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George Luis de Moraes Marquesa 

 

RESUMO 
 

A auditoria interna passou a ser um instrumento amplo controle para os gestores, através de suas 
atividades de trabalho contribui para a administração pública como meio de identificação de que 
todos os processos internos, a gestão, assim como sistemas contábeis e de controle interno estão 
sendo efetivamente seguidos e que as transações realizadas estão refletidas contabilmente em 
concordância com os critérios previamente definidos. O objetivo deste trabalho é demonstrar a 
contribuição da Auditoria Interna em relação aos princípios constitucionais da eficiência, eficácia e 
economicidade e para ajudar os gestores para tomada de decisão. A problemática é que conforme a 
evolução da legislação vigente no país está se expandindo economicamente, seus gestores 
necessitam do auxílio da auditoria interna para captação de informações confiáveis de sua situação 
patrimonial e financeira de sua Unidade. A metodologia a foi elaborada através de pesquisa 
bibliográfica de livros do ramo da auditoria, de natureza aplicada, de abordagem quantitativa, do tipo 
descritiva.  

 
Palavras-chave: Auditoria, Eficiência, Economicidade 

 

 

 

 

 
 
ABSTRACT 
 
 
Internal audit has become a broad control instrument for managers, through their work 
activities contributes to public administration as a means of identifying that all internal 
processes, management, as well as accounting and internal control systems, are being 
effectively followed and that the transactions carried out are reflected in accordance with 
previously defined criteria. The purpose of this paper is to demonstrate the contribution of the 
Internal Audit in relation to the constitutional principles of efficiency, effectiveness and 
economics and to assist managers in decision making. The problem is that as the evolution of 
the legislation in force in the country are expanding economically, its managers need the help 
of the internal audit to obtain reliable information of their financial and asset situation of their 
Unit. The methodology a was elaborated through bibliographic research of books of the audit 
branch, of applied nature, of quantitative approach, of the descriptive type. 
 
 
 
Keywords: Audit, Efficiency, Economics 
 

                                                 
a
 Capitão QCO Ciências Contábeis da turma de 2010. Especialista em Contabilidade Pública e 

Responsabilidade fiscal pela UNINTER em 2009. Especialista em finanças com ênfase em Auditoria 
pela FGV em 2013. Especialista em Aplicações Complementares às Ciências Militares pela EsAEx 
em 2010. 
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CONTRIBUIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA NO EB PARA 

EFICIÊNCIA, ECONOMICIDADE E EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA 

DAS UNIDADES GESTORAS VINCULADA A 3ª ICFEx 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A eficiência, a economicidade e a eficácia da auditoria interna, no âmbito das 

Unidades Gestoras Vinculadas a 3ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do 

Exército, sua abordagem e avaliação, constitui o tema central desta pesquisa. A 

avaliação de controles internos é o processo mediante o qual se procura avaliar a 

eficácia do sistema de controle de uma entidade, no sentido de mitigar os riscos que 

possam impactar negativamente o alcance dos objetivos estabelecidos. 

No Exército Brasileiro, o foco tradicional das fiscalizações empreendidas pelo 

órgão de controle interno sempre esteve mais voltado para os aspectos financeiros e 

legais da gestão pública e para a correção das falhas e irregularidades ocorridas. 

Esse cenário faz com que a auditoria interna no setor público apresente uma 

abordagem com uma visão conservadora, podendo limitar a contribuição para a 

melhoria da eficiência, economicidade e eficácia da gestão pública. 

A presente pesquisa justifica-se em função da importância da auditoria interna 

como ferramenta dos controles internos para a boa e regular gestão dos recursos 

públicos e da constatação de deficiências no processo de avaliação por parte das 

auditorias realizadas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1   AUDITORIA 

A importância da Auditoria está diretamente ligada ao significado do vocábulo, 

sendo um exame das atividades desenvolvidas em determinada empresa ou setor, 

que tem o objetivo de averiguar se elas estão de acordo com as disposições 

planejadas e/ou estabelecidas previamente, se foram implementadas com eficácia e 

se estão adequadas.  

