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As unidades de controle interno e estruturas correlatas têm por finalidade
desempenhar as funções de acompanhamento, controle e fiscalização da
execução orçamentária, financeira e patrimonial, buscando assegurar a
conformidade dos atos e fatos administrativos quanto à legalidade,
legitimidade e economicidade da gestão.
 
A atuação da CCI é importante para a gestão de riscos da Organização
pois contribui para salvaguardar e proteger bens, ativos e recursos
públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização inadequada
ou apropriação indevida.

O Controle Interno pode ser definido como o processo efetuado pelo
Órgão e por seu corpo funcional, integrado ao processo de gestão em
todas as áreas e níveis, estruturado para enfrentar riscos e fornecer
razoável segurança de que, na consecução da missão, dos objetivos e
das metas institucionais, os princípios constitucionais da administração
pública serão obedecidos.

O CONTROLE
INTERNO

1.

2. FINALIDADE E IMPORTÂNCIA DA
UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE
INTERNO

Esta cartilha contém as
principais informações para
atuação das Coordenações
de Controle Interno (CCI) e
estruturas correlatas e as

orientações para aplicação
dos instrumentos em seu

órgão/unidade.



3. O
SISTEMA
ESTADUAL
DE
CONTROLE
INTERNO

A atuação da CCI e demais
estruturas correlatas
existentes nos órgãos e
entidades do Poder Executivo
Estadual, está disciplinada na
Lei Estadual nº 13.204 de
13/12/2014 e no Decreto
Estadual nº 16.059 de
30/04/2015.

Auditoria Geral do Estado -
AGE
Coordenações de Controle
Interno  
Demais estruturas de controle
interno existentes nos Órgãos
e entidades do Executivo
Estadual.

Integram a estrutura básica de
controle interno no âmbito do
Poder Executivo Estadual: 

4. ESTRUTURA
DO CONTROLE
INTERNO

As atividades são desenvolvidas de forma integrada, articulada e em
consonância com as Orientações Técnicas e Solicitações de Inspeção da
AGE, respeitada a subordinação administrativa e hierárquica ao titular do
seu respectivo órgão ou entidade.
 
As principais atividades são realizadas por meio de inspeção,
assessoramento, monitoramento e fomento à gestão de riscos.
 
A inspeção é a atividade principal de atuação das unidades setoriais de
controle interno e visa verificar o acompanhamento, controle e
fiscalização da execução orçamentária, financeira e patrimonial, buscando
assegurar a conformidade dos atos e fatos administrativos quanto à
legalidade, legitimidade e economicidade da gestão em relação a padrões
normativos e operacionais. 

5. ATIVIDADES DAS UNIDADES
SETORIAIS DE CONTROLE
INTERNO



O modelo de funcionamento e organização do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Estadual está estruturado com base nas Três
Linhas de Defesa proposto pelo The Institute of Internal Auditors - IIA, que
estabelece papéis e responsabilidades relacionados à atividade de gestão
de riscos e controles.
 
No Modelo de Três Linhas de Defesa do Controle Interno, cada linha
desempenha um papel distinto dentro da estrutura mais ampla de
governança da organização. As diversas funções de controle de riscos e
supervisão de conformidade estabelecidas pelas gerências são de
responsabilidade da segunda linha de defesa, que é exercida nos órgãos
e entidades do Estado pelas unidades setoriais de controle interno.
 
O diagrama a seguir apresenta o modelo proposto pelo IIA, identificando
as competências da segunda linha de defesa, especialmente as funções
de gerenciamento de riscos, inspeção e conformidade.

Os trabalhos de
inspeção devem ser

baseados em
amostragem e,

portanto, não abrangem
todo o universo do
objeto analisado.

6. AS TRÊS LINHAS DE DEFESA



IMPORTANTE
 

A área da AGE responsável pela coordenação dos trabalhos
com as unidades de Controle Interno e estruturas correlatas
é a Coordenação de Inspeção e Controle (COINC).

Competências da
segunda linha de

defesa, especialmente
as funções de

gerenciamento de
riscos, inspeção e

conformidade.



