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SindiAUDITORIA em Ação

___________________________________________

“Encontramo-nos nessa 
grande 

missão de trabalhar por 
todos os 

catarinenses, missão 
essa que tenho imenso 
prazer   em   compar-

tilhar com todos vocês            
Auditores Internos do 

Poder Executivo.”

Palavra do Presidente

Atuação da Auditoria Interna

É importante que as pessoas tenham conhecimento da amplitude e com-
plexidade que envolve os trabalhos realizados pela Auditoria Interna do 
Poder Executivo do Estado de SC. Para muitos, a Auditoria apenas fiscaliza; 
para outros, faz confrontação de dados de sistemas corporativos identifi-
cando inconsistências.

Na verdade, é um pouco de cada, mas muito mais do que isso. A Auditoria 
Interna tem objetivos constitucionais, elencados nos artigos 70 e 74 da 
Carta Magna. E para atendê-los, faz-se necessário amplo conhecimento e 
estudos constantes para identificar inconsistências na atuação Estatal e 
apresentar soluções viáveis de serem implementadas. 

Destarte, a Auditoria Interna atua através de assessoria direta aos gestores, 
grupos de especialistas em determinado órgão  ou  assunto,  auditorias  
operacionais – com a avaliação sistêmica sobre determinado processo ou 
assunto, apresentando soluções definitivas, visando maior qualidade do 
serviço prestado, auditorias especiais – com a finalidade de examinar fatos 
ou situações relevantes ou extraordinárias, entre tantas outras ações.

Para cada trabalho ou atuação do Auditor Interno, será necessário amplo 
conhecimento das causas das inconsistências encontradas e de suas con-
seqüências, dos normativos pertinentes ao   assunto  abordado,   das    car-
acterísticas do(s) órgão(ãos)s ou da(s) entidade(s) envolvida(s)  e das pos-
síveis soluções a serem apresentadas, para  que o  resultado  do  trabalho 
de auditoria reflita em melhor qualidade do serviço prestado, em maior 
eficiência e eficácia da atuação estatal, com menor custo operacional, a 
fim de maximizar os recursos do Erário, permitindo trazer benefícios diretos 
e indiretos à população catarinense, receptora maior das ações Estatais.
 
Abraços,

André Oliveira
Vice-Presidente do SindiAUDITORIA

Diretor de Auditoria Geral da SEF, 
Augusto Piazza 

No dia 21 de fevereiro aconteceu o encontro   com o  Auditor  Interno 
e  colega Augusto Puhl Piazza. Como é de conhecimento  geral,  Augusto   

tornou-se Diretor de Auditoria Geral neste início de ano em nomeação  
muito festejada   pelos colegas,  todos muito  comprometidos  com  os  

objetivos da DIAG e sabedores da enorme responsabilidade que possuem. 
A seguir, os principais trechos da conversa com o Diretor da DIAG

O futuro da Auditoria Interna: Eu acredito que os trabalhos desenvolvidos 
pela Auditoria Interna ao longo do tempo buscaram contribuir com o bem-
estar dos catarinenses. Contudo, embora considere relevantes os efeitos 
de tais ações, entendo que se pode aumentar em muito a contribuição 
dos auditores internos haja vista a excepcional formação técnica desses 
profissionais, todos admitidos após aprovação em concurso público e com 
diversos cursos de pós-graduação, inclusive em nível de mestrado e dou-
torado. Desse modo, contando com profissionais preparados e altamente 
comprometidos, acredito que a Diretoria de Auditoria Geral ampliará sua 
contribuição à sociedade catarinense desenvolvendo a proposta dos gru-
pos de especialistas de despesas e trabalhando de forma mais integrada 
com a alta administração dos órgãos, tudo visando atingir resultados mais 
expressivos em futuro próximo.

A integração com os gestores: Este movimento de aproximar a Auditoria 
Interna dos gestores, visto pelas partes como uma verdadeira parceria, 
permitirá o aprimoramento dos processos de trabalho desenvolvidos nos 
órgãos e entidades. Entende-se que há muitas oportunidades para aprimor-
ar os resultados alcançados com o trabalho do servidor público ao mesmo 
tempo em que se pode gastar menos para fazer este trabalho. É realmente 
se ter o gasto com qualidade, com o setor público cumprindo dignamente 
seu papel perante o cidadão de nosso estado.