No Exército Brasileiro dispomos do Manual de Auditoria (EB10-MT-13.001), com 

a finalidade de orientar o assunto em seu âmbito e trazer alguns conceitos, dentre 

eles o de Auditoria:  

É o conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão e a aplicação de recursos 
públicos, com a finalidade de comprovar a legalidade e legitimidade dos 
atos e fatos administrativos, assim como os resultados alcançados, quanto 
aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da gestão. 

 

Portanto, quando o Manual fala em avaliar os resultados alcançados deve se 

inferir como foco nos princípios da eficiência, economicidade, eficácia e efetividade 

da gestão pública militar. 

 

 
2.2 AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO 

A ISSAI 100 das Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(ISSAI), emitidas pela INTOSAI, a Organização Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, define auditoria no setor público como se segue:  

Em geral, a auditoria do setor público pode ser descrita como um processo 
sistemático de obter e avaliar objetivamente evidência para determinar se a 
informação ou as condições reais de um objeto estão de acordo com 
critérios estabelecidos. A auditoria do setor público é essencial, pois, 
fornece aos órgãos legislativos e de controle, bem como aos responsáveis 
pela governança e ao público em geral, informações e avaliações 
independentes e objetivas acerca da gestão e do desempenho de políticas, 
programas e operações governamentais (ISSAI 100, p.3). 
 

Tendo em vista a escassez dos recursos públicos, é notória a importância da 

auditoria, pois a auditoria do setor público eleva a confiança dos usuários previstos, 

fornecendo informações fidedignas e avaliações independentes e objetivas a 

respeito da boa governança. 
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2.3 TIPOS DE AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO  

Segundo a INTOSAI, os três tipos principais de auditoria do setor público são 

definidos como segue:  

Auditoria financeira foca em determinar se a informação financeira de uma 
entidade é apresentada em conformidade com a estrutura de relatório 
financeiro e o marco regulatório aplicável. Isso é alcançado obtendo-se 
evidência de auditoria suficiente e apropriada para permitir o auditor 
expressar uma opinião quanto a estarem as informações financeiras livres 
de distorções relevantes devido a fraude ou erro.  
Auditoria operacional foca em determinar se intervenções, programas e 
instituições estão operando em conformidade com os princípios de 
economicidade, eficiência e efetividade, bem como se há espaço para 
aperfeiçoamento. O desempenho é examinado segundo critérios 
adequados, e as causas de desvios desses critérios ou outros problemas 
são analisados. O objetivo é responder a questões-chave de auditoria e 
apresentar recomendações para aperfeiçoamento. 
Auditoria de conformidade foca em determinar se um particular objeto 
está em conformidade com normas identificadas como critérios. A auditoria 
de conformidade é realizada para avaliar se atividades, transações 
financeiras e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as 
normas que regem a entidade auditada. Essas normas podem incluir regras, 
leis, regulamentos, resoluções orçamentárias, políticas, códigos 
estabelecidos, acordos ou os princípios gerais que regem a gestão 
financeira responsável do setor público e a conduta dos agentes públicos. 

 
Assim, o Exército Brasileiro, por intermédio do Centro de Controle Interno do 

Exército (CCIEx) e das Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) 

executa basicamente dois tipos de Auditorias: Auditoria de conformidade e Auditoria 

Operacional. 

Cabe destacar quais são os controles internos avaliados pelas duas vertentes da 

auditoria pública, vistas anteriormente. Como o objetivo da auditoria de 

conformidade é verificar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e contábil, 

ela se preocupa em avaliar os controles internos que assegurem o cumprimento de 

leis e normas, considerados de forma mais ampla, bem como aqueles que dão 

suporte aos números da execução orçamentária e dos balanços da entidade. Já a 

auditoria operacional enfatiza os controles administrativos, para ver se as metas 

estão sendo alcançadas (Castro, 2008, p. 62). 

