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I – FINALIDADE  
Em cumprimento ao art. 11 da Resolução CSDP nº 320, de 16 de maio de 2022, esse 
documento, identificado como “Norma das Normas”, dispõe sobre a produção e atualização 
das Normas de Procedimentos de Controle (NPC), criadas pelo art. 8º da mesma Resolução, a 
quais são destinadas à especificação das regras gerais e dos procedimentos de controle a 
serem observados por todas as unidades de atividade administrativa integrantes da estrutura 
organizacional da Defensoria Pública do Estado do Pará.  
 
Tem por principais objetivos apresentar:  

a) um padrão para a estrutura das Normas de Procedimentos de Controle e 
orientações gerais para a sua elaboração.   
b) a metodologia, em guia anexado, a ser observada por todos os órgãos centrais 
de sistemas administrativos para a identificação e avaliação dos riscos associados aos 
respectivos processos de trabalho e estabelecimento dos correspondentes 
procedimentos de controle.  

 
 
II - ABRANGÊNCIA  
Esta norma abrange todas as unidades de atividade administrativa integrantes da estrutura 
organizacional da Defensoria Pública do Estado do Pará quanto à sua observância, em especial 
as designadas como órgãos centrais de sistemas administrativos quando da elaboração ou 
atualização das Normas de Procedimentos de Controle relativas aos processos de trabalho de 
sua competência.     
 
 
III – CONCEITOS  
Nesta norma, aplicam-se os seguintes conceitos atinentes ao Sistema de Controle Interno da 
Defensoria Pública do Estado do Pará:  
 
1.  Norma de Procedimentos de Controle (NPC) 
Documento destinado à especificação das regras gerais e dos procedimentos de controle 
inseridos nos processos de trabalho, agrupados em sistemas administrativos.  
 
2. Manual de Procedimentos de Controle  
Arquivo em meio digital com a coletânea das Normas de Procedimentos de Controle de todos 
os sistemas administrativos, disponibilizado no portal do SCI, no site da DPE/PA, e via Intranet.  
 

 
Edifício Sede – Trav. Pe. Prudêncio, 154, 2º andar, Campina, Belém/PA. 
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3. Controle  
Qualquer atividade de verificação sistemática de um registro, exercida de forma permanente 
ou periódica, consubstanciada em documento ou outro meio, que expresse uma ação, uma 
situação, um resultado, etc., com o objetivo de verificar se existe conformidade com o padrão 
estabelecido, ou com o resultado esperado, ou, ainda, com o que determinam a legislação e as 
normas.  
 
4. Controle Interno  
Da consolidação de vários conceitos sobre o tema, entende-se que o controle interno 
compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotadas pela 
administração para salvaguardar seus ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o 
cumprimento dos programas, objetivos, metas dos orçamentos e das políticas administrativas 
prescritas, verificar a exatidão e fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.  
 
5. Controles Internos Administrativos  
Conforme as “Diretrizes de Controle Interno Atricon - Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil”:  
“São atividades e procedimentos de controle incidentes sobre os processos de trabalho da 
organização com o objetivo de diminuir os riscos e alcançar os objetivos da entidade, 
presentes em todos os níveis e em todas as funções e executados por todo o corpo funcional 
da organização”.   
São também identificados como controles primários ou controles internos da gestão.  

 
6. Sistema   
Conjunto de ações coordenadas, que concorrem para um determinado fim.  
 
7. Sistema de Controle Interno (SCI)  
7.1. Conforme as Diretrizes de Controle Externo da Atricon a respeito do controle interno nos 
órgãos jurisdicionados dos Tribunais de Contas:  
“Sistema de Controle Interno é o processo conduzido pela estrutura de governança e 
executado pela administração e por todo o corpo funcional da entidade, integrado ao processo 
de gestão em todas as áreas e em todos os níveis de órgãos da entidade e estruturado para 
enfrentar riscos e fornecer razoável segurança de que; na consecução da missão, dos objetivos 
e das metas institucionais, os princípios constitucionais da administração pública serão 
obedecidos e os seguintes objetivos gerais de controle serão atendidos:  

I - eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, 
ética e econômica das operações;  
II - integridade e confiabilidade da informação produzida e sua disponibilidade 
para a tomada de decisões e para o cumprimento de obrigações de accountability1;   
III - conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, políticas, 
programas, planos e procedimentos de governo e da própria instituição;   
IV - adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra 
desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.”   

                                                           
1
 Vide conceito no item 28 
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7.2. Com uma abordagem mais técnica, adequada ao modelo de funcionamento do SCI a que 
se refere esta norma, também pode ser entendido como:  
Conjunto de procedimentos de controle inseridos nos processos de trabalho agrupados em 
sistemas administrativos e especificados nas Normas de Procedimentos de Controle, 
executados no dia-a-dia ao longo da estrutura organizacional, visando a salvaguarda dos 
ativos, a busca da eficiência operacional, o cumprimento das normas legais e regulamentares e 
a exatidão e fidelidade dos dados e informações.  
 
