a quem vier a 
substitui-los, que: 

2.1 - Promovam, por meios próprios ou utilizando-se dos cursos disponíveis 
nas plataformas dos órgãos de controle interno e externo, a capacitação adequada do 
quadro funcional da CGI, considerando a necessidade de orientar acerca: 

a) da missão institucional do Órgão Central de Controle Interno, 
principalmente no que tange à diferenciação entre as linhas do IIA que compõem o 
Sistema de Controle Interno, visando a concentrar a atuação da CGI na terceira linha, 
denominada auditoria governamental; 

b) das funções do SCI e quais atividades devem ser desenvolvidas pelo 
Órgão Central de Controle Interno em relação a essas funções; 

c) das melhores práticas e metodologias adequadas em relação a: 
c.1) governança; 
c.2) gestão de riscos; 
c.3) avaliação de controles internos de gestão; 
c.4) auditoria governamental (de conformidade e de desempenho); 
c.5) combate à corrupção, transparência e controle social. 
 
3. RECOMENDAR à Controladoria Geral Interna de Luziânia, na pessoa da 

Sra. Ângela Aparecida Nunes, Controladora Interna, ou a quem vier a substitui-la, que : 
3.1 – Busque adotar referenciais técnicos de gestão para conduzir a sua 

atuação, com vistas a: 
3.1.1 – adotar metodologias apropriadas para as auditorias internas, mediante 

a elaboração de um manual de auditoria ou adoção formal de outros referenciais técnicos 
que tratem de auditoria interna; 

3.1.2 – adotar metodologias apropriadas para a avaliação dos controles 
internos de gestão dos diversos órgãos e entidades do Município e avaliação da 
maturidade do SCI municipal, tendo como referencial técnico os modelos COSO I (2013) 

http://www.tcm.go.gov.br/
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– Estrutura Integrada de Controle Interno e COSO II (2017) – Gerenciamento de Riscos 
Corporativos alinhado à Estratégia e Desempenho (Performance); 

3.1.3 – adotar metodologias apropriadas para a coordenação da gestão de 
riscos e definição de rotinas administrativas e procedimentos de controle dos diversos 
órgãos e entidades da administração municipal. 

3.2 - Adote um planejamento formal de suas atividades a cada exercício, 
considerando sua missão institucional e sua capacidade operacional, de modo a: 

3.2.1 – Contemplar em seu escopo de atuação atividades relacionadas a 
todas as suas finalidades institucionais, a saber: 

a) avaliação da legalidade dos atos da administração; 
b) avaliação dos resultados da administração em relação à eficiência, 

eficácia, efetividade e economicidade; 
c) avaliação dos controles internos de gestão; 
d) assessoria no gerenciamento de riscos e definição de rotinas 

administrativas e procedimentos de controle; 
e) fomento à transparência e ao controle social; 
f) monitoramento de limites constitucionais e legais. 
3.2.2 – Definir seu escopo de atuação baseando-se em critérios apropriados, 

tais como agregação de valor, materialidade, criticidade / vulnerabilidade (matriz de 
riscos) e relevância, de maneira que: 

a) seja possível à CGI atuar de forma seletiva e variando, ao longo do tempo, 
seus objetos e escopos de análises, de maneira a abranger o máximo possível de 
operações dos órgãos e entidades municipais; 

b) seja amenizado o problema do quantitativo de servidores de que a CGI 
dispõe, uma vez que o planejamento permite que sejam priorizadas as áreas e atividades 
com mais riscos, otimizando os recursos humanos e operacionais; 

c) seja possível á CGI atuar de maneira mais efetiva, diminuindo as análises 
unicamente documentais baseadas na veracidade ideológica presumida, e evoluindo 
para o exercício de atividades de fiscalização, avaliação e consultoria; 

d) sejam contempladas todas as atividades vinculadas que a legislação atribui 
aos órgãos centrais de controle interno, tais como acompanhamento de limites legais e 
constitucionais; avaliação do cumprimento das metas do PPA, da LDO, da LOA e das 
metas dos programas de governo; 

e) busque-se contemplar ações de controle que visem avaliar os controles 
internos das atividades relacionadas à despesa, à receita municipal e ao sistema 
patrimonial do Município, de acordo com os riscos mapeados pela Controladoria, uma 
vez que a avaliação dos controles internos de gestão permite que a Controladoria avalie 
o ambiente de controle da entidade ou seus macroprocessos como um todo, sem que 
seja necessário empreender ações de controle em relação a cada uma de suas 
atividades, o que otimiza a atuação da Controladoria; 

f) sejam contempladas as ações de monitoramento necessárias em relação 
às recomendações e determinações expedidas aos órgãos e entidades do Município nas 
auditorias realizadas pela CGI ou expedidas por outros órgãos de controle. 

3.2.3 – Orientar a atuação de todas áreas da CGI conforme dispõe a Lei 
Municipal nº 3.559/2013, art. 38, especificando as atividades a serem desenvolvidas por 
cada uma delas no período para o qual o planejamento for elaborado, tendo por base as 
análises de riscos, prioridades governamentais ou outros critérios de escolha utilizados 
na definição do escopo de atuação. 