Ainda, o Manual de Auditoria - EB10-MT-13.001 (2013, p.5) nos indica a 

finalidade da atividade de Auditoria no Exército Brasileiro: 

A finalidade clássica da atividade de auditoria interna governamental é 
comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos, 
assim como avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de 
economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e equidade da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil e finalística. 
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Novamente o legislador nos mostra a importância da avaliação dos resultados 

alcançados quanto aos princípios abordados. 

 
2.4 AUDITORIA INTERNA 

Conforme a INTOSAI (1999), a auditoria interna é considerada como um meio 

funcional que permite aos Gestores, obter de fonte interna a segurança de que os 

processos funcionam de forma que se encontrem reduzidas ao mínimo, as 

probabilidades de existência de fraudes, erros ou ineficiência. 

Marques (1999, p.14), refere que à auditoria interna, no âmbito das suas 

atribuições compete-lhe: 

“Avaliar de forma independente a organização e o funcionamento dos 
serviços, identificar áreas que requeiram atenção especial e identificar e 
analisar problemas ou insuficiências que careçam de solução;  
propor medidas corretivas e apresentar sugestões para melhorar o 
funcionamento dos serviços e eliminar ou atenuar as principais deficiências 
detectadas e os riscos que lhe estão associados.” 

 

Esta ideia é reforçada por Pinheiro (2005, p. 4) afirmando que:  

“o papel da auditoria interna visa, essencialmente, apoiar a gestão de topo e 
os gestores operacionais, a identificar os riscos negativos das 
atividades/sub-processos e contribuir, necessariamente, com propostas de 
ações corretivas, numa lógica de criação de valor cliente e valor acionista. 
Outro aspecto primordial da auditoria interna é a sustentação da realização 
de ações de auditoria, enquadrada em plano de ações, baseado numa 
matriz de risco, em um código de conduta e em observância das Normas 
Profissionais estabelecidas pelo IIA.” 

 
Neste sentido, espera-se que a auditoria interna seja, primordialmente, uma 

ferramenta de apoio à gestão de modo que ajude a organização a alcançar os seus 

objetivos. Deste modo, a auditoria interna auxilia os gestores na identificação dos 

pontos fracos do controle da Organização, recomendando as devidas alterações a 

fim de que os objetivos da Organização não sejam prejudicados.  

 
2.5 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

A Constituição Federal de 1988 no contexto da Organização do Estado deixou 

clara a subordinação aos princípios fundamentais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade. Mais tarde acrescido o princípio da eficiência, sendo certo 

que este último agregado aos princípios da eficácia, da legitimidade e da 

economicidade que já estavam previstos na mesma Carta Magna, onde dispõem 

sobre os aspectos do exercício das funções dos controles interno e externo. 
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A Constituição e toda legislação oportuna prescreve a necessidade da 

Administração Pública observar os princípios que citam, mas não definem, 

propriamente, em que eles consistem, tarefa essa delegada à doutrina, daí busca-se 

fazer uma síntese condensada do que dizem os Autores. 

 

2.5.1 Economicidade 

A economicidade é a minimização dos custos dos recursos utilizados na 

consecução de uma atividade, sem comprometimento dos padrões de qualidade 

(ISSAI 3000/1.5, 2004). Refere-se à capacidade de uma instituição gerir 

adequadamente os recursos financeiros colocados à sua disposição.  

O Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União (TCU, 2010, 

p. 11) indica que: 

“O exame da economicidade poderá abranger a verificação de práticas 
gerenciais, sistemas de gerenciamento, benchmarking de processos de 
compra e outros procedimentos afetos à auditoria operacional, enquanto o 
exame estrito da legalidade de procedimentos de licitação, fidedignidade de 
documentos, eficiência dos controles internos e outros deverão ser objeto 
de auditoria de conformidade. Na prática, poderá haver alguma 
superposição entre auditoria de conformidade e auditoria operacional.” 
 

A autora Maria Sylvia Z. Di Pietro (2005) promove a tese de que o controle da 

economicidade envolve uma questão de mérito, com a finalidade de verificar se o 

órgão público agiu, na aplicação da despesa, de modo mais econômico, atendendo, 

uma adequada relação custo-benefício, evitando-se desperdícios e procurando-se 

obter bons resultados na atuação da Administração com o menor custo possível, 

sendo o procedimento licitatório um dos seus instrumentos básicos. 

