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Resumo 
O presente trabalho abordará a problemática da inobservância ou execução das competências da unidade de auditoria interna de uma 
autarquia de caráter especial, relacionadas às atividades fim e meio. Teve como objetivo, estudar a importância das adequadas 
competências da auditoria interna da autarquia, objeto de estudo, para o devido respeito de toda a instituição aos regimentos internos e 
às legislações correlatas, aumentando, assim a sua efetividade. Também, como objetivos específicos, conhecer as competências da 
unidade de auditoria interna da ADASA; Identificar a ocorrência ou não de atividades relacionadas com as demandas da unidade de 
auditoria interna da citada agência; Análise dos resultados obtidos com as entrevistas feitas, tanto com os colaboradores da unidade de 
auditoria interna, como com os servidores das superintendências da referida agência. Para a elaboração deste artigo, foi realizada uma 
pesquisa de natureza básica, documental e exploratória, com abordagem qualitativa, na qual se utilizou os métodos dedutivo e 
hipotético e que objetivou obter resultados por meio da aplicação de entrevista, relacionada ao assunto. O estudo de caso, foi aplicado 
na ADASA para evidenciar o grau de maturidade e as atribuições da auditoria interna da citada autarquia, no Distrito Federal. 
Percebeu-se que as competências da unidade de auditoria interna estão sendo respeitadas, mas quanto à execução, observou-se, 
considerando os resultados das entrevistas, que metade dos setores ainda não sofreu auditagem de suas ações ou omissões. Portanto 
observou-se os pontos satisfatórios e insatisfatórios que a ADASA possui para se considerar com um grau de maturidade satisfatório. 
Palavras-Chave:  Sistema de Controle Interno; Competências e atribuições da auditoria interna. 
Abstract 
This paper will address the problem of nonobservance or execution of the competencies of the internal audit unit of an autarchy of 
special character, related to the end and middle activities. Its general objective was to study the importance of adequate internal audit 
skills of the municipality, object of study, for due respect of the entire institution to internal regulations and related legislation, thus 
increasing its effectiveness. Also, as specific objectives, to know the competencies of the internal audit unit of ADASA; Identify the 
occurrence or not of activities related to the demands of the internal audit unit of that agency; Analysis of the results obtained with the 
interviews made, both with the employees of the internal audit unit and with the employees of the superintendencies of that agency. For 
the elaboration of this article, a basic, documental and exploratory research was carried out, with a qualitative approach, in which the 
deductive and hypothetical methods were used and the objective was to obtain results through the application of interview, related to the 
subject. The case study was applied to ADASA to evidence the degree of maturity and the attributions of the internal audit of that 
municipality, in the Federal District. It was noticed that the competencies of the internal audit unit are being respected, but regarding 
execution, it was observed, considering the results of the interviews, that half of the sectors have not yet been audited for their actions 
or omissions. Therefore, it was observed the satisfactory and unsatisfactory points that ADASA possesses to consider with a satisfactory 
degree of maturity.  
Keywords: Internal Control System; Internal audit competencies and attributions. 
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1. Introdução 

 
A administração pública está, 

inevitavelmente, vinculada à devida observância 
da lei e ao atendimento do interesse público, 
objetivos maiores do Estado de Direito. Para que 
isso ocorra, é necessário que o Estado estabeleça 
ferramentas visando à adequada prestação de 
serviços à comunidade. 

 
O presente artigo estudou a problemática da 

inobservância e não execução das competências 
da unidade de auditoria interna da ADASA, 
essencialmente no que tange às atividades meio e 
fim.  

 
Na perspectiva de Araújo (2001), a 

expressão auditoria, etimologicamente dizendo, é 
originado do latim audire, “ouvir”. No entanto, Attie 
(2011, p. 7) corrobora quanto à origem da palavra 
auditoria, que tem como meta examinar, corrigir, 
ajustar, certificar, ser proveniente da cultura 
inglesa. 

Como citar esse artigo: 
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AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO 
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De acordo com o TCU (2015) as auditorias 
podem ser classificadas em externa e interna. A 
Auditoria Interna, escolhida como objeto de 
pesquisa, é a unidade de auditoria integrada a 
estrutura da própria entidade. Já a Auditoria 
externa, essa é feita por uma organização 
independente da entidade. 

 
A hipótese é a de que, a observância e 

execução das competências do setor de auditoria 
interna da Agência Reguladora de Águas, Energia 
e Saneamento Básico do Distrito Federal - 
ADASA, é fundamental para que o órgão, como 
um todo, possa executar as suas 
responsabilidades de maneira mais efetiva, de 
acordo com os seus regimentos internos e suas 
legislações correlacionadas.  

 
As Agências Reguladoras (ARs) no Brasil 

foram iniciadas no governo de Fernando Henrique 
Cardoso (FHC) 1995-2002, em um amplo contexto 
de reforma do Estado, redefinindo também o papel 
da Administração Pública, um novo modelo estava 
sendo criado e aprofundado, substituindo os 
métodos tradicionais de controle e regulação. 
(REIS, 2014).  

 
Sob perspectiva constitucional os controles 

adicionam-se a fim de gerar responsabilização 
constante dos gestores públicos em relação aos 
princípios da Constituição Federal de 1988, da 
administração pública: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. (MARÇOLA, 
2011). 

 
É fundamental que em todos os níveis da 

administração pública e nos três poderes, 
Legislativo, Executivo e Judiciário, seja 
implementada a auditoria interna, como unidade 
responsável pela avaliação do sistema de controle 
interno e a interlocução com o controle externo. 
(MARÇOLA, 2011).  

 
A área de auditoria interna leva em 

consideração que o órgão possui estrutura 
compatível com o porte e tipificação das 
atividades, que é possuidora de procedimentos 
metodológicos e instrumentos suficientes para 
desempenho correto de suas funções. (IIA, 2018). 

 
Embora a administração pública no Brasil 

ainda se estruture, de forma híbrida, sob o sistema 
burocrático e o sistema gerencial, a realidade é 
que os administradores públicos têm na auditoria 
interna relevante ferramenta gerencial que, como 
regra, ajuda na detecção e propor a correção dos 
desperdícios e atividades equivocadas, 
essencialmente, antecipando-se a essas 
ocorrências. (MARÇOLA, 2011).  

 
Entre as conceituações encontradas para 

auditoria interna, pode-se citar a de Paula (1999), 
que traduz o pensamento geral dos estudiosos do 
tema:  

 
Atividade de avaliação independente, que, 
atuando em parceria com administradores 
e especialistas, deverá avaliar a eficiência 
e a eficácia dos sistemas de controle de 
toda a entidade, agindo proativamente, 
zelando pelas políticas traçadas e 
provocando melhorias, fornecendo 
subsídios aos proprietários e 
administradores para a tomada de 
decisão, visando ao cumprimento da 
missão da entidade. (PAULA, 1999, p. 
31). 
 

É equivocado, desse modo, tratar-se 
auditoria interna como sinônimo de controle 
interno, pois, enquanto aquela considera um 
conjunto de procedimentos metodológicos e 
medidas que objetivam garantir o funcionamento 
efetivo de um dado órgão público, o controle 
interno é uma atividade cuja essencial meta é a 
garantia do pleno funcionamento dos controles. 
(PAULA, 1999) 

 
E neste contexto, levantou-se o problema: A 

auditoria interna da ADASA, está exercendo seu 
papel conforme as competências do Regimento 
Interno e as legislações correlatas? 