8. Órgão Central do SCI  
Unidade formalmente constituída em Regimento Interno da instituição, detentora da 
competência para coordenação, supervisão, orientação técnica, monitoramento e avaliação do 
Sistema de Controle Interno. No caso da DPE/PA é o Núcleo de Controle Interno – NCI.  
 
9. Unidades Executoras do SCI  
São todas as unidades de atividade administrativa integrantes da estrutura organizacional da 
Defensoria Pública do Estado do Pará, no exercício dos controles de sua responsabilidade, 
especificados ou não em Normas de Procedimentos de Controle.  
 
10. Sistema Administrativo  
Conjunto de atividades e processos de trabalho afins, relacionados às funções administrativas, 
objetivando um resultado de interesse público, distribuídas em diversas unidades da estrutura 
organizacional e executadas sob a orientação técnica da unidade que responde pelo assunto. 
Os sistemas administrativos da DPE/PA e respectivos órgãos centrais estão definidos na 
Instrução Normativa nº 1, de 3 de junho de 2022. 
 
11. Órgão Central de Sistema Administrativo   
Unidade que responde pelo gerenciamento e supervisão das atividades afetas a determinado 
sistema administrativo, na qual se concentra o maior volume de atividades atinentes à função.  
  
12. Unidades Executoras de Sistema Administrativo  
Unidades que atuam, eventual ou rotineiramente, em processos de trabalho relacionados a 
determinado sistema administrativo e se sujeitam às respectivas Normas de Procedimentos de 
Controle.    
 

13. Gerenciamento de processos  
É um conjunto de boas práticas que permite identificar, documentar, avaliar, redesenhar, 
monitorar e aperfeiçoar continuamente os processos de trabalho, com foco no atendimento às 
necessidades e expectativas dos clientes e no alcance dos objetivos estratégicos da 
organização. É uma forma de mobilizar pessoas para gerar ganhos em uma organização, a 
partir de melhorias e inovações em seu dia-a-dia de trabalho.  
 
14. Processos de trabalho  
Também identificado como processos organizacionais, compreendem um conjunto ordenado 
de atividades de trabalho, no tempo e espaço, com início e fim, além de entradas e saídas bem 
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definidas. Têm como objetivo gerar resultados para a organização, abrangendo as áreas 
finalísticas e de apoio, podendo ser retratados em diferentes níveis de detalhamento.  
 
15. Mapa do Processo  
Descrição gráfica do processo de trabalho, também denominado fluxograma.  
 
16. Mapeamento de Processos de Trabalho  
Levantamento de informações sobre processos de trabalho e descrição gráfica de seu 
funcionamento por meio de fluxos, auxiliando a visualização do processo e do seu 
relacionamento com outros participantes, eventos e resultados.   
 
17. Pontos de Controle  
Aspectos relevantes ou etapas de um processo de trabalho sobre os quais, em função de sua 
importância, grau de risco ou efeitos, deva haver um ou mais procedimentos de controle.  
 
18.  Procedimentos de Controle  
Procedimentos inseridos nos processos de trabalho com o objetivo principal de mitigar riscos 
associados às operações inerentes a cada ponto de controle, visando:   
 

a) restringir o cometimento de irregularidades ou ilegalidades 
(compliance);   
b) preservar o patrimônio público;  
c) assegurar fidedignidade e qualidade da informação;  

d) avaliar a obtenção de resultados; ou  
e) outros objetivos específicos.  

 
O estabelecimento de um procedimento de controle prioritariamente se justifica quando, 
através do processo de gerenciamento de riscos, constata-se um risco com nível de gravidade 
que, em função da probabilidade de ocorrência e de suas consequências, enseja a adoção de 
procedimentos para mitigá-lo.  
 
19. Matriz de Riscos e Controles (MRC)  
É o documento que registra o resultado da atividade de identificação e avaliação de riscos 
inerentes aos processos de trabalho, cujos procedimentos de controle serão detalhados nas 
Normas de Procedimentos de Controle.  
 
20. Riscos  
São eventos inesperados, ocorridos nas operações das organizações e que impactam seus 
objetivos ou a expõe a situações indesejadas. São eventos incertos, porém mensuráveis, que 
merecem tratamento.   
Segundo a Instrução Normativa nº 63/2010, do TCU: “Risco é a possibilidade de algo acontecer 
e ter impacto nos objetivos, sendo medido em termos de consequências e probabilidades”. Já 
a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 conceitua risco como “possibilidade de 
ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos”.  
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21. Gestão de Riscos  
De acordo com a Norma ISO 31000, é a terminologia utilizada para definir um conjunto de 
ações estratégicas, como identificação, administração, condução e prevenção dos riscos 
ligados a uma determinada organização. Também é vista como a adoção de um conjunto de 
medidas e políticas em relação a riscos.  
 
22. Gerenciamento de Riscos  
Conjunto das ações adotadas pelos gestores para o cumprimento de uma Política de Gestão de 
Riscos, mesmo que não formalmente institucionalizada, em cada unidade, atividade, processo, 
projeto ou situação específica.  
 
23. Grau de Severidade ou Nível de Risco 
É o resultado decorrente da conjugação entre a probabilidade (chance de um risco ocorrer) e 
do impacto (intensidade/gravidade das consequências) de um evento de risco.  
 
