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NOTA   DE   ESCLARECIMENTO   

09   de   junho   de   2020  

  

Em  resposta  ao  manifesto  do  Sindicato  dos  auditores  internos  do  Poder  Executivo             

do  Estado  de  Santa  Catarina,  a  Secretaria  Executiva  de  Integridade  e            

Governança-SIG  tem  a  esclarecer  que,  enquanto  órgão  da  administração  direta,  foi            

criada  a  partir  da  reforma  administrativa  promovida  pela  Lei  Complementar  n.            

741/2019,   segundo   a   qual:  

“Art.  11:  À  SIG  compete  desenvolver  o  programa  de  integridade  e            
governança de  acordo  com  o  previsto  na  Lei  nº  17.715 ,  de  23  de  janeiro               
de  2019,  com  a  finalidade  de  proporcionar  segurança  jurídica  e  servir  de             
instrumento  aos  agentes  públicos  encarregados  da  consecução  das         
políticas   públicas   e   estratégias   governamentais”.   grifo   não   original  

A  Lei  n.  17.715/2019,  que  deve  ser  cumprida  por  esta  Secretaria  Executiva,             

disciplina  o  Programa  de  Integridade  e  Compliance  da  administração  pública           

catarinense   com   a   previsão   sobre   o   gerenciamento   de   riscos:  

“Art.  5º:  São  etapas  e  fases  principais  de  implementação  do  Programa  de             
Integridade  e  Compliance  da  Administração  Pública,  integrantes  do  Plano          
de   Integridade,   dentre   outras:  

I   -    identificação   dos   riscos;  

II  -  definição  dos  requisitos,  como  medidas  de  mitigação  dos  riscos            
identificados ;   [...]”   grifo   não   original.   

Portanto,  tendo  em  vista  que  à  SIG  foi  incumbido  o  cumprimento  da  Lei  n.               

17.715/2019  e  que  esta  prevê  a  identificação  dos  riscos  e  a  definição  dos  requisitos               

de  mitigação,  não  há  que  se  falar  que  exista  usurpação  de  função  no  âmbito  do                

Governo  do  Estado  de  Santa  Catarina.  Da  mesma  forma,  não  há  fundamento  para  a               

alegada  sobreposição  de  funções,  já  que  o  art.  25  da  Lei  Complementar  n.  741/2019               

prevê  as  atribuições  da  Controladoria-Geral  do  Estado  e  nada  dispõe  para  aquele             

órgão   sobre   gestão   de   riscos   ou   o   programa   de   compliance.  
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Considerando  que,  antes  da  criação  da  SIG,  a  Auditoria-Geral  do  Estado,  então             

vinculada  à  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda,  empregava  esforços  para  atender  as             

demandas  de  todas  as  linhas  de  controle  interno,  oficiamos  àquele  órgão  de             

auditoria,  no  intuito  de  obter  informações  sobre  trabalhos  históricos  sobre           

compliance,  gestão  de  riscos  e  integridade,  a  fim  de  darmos  continuidade  aos             

projetos  em  andamento  (vide  procedimentos  SGPE  ns.  SIG  09/2019,  SIG  10/2019  e             

SIG   40/2020).  

Importante  esclarecer  que  tanto  a  SIG  quanto  a  auditoria  interna  da  CGE  ocupam              

papeis  distintos  no  sistema  de  controle  interno,  cujo  modelo  das  linhas  de  defesa  foi               

estabelecido  pelo  Instituto  dos  Auditores  Internos  em  âmbito  global  e  seguido  pelo             

IIA   Brasil,   e   prevê   que   o   controle   deve   ser   exercido   por   pelo   menos   três   instâncias:  

Primeira  linha  de  defesa:  dono  do  processo  ou  funções  que  gerenciam  são             
os   proprietários   dos   riscos   existentes   e   responsáveis   pelo   controle.  

Segunda  linha  de  defesa:  funções  de  gestão  de  riscos  e  de  conformidade  -              
compliance.  

Terceira  linha  de  defesa:  auditoria  interna,  que  exerce  avaliações  diante  de            
técnicas  de  checagem  tanto  da  primeira  quanto  da  segunda  linha  de            
defesa.   

Tecnicamente  não  é  aconselhável  que  o  órgão  responsável  pela  implantação  do            

compliance  e  a  gestão  de  riscos  esteja  na  mesma  estrutura  onde  será  avaliado  pela               

auditoria  interna.  Tampouco  convém  que  auditores  internos  implementem  o          

programa   de   integridade   e   sejam   eles   próprios   a   avaliar   sua   efetividade.  

Em  outros  termos,  insistir  na  teoria  de  que  compete  aos  auditores  internos  a              

implementação  do  Programa  de  Compliance  ou  da  Gestão  de  Riscos,  porque  esta             

categoria  possui  conhecimento  para  avaliar  sua  efetividade,  é  assumir  a  hipótese  de             

que  os  auditores  internos  também  deveriam  cumular  as  funções  executivas  de            

comprar,  contratar  e  administrar  os  órgãos  do  estado,  já  que  eles  serão  os              
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responsáveis  pelas  avaliações  dos  aspectos  econômicos,  financeiros  e  contábeis  da           

gestão   pública.  

Em  que  pese  neste  quase  um  ano  de  existência  da  SIG  já  terem  sido  esclarecidas                

em  diversas  oportunidades  a  importância  da  segregação  das  funções  de  segunda            

(compliance  e  gestão  de  riscos)  e  de  terceira  linha  de  defesa  (auditoria  interna)  do               

sistema  de  controle  interno,  novamente  este  órgão  executivo  torna  público  o  seu             

comprometimento  com  a  eficiência  e  com  o  atendimento  das  normas  e  regramentos             

nacionais   e   internacionais   sobre   o   trabalho   de   conformidade.  

Ademais,  todos  os  serviços  colocados  à  disposição  pela  SIG  refletem  os  moldes             

aprovados  pelo  parlamento  catarinense  quando  da  promulgação  da  lei  que           

promoveu  a  reforma  administrativa,  o  que  se  justifica  porque  reconhecemos  a            

autoridade  do  Poder  Legislativo  em  definir,  pelos  princípios  legais  e  constitucionais            

vigentes,   qual   o   modelo   que   entende   mais   conveniente   para   a   integridade   pública.  

Diversos  são  os  esforços  empregados  para,  nos  termos  da  referida  reforma,            

implementar  um  Programa  de  Integridade  e  Compliance  que  promova  a           

transformação  cultural  desejada  para  uma  administração  pública  com  mais          

transparência  e  integridade.  E  este  continuará  sendo  o  propósito  de  atuação  desta             

Secretaria   Executiva   de   Integridade   e   Governança.  

  

  

 