7. INSTRUMENTOS DE ATUAÇÃO
DA CCI

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES (PAA)

 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO (RI)

  RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (RAA)

 
O Plano Anual de Atividades é o instrumento de
planejamento das atividades das unidades de
controle interno e estruturas correlatas, adequando a
execução de suas atividades às solicitações de
Inspeções e Orientações Técnicas que forem
expedidas pela AGE, devendo ser aprovado pelo
dirigente máximo do órgão ou entidade e
encaminhado anualmente à AGE, até o último dia útil
do mês de fevereiro.
 

É o documento fundamental para comunicar os
resultados das inspeções às partes interessadas,
contendo pontos relevantes, úteis e apresentar um
formato de fácil compreensão. O relatório deve
apresentar as fragilidades identificadas e as
recomendações que visem melhorar a gestão da
unidade inspecionada.
 

É o documento que apresenta o balanço de todas as
atividades realizadas durante o exercício, que deve
ser encaminhado ao dirigente máximo da unidade e
à AGE, até o último dia útil do mês de fevereiro, em
relação aos trabalhos desenvolvidos no exercício
anterior



8. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS
DA AUDITORIA GERAL DO
ESTADO - AGE
Consistem em normas gerais que visam orientar a atuação dos profissionais
do controle interno, além de normatizar procedimentos e práticas a serem
adotadas na realização das suas atividades.
 
As Orientações Técnicas (OT) devem ser utilizadas pelos membros das
unidades de controle interno e estruturas correlatas quando da realização
das inspeções. As OTs englobam a maioria dos processos rotineiros das
unidades, como licitação, pregão, carta convite, dispensa de licitação,
contratos, convênios, inexigibilidade, diária, gestão de riscos, entre outros.
 
A Orientação Técnica nº 04/2019
O instrumento mais importante para  execução dos trabalhos das CCIs e
estruturas correlatas é a OT-04/2019 – Manual Operacional do Controle
Interno. Essa orientação traz todo o arcabouço teórico, os procedimentos e
rotinas necessários à realização dos trabalhos dessas unidades. 

As Orientações Técnicas da
AGE podem ser encontradas

no seguinte endereço: 
 

http://www.sefaz.ba.gov.br/a
dministracao/controle_interno



 
CAPACITAÇÃO 

 
O profissional do controle interno deve possuir as competências
necessárias ao desempenho das suas atividades, o que implica o domínio
do conhecimento técnico específico de sua formação e especialização, das
normas para o desenvolvimento das atividades de controle, bem como das
habilidades e atitudes necessárias à realização de suas tarefas. 
 
A Educação Profissional Continuada aprimora o domínio do conhecimento
e a capacidade técnica do profissional, que deve, portanto, buscar as
capacitações necessárias, assim como participar daquelas disponibilizadas
pela AGE. 
 
A AGE disponibiliza para os servidores das CCIs e estruturas correlatas o
curso de Formação em Coordenador de Controle Interno, um treinamento
com cerca de 200 horas aulas, com módulos específicos e direcionados
que capacitam o servidor para o trabalho no controle interno. Além disso,
oferece outros treinamentos com cargas horárias menores, cursos à
distância e encontros técnicos direcionados para os servidores de todas as
unidades de controle interno.
 
O profissional de controle interno deverá buscar outros treinamentos além
dos disponibilizados pela AGE. Existem cursos nas áreas sistêmicas:
Sefaz (Fiplan), Saeb (Simpas, Comprasnet, RH Bahia, Portal da Ouvidoria)
como também na sua própria área: Sistema Eletrônico de Informações
(SEI), entre outros.

O exercício das atividades de controle interno está sujeito
a princípios básicos a serem observados e cumpridos pelo
Coordenador, englobando aspectos relativos à sua
conduta, desempenho e formação. Deve atuar, ainda, de
acordo com as Orientações Técnicas da AGE, sem
prejuízo da obediência às demais legislações que norteiam
as normas de conduta dos servidores públicos estaduais e
à subordinação administrativa e hierárquica ao titular do
órgão ao qual estejam vinculados. 