24. Mitigar Riscos  
Medida estabelecida no processo de gerenciamento de riscos (fase de tratamento), como 
resposta a um risco identificado e avaliado, tendo por finalidade reduzir a possibilidade da 
ocorrência de eventos potencialmente danosos.  As demais medidas que podem ser adotadas 
são: mitigar (evitar), aceitar, transferir ou compartilhar o risco.   
No contexto do Sistema de Controle Interno da DPE/PA são aplicáveis somente as medidas 
voltadas para a mitigação de riscos, representadas pelo estabelecimento de regras gerais e/ou 
de procedimentos de controle a serem observados.  
 
25. Compliance  
25.1. Segundo a Norma ISO 19600:2014:  
“Compliance, nos âmbitos institucional e corporativo, é o conjunto de disciplinas utilizadas 
para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas 
para o negócio e para as atividades da empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer 
desvio ou inconformidade que possa ocorrer”.  
25.2. Segundo o Guia do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério 
da Justiça) compliance é:  
“Conjunto de medidas internas, adotadas por um determinado agente econômico, que 
permite a esse agente prevenir ou minimizar os riscos de violação às leis decorrentes de sua 
atividade – ou detectá-los mais rapidamente, caso se concretizem”.   
 
26. Sistema de Compliance  
Consoante a Norma ISO 19600:2014 é o conjunto de elementos interrelacionados ou 
interativos, voltados para estabelecer políticas e objetivos, bem como, para atingi-los.   
 
27. Programa de Compliance  
Conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à 
denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e 
diretrizes, com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos 

http://www.blogdaqualidade.com.br/os-primeiros-passos-para-um-comite-de-crise/
http://www.blogdaqualidade.com.br/os-primeiros-passos-para-um-comite-de-crise/
http://www.blogdaqualidade.com.br/os-primeiros-passos-para-um-comite-de-crise/
http://www.blogdaqualidade.com.br/os-primeiros-passos-para-um-comite-de-crise/
http://www.blogdaqualidade.com.br/os-primeiros-passos-para-um-comite-de-crise/
http://www.blogdaqualidade.com.br/os-primeiros-passos-para-um-comite-de-crise/
http://www.blogdaqualidade.com.br/os-primeiros-passos-para-um-comite-de-crise/
http://www.blogdaqualidade.com.br/os-primeiros-passos-para-um-comite-de-crise/
http://www.blogdaqualidade.com.br/os-primeiros-passos-para-um-comite-de-crise/
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praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, conforme qualificados na 
Lei Anticorrupção nº 12.846/13.  
 
28. Accountability  
Termo que remete à obrigação, à transparência de membros de um órgão administrativo ou 
representativo, de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representantes.    
 
 
IV – BASE LEGAL E NORMATIVA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  

• Constituição Federal/88 em seus artigos 70 e 74;  
• Constituição do Estado do Pará nos artigos 23 e 121;  

• Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), artigo 59, no que for aplicável à DPE/PA;  
• Lei Complementar (estadual) nº 74/2006 (Lei Orgânica da DPE/PA); 
• Regimento Interno da DPE/PA, quanto às disposições que tratam do controle 
interno;  
• Resolução CSDP nº 320, de 16 de maio de 2022, que dispõe sobre o SCI da 
DPE/PA;  
• Decreto (Federal) nº 9203 de 22.11.2017, como referência (principalmente art. 
4º, VI; art. 5º, III e art. 17, III);  
• Lei Orgânica do TCE-PA, nos artigos 44, 45 e 46; 
• Regimento Interno do TCE-PA, nos artigos 4º, 133 (parágrafo único), 159, 160, 
161 e 162. 

 

 
V – RESPONSABILIDADES QUANTO À ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DAS 
NORMAS DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE  
 
1 - Dos órgãos centrais de sistemas administrativos   
1.1 - Com observância desta NPC e da metodologia que consta do Guia anexo, elaborar e 
atualizar as Normas de Procedimentos de Controle estabelecendo as regras gerais e os 
controles atinentes aos processos de trabalho que compõem o sistema administrativo, 
submetendo à análise do Núcleo de Controle Interno e, posteriormente, encaminhando à 
aprovação.  
1.2 - Promover discussões técnicas com as unidades que participam dos processos de trabalho 
afetos ao sistema administrativo, visando assegurar que as Normas de Procedimentos Controle 
contenham sempre a correta e atualizada especificação das regras gerais e dos procedimentos 
de controle que se fazem necessários.  
1.3 - Exercer o monitoramento da eficácia dos procedimentos de controle através dos 
Indicadores de Controle Interno que forem estabelecidos.  
1.4 - Orientar as unidades executoras do SCI e supervisionar a observância às regras gerais e 
dos procedimentos de controle que foram estabelecidos.   
 