Os grupos de especialistas de despesas: A decisão para trabalhar com 
este formato adveio da necessidade diagnosticada nos trabalhos de audito-
ria de se analisar mais detidamente os temas objetos das auditorias realiza-
das no âmbito da DIAG. De fato, com a adoção dos grupos de especialistas 
de despesas se espera um aprofundamento ainda maior do conhecimento 
sobre as despesas em estudo, intensificando as atividades de inteligência 
(e assim antevendo os perigos e ameaças) e incentivando a automação dos 
processos que porventura possuam um caráter “mecanizado”. 

Com este verdadeiro “raio-X”, pretende-se identificar uma gama maior de 
oportunidades de melhoria e construir as propostas que sedimentarão um 
melhor aproveitamento dos recursos públicos, tornando possível deslocar 
recursos hoje destinados ao custeio para investimentos em áreas estratégi-
cas como a educação, a saúde e a segurança pública. É importante salien-
tar que a antecipação às potenciais situações problemáticas constituem-se 
nas melhores oportunidades para o Estado melhorar a produtividade dos 
serviços que presta à sociedade catarinense, e este é o maior ganho que se 
prevê com o trabalho dos grupos de especialistas de despesas.

O Auditor Interno é uma pessoa permanentemente insatisfeita: não se con-
tenta com as ações mecanizadas e continuístas que apenas repetem o que 
sempre foi feito, ao contrário, busca constantemente a inovação e o aper-
feiçoamento e por isso é, muitas vezes, tachado como   chato e  perfecci-
onista. 

Todos nós Auditores Internos, que por ação do destino ou por desígnio di-
vino compartilhamos dessas qualidades, encontramo-nos nessa grande 
missão de trabalhar  por todos os   catarinenses,    missão  essa   que   
tenho   imenso prazer em compartilhar com todos vocês Auditores Internos 
do Poder Executivo. 

Deixo um forte abraço a todos!

Augusto Piazza
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Diretoria do SindiAUDITORIA reúne-se com o 

Secretário da Fazenda, Ubiratan Rezende

 

 

SindiAUDITORIA patrocina o programa 
Linha Aberta na rádio CBN

O SindiAUDITORIA comunica que é um dos patrocinadores do programa 
Linha Aberta na rádio CBN, veiculado entre segundas e sextas-feiras às 7h 
e 25min.

No programa, o mais vantajoso para o Sindicato dentre as opções dis-
poníveis no momento, o jornalista econômico Carlos Alberto Sardenberg 
comenta os fatos mais importantes da economia direto dos bastidores do 
mercado financeiro. Para quem não conhece o jornalista, ele também é co-
mentarista econômico do Jornal da Globo.

A previsão inicial de duração desta etapa é de três meses, durante os quais 
pretende-se mensurar o retorno de tal iniciativa perante o público atingido. 
Caso reste exitosa a iniciativa, estará sedimentado o caminho para o passo 
seguinte da ação, que prevê inserções em rádios de outras regiões do es-
tado para assim também atingir o público que vive fora da Grande Flori-
anópolis.

E para melhor conhecer o impacto desta ação o Sindicato quer pedir sua 
ajuda. Além da sua própria opinião, aproveitem os próximos dias para saber 
de seus amigos e familiares se ouviram a mensagem e, principalmente, se 
entenderam melhor o papel do Auditor Interno do Estado de Santa Catarina.

Mandem seus relatos para o e-mail comunicacao@sindiauditoria.org.br!

Atenção, sindicalizados! 
É época de eleição no SindiAUDITORIA

Colegas sindicalizados!
 
A Assembleia Geral Ordinária (AGO) de nosso Sindicato será realizada no 
dia 14 de abril de 2011, às dezenove horas, em primeira convocação, e às 
dezenove horas e trinta minutos em segunda e última convocação.

Um dos assuntos a serem tratados será o da Eleição e Posse da nova Di-
retoria e do novo Conselho Fiscal. Entretanto, mesmo que você não queira 
integrar alguma chapa e tampouco o Conselho Fiscal, participe exercendo 
seu voto!

O seu papel de eleitor tem fundamental importância para a constituição 
de uma diretoria que irá representar, e possivelmente concretizar, nossos 
maiores interesses e metas para o futuro próximo. Assim, é nosso compro-
misso com o futuro do Sindicato (que também é o nosso) estar presente na 
nossa sessão do dia 14 de abril. 

Todavia, caso seja inevitável a sua ausência, você poderá exercer seu di-
reito de voto. Nosso estatuto oferece duas modalidades de voto, quando 
ausentes: por correspondência ou por procuração. Por isso vote!