9. PERFIL DO
COORDENADOR DE

CONTROLE INTERNO



Ser do quadro efetivo do Poder Executivo Estadual
Possuir formação acadêmica de nível superior
Possuir experiência para lidar efetivamente com a matéria específica
submetida ao controle
Possuir conhecimento dos conceitos, métodos, técnicas e procedimentos
aplicáveis à atividade de controle e a habilidade para utilizá-los
Possuir conhecimento de processos, normas e princípios gerais da
Administração Pública
Reputação ilibada, sem histórico de punições em processos
administrativos disciplinares
Capacidade de comunicação oral e escrita
Bom relacionamento interpessoal

São condições e requisitos desejáveis para os servidores que atuam nas
Coordenações de Controle Interno e estruturas correlatas:
 
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

A CCI deve ser vista como uma unidade
que existe para melhorar os controles
internos do órgão e, com seus relatórios,
apoiar os gestores na tomada de decisão.

A unidade de controle interno deve ser
identificada como um instrumento de apoio
à gestão, como uma unidade consultiva e
de cunho pedagógico.

A CCI existe para ajudar as unidades a
realizarem o melhor trabalho possível e não
deve ser vista como um setor de cobranças
e punição.

A unidade de controle interno deverá
sempre prestar as informações necessárias
e apresentar a documentação solicitada
pelos Órgãos de controle externo.

Os relatórios da CCI deverão servir de
subsídio às auditorias externas, com a
devida extensão, profundidade e
suficiência.

A CCI tem a obrigação de relatar ao
Dirigente Máximo do órgão as
irregularidades identificadas 

IMPORTANTE
 

 

 

 

 

 



Os programas geralmente utilizados pelas unidades de
controle interno para a a execução dos trabalhos são os
sistêmicos do Estado. Porém eles precisam de treinamento e
senha de acesso e quem os fornece não é a AGE, e sim as
secretarias detentoras destes programas.
 
Dentre os Sistemas mais utilizados, destacamos os
seguintes:
 
FIPLAN – Sistema corporativo integrado de planejamento,
contabilidade e finanças do Estado da Bahia. O Coordenador
deverá solicitar treinamento junto à Sefaz, na página da UCS,
no menu “CURSOS”. Informações adicionais poderão ser
solicitadas à Universidade Corporativa de Servidor (UCS) no
telefone (71) 3116-4483.
 
SIMPAS – Sistema Integrado de Material, Patrimônio e
Serviços. Treinamento deverá ser solicitado junto à Saeb.
 
Painel de Controle Interno - Ferramenta desenvolvida pela
AGE que apresenta relatórios de execução da despesa do
Estado, basicamente nas áreas de contratos, convênios e
outros ajustes. Treinamento e senha devem ser solicitados à
AGE 
 
Sistema Mirante (TCE) – Essa é uma ferramenta do Tribunal
de Contas do Estado da Bahia que os auditores utilizam para
suas auditorias. Treinamento e senha devem ser solicitados
diretamente ao Cedasc, unidade do TCE.
 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Sistema de
tramitação de documentos. O treinamento e a senha devem
ser solicitados no próprio órgão.

10. SISTEMAS UTILIZADOS

IMPORTANTE
 

A AGE mantém controle das informações cadastrais dos servidores das
CCIs e estruturas correlatas. Esse controle é utilizado para troca de
informações, disponibilização de documentos, envio de convites, entre
outros. Sempre que houver alguma mudança na CCI, a exemplo de
substituição de servidor, troca de e-mail ou telefone, esta deve ser
comunicada imediatamente à AGE.
 



AGE:
http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/
controle_interno
TRANSPARÊNCIA BAHIA:
http://www.transparencia.ba.gov.br/
TCE: www.tce.ba.gov.br
CGU: www.cgu.gov.br
TCU: www.tcu.gov.br
SEPLAN: www.seplan.ba.gov.br
SEFAZ: www.sefaz.ba.gov.br
SAEB: www.saeb.ba.gov.br

PGE: www.pge.ba.gov.br
OUVIDORIA GERAL DO ESTADO:
www.oge.ba.gov.br

auditoria@sefaz.ba.gov.br
 
 
 
3115-2538
 

FALE CONOSCO

11. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
IMPORTANTES

CONTATOS AGE/COINC