 
 
1.1 Justificativa 
 

O tema escolhido é atual e relevante para o 
desenvolvimento das ciências contábeis, pois 
percebe-se, nos dias de hoje, a visível 
necessidade na administração pública do aumento 
da eficácia, eficiência e efetividade de suas 
atividades, além da diminuição das ocorrências de 
irregularidades e ilegalidades, que ainda, de forma 
indesejada, ocorre de maneira crônica. 
 

A auditoria interna permite o 
acompanhamento, o monitoramento, a percepção 
de deficiências e desconformidades, para 
subsidiar a adoção de medidas de ação corretiva, 
que possam produzir a tão esperada melhoria 
contínua. 
 
 
1.2 Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

  
Estudar a importância das adequadas 

competências da auditoria interna da autarquia, 
objeto de estudo, para o devido respeito de toda a 
instituição aos regimentos internos e às 
legislações correlatas, aumentando, assim a sua 
efetividade.  
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1.2.2 Objetivos específicos 
 

- Conhecer as competências da unidade de 
auditoria interna da ADASA; 

 
- Identificar a ocorrência ou não de 

atividades relacionadas com as demandas da 
unidade de auditoria interna da citada agência; 

 
- Analisar os resultados obtidos com as 

entrevistas feitas, tanto com os colaboradores da 
unidade de auditoria interna, como com os 
servidores das superintendências da referida 
agência. 

 
 

2. Referencial teórico 
 
2.1 Surgimento das Agências Reguladoras 

 
A modernização do estado brasileiro passou 

pela inevitável criação de agências reguladoras, 
que possuem um modelo de gestão mais eficiente 
e mais independente da gestão do governo. 

 
A alteração da maneira direta de 

intervenção do estado produziu então, em diversas 
nações, a criação ou reforço de órgãos bastante 
especializados com a meta, muito complexa, de 
regular os mercados ora privatizados. (MELO, 
2001). 

 
 A proposta apresentada no Plano Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), 
estabelecida por Bresser Pereira em 1995, foi para 
“articular um novo modelo de desenvolvimento” 
com eficácia, eficiência e efetividade. Essa 
proposta coaduna com a ação reguladora das 
agências, no quadro de uma economia de 
mercado, assim como os serviços básicos que 
presta à sociedade e as políticas de cunho social. 
(BRASIL, 1995). 

 
O Governo Federal gerou órgãos 

independentes, com muita autonomia de gestão, 
possuidores de mecanismos de controles corretos 
para regular o monopólio estatal, com a meta de 
assegurar a melhoria dos serviços ofertados, que 
vinham sendo foco de críticas por vários setores e 
pela sociedade.  

 
Diante da citada conjuntura, para Santana 

(2002), emergem as agências reguladoras como 
os entes governamentais direcionados a promover 
ações no sentido de garantir a competição entre 
as empresas, antes estatais, em benefício da 
sociedade, com a prestação de serviços públicos 
com qualidade e segurança e perenidade aos 
menores custos alcançáveis e atentando para o 
correto pagamento dos investimentos das 
empresas concessionárias, procurando seu 

equilíbrio econômico-financeiro.  
 
Objetivando regular os serviços públicos 

tidos como estratégicos, são geradas as seguintes 
Agências Reguladoras (ARs):  a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), a Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
a Agência Nacional de Águas (ANA), dentre outras 
conforme quadro 1, a seguir apresentado. 
 
Quadro 1 – Agências Reguladoras Federais. 

 
Fonte: Adaptado de Pó e Abrucio (2006).  
 

 
2.2 Das características das agências 

 
Com a meta de regulamentar, fiscalizar e 

controlar o mercado econômico, o primordial papel 
desempenhado pelas agências é o de possuir os 
poderes que na concessão, permissão e 
autorização, era antes realizado pela própria 
administração direta, na qualidade de poder 
concedente (DI PIETRO, 1999). 

 
Para Melo (2001), em suas leis de criação, 

as ARs são dotadas de regime especial, parte da 
administração pública indireta, e classificadas por 
independência administrativa, estabilidade de seus 
dirigentes, autonomia financeira e falta de 
subordinação hierárquica. 

 
Em contraponto, divergindo de Melo, Gomes 
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(1988) cita que nenhuma agência reguladora pode 
ser totalmente independente, uma vez que são 
criadas pelo próprio governo. 

 
A origem da palavra “autarquia” foi traduzida 

do grego para a língua de origem latina moderna, 
e, em primeiro lugar, para a língua italiana. É 
composta de dois elementos justapostos, os autos 
(próprio) e autarquia (comando, governo, direção). 
Logo, considerando a etimologia da expressão, 
significa comando próprio, estado próprio, direção 
própria. (MELLO, 1979). 

 
No Brasil, mesmo que as agências 

reguladoras estejam vinculadas ao Poder 
Executivo, a criação como “autarquia sob regime 
especial” demonstra a vontade de criar entes 
independentes do poder central governamental, 
que objetivam executar de maneira autônoma a 
atividade de regulação (FIGUEIREDO, 2000). 

 
A legislação Brasileira criou e qualificou as 

ARs como autarquias especiais, integrantes da 
Administração Pública Indireta, podendo ser 
conceituadas como:  

 
As autarquias de regime especial, dotadas 
de considerável autonomia frente à 
Administração centralizada, incumbidas 
do exercício de funções regulatórias e 
dirigidas por colegiado cujos membros 
são nomeados por prazo determinados 
pelo Presidente da República, após prévia 
aprovação pelo Senado Federal, vedada 
a exoneração “ad nutum”. (ARAGÃO, 
2004, p. 475). 

 
O Decreto-Lei n° 200, de 1967, define em 

seu art. 5º, inciso I, “autarquia”, assim descrito: 
 

O serviço autônomo, criado por lei, com 
personalidade jurídica, patrimônio e 
receita próprios para executar atividades 
típicas da Administração Pública, que 
requeira, para seu melhor funcionamento, 
gestão administrativa e financeira 
descentralizada. (BRASIL, 2018) 
 

As autarquias em regime especial são 
aquelas que têm características próprias, que as 
tornam "especiais", quando comparadas com as 
autarquias comuns, como maior autonomia 
administrativa, técnica ou financeira. Cada 
autarquia especial tem a sua própria peculiaridade. 
(SANTOS, 2017). 

 
 
2.3 Controle das agências 

 
Cabe ao Tribunal de Contas da União a 

fiscalização de todos os entes da administração 
direta ou indireta. É possível concluir, portanto, 
que o controle externo do TCU é inafastável para 

as agências. (BRASIL, 2018) 
 
Para o então ministro do TCU, Walton 

Alencar Rodrigues (2005), não é verdade, que as 
agências se igualam aos demais entes da 
Administração Pública e se subordinam ao 
controle externo do TCU. Desse modo, a 
avaliação, do então Ministro do TCU, é clara, no 
sentido de que no tocante à área-meio das 
agências reguladoras, não restam dúvidas quanto 
à competência dos Tribunais de Contas para 
fiscalizar as entidades reguladoras. Isto nem 
sempre aconteceu, notadamente.  