2 - Do Núcleo de Controle Interno – NCI.  
2.1 - Prestar orientação técnica aos órgãos centrais de sistemas administrativos quanto à 
aplicação da metodologia para identificação e avaliação de riscos e para a definição dos 
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procedimentos de controle afetos aos pontos de controle atinentes aos processos de trabalho 
de seu âmbito, bem como quanto à observância do padrão na elaboração ou atualização das 
Normas de Procedimentos de Controle.  
2.2 - Aferir a observância das regras, responsabilidades e rotinas definidas nesta NPC.  
2.3 - Exercer o acompanhamento sobre a efetividade dos procedimentos de controle 
estabelecidos, mediante análise dos Indicadores de Controle Interno.  
2.4 - Através das atividades de auditoria interna e correlatas, avaliar a eficácia dos 
procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações 
necessárias para seu aprimoramento, inclusive atualização ou elaboração de novas Normas de 
Procedimentos de Controle, quando aplicável;  
2.5 - Manter atualizado o Manual de Procedimentos de Controle, de forma a que contenha 
sempre a versão vigente de cada NPC, a ser disponibilizado a todas as unidades executoras do 
SCI por meio eletrônico.  
 
3 - Da unidade responsável pelo mapeamento dos processos de trabalho (quando 
implantada na DPE/PA).  
3.1 - Disponibilizar informações aos órgãos centrais de sistemas administrativos e ao Núcleo de 
Controle Interno, quando solicitadas, sobre os produtos atinentes ao mapeamento de 
processos.  
3.2 - Nas situações onde ainda não houve o completo mapeamento dos processos de trabalho, 
disponibilizar aos órgãos centrais de sistemas administrativos uma versão preliminar do mapa 
do processo (ou fluxograma), elaborada com base nas informações prestadas pelas unidades 
que interagem no processo.  
3.3 – Fazer constar dos mapas de processos as rotinas de trabalho inerentes aos 
procedimentos de controle que forem estabelecidos ou revisados, inclusive, quando aplicável, 
aquelas relacionadas à geração e monitoramento dos Indicadores de Controle Interno.  
3.4 - Informar o NCI sobre as atualizações nas versões dos mapas dos processos.     
 
4 - Das Unidades Executoras do SCI.  
4.1 - Observar fielmente as regras gerais e executar os procedimentos de controle 
especificados nas Normas de Procedimentos de Controle relacionadas aos diversos sistemas 
administrativos a que estão sujeitas, objetivando a observância das normas legais e 
regulamentares e o cumprimento dos demais objetivos do Sistema de Controle Interno.  
4.2 - Atender às solicitações dos órgãos centrais de sistemas administrativos na fase de 
definição ou atualização de procedimentos de controle, quanto ao fornecimento de 
informações e à participação nos estudos.  
4.3 - Alertar os respectivos órgãos centrais de sistemas administrativos quando identificar a 
necessidade ou conveniência de alterações nas rotinas de trabalho, objetivando o 
aprimoramento dos procedimentos de controle e/ou o aumento da eficiência operacional.  
4.4 - Manter os servidores orientados para a fiel observância das regras gerais e dos 
procedimentos de controle a que a unidade se sujeita. 
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VI – PROCEDIMENTOS:  
 
Esta parte destina-se à descrição das regras gerais e dos procedimentos de controle os quais 
serão organizados em capítulos e seções, este último quando aplicáveis. O padrão que deve 
ser seguido está demonstrado no Apêndice desta NPC. 
É importante destacar que, pelas suas características, esta NPC SCI- 01 não possui 
procedimentos a serem especificados, mas em todas as demais o conteúdo desta parte deverá 
ser produzido com base no formato estabelecido no Apêndice e mediante a aplicação da 
metodologia para definição de regras gerais e procedimentos de controle que está detalhada 
no Guia anexo a esta NPC. 
 

VII – DISPOSIÇOES FINAIS.  
1 - Os esclarecimentos a respeito deste documento poderão ser obtidos junto ao Núcleo de 
Controle Interno que, por sua vez, através do acompanhamento de Indicadores de Controle 
Interno e da atividade de auditoria interna e correlatas, aferirá a fiel observância de suas 
disposições por parte dos órgãos centrais de sistemas administrativos e de todas as unidades 
executoras do SCI.  
2 – As minutas apresentadas para a análise do Núcleo de Controle Interno em desacordo com 
as regras dispostas nesta norma serão devolvidas ao respectivo órgão central de sistema 
administrativo, para as devidas adequações.   
3 - Integra esta Norma de Procedimentos de Controle, como anexo, o Guia com a metodologia 
básica para o estabelecimento de procedimentos de controle mediante avaliação de riscos por 
processos de trabalho.  
 
 
4 - Esta Norma de Procedimentos de Controle entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.      
 
