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1 - Resumo 

Este estudo apresenta uma pesquisa e análise sobre a importância da Auditoria 

aplicada à gestão pública como instrumento de apoio, controle e transparência na 

gestão. Como os gestores públicos podem utilizar dos recursos da Auditoria, 

especificamente a Auditoria de Gestão em benefícios à administração e como tais 

recursos podem ser empregados de forma eficiente e eficaz, em benefícios à 

sociedade pela eficiência na gestão do patrimônio público. 

O presente estudo revela que é a adoção dos procedimentos de auditoria, em 

especial auditoria de gestão é de grande valia como instrumento de apoio à gestão 

pública. 

Palavras chave: gestão pública, auditoria, auditoria de gestão. 

 

2 - Introdução 

A descrença na administração e gestão pública vem aumentando a cada dia. 

Conforme nota-se pela mídia falada e escrita, atualmente diversos setores são alvos 

de escândalos, fraudes, irregularidades, desvios de arrecadações, acarretando 

perdas significativas ao erário, no âmbito municipal, estadual e federal.  

As ineficientes gestões e a falta de zelo no controle dos gastos das diversas 

estruturas financeiras ferem os Princípios da Administração, preceitos que norteiam 

e protege o patrimônio público na prevenção de gestões omissas e fraudulentas. 

O presente estudo apresenta uma pesquisa bibliográfica com o intuito de conhecer, 

estudar e apresentar como a auditoria pode ser aplicada na gestão pública de que 



 

forma a auditoria através de suas técnicas aplicada na gestão pública pode auxiliar 

na gestão pública. 

No desenvolvimento desse estudo foi observado os conceitos de patrimônio público, 

administração pública, princípios da administração pública, conceito de auditoria e 

seus tipos que são ou podem ser aplicados na gestão pública.  

 

 3 - Objetivos 

É pesquisar, conhecer, estudar e destacar o papel da auditoria de gestão e sua 

contribuição como instrumento de apoio a gestão pública, na organização, no 

controle, de desempenho e avaliação se estão sendo cumpridas de forma eficiente e 

eficaz as diversas atribuições do setor público. 

 

 4 - Metodologia 

Para atingir aos objetivos foram indispensáveis a esse estudo, pesquisas 

bibliográficas, e consulta complementadas por artigos e demais publicações 

referentes ao tema.  

 

5 – Desenvolvimento 

Neste item descreve-se a fundamentação teórica do patrimônio público, 

administração pública e auditoria. 

5.1 Patrimônio Público 

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP conceitua o 

patrimônio público como o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, 

onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou 

utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo 

de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à 

exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações.  



 

A definição de patrimônio público tem como particularidade o fato de pertencer a um 

ente público. Sua ligação direta ou indireta dos diversos setores, onde seu 

patrimônio constituído gere ou não um custo que promova benefícios presentes e 

futuros, através da prestação de serviços públicos sejam voltados a sociedade. 

 

5.2 Administração Pública 

Segundo Meirelles (2000, p. 58-60): 

Administração Pública - em sentido formal, é o conjunto de 
órgãos instituídos para consecução dos objetivos do Governo; 
em sentido material, é o conjunto das funções necessárias aos 
serviços públicos em geral; em acepção operacional, é o 
desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços 
próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da 
coletividade. Numa visão global, a Administração é, pois, todo o 
aparelhamento do Estado preordenado à realização de serviços, 
visando à satisfação das necessidades coletivas. A 

Administração não pratica atos de governo, pratica, tão-somente, 
atos de execução, com maior ou menor autonomia funcional, 
segundo a competência do órgão e de seus agentes. São os 
chamados atos administrativos. 

A execução desses serviços organizados estabelece o bem comum, voltado para 

atender a sociedade. Sua essência é o zelo com o bem público com o intuito de 

promover o bem social, de forma a garantir que seus atos não tragam desperdícios 

ou gerem oneração desnecessárias ao ente público acarretando perdas e danos a 

sociedade.  

A fim de garantir que tais atos gerem benefícios a sociedade a administração pública 

deve seguir normas e princípios que assegurem sua idoneidade junto a sociedade, 

de forma que promovam o controle e transparência das ações administrativas. 

Conforme o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

Tais princípios assegura que os atos na gestão do administrador público sendo 

direta ou indireta, diferentemente dos atos do administrador privado deve está em 

https://jus.com.br/tudo/servicos-publicos


 

conformidade com a lei, o estabelecido na Carta Magna e fazer cumpri-la acima de 

qualquer interesse pessoal.  