 
O citado ex-ministro ainda afirmou que as 

primeiras auditorias feitas pelo TCU foram 
consideradas impertinentes e inconstitucionais, 
sendo tidas por alguns como típico exemplo de 
indevida ingerência do TCU nessas agências.  

 
Nesse sentido é o entendimento de Costa 

(2005), de que o Tribunal de Contas no exercício 
de suas competências não pode substituir-se ao 
administrador com o propósito de decidir sobre o 
que é mais conveniente e oportuno, levando-se 
em consideração que essa avaliação é de 
competência exclusiva da autoridade que foi 
legalmente constituída, que é o Tribunal de 
Contas. 

 
Para Costa (2005), ao Tribunal de Contas 

cabe analisar além da legalidade e economicidade 
da despesa a legitimidade, ou seja, verificar se a 
despesa foi feita com os projetos governamentais 
de acordo com o Plano Plurianual, o que seria 
uma ingerência nas atividades fim. 

 
 
2.4 Sistema de Controle Interno 
 

O Sistema de Controle Interno (SCI) origi-
nou-se devido a exigência legal constitucional, que 
alcança as entidades integrantes de cada um dos 
poderes da administração pública direta ou indire-
ta, nos termos do Art. 74 da Constituição Federal, 
assim descrito: 

 
Art. 74 Os Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário manterão, de Forma integra-
da, sistema de controle interno  com a 
finalidade de:  
I – avaliar o cumprimento das metas pre-
vistas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos 
da União; 
II – comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, 
da gestão orçamentária, financeira e pa-
trimonial nos órgãos e entidades da admi-
nistração federal, bem como da aplicação 
de recursos públicos por entidades de di-
reito privado;  
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III – exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres da União;  
IV – apoiar o controle externo no exercício 
de sua missão institucional.  
§ 1° Os responsáveis pelo controle inter-
no, ao tomarem conhecimento de qual-
quer irregularidade ou ilegalidade, dela 
darão ciência ao Tribunal de Contas da 
União, sob pena de responsabilidade soli-
dária. (BRASIL, 2018) (grifo nosso) 
 

Nota-se a necessidade de manutenção, de 
forma orgânica, de Sistemas de Controle Interno 
nos três poderes que compõe a República Federa-
tiva do Brasil. 
 

A atuação do SCI inclui atividades de gestão 
tanto na administração direta quanto na adminis-
tração indireta do Poder Executivo Federal. Con-
forme a Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, es-
tão sujeitas ao controle externo do TCU, assim 
descrito: 

 
Qualquer pessoa física, órgão ou entidade 
a que se refere o inciso I do art. 5° desta 
Lei, que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros, bens e 
valores públicos ou pelos quais a União 
responda [...]”. (BRASIL, 2018).  

 
Percebe-se que tanto a entidade pública 

como a privada estão sujeitas ao controle externo, 
desde que execute atividades com recursos públi-
cos. Dentre elas estão as denominadas unidade 
gestoras (UG) nas categorias de autarquias, agên-
cias autônomas, executivas e reguladoras, entre 
outras definidas em lei. 

 
A seguir é apresentado a estrutura do SCI 

do Governo Federal, elaborado pelo Tribunal de 
Contas da União. 
 
Figura 1 – Estrutura do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo. 

 
Fonte: SLIDESHARE (2018). 
 

Percebe-se que o Governo Federal possui 
uma estrutura do SCI composto pela Controladoria 
Geral da União, Secretaria de Controle Interno, 
Assessores de Controle Interno, Auditorias 
Internas, com desdobramentos em Unidades do 

País, Postos no Exterior, Unidades das Forças 
Armadas, Órgãos da Presidência, AGU, Órgãos da 
Administração Direta e de Entidades da 
Administração Indireta.  

 
O SCI é chamado como sendo o conjunto 

de órgãos que possuem a responsabilidade de 
fazer os procedimentos de auditoria e fiscalização 
nas UGs subordinadas, que objetivam reduzir os 
riscos que decorrem das atividades da entidade, 
sendo que o controle na gestão pública recai so-
bre a atuação dos órgãos, entidades e gestores 
(GUEDES, 2011). 

 
A seguir é apresentado uma estrutura de 

ações estatais relacionadas com o desempenho e 
a lisura no trato com as coisas públicas. 
 
Figura 2 – Estrutura de controle, fiscalização e auditoria 
no Governo Federal. 

 
Fonte: BRASIL. TCU (2011, p. 29) 
 

Nota-se que a auditoria é um instrumento de 
fiscalização, que por sua vez, faz parte do contro-
le. 

 
Em 2000, foi editado o Decreto n° 3.591, no 

qual destaca em seu art. 4º que:  
 

O Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal utiliza como técnicas de 
trabalho, para a consecução de suas fina-
lidades, a auditoria e a fiscalização. 
(BRASIL, 2018) 
 

Fica nítido que é o SCI que executa a fisca-
lização e auditoria na administração pública brasi-
leira.  

 
O órgão especializado e central do Sistema 

de Controle Interno no Distrito Federal é a Contro-
ladoria Geral do Distrito Federal (CGDF). No De-
creto n° 38.242, de 31 de maio de 2017, no artigo 
2°, em seu regimento interno traz o dever de: 

 
II - exercer a fiscalização orçamentária, fi-
nanceira, operacional e patrimonial dos 
órgãos e entidades do Poder Executivo do 
Distrito Federal; 
III - promover ações de melhoria dos con-
troles primários dos órgãos e entidades do 
Poder Executivo do Distrito Federal; 
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IV - coordenar tecnicamente as ações das 
unidades descentralizadas de controle in-
terno ou de auditoria interna nos diversos 
órgãos e entidades do Distrito Federal [...]. 
(DISTRITO FEDERAL, 2018) 

 
Percebe-se as competências da CGDF que 

visam estabelecer o raio de atuação do Sistema 
de Controle Interno dos entes estatais. 

 
2.5 Auditoria Interna 

 
A auditoria interna possui relevância em re-

lação à efetividade e à legalidade dos entes públi-
cos, pois pode ser considerada, estratégica para a 
consecução das políticas, sob a ótica da moderna 
administração. 

 
A definição apresentada por Martins (2015), 

que traz a visão do Tribunal de Contas deu a sua 
definição, sendo que para ele:  
 

Auditoria é um exame ou verificação de 
uma dada matéria, tendente a analisar a 
conformidade da mesma com determina-
das regras, normas ou objetivos, conduzi-
do por uma pessoa idónea, tecnicamente 
preparada, realizada com observância de 
certos princípios, métodos e técnicas ge-
ralmente aceites, com vista a possibilitar 
ao auditor formar uma opinião e emitir um 
parecer sobre a matéria analisada. (MAR-
TINS, 2015) 
 

Verifica-se que a auditoria interna deve 
observar determinados princípios, procedimentos 
metodológicos e técnicas reconhecidas. 