 
VII – APROVAÇÃO: 
 

          
  
Núcleo de Controle Interno  
  

Aprovada na data da assinatura eletrônica.  
Dr. João Paulo Carneiro Gonçalves Ledo 
Defensor Público-Geral do Estado do Pará   
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APÊNDICE 
 
ORIENTAÇÕES PARA A COMPOSIÇÃO DE UMA NORMA DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 
 
PARTE I – ORIENTAÇÕES GERAIS  
1 – Antes de iniciar o trabalho de elaboração de uma NPC, é importante LER ATENTAMENTE o 
conteúdo de toda a “norma das normas” e deste Apêndice, para o melhor entendimento da 
matéria.   
2 – O formato e a estrutura desta NPC SCI-01/2022 são os mesmos que deverão adotados em 
todas as demais Normas de Procedimentos de Controle, observando-se, porém, os seguintes 
aspectos: 

a) enquanto que nesta NPC SCI-01 os CONCEITOS se referem àqueles inerentes ao Sistema 
de Controle Interno, em cada NPC a ser produzida os conceitos estarão relacionados ao 
assunto a que se refere a norma que estará sendo criada. O mesmo se aplica ao item 
BASE LEGAL E NORMATIVA, etc.; 

 
b) enquanto que nesta NPC SCI-01 o item V trata das “responsabilidades quanto à 

elaboração, atualização e aplicação das Normas de Procedimentos de Controle, este 
mesmo item V, em cada outra NPC vai tratar das responsabilidades quanto à definição, 
observância e monitoramento de regras gerais e procedimentos de controle. 

 
3 – As orientações aos órgãos centrais de sistemas administrativos para que possam elaborar 
suas respectivas Normas de Procedimentos de Controle estão detalhadas neste Apêndice 
conforme a seguinte distribuição: 
 

 Na PARTE II constam as orientações para a definição (ou revisão) das regras gerais e dos 
procedimentos de controle que irão compor a NPC. 

 

 Na PARTE III constam as orientações para a composição do conteúdo e quanto ao 
formato e estrutura das Normas de Procedimentos de Controle. 

 

 A PARTE IV se refere às orientações quanto ao formato e estrutura das Normas de 
Procedimentos de Controle. 

 

 A PARTE V apresenta a rotina para a elaboração ou atualização das Normas de 
Procedimentos de Controle.   

 
 
PARTE II – ORIENTAÇÕES PARA A DEFINIÇÃO (OU REVISÃO) DAS REGRAS GERAIS E DOS 
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE QUE IRÃO COMPOR A NPC 
1 – A elaboração de uma Norma de Procedimentos de Controle tomará por base o mapa do 
processo de trabalho ou, na ausência deste, um fluxograma simplificado ou uma especificação 
dos agentes e atividades, juntamente com os dados constantes da Matriz de Riscos e Controles 
(Anexo III da metodologia que consta do Guia).   
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2 – Como regra geral, toda Norma de Procedimento de Controle deve ser elaborada mediante 
a aplicação da metodologia que consta do Guia anexo a esta NPC, a qual se consolida com a 
elaboração da Matriz de Riscos e Controles, onde a terceira coluna é destinada à especificação 
resumida das regras gerais e dos procedimentos de controle necessários para mitigar riscos 
mais significativos, em termos de probabilidade de ocorrência e de consequências. 
2.2 – A identificação e avaliação de riscos se aplica, também, no caso de a NPC tratar de 
questões especificas e não vinculadas diretamente a processos de trabalho.       
3 – A especificação organizada dos procedimentos de controle na NPC fundamenta-se, 
portanto, na necessidade de prevenir contra riscos associados aos objetivos da atividade ou do 
processo de trabalho objeto da avaliação e dos objetivos de controle interno aplicáveis ao 
caso.  
3.1 -Sob esta ótica, o estabelecimento de um procedimento de controle somente se justifica 
quando, através da metodologia para avaliação de riscos especificada no Guia em anexo, for 
constatado um risco com grau de severidade que, em função da probabilidade de ocorrência e 
de suas consequências, enseja a adoção de procedimentos rotineiros para mitigá-lo.  
3.2 – Deve-se direcionar a ênfase a controles que aumentem a probabilidade de os riscos 
significativos serem efetivamente mitigados, evitando-se a proliferação de procedimentos 
desconectados a estes, situação que pode afetar a eficácia das rotinas e a relação custo x 
benefícios dos controles.   
3.3 – Dentre os riscos a serem mitigados citam-se como exemplo:  

a) ocorrência de operações e gastos em desconformidade com as normas 
legais e regulamentares (risco de compliance);  
b) possibilidade de conduta em desconformidade com a ética (idem);  
c) possibilidade de má utilização ou dano ao patrimônio público;  
d) acesso não autorizado a programas e recursos de tecnologia da 
informação e a informações;  
e) ocorrência de despesas sem finalidade pública;  
f) ações e gastos dissociados dos instrumentos de planejamento;  
g) possibilidade de não serem atingidos os objetivos do processo ou 
atividade sob análise;   
h) outros riscos segundo as peculiaridades da atividade objeto da NPC.  

3.4 – Conforme os tipos de riscos identificados e as características da atividade ou processo de 
trabalho que estiver sob análise, poderão ser definidos, dentre outros, os seguintes 
procedimentos de controle, os quais serão especificados em detalhes na NPC:   

a) revisão sistemática de documentos ou de registros de transações, 
cadastros, etc.;  
b) verificação da conformidade do ato em relação a questões específicas da 
legislação e normas aplicáveis;  
c) conferência de cálculos (ou de dados e parâmetros utilizados ou 
informados para cálculos);  
d) verificação da adequação em relação a limites de valores ou 
quantitativos definidos como parâmetros;  
e) verificação de cumprimento de prazos estabelecidos;  
f) verificação de competências para autorizações e aprovações;  
g) confrontação com outros registros (cadastros – parâmetros 
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predefinidos, etc.);  
h) inspeção física e/ou contagem física;  
i) verificação da conformidade contábil e orçamentaria.  