Cabe também administração pública o dever de estar em conformidade com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que 

estabelece normas de finanças públicas direcionadas a responsabilidade da gestão 

fiscal, que estabelece limites aos gastos dos estados e municípios norteando 

gestores públicos na organização e controle da administração. 

Oliveira (2008, p.), aborda que o principal objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal 

é: “fixar a responsabilidade fiscal como um dos princípios da gestão pública. Não se 

destina apenas à fixação de agente responsável. É muito mais que isto. É redefinir a 

cultura da atividade pública do País. É uma verdadeira evolução conceitual, de 

forma a que o agente público saiba que exerce, não apenas um mandato ou uma 

função, mas que é integrante de uma ordem completa de preservação dos valores 

sociais”. 

O agente público se desliga da função de administrador de um órgão público diante 

o que lhe foi proposto por escolha da sociedade e passa a ter um olhar mais vasto 

abrangente, a fim de dar continuidade a um organismo vivo e não limitar-se apenas 

a administração de forma genérica. Onde se é cobrado a responsabilidade de cada 

ato de sua administração, afim de preservar este organismo que é o patrimônio 

público. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal traz ao gestor responsabilidade em suas ações na 

administração de recursos público. Mesmo com advento da Lei, a administração 

pública demanda de procedimentos que auxiliem gestores de forma mais intrínseca 

no apoio da gestão. A Auditoria traz ferramentas que usadas de forma eficiente pode 

vir a apoiar o administrador público no conhecimento e controle de atos 

administrativos. Assim dá-se a importância de conhecer a finalidade da Auditoria. 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00


 

5.3 Auditoria Conceituação 

Para Attie, (2010, p. 5), auditoria é uma especialização contábil voltada a testar a 

eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado com o objetivo de expressar 

uma opinião sobre determinado dado. 

Araújo, (1998, p. 15), opina que a auditoria é um conjunto de procedimentos 

aplicados sobre determinadas ações, objetivando verificar se elas foram ou são 

realizadas em conformidade com normas, regras, orçamentos e objetivos. É o 

confrontar a condição – situação encontrada – com o critério – situação que deve 

ser. 

Ambas explicações demonstra que auditoria é um processo sistemático que utiliza 

de técnicas que visa avaliar a eficiência da administração, confrontando situações 

atuais com a de fato esperada. Desse modo a auditoria aplicada na gestão pública 

entra com a função de instrumento de controle e organização a verificar se no 

desenvolvimento da administração pública, há inconformidade nos atos do 

administrador diante a eficiência na gestão, se o que foi proposto está sendo 

cumprido em sua totalidade. 

 

5.4 Tipos de Auditoria 

São vários os aspectos de classificação da Auditoria, conforme Osni (2013, p.18), 

pode ser: 

Auditoria das demonstrações contábeis: tem como propósito 
expressar a opinião sobre a veracidade das informações 
contidas nas demonstrações contábeis. 

Auditoria de gestão: tem por finalidade expressar a opinião 
sobre a eficiência da gestão das operações e sobre a sua 
consistência com planos e metas que foram orçados. 

Auditoria de sistemas: tem por fim expressar a opinião sobre a 
qualidade do sistema de processamento eletrônico de dados e 
dos controles existentes no ambiente de tecnologia de 
informação. 

Auditoria fiscal e tributária: tem por objetivo expressar a 
opinião sobre a eficiência e eficácia dos procedimentos 
adotados para o controle, apuração e recolhimento de tributos. 



 

De acordo com a Resolução CFC nº 986 de 21 de novembro de 2003, que trata da 

Auditoria Interna:  

A Auditoria Interna é exercida nas pessoas jurídicas de direito 
público, interno ou externo, e de direito privado. 

A Auditoria Interna compreende os exames, análises, 
avaliações, levantamentos e comprovações, 
metodologicamente estruturados para a avaliação da 
integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade 
dos processos, dos sistemas de informações e de controles 
internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, 
com vistas a assistir à administração da entidade no 
cumprimento de seus objetivos. 

A atividade da Auditoria Interna está estruturada em 
procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, sistemático e 
disciplinado, e tem por finalidade agregar valor ao resultado da 
organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento 
dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da 
recomendação de soluções para as não-conformidades 
apontadas nos relatórios. 

 

Para Araújo (2013, p.15), a  auditoria governamental compreende uma série de 

procedimentos empregados, segundo normas profissionais, sobre determinada 

relação de accountability pública, com o objetivo de se emitir comentários e 

recomendações, materializados em um relatório imparcial e oportuno, sobre a 

adequação das informações relacionadas às responsabilidades assumidas, 

envolvendo, de uma maneira global e abrangente, aspectos financeiros, legais e 

operacionais (economicidade, eficiência, eficácia e efetividade). 