 
É um setor interno da entidade, responsável 

pela avaliação e verificação dos procedimentos e 
sistemas internos, visando à formação de uma 
opinião técnica sobre o funcionamento e 
estrutura de um dado ente estatal. (TCU, 2015) 

 
Segundo o Instituto dos Auditores Internos 

do Brasil (2018), pode-se conceituar auditoria 
interna, como descrito a seguir: 

 
A auditoria interna é uma atividade 
independente e objetiva de avaliação e 
consultoria, desenvolvida para agregar 
valor e melhorar as operações 
empresariais. Ela ajuda a organização a 
atingir seus objetivos, por meio de uma 
abordagem sistemática e disciplinada à 
avaliação e melhoria da eficácia dos 
processos de gerenciamento de riscos, 
controle e governança. (IIA, 2018) 

 
Percebe-se a relevante característica da 

auditoria interna que é a sua “independência”. De 
acordo com a Norma 1100 (IIA, 2004), assim 
descrita: 

A atividade de auditoria interna deverá ser 

independente e livre de interferências ao 
determinar o âmbito da auditoria interna, 
no desempenho do seu trabalho e na 
comunicação dos resultados. (IIA, 2004, 
p. 16) 
 

O aperfeiçoamento dos resultados da 
auditoria interna em qualquer entidade pode fazer 
parte de um processo de melhoria contínua, que 
deve ser considerado na gestão de todos os entes 
públicos, já que a própria Carta Magna de 1988 
estabelece a “eficiência” como um princípio basilar 
da administração pública. 

Attie (1992) explica que a relevância que a 
auditoria interna possui em suas atividades de 
trabalho funciona para a administração como meio 
de identificação de que todas as atividades 
internas e políticas definidas pela companhia, os 
sistemas contábeis e de controles internos estão 
sendo, de forma efetiva, seguidos, e todas as 
transações feitas estão refletidas, de maneira 
contábil, em concordância com os critérios 
previamente estabelecidos. (ATTIE, 1992, p. 52).  

 
De acordo com o TCU (2015), a auditoria 

pode ser classificada também em direta, quando 
executada diretamente por agentes públicos em 
exercício nos entes do SCI do Poder Executivo 
Federal. Já a indireta, quando executada com a 
participação de agentes públicos não lotados nos 
entes do SCI. 

 
Conforme as Normas Internacionais das En-

tidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 100), os 
três tipos principais de auditoria do setor público 
são definidos como segue:  

 
A Auditoria financeira  foca em determi-
nar se a informação financeira de uma en-
tidade é apresentada em conformidade 
com a estrutura de relatório financeiro e o 
marco regulatório aplicável. Isso é alcan-
çado obtendo-se evidência de auditoria 
suficiente e apropriada para permitir o au-
ditor expressar uma opinião quanto a es-
tarem as informações financeiras livres de 
distorções relevantes devido a fraude ou 
erro.  
 
A Auditoria operacional  foca em deter-
minar se intervenções, programas e insti-
tuições estão operando em conformidade 
com os princípios de economicidade, efi-
ciência e efetividade, bem como se há es-
paço para aperfeiçoamento. O desempe-
nho é examinado segundo critérios ade-
quados, e as causas de desvios desses 
critérios ou outros problemas são analisa-
dos. O objetivo é responder a questões-
chave de auditoria e apresentar recomen-
dações para aperfeiçoamento. Auditoria 
de conformidade foca em determinar se 
um particular objeto está em conformida-
de com normas identificadas como crité-
rios.  
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A Auditoria de conformidade  é realizada 
para avaliar se atividades, transações fi-
nanceiras e informações cumprem, em 
todos os aspectos relevantes, as normas 
que regem a entidade auditada. Essas 
normas podem incluir regras, leis, regula-
mentos, resoluções orçamentárias, políti-
cas, códigos estabelecidos, acordos ou os 
princípios gerais que regem a gestão fi-
nanceira responsável do setor público e 
a conduta dos agentes públicos. 
 

Observam-se definições de Auditoria 
Financeira, Auditoria Operacional e Auditoria de 
Conformidade, de acordo com as Normas 
Internacionais das Entidades Fiscalizadoras 
Superiores. (ISSAI 100). 

 
Figura 3 – Estrutura de Auditoria de Regularidade e 
Auditoria Operacional. 

 

 
Fonte: TCU (2015). 
 

Nota-se que existe aspectos de intersecção 
entre os dois tipos de auditoria, que são a eficácia, 
a economicidade e o desperdício. No que tange à 
Auditoria de Regularidade, a legalidade, a legitimi-
dade, os desvios de recursos e a fraude. Em rela-
ção à Auditoria Operacional, a efetividade, a equi-
dade, a qualidade e a eficiência. 

 
Verifica-se que a Auditoria Operacional é 

um ramo mais recentemente aplicado na adminis-
tração pública, aumentando a efetividade, contri-
buindo para o aperfeiçoamento da prestação de 
serviços dos entes públicos. 

 
As auditorias podem ser classificadas, de 

acordo com o Manual do SCI (TCU, 2015) em: 
auditoria de avaliação da gestão; auditoria de 
acompanhamento da gestão; auditoria contábil; 
auditoria operacional; auditoria especial; auditoria 
de tomada de contas especial; análise de proces-
sos de pessoal e avaliação das unidades de audi-
toria interna. 

 
Cruz (1997), considera que a evolução da 

auditoria pode ser classificada em três etapas, 
assim descritas: 

 
– Auditoria Fiscalizadora – principal resul-
tado a alcançar: certificar a adequação 
dos controles internos e apontar irregula-
ridades, truques e fraudes detectados;  
– Auditoria de Gestão – principal resulta-
do a alcançar: identificar desvios relevan-
tes e apontar atividades e/ou departamen-
tos fora do padrão de desempenho espe-
rado;  
– Auditoria Operacional – principal resul-
tado a alcançar: certificar a efetividade e 
oportunidade dos controles internos e 
apontar soluções alternativas para melho-
ria do desempenho operacional. “Medir o 
grau de atendimento das necessidades 
dos clientes e acompanhar, mediante in-
dicadores do nível de eficiência e eficácia, 
o desvio em relação ao desafio padrão. 
(CRUZ, 1997, p. 22) 

 
Verifica-se a classificação das etapas da 

auditoria, a Auditoria Fiscalizadora, a Auditoria de 
Gestão e a Auditoria Operacional. 
 

Segundo o Item 1, do Capítulo I, da Instru-
ção Normativa nº 3, de 09 de junho de 2017, do 
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 
da União, a auditoria interna governamental do 
Poder Executivo Federal é uma ação estatal inde-
pendente e tem como objetivo a avaliação e a 
consultoria, realizada para adicionar valor e aper-
feiçoar as operações de um dado ente estatal. 
(BRASIL, 2018) 
 

A atividade de auditoria interna estatal deve 
ser feita de maneira sistemática, disciplinada e 
consubstanciada em risco, devendo ser estabele-
cidos, para cada trabalho, metas que estejam con-
forme o propósito da atividade de auditoria interna 
e contribuam para o atingimento dos objetivos 
institucionais e estratégias da unidade auditada. 
(BRASIL, 2018). 