 JANEIRO

01 Clarice
05 Ines Marina
09 Fabiana
23 Agnolfo
24 Simone
29 Édio Nunes

Aniversariantes de 
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

O SindiAUDITORIA deseja muitas felicidades aos colegas Auditores Internos, 
que estão apagando as velinhas nos meses de janeiro, fevereiro e março!

 FEVEREIRO

05 Josane
08 André Oliveira / Alcione / Daniela
19 Rodrigo Luiz

MARÇO
02 Cristiano Socas      22   Eduardo Maciel
12 Cícero / Marisa      23  André M. / 
17 Telbas            Luciana Bernieri
19 Marina                    31   Leone Carlos

No último 16 de fevereiro a Diretoria do SindiAUDITORIA reuniu-se com o 
Secretário de Estado da Fazenda Ubiratan Rezende. Durante a reunião, que 
transcorreu em clima de absoluta cordialidade, foram tratados assuntos 
considerados de grande interesse para a categoria, particularmente no que 
diz respeito às modificações no quantitativo de cargos de Auditores Internos 
do Poder Executivo. 

Outro aspecto objeto de intenso debate entre os presentes no encontro diz 
respeito às perspectivas de atuação para o Auditor Interno. De fato, com 
a crescente exigência da sociedade para que o Estado dote-se de maior 
eficiência e eficácia, desenha-se um cenário no qual a atuação do Auditor 
Interno torna-se mais e mais importante para que o Estado possa prestar 
seus valiosos serviços aos cidadãos. 

Auditora Interna do Poder Executivo Magali Campelli 
torna-se a primeira doutora entre os servidores ativos da SEF

De acordo com os registros do SIGRH, Magali Geovana Ramlow Campelli 
é a primeira doutora entre os servidores da Fazenda, conseguindo com a 
conclusão do Doutorado do Curso de Engenharia de Produção da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina, agregar conhecimento inédito, na área 
de inteligência organizacional, no gerenciamento de projetos públicos. É o 
caso dos convênios mantidos pelo Estado com os municípios.

“Desenvolvi um modelo onde foram integradas as premissas do Balanced 
Scorecard (BSC) à Teoria de Gerenciamento de Projetos no processo de 
transferências voluntárias de recursos federais e estaduais. Dessa forma 
é possível mensurar a satisfação dos usuários e criar futuramente padrões 
criteriosos de distribuição   de  recursos  para   as ações de  governo  pro-
duzirem efetividade”, explica a pesquisadora.

EXPEDIENTE
SindiAUDITORIA - Sindicato dos Auditores Internos do Poder Executivo do Es-
tado de Santa Catarina - Rua Anita Garibaldi, nº 79 - sala 603 
CEP 88010-500 - Florianópolis (SC) - Email: sindiauditoria@sindiauditoria.org.br
Jornalista Responsável: Fernanda Rosito. Email: frosito@terra.com.br

Auditora interna do Poder Executivo 
da Secretaria da Fazenda desde 
2007, com atuação anterior na área 
de saúde, Magali se deteve na con-
strução de um modelo de referência 
para   distribuição   de   recursos    
voluntários da União aos estados, 
trazendo à tona o foco na efetividade 
dos programas e projetos, conceito 
ainda novo no País, e recém adota-
do pelo Tribunal de Contas da União. 
Para elaboração e validação de indi-
cadores do modelo, a recém doutora 
realizou um estudo de caso na área 
da saúde em convênios de capaci-
tação, aplicando um questionário a 
33 especialistas, auditores internos 
do Poder Executivo do Estado.

O resultado desse estudo poderá 

QUEM É: Magali Geovana Ramlow Campelli. ONDE NASCEU: Santo Amaro da 
Imperatriz. O QUE FEZ: Concluiu em fevereiro o Doutorado em Engenharia de 
Produção da UFSC. FORMAÇÃO: Graduada em Ciências da Administração e em 
Ciências Contábeis. Especialista em Finanças  e Mestre  em  Saúde  Pública.   CAR-
REIRA: Administradora no serviço público desde 1995. Em 2004, ingressou como 
contadora da Fazenda e em 2007, na de auditora interna do Poder Executivo.

ser proveitoso em Santa Catarina para avaliar pontos fortes e fracos dos 
projetos sob as quatro perspectivas do BSC (Clientes, Finanças, Processos 
Internos e Aprendizado e Crescimento). Especialmente agora é uma oportu-
nidade, em que as transferência voluntárias do governo passam a integrar 
um novo módulo no SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão 
Fiscal do Estado de Santa Catarina).


