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II--  AApprreesseennttaaççããoo  

A Constituição Federal do Brasil disciplina, em seu artigo 74, o dever dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário de manter, de forma integrada, sistema de 

controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas 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 patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem 

como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

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. 

No âmbito de Belo Horizonte, a Controladoria Municipal de Belo Horizonte é o órgão 

central de controle interno do poder executivo municipal, que também detém a 

atribuição de prestar auxílio ao controle externo no exercício de sua missão 

institucional. 

Em conformidade com a Lei Municipal nº. 11.065/2017, a Controladoria-Geral do 

Município constitui um dos órgãos autônomos do poder executivo, ao qual se vincula 

a Subcontroladoria de Auditoria, tendo como competência principal a realização das 

atividades de auditoria pública. 

Os principais objetivos da atuação da auditoria interna no âmbito do município 

consistem em agregar valor à gestão e combater a corrupção. 

I.1- Breve Histórico da Auditoria no Município de Belo Horizonte 

A Auditoria Geral do Município foi criada em 1983, por meio do Decreto nº. 4.489, 

como órgão integrante da estrutura orgânica da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte. Atualmente denominada Subcontroladoria de Auditoria (SUAUDI), tem 

como função principal auditar e fiscalizar internamente os órgãos e entidades da 

administração direta e indireta do Poder Executivo. 



Atualmente contamos com 41 auditores efetivos em nossos quadros, com formação 

nas áreas de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Direito, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação. 

I.2- Competências                                    

O Decreto Municipal nº. 16.738/2017, que trata da organização da Controladoria 

Geral do Município, dispõe em seu artigo 14 que são atribuições da Subcontroladoria 

de Auditoria: 

I – determinar a instauração e coordenar as atividades de auditoria dos órgãos e entidades da 

administração direta e indireta do Poder Executivo; 

II - definir diretrizes para a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a 

padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão das 

atividades das Diretorias de Auditoria, procedendo à consolidação de dados estatísticos com 

relação às atividades de auditorias realizadas; 

III – promover, na esfera de sua competência, intercâmbio contínuo com outros órgãos e 

entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo. 

I.3- Legislação  

As atividades da SUAUDI são realizadas de acordo com o disposto no Decreto 

Municipal nº. 16.769/2017 e em conformidade com as normas técnicas gerais e 

específicas de auditoria. Seus principais produtos são os relatórios de auditorias e 

estudos técnicos. 

A atuação dos auditores se dá em conformidade com os procedimentos previstos no 

Manual de Auditoria instituído pela Portaria CTGM nº. 24/2017. 

A página oficial da SUAUDI se encontra no endereço eletrônico 

https://prefeitura.pbh.gov.br/controladoria/auditoria, onde está disponibilizada para 

consulta toda a legislação correlata à atividade de auditoria, tais como portarias, 

regulamentos, íntegra do Manual de Auditoria e Súmulas da Controladoria Geral do 

Município. 
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II- Organograma: 

 

 

   

III- Projetos em andamento:  

 Projeto Benefícios do Controle 

Objetivo: Estabelecer sistemática de identificação, apuração, registro, 

acompanhamento e consolidação dos benefícios das ações de controle interno, 

relacionadas à atividade de auditoria.  

 Projeto Imagem Institucional 

Objetivo: Divulgação das competências e atividades desenvolvidas no âmbito da 

Subcontroladoria de Auditoria. Adequação do órgão às diretrizes da Lei Federal nº. 

12.527/2011. Promoção da imagem institucional e aproximação da SUAUDI com os 

demais órgãos da PBH.  



 Projeto Trilhas de Auditoria  

Objetivo: Implementar metodologia de monitoramento de dados da PBH de forma 

sistemática e continuada, com utilização de metodologia apoiada em tecnologia da 

informação para a produção de informações, por meio de análises conduzidas 

através de cruzamento de dados eletronicamente armazenados.  

 Projeto Aperfeiçoamento do Sistema de Auditoria e Procedimentos de 

Fiscalização do Município  

Objetivo: Aprimorar os processos de trabalho de fiscalização, com maior aderência 

às normas internacionais de auditoria.  

Resultado alcançado: Publicação do novo Decreto de Auditoria nº 16.796/2017 e do 

Manual de Auditoria, por meio da Portaria CTGM 24/2017;  

   

IV- Contatos 

Endereço: Av. Álvares Cabral, nº. 200, 10º andar, Centro – CEP 30.170-00. Belo 

Horizonte/MG. 

Horário de funcionamento: 08:00 às 18:00hs 

Email: suaudi@pbh.gov.br 

Telefone: (31) 3246-0052 

 

mailto:suaudi@pbh.gov.br