 
Podem-se citar como boas práticas 

profissionais de auditoria, a orientação de todos os 
colaboradores para o risco, a realização de 
comunicação formal e informal de forma 
sistemática, a apresentação de relatórios de 
resultados de efetividade, e o acompanhamento, o 
monitoramento da execução dos planos de ação 
pré-estabelecidos, entre outras. (LIMA, 2014). 

 
A Auditoria Baseada em Risco - ABR, na 

administração pública, possibilita ao auditor 
realizar uma abordagem de identificação de risco, 
por meio da geração de Matrizes. Desse modo, 
poderá impulsionar a relação custo-benefício, pois 
leva em consideração os riscos que existem no 
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negócio, para a fundamentação da escolha da a 
UG a auditar e as ordenam com base nos 
parâmetros de risco, a saber: materialidade, 
relevância e a sua criticidade. (GUEDES, 2013).  

 
Não se audita todos os setores ou 

atividades, apenas aqueles que apresentam 
potenciais de riscos maiores, racionalizando, 
assim, o uso dos recursos necessários, destinados 
a função de Controle. Cria-se desta forma um 
critério para a escolha dos setores a sofrerem a 
auditagem sistematicamente. (GUEDES, 2013).  
 

Sendo a materialidade o valor quantitativo 
(moedas ou físico) das operações feitas ou a se 
fazer. Já, a relevância está relacionada à 
importância do episódio no processo de gestão. 
Quando o evento é importante e ocorre algo 
errado, a instituição pode sofrer perdas, devendo 
ser categorizado como crítico. (GUEDES, 2013).  

 
Logo, é de fundamental importância, que a 

unidade de auditoria interna esteja posicionada na 
estrutura administrativa, em uma posição que lhe 
permita, por meio dos três critérios acima 
descritos, com discricionariedade, determinar os 
alvos a serem auditados. 
 

O IIA (2004) recomenda que a unidade de 
auditoria interna fique posicionada em uma 
estrutura administrativa, no mais alto nível e 
recomenda-se como ideal dois caminhos de 
reporte ao funcional e ao administrativo, pois 
compreende que dessa maneira seria mais 
independente do que se vinculada à diretoria. 

 
A seguir é apresentada uma estrutura 

hipotética, situando a unidade de auditoria interna 
entre o dirigente e as unidades inferiores, no TCU. 

 
Figura 4 – Atual estrutura do organograma do TCU, 
situando a Secretaria de Auditoria (Seaud) no mesmo 
nível da Presidência. 
 

 
Fonte: Adaptada do BRASIL (2018). 

 
Nota-se a posição de maior influência da 

Seaud na estrutura do TCU, no mesmo nível da 
Presidência acima, das demais instâncias 
burocráticas, evidenciando a importância dela na 
estrutura e, consequentemente, em seu 
funcionamento. 

 

Para o funcionamento das atividades 
inerentes à auditoria interna, em qualquer 
estrutura, deve-se pensar em um plano que possa 
resultar em um produto, denominado, geralmente, 
de relatório, que apresenta os resultados desse 
funcionamento. (IFECTF, 2018) 

 
A seguir é apresentado um exemplo de 

estrutura de um macrofluxo operacional, com as 
respectivas atividades da unidade de auditoria 
interna, que contempla um modelo de plano, o 
PAINT (Plano Anual de Atividades da Auditoria 
Interna) e de um relatório, o RAINT (Relatório 
Anual das Atividades da Auditoria Interna).  
 
Figura 5 – Macrofluxo operacional do PAINT. 

 
Fonte: IFECTF (2018). 
 

Percebe-se a existência do PAINT – Plano 
Anual de Atividades de Auditoria Interna, tanto da 
atividade fim como da atividade meio. O PAINT 
contém o planejamento das ações de auditoria 
interna para o exercício, além de metas e 
expectativas de produção.  

 
Pode-se observar, a existência de diversos 

tipos de atividades realizadas pela auditoria 
interna, tais como: Parecer de Auditoria, Relatório 
de Auditoria, Relatório de Gestão, Relatório de 
Gestão com Prestação de Contas, 
Assessoramento à Alta Administração, 
Desenvolvimento Institucional, Apoio aos Órgãos 
de Controle (Atividade Fim), Participação em 
Reuniões, Palestras, Debates ou Eventos 
Similares, Capacitação, Obtenção de Insumos 
Necessários, Obtenção dos Serviços Necessários, 
Rotinas Administrativas e Eventos Extraordinários. 

 
Como produto, o RAINT contém todas ativi-

dades realizadas para o exercício, além do resul-
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tado alcançado. No entanto, deve-se observar a 
transparência dos resultados atingidos, por meio 
dos citados relatórios. 

 
O art. 7° da Lei nº 4.990/2012, denominada 

de Lei de Acesso à Informação (LAI), no âmbito 
Distrital, em especial, atribui transparência ativa 
aos relatórios de auditoria, assim descrito: 

 
Art. 7º O acesso à informação de que 
trata esta Lei compreende, entre outros, o 
direito de obter:  
[...] 
VII – informação relativa: 
[...] 
b) ao resultado de inspeções, auditorias, 
prestações e tomadas de contas 
realizadas pelos órgãos de controle 
interno e externo, incluindo prestações de 
contas relativas a exercícios anteriores. 
(DISTRITO FEDERAL, 2018). 

 
Portanto, os resultados de auditorias 

realizadas pelo ente público têm que ser 
disponibilizados para a sociedade, sendo que em 
alguns casos, por meio de solicitação, com base 
na LAI. 
 
 
2.6 A Auditoria Interna na ADASA 
 

No âmbito Distrital, criada conforme Lei nº 
3.365, de 16 de junho de 2004, a ADASA/DF, é 
uma autarquia em regime especial com 
personalidade jurídica de Direito Público, nessa 
mesma lei, é dotada de autonomia patrimonial, 
administrativa e financeira, com o prazo 
indeterminado de duração e as competências de 
regular a prestação de serviços.  

 
Posteriormente, com a promulgação da Lei 

nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008, passa a se 
denominar Agência Reguladora de Águas, Energia 
e Saneamento Básico do Distrito Federal – 
ADASA, e passou a ser vinculada à Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente – SEMA. 

 
Com a ampliação das atribuições da 

Agência, essa passou a ter competência de 
regular demais serviço, tais como: Recursos 
hídricos, compreendidos os vários usos da água, o 
saneamento básico, entendido como instalações 
operacionais e infraestruturas, além de gás 
canalizado. (ADASA, 2018) 

 
De acordo com a citada agência, 

considerando o seu Regimento Interno, a sua 
estrutura organizacional básica é composta pela: 
Diretoria Colegiada, Ouvidoria, Secretaria Geral, 
Serviço Jurídico e Superintendências. A seguir é 
apresentada parte da estrutura da ADASA, 

somente no que concerne as unidades ligadas à 
Diretoria Colegiada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 – Estrutura da ADASA. 

 
Fonte: ADASA (2018). 
 

Percebe-se que na referida estrutura da 
ADASA a unidade de auditoria interna é denomi-
nada de “Controle Interno – COI”, que se encontra 
vinculado à Diretoria Colegiada. 