Tendo em vista vários ramos de auditoria, no presente trabalho optou-se por 

aprofundar os estudos na auditoria de gestão por ter como objeto de atuação a 

gestão pública propriamente dita.  

 

5.5 Auditoria de Gestão Conceito 

Grateron (1999, p.5) nos ensina que a auditoria de gestão é uma técnica ou 

atividade nova que presta consultoria aos mais altos extratos de uma organização, 

seja de caráter público ou privado. Procura mostrar os pontos fracos e fortes da 



 

organização, estabelecendo as recomendações necessárias para melhorar o 

processo de tomada de decisões. Procura avaliar, baseada nos critérios ou 

parâmetros de eficiência, efetividade e economia, o processo de tomada de 

decisões e seu efeito no atingimento das metas e objetivos da organização.  

Ainda conforme Grateron (1999, p.6), a moderna Auditoria de Gestão, aplicada às 

empresas do Estado, assim como a qualquer entidade onde seja praticada, começa 

a agregar valor de forma imediata. Entre as diversas contribuições que aporta 

podem-se citar as seguintes:  

 Promove a medição da gestão;  
 Melhora os sistemas de medição;  
 Contribui à eficiência, eficácia e economia da gestão 

administrativa;  
 Contribui para obtenção de melhores rendimentos e 

receitas para a entidade, o que se traduz em maximizar o 
valor agregado para o Estado;  

 Promove a formação de auditores em áreas não 
tradicionais.  

Dessa forma, pode-se concluir que a auditoria de gestão contribui com gestores 

tanto do setor publico quanto privado na orientação e de decisões mais eficientes 

tendo conhecimento de pontos negativos e positivos em busca do cumprimento da 

metas almejadas pela gestão, porém que seja cumprida observando parâmetros de 

eficiência, efetividade e economia. Quando aplicada a auditoria de gestão seus 

benefícios são reconhecidos de forma imediata, promovendo melhoras em vários 

setores da administração, reparando gestões, sistemas, proporcionando economia, 

eficiência, eficácia melhorando a qualidade da administração. 

 

5.6 Resistências na implantação da auditoria de gestão 

De acordo com Grateron (1999, p.15-16) a implantação e a utilização de qualquer 

sistema de controle para a medição da gestão causam diversos tipos de problemas 

entre os funcionários da entidade, gerando todo tipo de resistência; ainda mais 

quando na medição da gestão é minimizada a subjetividade através do uso de 

indicadores.[...]. As resistências são maiores quando os sistemas de controle 

incrementa a transparência da gestão, dificultando manejos inadequados dos 

recursos administrados, entre outras.  



 

A falta de informação aliada a dificuldade na implementação das medidas que 

auxiliam a gestão e a resistência é uma grande barreira evidenciando ainda a falta 

de preparo de funcionários desenvolvendo suas funções de forma ineficientes, 

muitas vezes de forma obscura, atrapalhando a lisura da administração.  

 

6 - Resultados e Discussão 

Como observado a auditoria é uma fonte de recursos na avaliação sistêmica de 

atividades, por evidenciar possíveis irregularidades, ou distorções na forma de 

administrar, seja a auditoria governamental, como a de gestão, que promove uma 

avaliação da eficiência e eficácia da direção bem como de seus gerentes. A 

implementação desse novo conceito de avaliação ainda encontra resistência de 

funcionários como de setores envolvidos na gestão. Para que essa nova visão de 

avaliação tenha êxito é necessário a flexibilidade das partes envolvidas aplicando 

tais procedimentos de forma a proporcionar a qualidade e transparência na gestão. 

 

7 - Considerações Finais  

Pesquisou-se nesse trabalho o patrimônio público, os princípios de que deve nortear 

a administração pública, as responsabilidades dos gestores públicos, em conflito as 

notícias de fraudes na administração pública, diuturnamente publicadas pelas mídias 

informativas. 

Revelou-se que a auditoria, em especial a auditoria de gestão, por mais que seja 

pouco conhecida em âmbito nacional e dificultada em sua implantação são barreiras 

que podem ser ultrapassadas com os benefícios gerados com a sua aplicabilidade.  

Apurou-se que é de grande valia a auditoria de gestão implementada a 

administração pública proporciona uma gestão eficaz e eficiente contribuindo na 

economia, investindo recursos nos setores corretos e sanando problemas e 

irregularidades na gestão.  
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