  Já os ensinamentos de Bugarin (2001, p.240)   

 “o gestor público deve, por meio de um comportamento ativo, criativo e 
desburocratizante tornar possível, de um lado, a eficiência por parte do 
servidor, e a economicidade como resultado das atividades, impondo-se o 
exame das relações custo/benefício nos processos administrativos que 
levam a decisões, especialmente as de maior amplitude, a fim de se 
aquilatar a economicidade das escolha entre diversos caminhos propostos 
para a solução do problema, para a implementação da decisão” 

 

2.5.2 Eficiência 

Eficiência pode ser a maneira correta e produtiva do agente da Administração 

agir, na gestão da coisa pública, com vistas à boa qualidade dos serviços prestados. 

Para Di Pietro (2005, p.84) destaca o aspecto  pelo qual o princípio da eficiência 

pode ser analisado: 
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“O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser 
considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se 
espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os 
melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, 
disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de 
alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. 
 

Outro aspecto observado por Di Pietro (2005) é o relacionamento entre os 

princípios da legalidade e da eficiência; a autora considera a necessidade da  

prevalência do primeiro sobre o segundo. Desta forma, se o ato administrativo 

praticado pelo gestor público primar pela eficiência, mas não obedecer à legalidade, 

ele não poderá subsistir no ordenamento jurídico. O referido ato terá que ser 

invalidado, anulado pela própria Administração Pública no exercício da autotutela ou 

pelo Poder Judiciário em caso de este último ser provocado para tal. 

Para Grotti 2003, p.298) eficiência pode ser assim descrito: 

 “um conceito econômico, que introduz, no mundo jurídico, parâmetros 
relativos de aproveitamento ótimo de recursos escassos disponíveis para a 
realização máxima de resultados desejados. Não se cuida apenas de exigir 
que o Estado alcance resultados com os meios que lhe são colocados à 
disposição pela sociedade (eficácia), mas de que os efetue o melhor 
possível (eficiência), tendo, assim, uma dimensão qualitativa.” 

 
2.5.3 Eficácia 

Eficácia é a capacidade que deve ter o ato administrativo de estar apto para 

produzir todos os seus devidos efeitos jurídicos, além de dar bons resultados 

práticos. 

O Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União (TCU, 2010, 

p. 12) nos traz o seguinte entendimento sobre o tema: 

“A eficácia é definida como o grau de alcance das metas programadas 
(bens e serviços) em um determinado período de tempo, 
independentemente dos custos implicados. O conceito de eficácia diz 
respeito à capacidade da gestão de cumprir objetivos imediatos, traduzidos 
em metas de produção ou de atendimento, ou seja, a capacidade de prover 
bens ou serviços de acordo com o estabelecido no planejamento das 
ações.” 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho se caracteriza dentro de um processo científico e alicerçado 

em procedimentos metodológicos. 

A presente pesquisa compreende um estudo retrospectivo, de natureza aplicada, 

de abordagem quantitativa, do tipo descritiva. Para tal, realizou-se uma revisão 

teórica do assunto, através da pesquisa bibliográfica a legislações, documentos e 

trabalhos científicos, a qual prosseguiu até a fase de análise dos dados coletados 

neste processo. Paralelamente à revisão bibliográfica foi aplicado um questionário 

com perguntas fechadas (Apêndice A), junto aos Agentes da Administração das 

Unidades vinculadas a 3ª ICFEx, sendo respondido o instrumento de forma 

individual, sem interferência do entrevistador, voluntariamente e tendo ciência do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Os dados obtidos com a pesquisa bibliográfica e documental, e com os 

questionários foram tabulados e analisados utilizando-se os recursos do software 

Microsoft Office Excel 2010. Os resultados foram apresentados sob a forma de 

gráficos, referentes às variáveis estudadas e as informações confrontadas com a 

bibliografia recente pertinente ao tema. 
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4. RESULTADOS  

  

Para que este trabalho alcançasse os objetivos propostos, fez-se necessário a 

coleta, análise e interpretação dos dados. 