 
De acordo com o regimento interno, Seção 

VII, são competências da unidade de Controle 
Interno: 

I – propor o plano anual de atividades de 
auditoria da Adasa, submetendo-o à 
Diretoria Colegiada para aprovação;  
II – realizar auditorias periódicas nas 
unidades organizacionais, em 
consonância com o plano anual de 
auditoria aprovado, encaminhando 
relatório ao Diretor-Corregedor;  
III – realizar auditorias em programas, 
projetos especiais, contratos e convênios 
implementados pela Adasa, em 
consonância com o plano anual de 
auditoria aprovado, encaminhando 
relatório ao Diretor-Corregedor;  
IV – apoiar o Diretor-Corregedor nas 
providências para o atendimento de 
solicitações formuladas pela 
Corregedoria-Geral e pelo Tribunal de 
Contas do Distrito Federal;  
V – auditar a gestão de processos da 
Adasa, verificando a compatibilidade entre 
os fluxos descritos e a prática cotidiana de 
cada unidade organizacional;  
VI – analisar as prestações de contas 
trimestrais e anual da Adasa, emitir 
parecer e encaminhar ao Diretor-
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Corregedor para posterior deliberação da 
Diretoria Colegiada.  
Parágrafo Único. No exercício da 
competência prevista no inciso V deste 
Artigo, o Controle Interno, em 
consonância com o plano anual de 
auditoria aprovado, deverá recomendar 
correção de procedimentos, 
encaminhando relatório ao Diretor-
Corregedor que, após análise, 
considerando pertinente, encaminhará o 
assunto para deliberação da Diretoria 
Colegiada. (ADASA, 2018) 
 

 
3. Metodologia 
 

Para a confecção desse artigo foi realizado 
um estudo de caso na ADASA/DF, para estudar a 
importância da adequação e execução das 
competências da auditoria interna, por meio da 
aplicação de entrevistas, tanto com os servidores 
da unidade responsável, como também, com as 
áreas auditadas.  

 
Essas entrevistas foram feitas por meio de 

uma lista de perguntas, que tiveram como objetivo, 
visualizar a adequação das competências e a 
execução dessas, em relação à auditoria interna. 

 
Como critérios éticos, e considerando o 

Parágrafo Único, Inciso I do art. 1° da Resolução 
n° 510, de 7 de abril de 2016, que dispõe sobre as 
regras aplicáveis a pesquisas em Ciências 
Humanas e Sociais cujos métodos envolvam o uso 
de dados diretamente obtidos com os participantes 
ou de informações identificáveis ou que possam 
acarretar riscos relevantes do que os existentes no 
dia a dia, e que estabelece o que se segue:  

 
Parágrafo único. Não serão registradas 
nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP: 
I - pesquisa de opinião pública com 
participantes não identificados [...]. 
(BRASIL, 2018) 

 
É importante salientar que foi previamente 

obtida a autorização da ADASA para a realização 
do já citado estudo de caso, com a necessária 
realização da utilização da técnica de obtenção de 
informações por meio da aplicação de entrevistas 
com os dois únicos servidores do setor de 
auditoria e com os servidores dos setores da 
ADASA.  

 
Foi escolhida a abordagem qualitativa. 

Conforme Raupp e Beuren (2006, p. 92), “[...] um 
problema qualitativo pode ser uma forma 
adequada para conhecer a natureza de um 
fenômeno social”. 

 
Optou-se pela pesquisa exploratória, que 

possui as seguintes características, segundo Silva: 

 
[...] o pesquisador pode planejar uma 
pesquisa exploratória para encontrar 
elementos necessários que lhe permitam, 
em contato com determinada população, 
obter os resultados que deseja ou servir 
para levantar possíveis problemas de 
pesquisa. (SILVA, 2010, p. 59) 
 

Conforme Boente e Braga (2004, p. 10), a 
pesquisa exploratória: 

 
[...] é toda pesquisa que busca explorar, 
investigar um fato, fenômeno ou novo 
conhecimento sobre o qual ainda se tem 
pouca informação. 

 
Entretanto, Gil indica que: 
 

[...] as pesquisas exploratórias têm como 
principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias, 
tendo em vista a formulação de problemas 
mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 
para estudos posteriores. De todos os 
tipos de pesquisa, estas são as que 
apresentam menor rigidez no 
planejamento. Habitualmente envolvem 
levantamento bibliográfico e documental, 
entrevistas não padronizadas e estudos 
de caso (GIL, 2008, p. 27). 
 

Relacionado ao modelo de raciocínio, pode-
se utilizar o método dedutivo, que, conforme 
Marconi e Lakatos (2010, p. 92) destacam que o 
raciocínio dedutivo “[...] tem o propósito de explicar 
o conteúdo das premissas; [...] ou estão corretos 
ou incorretos”. 

 
O primeiro passo foi escolher a ADASA 

como estudo de caso devido, ao fato desta 
pesquisadora estar trabalhando na referida 
instituição. Logo, foi bem mais fácil a realização 
das entrevistas, técnica primordial para a 
realização do trabalho de campo. 

 
O segundo passo foi a escolha da unidade 

de auditoria (realizadora das atividades) e setores 
da referida agência (auditados). 

 
O terceiro passo foi elaborar uma entrevista 

como instrumento de obtenção de informações, 
com um conjunto de perguntas relativamente 
livres, por meio de respostas curtas. O rol de 
perguntas foi construído em conjunto com o 
professor orientador, tendo como base as vinte 
perguntas propostas pelo Instituto de Auditores 
Internos – IIA, e apresentadas previamente para 
um dos servidores, antes da aplicação da 
entrevista para se checar a pertinência das 
perguntas.  

  
O quarto passo foi a aplicação das citadas 

entrevistas aos referidos servidores do setor de 
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auditoria interna.  
 
O quinto passo foi a análise das respostas 

às perguntas realizadas e respondidas ao mesmo 
tempo pelos dois funcionários, no intuito de se 
detectar a inobservância ou não das 
competências e a sua execução, ou inexecução.   

 
O sexto passo foi tecer considerações sobre 

os resultados alcançados confirmando ou não a 
hipótese lançada, que é a de que se forem 
observadas e executadas as competências do 
setor de auditoria interna com êxito, isso 
provavelmente influenciaria nos níveis de 
efetividade das atribuições da ADASA. 

 
Os resultados das citadas entrevistas 

possuem representatividade em relação à 
realidade, pois contemplaram os únicos dois 
agentes públicos da unidade de auditoria interna e 
alguns servidores das superintendências da 
ADASA. 

 
Como retorno aos avaliados é importante 

salientar que este artigo, depois de pronto, será 
entregue para o setor de auditoria interna da 
referida agência, visando possível melhoria no 
cenário encontrado. 

 
 
4. Resultados e Análise das questões abertas 
 
4.1 Auditores 
 

A seguir, são apresentadas as perguntas e 
fragmentos das respostas dos dois auditores do 
setor, sendo um deles com formação em Adminis-
tração e o outro em Direito: 

  
1.Como é nomeado o setor que desenvolve 

auditoria?” 
 
Resposta 1: responderam que se chama 

Controle Interno – COI, e não auditoria interna.  
 
Análise 1: questiona-se se o nome adequa-

do seria auditoria interna, ao invés de COI, pois 
executa atividades de auditoria interna e não de 
controle interno.  

