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A missão da Auditoria Interna Governamental é 
aumentar e proteger o valor das organizações por 
meio dos seus serviços: avaliação, consultoria e, 
por força da Lei 10.180/2001, apuração.

Avaliação – o serviço de 
avaliação se caracteriza pela 
obtenção e análise de 
evidências com a 
finalidade de fornecer 
opiniões ou 
conclusões independente
s sobre um objeto de 
auditoria.

Consultoria – o serviço de 
consultoria se caracteriza pelo 
desenvolvimento de atividades 
pela UAIG de assessoramento, 
de facilitação e de 
treinamento com a finalidade 
de apoiar os gestores na 
melhoria de um processo 
determinado, esteja ele 
implementado ou não. As soluções 
alcançadas estarão 
necessariamente relacionadas a 
governança, a gestão de riscos e a 
controles internos.

Apuração – o serviço de 
apuração se 
caracteriza pela execução 
de procedimentos que 
tenham como finalidade a 
averiguação de atos e 
fatos suspeitos de 
ilegalidade ou de 
irregularidade 
praticados por agentes 
públicos ou privados, na 
utilização de recursos 
públicos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10180.htm
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Relatórios de avaliação de 
políticas públicas

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/
conselhos-e-orgaos-colegiados/cmap

Catálogo de Políticas 
Públicas



https://
eaud.cgu.gov.
br/relatorios?
colunaOrdena
cao=dataPubli
cacao&direca
oOrdenacao=
DESC&tamanh
oPagina=15&
offset=0&fixo
s=#lista
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Obrigado!!!!!
Secretaria Federal de Controle Interno

Controladoria-Geral da União
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