O questionário foi respondido pelo grau de contribuição da auditoria interna com a 

melhoria do desempenho da gestão pública militar, como foco nos princípios da 

eficiência, economicidade e eficácia da gestão pública. 

Tendo em vista o conceito de eficiência, citado no questionário, as Unidades 

entendem que 75% dos casos a Auditoria Interna do EB, realizada pela 3ª ICFEx, 

contribui para a EFICIÊNCIA da gestão pública, conforme está ilustrado no gráfico 

abaixo.  

 

 
  Gráfico 1 – Auditoria interna x Eficiência na gestão. 
  Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Perguntado aos entrevistados se orientações, realizadas pela 3ª ICFEx por 

ocasião das auditorias contribui para a adequação e correção de procedimentos de 

forma que a Unidade seja mais EFICIENTE, 85% dos entrevistados acham que 

contribui e outros 15% também acham que contribui de maneira regular, porém de 

menos relevância. 
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    Gráfico 2 – Orientações x Eficiência na gestão. 
    Fonte: Dados da pesquisa 

 

No quesito referente ao conceito de economicidade nota-se no gráfico abaixo 

que as Unidades entrevistadas também acham que a Auditoria Interna contribui de 

maneira relevante para a gestão pública. 

 

 
    Gráfico 3 – Auditoria interna x Economicidade na gestão. 
    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando perguntado aos entrevistados se orientações, realizadas pela 3ª ICFEx 

por ocasião das auditorias contribui para a adequação e correção de procedimentos 

de forma que a Unidade seja mais Econômica, 95% dos entrevistados acham que 

contribui de maneira relevante. 
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     Gráfico 4 – Orientações x Economicidade na gestão. 
     Fonte: Dados da pesquisa 

 

No item do questionário referente ao conceito da eficácia, as Unidades 

responderam em 65% a Auditoria interna contribui de maneira relevante, 25% 

contribui de maneira regular, enquanto 10% entende que não contribui. 

 

 
      Gráfico 5 – Auditoria interna x Eficácia na gestão. 
      Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando perguntado aos entrevistados se orientações, realizadas pela 3ª ICFEx 

por ocasião das auditorias contribui para a adequação e correção de procedimentos 

de forma que a Unidade seja mais Eficaz, 75% dos entrevistados acham que 

contribui de maneira relevante. 
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       Gráfico 6 – Orientações x Eficácia na gestão. 
       Fonte: Dados da pesquisa 
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5. CONCLUSÃO 

 
 
Neste artigo, procurou-se mostrar a importância e a contribuição da auditoria 

interna nas Unidades Gestoras Vinculadas a 3ª Inspetoria de Contabilidade e 
Finanças do Exército, frente a uma nova realidade de um ambiente globalizado, sua 
contribuição significativa para a gestão pública eficaz, eficiente e econômica. Nas 
Unidades a auditoria interna deve ser de um "agente visionário", com atitudes e 
ideias voltadas para alavancar a gestão, e não somente exercer atividades de 
controles internos. 

O profissional desta área deve estar permanentemente atualizado, através de 
estudos contínuos, adequando-se e adaptando-se às novas exigências do mercado.  

Conclui-se, através da pesquisa realizada neste trabalho, que a auditoria interna 
é uma ferramenta que auxilia a gestão das Unidades, assegurando que os controles 
internos e rotinas de trabalho estejam sendo habilmente executadas e que os dados 
contábeis merecem confiança 

 Do exposto, infere-se que a Auditoria Interna no âmbito da Administração 
Pública, Exército Brasileiro e Unidades Gestoras Vinculadas a 3ª Inspetoria de 
Contabilidade e Finanças do Exército se reveste de fundamental importância, com o 
objetivo de salvaguardar ativos e contribuir de forma relevante para a gestão dos 
recursos públicos. 

