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Unidade Responsável: COAUD/AUDIN 

O QUE A AUDIN FISCALIZOU? 

A Auditoria Interna – AUDIN -  
realizou auditoria financeira 
integrada com conformidade nas 
contas de 2020 do Conselho 
Nacional do Ministério Público-
CNMP, com o objetivo de expressar 
opinião sobre se as demonstrações 
contábeis, financeiras e 
orçamentárias do Órgão estão 
livres de distorção relevante, de 
acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil no setor público, 
e se as operações, transações ou os 
atos de gestão relevantes dos 
responsáveis estão em 
conformidade com as leis e 
regulamentos aplicáveis e com os 
princípios de administração pública 
que regem a gestão financeira 
responsável e a conduta de agentes 
públicos. 

A auditoria, realizada de 
03/02/2021 a 30/04/2021, foi 
conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais 
de auditoria do setor público e 
insere-se no PAINT 2021, aprovado 
pela Presidência do CNMP por meio 
da Portaria CNMP-PRESI n° 
236/2020. 

A realização deste trabalho de 

auditoria objetiva, também, dar 

cumprimento ao disposto na 

Instrução Normativa TCU n° 

84/2020, que dispõe sobre a 

realização de auditoria nas contas 

anuais para fins de certificação de 

contas. 

VOLUME DE RECURSOS 

FISCALIZADOS 

O total de recursos fiscalizados foi 
de R$ 52.193.153,33 na perspectiva 
patrimonial e R$ 84.105.322,98 na 
perspectiva da despesa. 

O QUE A AUDIN ENCONTROU? 

A auditoria detectou distorção de valores nas demonstrações contábeis 
correspondente a R$ 5.101.274,88, o que corresponde a 5,81% das despesas 
executadas no exercício de 2020. A distorção refere-se ao não 
reconhecimento no ativo circulante de despesa antecipada de aluguel, 
decorrente de falha operacional. Ademais, não foram detectadas não 
conformidades relevantes decorrentes dos atos de gestão subjacentes.  

As conclusões atingidas levaram à opinião com ressalva sobre as 
demonstrações contábeis e à opinião limpa sobre a conformidade com leis e 
regulamentos aplicáveis 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

QUAL A PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO? 

Foi proposta recomendação para a Secretaria de Administração estabelecer 

controles internos contábeis para prevenir, detectar e corrigir inconsistências 

que possam distorcer os saldos das demonstrações contábeis, no que diz 

respeito ao pagamento de despesas antecipadas, em observância às normas 

de contabilidade aplicáveis ao setor público e ao regime de competência. 

Se implementada a deliberação, as informações da gestão do CNMP serão 

mais fidedignas, o que por sua vez melhora a qualidade e a credibilidade da 

prestação de contas anual dos responsáveis. 

QUAIS OS PRÓXIMOS PASSOS? 

Para garantir a implementação das ações, a AUDIN realizará monitoramento 

da deliberação que foi expedida, na auditoria anual de contas referente ao 

exercício de 2021, que será conduzida de acordo com a metodologia 

desenvolvida nesta auditoria. O presente relatório também embasa a 

emissão do certificado de auditoria, o qual compõe o processo de prestação 

de contas anual do CNMP para 2020.         

S U M Á R I O  E X E C U T I V O  

 
 


