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CONTROLE INTERNO X AUDITORIA

 Finalidade do Controle Interno: 

◦ prevenir/eliminar o erro

◦ garantir a legalidade

◦ promover a  eficiência  

◦ proteger o patrimônio 

◦ verificar a exatidão e veracidade das 

informações

 Finalidade da Auditoria Interna: avaliar se o 

controle interno está funcionando adequadamente.



AUDITORIA CIDADÃ

• ampliar a atuação além dos padrões

tradicionais de controle

• privilegiar a análise do desempenho, do resultado

e da qualidade da gestão e do gasto público

• avaliar os serviços, obras e produtos entregues

ao cidadão

• aferir, sob a ótica do cidadão, se o serviço

público satisfaz concretamente as suas

necessidades.
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• Coprodução - diz respeito a profissionais e cidadãos fazendo melhor

uso dos ativos, recursos e contribuições uns dos outros para alcançar

melhores resultados ou aumentar a eficiência.

• Benefícios:

➢ o ganho em eficiência com a redução de custos - tanto para o
Estado como para o cidadão;

➢ aumento da efetividade ao proporcionar o atendimento de
demandas realmente esperadas pela sociedade - em lugar de
outras planejadas centralizadamente em gabinetes distantes
das ruas.
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PROJETO

ALUNO AUDITOR SC



ORIGEM

DISTRITO FEDERAL SANTA CATARINA

BELO HORIZONTE/MG



OBJETIVO GERAL

O PROJETO ALUNO AUDITOR SC tem por

objetivo geral promover uma experiência

pedagógica de auditoria do ambiente

escolar, fomentando a melhoria da

convivência e da qualidade do serviço público

prestado pela Escola.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a promoção da cidadania ativa e o fomento à participação e ao 
controle social 

a disseminação do conhecimento de técnicas de auditoria 
simplificadas e o estimulo à utilização de recursos tecnológicos

o aprimoramento da gestão pública, levando os alunos à reflexão-
ação sobre problemas, causas e soluções no contexto escolar

o fortalecimento do sentimento de pertencimento à comunidade 
escolar e o protagonismo juvenil
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ENVOLVIDOS

Execução: 

Alunos Auditores

(8º e 9º período)

Supervisão Pedagógica:

Professores e Direção

da Escola

Articulação:

Auditores Internos (SEF)

Servidores GERED (SED)



OBJETO

Salas de 
Aula

Cozinha e

Refeitório

Banheiros Ginásio

AuditórioSecretaria

Pátios e 
Hall de 
Entrada

Sala dos 
Professores

Biblioteca

Sala de 
Informática

Problemas ou 
Oportunidades 

de Melhoria

Medidas a serem 
adotadas, 

responsáveis e 
prazos



INSTRUMENTOS

Listas de Verificação

Registros Fotográficos

APP de Celular

Relatórios

Planos de Ação



EXECUÇÃO - Primeira Etapa

➢ Apresentação do Projeto

➢ Formação dos grupos

➢ Realização da avaliação do ambiente via aplicativo

➢ Valorização dos Alunos

➢ Autonomia de decisão



EXECUÇÃO - Primeira Etapa

Abertura e Instruções

Auditoria da Cozinha



EXECUÇÃO - Primeira Etapa

Alunos Auditores em Ação

Respondendo ao Check List
Registro Fotográfico



EXECUÇÃO - Primeira Etapa

Auditoria da Secretaria

Auditoria da Sala de Informática

Alunos Auditores em Ação



EXECUÇÃO - Primeira Etapa

Auditoria da Sala de Aula

Auditoria da Biblioteca

Alunos Auditores em Ação



EXECUÇÃO - Segunda Etapa

➢ Padronização dos dados e informações no relatório 

preliminar

➢ Formação dos grupos e preenchimento do Plano de Ação

➢ Discussão das recomendações e soluções, priorizando 

medidas criativas e de baixo custo

➢ Apresentação das melhores soluções



EXECUÇÃO - Segunda Etapa

Grupos formados e apresentação das melhores Recomendações



EXECUÇÃO - Terceira Etapa

➢ Apresentação dos principais achados de auditoria

➢ Alguns dos problemas da escola são causados pelos 

próprios alunos. Ex: janelas quebradas, cadeiras e 

mesas rabiscadas, cortinas rasgadas, banheiros 

sujos, ginásio sujo

➢ Assinatura do relatório pelos alunos auditores

➢ Entrega do certificado de participação no projeto a 

cada aluno individualmente

➢ Entrega do relatório assinado pelos alunos auditores 

a Direção da Escola e a Secretária da Educação



EXECUÇÃO - Terceira Etapa

Entrega dos certificados



Parceria com a RECEITA FEDERAL

Entrega do relatório de 

auditoria ao delegado da 

Receita Federal

Entrega do ofício de 

solicitação de doação de 

equipamentos de informática 

ao delegado da Receita 

Federal



Parceria com a RECEITA FEDERAL

Apresentação dos trabalhos da 

Receita Federal

Visita ao depósito da Receita Federal



Desafios encontrados

➢ Parceira efetiva com a Secretaria da Educação

➢ Engajamento da Direção e Professores

➢ Utilização de linguagem menos técnica
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➢ Institucionalizar o projeto como um trabalho de estado

➢ Aumentar o número de escolas participantes

➢ Reforçar a parceria com a Receita Federal



“A educação é a arma mais poderosa que você pode 

usar para mudar o mundo”. – Nelson Mandela

Secretaria de Estado da Fazenda – SEF

Diretoria de Auditoria Geral – DIAG

www.sef.sc.gov.br/institucional/diretoria/DIAG

Frederico da Luz – email: faluz@sef.sc.gov.br