Quanto aos princípios constitucionais da Eficiência, Efetividade e Economicidade 
pesquisados nesse artigo em contraponto a orientação e a contribuição da auditoria 
interna na gestão nas Unidades vinculadas, nota-se a necessidade e a importância 
da atividade, tendo em vista que índices de relevância sempre acima de 65% no 
universo pesquisado denota sobremaneira tal situação. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
 

O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar, como voluntário(a), da pesquisa 
intitulada “Contribuição da auditoria interna no EB para eficiência, economicidade e 
eficácia da gestão pública das Unidades Gestoras vinculada a 3ª ICFEx”, conduzida 
pelo Cap QCO Cont George Luis de Moraes Marques. Essa pesquisa faz parte do 
Trabalho de Conclusão de Curso, do Curso de Aperfeiçoamento Militar; e tem como 
objetivo integrar os conceitos básicos e a informação científica relevante e 
atualizada, a fim de Discutir e analisar as possibilidades da função de auditoria 
interna nas OM, contribuir com a melhoria do desempenho da gestão pública militar, 
como foco nos princípios da eficiência, economicidade e eficácia da gestão pública. 
 Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão 
divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo da sua participação. O 
pesquisador responsável se compromete a tornar públicos nos meios acadêmicos e 
científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de 
indivíduos ou instituições participantes. 

 

 

1) Qual a Organização Militar (OM) que o (a) senhor (a) trabalha? 

______________________________________________________________ 

 

Eficiência 

Eficiência significa poder, capacidade de ser efetivo; efetividade, eficácia, agir com 

produtividade e competência. No âmbito da gestão pública é fundamental ser 

eficiente, pois os serviços públicos devem atender de maneira satisfatória a 

coletividade. 

2) Tendo em vista o conceito acima citado, o Senhor acha que a Auditoria 

Interna do EB, realizada pela 3ª ICFEx contribui para a EFICIÊNCIA da gestão 

pública em que nível? 

( ) não contribui      ( ) contribui de maneira regular   ( ) contribui de maneira relevante 

 

3) As orientações, realizadas pela 3ª ICFEx por ocasião das auditorias contribui 

para a adequação e correção de procedimentos de forma que a Unidade seja mais 

EFICIENTE? 

( ) não contribui      ( ) contribui de maneira regular   ( ) contribui de maneira relevante 

 

Economicidade 

O princípio da economicidade vem expressamente previsto no art. 70 da CF/88 e 

representa, em síntese, na promoção de resultados esperados com o menor custo 



20 

 

possível. É a união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço 

ou no trato com os bens públicos. 

 

4) Tendo em vista o conceito acima citado, o Senhor acha que a Auditoria 

Interna do EB, realizada pela 3ª ICFEx contribui para a ECONOMICIDADE da 

gestão pública em que nível? 

( ) não contribui      ( ) contribui de maneira regular   ( ) contribui de maneira relevante 

 

5) As orientações, realizadas pela 3ª ICFEx por ocasião das auditorias contribui 

para a adequação e correção de procedimentos de forma que a Unidade seja mais 

ECONÔMICA nos gastos públicos? 

( ) não contribui     ( ) contribui de maneira regular   ( ) contribui de maneira relevante 

 

Eficácia 

Eficácia é escolher certo o que fazer, ou seja, selecionar os objetivos adequados ou 

as alternativas corretas. É o grau em que as metas, entendidas como atributos 

mensuráveis de objetivos, para um dado período de tempo, foram efetivamente 

atingidas.  

 

6) Tendo em vista o conceito acima citado, o Senhor acha que a Auditoria 

Interna do EB, realizada pela 3ª ICFEx contribui para a EFICÁCIA da gestão pública 

em que nível? 

( ) não contribui    ( ) contribui de maneira regular   ( ) contribui de maneira relevante 

 

7) As orientações, realizadas pela 3ª ICFEx por ocasião das auditorias contribui 

para a adequação e correção de procedimentos de forma que a Unidade seja mais 

EFICAZ? 

( ) não contribui    ( ) contribui de maneira regular   ( ) contribui de maneira relevante 