4 – Na definição dos procedimentos de controle, especial atenção deve ser dispensada àqueles 
necessários a assegurar a conformidade (compliance) com a legislação e normas aplicáveis ao 
processo de trabalho ou atividade.   
5 – Dentro do possível e, gradativamente, recomenda-se que seja também avaliada a 
oportunidade para se estabelecer regras gerais e/ou procedimentos de controle preventivo 
visando assegurar que os princípios do COSO ICIF aplicáveis ao processo ou atividade estejam 
presentes e atuantes em cada um dos cinco componentes desse modelo de referência para o 
controle interno.  
6 - A definição de regras gerais e/ou de procedimentos de controle a partir da avaliação de 
riscos compete aos órgãos centrais dos sistemas administrativos, mas também pode decorrer 
de recomendações provenientes de constatações do Núcleo de Controle Interno no exercício 
de suas competências relacionadas às atividades de controladoria e de auditoria interna, ou 
mesmo de apontamentos do controle externo.  
 
7 – Antes de iniciar a elaboração (ou atualização) de uma NPC, o órgão central do sistema 
administrativo deverá:   

a) ter claro os objetivos da atividade ou processo de trabalho a ser analisado;  
b) efetuar levantamento e analisar as disposições legais e regulamentares vigentes 
às quais o assunto está sujeito, podendo essa atividade ser dispensada caso 
realizada recentemente para fins de elaboração ou atualização do mapa do 
processo;   
c) verificar se existem aspectos externos e internos que devem ser levados em 
consideração na identificação dos riscos associados ao assunto;  
d) identificar junto à unidade responsável pelo mapeamento de processos (quando 
implantada na DPE/PA), o mapa do processo e eventuais subprocessos contendo as 
rotinas a serem analisadas, como condição para a elaboração ou atualização da 
Norma de Procedimentos de Controle.  

7.1 – Nas situações em que a elaboração de uma Norma de Procedimentos de Controle é 
prioritária e não existe o mapa do processo desenhado, caberá ao órgão central do sistema 
administrativo elaborar um fluxograma preliminar ou, no mínimo, uma especificação dos 
agentes dos processos com as respectivas atividades. 
7.2 – O mapa do processo, fluxograma ou especificação das atividades por agentes   servirá de 
base para a visualização de toda a rotina e definição dos pontos onde os procedimentos de 
controle serão estabelecidos (ou revisados), para serem especificados na NPC.  
8 – Tanto o mapa do processo como os fluxogramas preliminares deverão conter os elementos 
mínimos necessários para a visualização das rotinas e respectivos agentes, podendo ser 
utilizada, de maneira padronizada, a simbologia normalmente adotada no desenho desses 
instrumentos. 
8.1 – As rotinas deverão ser apresentadas na sequência lógica (top donw) evitando 
cruzamentos entre as intersecções, com o desenho podendo ser no formato horizontal 
contendo colunas (da esquerda para a direita) ou vertical contendo raias, cada uma com a 
indicação dos respectivos agentes do processo. 
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PARTE III – ORIENTAÇÃO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS E DOS 
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE NAS NORMAS.  
1 - A especificação dos procedimentos de controle será organizada em capítulos e seções, 
sempre que aplicáveis.  
1.1 – Os capítulos serão identificados por algarismo romano e descritos em letras maiúsculas 
com negrito e as seções identificadas por letras maiúsculas e descritas em caixa alta sem 
negrito.  
1.2 - A especificação deverá ocorrer através de itens e subitens (quando necessários), 
adotando-se letras para os detalhamentos. Por exemplo.  

1 – “Quando da verificação do ... (especificar o objeto de verificação e qual o 
procedimento) ...”  

1.2 – “Um dos fatores a ser considerado é ...” (complementação dos detalhes).       
2 - “Procedida à ..., definir ..., considerando os seguintes aspectos:”:  

a) ...  
b) ...  
c) ...  

2 - A descrição das regras gerais e dos procedimentos de controle deverá ser feita de maneira 
objetiva e organizada, com o emprego de frases curtas e claras, de forma a não gerar dúvidas 
ou interpretações dúbias, com uma linguagem mais didática e destituída de termos ou 
expressões técnicas, especificando o “como fazer” para a operacionalização das atividades.   
2.1 - Deverá conter, porém, os detalhamentos necessários para a clara compreensão de tudo 
que deverá ser observado no dia a dia, no tocante aos procedimentos de controle, cuja 
especificação não consta do mapa do processo e nem é detalhada na MRC. Inclui-se neste 
caso, por exemplo:  

a) a especificação dos elementos obrigatórios a serem verificados em cada 
documento, relatório ou registro a ser examinado;  
b) o detalhamento das análises, confrontações e outros procedimentos de 
controle a serem executados em cada etapa do processo caracterizada como um 
ponto de controle;  
c) a relação de documentos ou informações obrigatórias para a validação da 
operação;  
d) os aspectos legais ou regulamentares a serem obrigatoriamente observados;  
e) os procedimentos de segurança em tecnologia da informação aplicáveis ao 
processo (controle de acesso lógico às rotinas e bases de dados dos sistemas 
aplicativos, crítica nos dados de entrada, geração de cópias backup, etc.).   