  
2. “O órgão possui organograma com defi-

nição de funções e descrição das competências 
de cada área?” 

 
Resposta 2: responderam que a ADASA 

possui um organograma, inclusive disponível em 
seu site, onde se inclui o Controle Interno – COI, e 
afirmaram que as competências do COI estão 
definidas em seu regimento interno que também 
está disponível no site.   

 

Análise 2: percebe-se então, que as unida-
des da ADASA possuem o regimento interno e 
servem como referência para suas atividades, 
servindo, portanto, como campo de trabalho para 
verificar o respeito das unidades em relação a 
essas duas importantes diretrizes.  
  

3. “Quantos auditores existem no setor?” 
 
Resposta 3: dois.  
 
Análise 3: percebe-se que a quantidade de 

servidores da unidade é provavelmente incipiente 
em relação as demandas.  

  
4. “O fato de possuírem apenas dois servi-

dores na unidade de auditoria interna, comprome-
te as metas estabelecidas no PAAAI?” 

 
Resposta 4: os dois responderam que sim.  
 
5. “Quais os tipos de auditoria realizados 

pela unidade?”  
 
Resposta 5: os entrevistados responderam 

que os tipos são: auditoria de gestão, auditoria de 
programas, auditoria contábil, auditoria de proces-
so e auditoria especial.  

 
Análise 5: verifica-se que os tipos de audito-

rias realizadas pela unidade de auditoria interna 
são relacionados a área de gestão, de programas, 
contábil, de processo e especial.  

  
6. “Em matéria de atribuições funcionais, 

para quem responde o chefe da auditoria interna?” 
 
Resposta 6: responderam que é para o Di-

retor Corregedor.  
 
Análise 6: percebe-se que existe um gestor 

da  auditoria  interna,  denomina-
do  Diretor Corregedor.  

  
7. “A auditoria interna faz uso de software 

para gestão do trabalho?” 
 
Resposta 7: os participantes responderam 

que não.  
 
Análise 7: percebe-se que existe um poten-

cial relevante de ganhos no que tange a efetivida-
de das atividades inerentes à auditoria interna na 
ADASA, pois a utilização de softwares especiali-
zados poderia contribuir, em muito, para audita-
gens e elaboração de relatórios, além de facilitar o 
acompanhamento e monitoramento.  

  
8. “É feito orçamento de gastos para o setor 

de auditoria?” 
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Resposta 8: responderam que não.  
 
Análise 8: percebe-se possível desapreço 

com a importância estratégica dessa unidade para 
a ADASA, já que não existe dotação orçamentária 
para, por exemplo, investir em tecnologia de in-
formação visando aumentar a efetividade das 
atividades.   

  
9. “Como o plano de auditoria é desenvolvi-

do?” 
Resposta 9: responderam que utiliza o Pla-

no Anual de Atividades de Auditoria Interna – 
PAAAI, tendo como objetivo a apresentação das 
ações e atividades a serem desenvolvidas pelo 
COI, para o período de quatro anos, itemizadas 
por pontos de controle, estruturados com escopo, 
metas e prazos. O cronograma de aplicação é 
estabelecido ano a ano, com revisão do PAAAI.  

 
Análise 9: percebe-se que se utiliza como 

ferramenta um plano, denominado PAAAI, que 
serve de caminho técnico, por meio de protocolos 
que já são padronizados.  

 
10. “O que o plano de auditoria não cobre?” 
 
Resposta 10: responderam que o PAAAI 

busca cobrir todas as atividades da ADASA, tanto 
das áreas meio como das áreas fim; com ênfase e 
alcance maiores nos processos de maior relevân-
cia, considerando materialidade e risco.  

 
Análise 10: Percebe-se que o PAAAI cobre 

todas as atividades da ADASA.  
  
11. “Como auditoria escolhe a área a audi-

tar?” 
 
Resposta 11: responderam que é conforme 

o cronograma definido pelo PAAAI e que situa-
ções fáticas excepcionais podem ocasionar uma 
alteração no cronograma, desde que aprovada 
pela Diretoria Colegiada. 

 
Análise 11: observa-se que não têm critério 

para escolhas das áreas auditadas.  
  
12. “Qual metodologia utilizada para a esco-

lha da área auditada?” 
 
Resposta 12: responderam que as áreas a 

serem auditadas são definidas no PAAAI. Todas 
as áreas passam por auditoria ao longo dos qua-
tro anos do cronograma definido. Portanto, não há 
uma metodologia de escolha.  

 
Análise 12: percebe-se que não têm critério 

para escolhas das áreas auditadas.  
  

13. “Como os resultados de auditoria são 
relatados?” 

 
Resposta 13: responderam que em dois re-

latórios, sendo eles um prévio e um definitivo.  
 
Análise 13: percebe-se que existem dois ti-

pos de relatório, o prévio e o definitivo.  
  
14. “Existe acompanhamento após audito-

ria?” 
Resposta 14: responderam que os acompa-

nhamentos posteriores à auditoria, quando neces-
sários, são feitos em reuniões de acompanhamen-
to com a área ou mesmo pelo estabelecimento de 
cronograma de ações e monitoramento do cum-
primento.  

 
Análise 14: percebe-se que não existe um 

acompanhamento e monitoramento sistemático 
das auditorias.   

  
15. “Para quem é feito o relatório de Audito-

ria Interna?” 
 
Resposta 15: responderam que o Diretor 

Corregedor, Diretoria Colegiada e Área auditada; 
e, se for o caso, área que tenha algum impacto do 
resultado do trabalho feito. 

 
Análise 15: observa-se que os resultados 

são apresentados para o Diretor Corregedor e 
Diretoria Colegiada, ambas no nível acima na 
estrutura da ADASA. Para a gestão e o auditado. 

  
16. “Os relatórios são disponibilizados para 

sociedade?” 
 
Resposta 16: os dois responderam que não.  
 
Análise 16: percebe-se uma desconformi-

dade em relação a LAI, no âmbito do Distrito Fe-
deral, pois os relatórios devem ser disponibiliza-
dos para sociedade.  

  
17. “A Prestação de Contas Anual é desen-

volvida por qual unidade?” 
 
Resposta 17: responderam que é pela Su-

perintendência de Administração e Finanças – 
SAF. 

  
Análise 17: percebe-se que a PCA é reali-

zada pela SAF.  
  
18. “A Prestação de Contas Anual é enviada 

por qual órgão? Controle externo ou controle in-
terno?” 
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Resposta 18: responderam que após a con-
solidação pela SAF, é encaminhada ao Controle 
Interno para avaliação e parecer.  

  
Em seguida, é encaminhada à Diretoria Co-

legiada para aprovação e envio à Controladoria 
Geral do Distrito Federal – CGDF, para certifica-
ção, e à Secretaria do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - SEMA, a qual a ADASA está vinculada, 
para ciência. Após certificação, a CGDF encami-
nha a PCA para julgamento do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal – TCDF.  

 
Análise 18: percebe-se que a agência, por 

estar dentro do SCI, é obrigatório o encaminha-
mento da PCA ao Tribunal de Contas, para julga-
mento e certificação.  