3.3 – Sistematize as diversas atividades desenvolvidas, de modo que: 
3.3.1 – busque-se padronizar os processos de trabalho da Controladoria; 
3.3.2 – busque-se priorizar a utilização de meios informatizados e 

automatizados para execução das atividades da Controladoria; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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3.3.3 – haja registros: 
a) das consultorias prestadas pela CGI à alta administração ou órgãos e 

entidades municipais, de forma que seja possível prestar contas das atividades anuais 
desenvolvidas pela CGI e seja possível haver um diagnóstico real de sua capacidade 
operacional; 

b) do acompanhamento feito pela CGI em relação aos limites previstos na 
LRF (despesa com pessoal; inscrição em restos a pagar; montante das dívidas mobiliária 
e consolidada; etc.) e demais índices e indicadores de acompanhamento obrigatório; 

c) dos monitoramentos feitos pela CGI em relação às recomendações e 
determinações expedidas aos órgãos e entidades municipais no decorrer de suas 
atividades de fiscalização, de modo que não haja perda de informação e de dados e que 
seja possível acompanhar a efetiva implementação das ações propostas; 

d) do monitoramento realizado pela CGI em relação às recomendações e 
determinações expedidas pelos demais órgãos de controle aos órgãos e entidades 
municipais, de maneira a atender à sua responsabilidade de apoio ao controle externo; 

e) do acompanhamento feito pela CGI em relação às providências adotadas 
pelos gestores no caso de ocorrência de atos irregulares e dano ao erário, visando dar 
cumprimento também à sua responsabilidade de comunicar aos órgãos competentes as 
providências tomadas nessas situações; 

3.3.4 – sejam registrados os interesses dos cidadãos detectados no decorrer 
da atuação da CGI e encaminhados, formalmente, esses registros aos gestores 
responsáveis, com vistas a subsidiar o planejamento estratégico e a elaboração de 
políticas públicas; 

3.3.5 – haja contínua disponibilização, no portal da transparência, site oficial 
do Município e outros meios, de informações relacionadas à atuação da CGI, em especial 
no que tange às avaliações feitas da gestão (seja ela sob o aspecto legal ou operacional), 
dos programas de governo e do grau de atingimento das metas do PPA, da LDO e da 
LOA, com vistas a ofertar à sociedade informações quanto à qualidade do gasto público e 
ao desempenho da gestão municipal. 

 
4. DETERMINAR ao Sr. Diego Vaz Sorgatto, Prefeito de Luziânia, e, no que 

couber, à Sra. Ângela Aparecida Nunes, Controladora Interna, ou a quem vier a 
substitui-los, que apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, PLANO DE AÇÃO 
especificando as ações e medidas que serão adotadas para atender às determinações e 
às recomendações emitidas pelo Tribunal, com os respectivos responsáveis e prazos 
previstos para implementação de cada uma delas, para posterior monitoramento, nos 
termos do artigo 194 do Regimento Interno do TCMGO e conforme previsto no Plano 
Anual de Fiscalização do TCMGO e na RA TCMGO nº 113/2019, art. 13 e Anexo I. 

 
5. ALERTAR os responsáveis acima que: 
5.1. O Plano de Ação a ser apresentado será objeto de posterior 

monitoramento, nos termos dos artigos 194 e 198 do Regimento Interno do TCMGO e 
conforme previsto no Plano Anual de Fiscalização do TCMGO no artigo 13 e no Anexo I 
da RA TCMGO n. 113/2019, de modo que, findo o prazo determinado pelo Tribunal nesta 
decisão, será iniciada, de ofício, a fase de monitoramento; 

5.2. Estão sujeitos à aplicação de multa diária caso a determinação constante 
no item acima não seja cumprida no prazo assinalado, nos termos do § 3º do art. 47-A da 
Lei Estadual n. 15.958/07 (LOTCMGO), regulamentado pela Resolução Administrativa n. 
031/2020 do TCMGO; 

5.3. O Município de Luziânia deve avaliar se os princípios, a estrutura e os 
processos colocados em prática para o gerenciamento de riscos estão presentes e 
funcionando integrados aos processos de gestão, realizando os ajustes necessários para 

http://www.tcm.go.gov.br/
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que o controle interno seja capaz de avaliar os riscos, detectar atos organizacionais em 
desconformidade com leis, normas e regulamentos e atuar preventivamente; 

6. DETERMINAR a Superintendência de Secretaria deste Tribunal que
instaure processo de monitoramento desta decisão para verificação de sua efetiva 
implementação, cuja autuação deve se dar como nova fase no processo principal, sendo 
sua análise de competência da Comissão Especial de Auditoria; 

7. RECOMENDAR à Comissão Especial de Auditoria deste Tribunal que ao
avaliar o procedimento de monitoramento, o faça na linha do que sugere o Tribunal de 
Contas de União no Manual de Auditoria Operacional3, atentando-se para: 

a) verificar se a entidade auditada tratou de forma adequada os problemas e
se remediou a situação subjacente após um período de tempo razoável; 

b) definir o cronograma de monitoramento (quantidade, periodicidade, prazo)
conforme as particularidades da auditoria e a partir do teor das deliberações do Tribunal e 
das datas estabelecidas no plano de ação; 

c) iniciar o monitoramento em prazo razoável, para que não se perca a
expectativa de controle; 

d) elaborar o relatório de monitoramento com informações suficientes, de
forma que não seja necessária, para o entendimento do tema, a leitura do relatório de 
auditoria e de outros relatórios de monitoramento; e 

e) apresentar, no relatório de monitoramento: a situação de implementação
das deliberações; demonstrar, analiticamente, o benefício efetivo decorrente dessa 
implementação; mensurar o custo/benefício da auditoria. 

À Superintendência de Secretaria para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 de 
Agosto de 2021. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Fabricio Macedo Motta. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio 
Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, 
Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. 
Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. 
Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Fabricio Macedo Motta: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 
Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

3 Disponível em:  

https://portal.tcu.gov.br/data/files/11/95/47/41/BFB6B6105B9484B6F18818A8/041218_Manual_AO%20_1_.pd 
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