2.2 – É recomendável que o detalhamento das atividades que se caracterizem como 
procedimentos de controle sempre seja inserido num retângulo, como forma de indicar que se 
trata de um “ponto de controle” dentro da rotina. 
2.3 - Quando aplicável, os procedimentos de controle poderão ser descritos à parte, na forma 
de checklist, que farão parte da NPC como anexos. Neste caso, a norma deverá deixar 
claramente definida a unidade responsável pela sua aplicação e em que momento ou 
momentos do processo deverá ser aplicado o checklist.  
2.4 - Na identificação de unidades, órgãos, etc., a nomenclatura deve ser escrita por extenso, 
com a indicação da respetiva sigla entre parênteses, na primeira vez que for mencionada no 
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documento e, a partir daí, pode ser utilizada apenas a sigla, como por exemplo: Núcleo de 
Controle Interno (NPC); Tribunal de Contas do Estado (TCE).     
2.5 - Nas situações onde for identificada a conveniência da geração de Indicadores de Controle 
Interno, também deverão ser detalhados os registros necessários para viabilizar a geração de 
tais indicadores, mesmo que tal ação eventualmente não conste do mapa do processo.   
3 – Para haver simetria entre a nomenclatura dos agentes nos mapas ou fluxogramas e nos 
Capítulos da parte de Procedimentos, da NPC, as colunas ou raias deverão ser identificadas 
pelo nome da unidade que executa a rotina conforme definido no Regimento Interno 
(Gabinete da DPG – Assessoria ... – Diretoria... – Coordenadoria... – Núcleo...) e, quando a 
rotina for aplicável a todas as unidades adotar a expressão: “Todas as unidades de atividade 
administrativa”.   
3.1 – Somente fazer referência a pessoas físicas, mencionado cargos e funções (não o nome do 
ocupante) quando deve ficar identificado que o procedimento é de responsabilidade individual 
de determinado gestor ou quando todos ou um conjunto de Defensores Públicos e/ou todos 
ou um conjunto de servidores (categorias – áreas de atuação) devem cumprir os 
procedimentos. Por exemplo: 

a) Defensor(a) Público(a)-Geral 
b) Subdefensor(a) Público(a)-Geral 
c) Todos os Defensores Públicos da DPE/PA 
d) Todos os servidores da DPE/PA 
e) Todos os servidores que atuam na(o) .... (algum segmento específico) 
f) Todos os servidores ocupantes de cargos comissionados. 
g) Fiscais de contratos. 

4 – No caso de Normas de Procedimentos de Controle referente a processos de trabalho que já 
estejam inseridos no contexto do gerenciamento por processos, com a utilização de 
ferramentas próprias, a aplicação das orientações constantes desta norma deverá ser 
adequada às necessidades e características de cada situação.  
4.1 – Essa adequação aplica-se também nos casos em que o procedimento de controle será 
executado integral ou parcialmente através de programa integrante do software de suporte à 
atividade à qual se refere a NPC. 
4.1.1 – Neste caso, pode-se avaliar a conveniência de os detalhes do controle em si serem 
suprimidos na redação da NPC, ficando concentrada mais na especificação das análises a 
serem desenvolvidas com base nas informações de crítica produzidas pelo sistema em 
decorrência da execução automática dos controles, indicando também as ações a serem 
adotadas com base nessas informações.       
5 – Após a implantação da atividade de gerenciamento por processos na DPE/PA, com um 
Escritório de Processos (ou denominação equivalente), a parte de PROCEDIMENTOS das novas 
NPC ou das que estiverem sendo atualizadas, poderá ser iniciada com a inserção da seguinte 
informação, salvo nas situações onde a NPC não esteja vinculada diretamente a processos de 
trabalho:  
“As rotinas concernentes às atividades, total ou parcialmente, abrangidas por esta Norma de 
Procedimentos de Controle estão demonstradas no mapa do processo código .... (a ser 
definido), o qual poderá ser acessado via intranet”.  
5.1 – Nessas situações, a especificação das rotinas, na norma, poderá ser mais suscinta, dando-
se maior ênfase ao detalhamento das atividades nos passos que se caracterizam como um 
ponto de controle, onde a especificação dos procedimentos de controle não deve deixar 
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margem de dúvidas para a sua integral execução.    
 