 
19. “Em caso de um achado de auditoria 

como é tratado?”  
 
Resposta 19: responderam que é disposto 

em relatório, no qual também é vinculado a uma 
recomendação para providências.  

 
Análise 19: percebe-se que quando encon-

trada uma irregularidade é feita recomendações.  
 
 
4.2 Superintendências  
 

A seguir, são apresentadas as perguntas e 
fragmentos das respostas de doze setores das 
Superintendências: 

  
Pergunta 1. “O setor já sofreu processo de 

auditagem pela auditoria interna da ADASA?” 
 
Resposta 1: seis setores responderam que 

não e os outros seis, que sim. 
 
Análise 1: seis setores ainda afirmam que 

não sofreram processos de auditagem até hoje, 
denotando a necessidade de alteração do quadro 
atual, com a consecução das atividades de audito-
ria interna em todos os setores.  

  
Pergunta 2 “Quais as principais atividades e 

processos?” 
 
Resposta 2: um setor respondeu atividades 

ligadas ao pessoal (folhas de pagamento, conces-
são de benefícios, frequência, capacitação, diárias 
etc.). Outro setor informou atividades de compra e 
contratações, processos de patrimônio e almoxari-
fado.   

  
Outro setor informou atividades ligadas aos 

contratos de convênio etc. Outro setor informou 
atividades ligados a processos tarifários e proces-
sos de consultoria. Outro setor informou ativida-

des de outorga e monitoramento. Outro setor in-
formou atividades relacionadas a processos admi-
nistrativos de convênios.  

  
Análise 2: percebe-se que as atividades au-

ditadas correspondem as atividades típicas meio e 
fim da agência. 

  
Pergunta 3 “Os resultados influenciaram 

positivamente a efetividade do setor, por meio de 
processos de melhoria contínua?”  

 
Resposta 3: os seis setores auditados res-

ponderam que sim. 
 
Análise 3: seis setores auditados afirmaram 

que a auditagem interna foi positiva e aumentou a 
efetividade em relação aos resultados.  

 
5. Discussão 

 
Os principais resultados alcançados foram 

os seguintes:  
 
A ADASA vem realizando por meio da sua 

unidade de auditoria interna, componente do SCI, 
atividades relacionadas com as suas 
competências, com a auditagem nos setores da 
referida agência, no entanto as entrevistas 
evidenciaram que metade dos setores ainda não 
sofreram processos de auditoria interna. 

Por meio da sua unidade de auditoria 
interna vem utilizando um procedimento 
metodológico denominado, PAAAI, para a 
auditagem e, também, para a elaboração de 
relatórios de auditoria interna. 

 
Observou-se que a nomenclatura “Controle 

Interno” é a utilizada pela ADASA, no entanto, 
considerando os resultados da revisão da 
literatura, nota-se que, o setor atualmente 
denominado de COI, deveria ser chamado de 
“Auditoria Interna”. 

 
Verificou-se que o posicionamento do COI 

na estrutura de organograma da ADASA encontra-
se em linha com os demais setores, enquanto 
observa-se que na literatura a sugestão de o 
melhor posicionamento seria de ligação direta ao 
dirigente máximo da entidade, aumentando, assim 
a sua independência; 

 
Percebeu-se que o COI não utiliza o critério 

de relevância, materialidade e criticidade, para 
escolhas das áreas auditadas, conforme literatura 
especializada indica. 

 
Notou-se que os relatórios da auditoria 

interna não são disponibilizados, como informação 
ativa, para a sociedade, indo de encontro ao que 
preconiza as determinações da lei de Acesso à 



 
SIMP.TCC/Sem.IC. 2018(14);415-430        FACULDADE ICESP / ISSN: 2595-4210      

427 

Informação no âmbito do DF. 
 
A incipiente quantidade de servidores 

público (dois servidores) na unidade de auditoria 
interna é fator de influência para o não atingimento 
de 100% de cobertura dos setores da citada 
agência, pelas atividades da auditoria interna. 

 
Pode-se obter após análise dos resultados 

do estudo de caso ora em comento, que a ADASA 
poderia aumentar a eficácia, eficiência e 
efetividade de suas competências, se houvesse 
pleno desenvolvimento das ações de auditoria 
interna. 

 
Apesar da unidade de auditoria interna estar 

realizando atividades de competência de sua 
personalidade burocrática, ainda padece de mais 
servidores, de orçamento próprio, de capacitação 
profissional e de soluções de Tecnologia de 
Informação, como o uso de software que torne 
mais eficiente o processo de auditagem interna e 
elaboração dos demais setores da referida 
agência. 

 
Algumas dificuldades foram percebidas para 

a realização das entrevistas com alguns servidores 
da ADASA, tais como a disposição para se dedicar 
às entrevistas, o desconhecimento em relação à 
importância das atividades de auditoria interna 
para o setor e, consequentemente, para a citada 
agência. No entanto, deve-se reconhecer a 
excelente recepção da maioria dos entrevistados 
para a consecução das entrevistas. 

 
Estudos como esse devem continuar a ser 

realizados para que se busque, de maneira 
infindável, a melhoria contínua da prestação de 
serviços públicos à sociedade, não apenas para as 
Agências Reguladoras, mas para todos os entes 
estatais. 

 
Se as atividades das unidades de auditoria 

interna estiverem funcionando de forma efetiva, 
considerando as suas atribuições e a legislação 
correlata, poderá se obter cenários futuros, nos 
quais a efetividade das instituições públicas 
atingirá níveis satisfatórios. 

 
Deve-se estimular a consecução de novas 

pesquisas como essa, por meio da formação de 
uma rede de dados compartilhados entre os 
múltiplos órgãos da administração pública, o qual 
contribuiria para uma melhoria mútua de toda a 

máquina administrativa brasileira. 
 
 

6. Conclusão: 
 

Utilizou-se como estudo de caso, o cenário 
atual da auditoria interna da ADASA, no Distrito 
Federal, por meio de uma avaliação dos 
resultados de uma entrevista aplicada ao setor de 
auditoria interna, para evidenciar o grau de 
maturidade e suas atribuições, aplicado também 
às superintendências da referida agência 
reguladora. Os servidores entrevistados 
promoveram relevante diagnóstico do cenário 
atual, objeto deste artigo.  
 

Diante do exposto, percebeu-se que as 
competências da unidade de auditoria interna 
estão sendo respeitadas, mas quanto à execução, 
notou-se, considerando os resultados das 
entrevistas, que metade dos setores ainda não 
sofreu auditagem de suas ações ou omissões. 

 
Notou-se que a auditoria interna da ADASA 

vem executando a Auditoria de Regularidade 
conforme resposta das áreas auditadas, mas 
voltada para a legalidade, legitimidade, desvios de 
recursos e fraudes. Enquanto também se percebe 
evidências de que não vem realizando a Auditoria 
Operacional, que trata da efetividade, equidade, 
qualidade e eficiência. 
 

Portanto observou-se que a pesquisa 
conseguiu através da metodologia alcançar os 
objetivos, demonstrando os pontos satisfatórios e 
insatisfatórios que a ADASA possui para se 
considerar com um grau de maturidade 
satisfatório. 
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