 
PARTE IV - ORIENTAÇÕES QUANTO AO FORMATO E ESTRUTURA DAS NORMAS DE 
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 
1 – O formato adotado nesta norma é referência para o padrão das demais Normas de 
Procedimento de Controle, as quais deverão conter os seguintes campos obrigatórios:  
 
a) Na identificação da NPC:  
Número da Norma de Procedimentos de Controle   
A numeração deverá ser única e sequencial para cada sistema administrativo, com a 
identificação da sigla do sistema antes do número e aposição do ano de sua expedição.  
FORMATO:  NORMA DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE NPC SXX-XX/20xx  
SXX = sigla do sistema administrativo. 
XX/20xx = Número sequencial / ano da elaboração.  

Indicação da Versão  
Indica o número da versão do documento, atualizado após alterações.   
Considera-se nova versão somente o documento pronto, ou seja, aquele que, uma vez tendo 
tramitado no Núcleo de Controle Interno para as ações de sua competência, será encaminhado 
pelo órgão central do sistema administrativo para aprovação.  
Data da Aprovação  
Este campo deverá conter apenas a data da aprovação da NPC ou de suas novas versões, no 
seguinte formato: 99/99/9999.  
Ato de Aprovação  
Indica o número da edição e as datas de publicação do extrato da NPC no DOE. 
Unidade Responsável:  
Informa o nome da unidade responsável pela Norma de Procedimento de Controle, a qual atua 
como órgão central do sistema administrativo onde a atividade ou processo de trabalho objeto 
do documento se enquadra.  
 
b) No conteúdo da NPC:  

I – FINALIDADE  
Especificar de forma suscinta a finalidade da Norma de Procedimento de Controle, que pode 
ser identificada mediante uma avaliação sobre quais os motivos que levaram à conclusão da 
necessidade de sua elaboração. Indicar onde inicia e onde termina o processo de trabalho ao 
qual serão especificados os procedimentos de controle, salvo nos casos onde a norma não está 
vinculada diretamente a um processo.   
Exemplo:  
“Estabelecer regras gerais e procedimentos de controle para aditamento (valor e prazo) de 
contratos de aquisição de materiais e contratações de obras ou serviços, desde o pedido de 
aditamento até a publicação do extrato do contrato”.  

II – ABRANGÊNCIA  
Especificar o nome das unidades executoras do sistema administrativo a que se refere a Norma 
de Procedimento de Controle, ou seja, aquelas que estão sujeitas a cumprir o que for 
estabelecido no documento. Quando as regras gerais e procedimentos estabelecidos na NPC 
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devam ser observados, mesmo que parcialmente, por todas as unidades da estrutura 
organizacional, esta condição deve ser obrigatoriamente explicitada nesta parte.  

III – CONCEITOS  
Tem por objetivo divulgar e uniformizar o entendimento, em toda a Defensoria Pública, sobre 
as terminologias e aspectos mais relevantes inerentes ao assunto objeto da normatização. 
Especial atenção deverá ser dedicada a esta seção nos casos de a NPC abranger todas as 
unidades da estrutura organizacional.  

IV – BASE LEGAL E NORMATIVA  
Indicar os instrumentos legais e regulamentares que interferem ou orientam as rotinas de 
trabalho e os procedimentos de controle a que se destina a NPC.  
V – RESPONSABILIDADES QUANTO À DEFINIÇÃO, OBSERVÂNCIA E MONITORAMENTO DE 
REGRAS GERAIS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE. 
1 - Esta parte destina-se à delimitação das responsabilidades específicas em relação às regras 
gerais e procedimentos de controle que serão detalhados nas normas e não se confundem 
com as responsabilidades e competências das unidades em relação ao assunto que está sendo 
normatizado, as quais poderão ser especificadas no Capítulo I – REGRAS GERAIS, da Seção VI – 
PROCEDIMENTOS.  
2 – A critério do órgão central do sistema administrativo, pode-se optar pelo detalhamento 
destas responsabilidades apenas na primeira Norma de Procedimentos de Controle do 
respectivo sistema administrativo, substituindo-o nas demais pela expressão:   
“As responsabilidades em relação às regras gerais e aos procedimentos de controle são as 
mesmas que se encontram detalhadas na NPC SXX-XX/20xx”.     
3 – A delimitação das responsabilidades em relação às regras gerais e aos procedimentos de 
controle deve ser explicitada conforme a seguinte redação:  
1 - Do(a) ...... (indicar o nome do órgão central do sistema administrativo).   
1.1 - Especificar as regras gerais e os procedimentos de controle nas Normas de Procedimentos 
de Controle referentes ao sistema administrativo, elaboradas ou atualizadas com base na 
metodologia anexada à versão vigente da NPC SCI-01/2022, submetendo a minuta à análise do 
Núcleo de Controle Interno.  
1.2 - Promover discussões técnicas periódicas com as unidades que participam dos processos 
afetos ao sistema administrativo, visando assegurar que as Normas de Procedimentos de 
Controle contenham sempre a correta e atualizada especificação das regras gerais e dos 
procedimentos de controle que se fazem necessários.  
1.3 - Monitorar a eficácia dos procedimentos de controle através dos Indicadores de Controle 
Interno que forem estabelecidos.  
1.4 - Orientar as unidades executoras do sistema administrativo e supervisionar a observância 
às regras gerais e dos procedimentos de controle que foram estabelecidos.   
2 - Das Unidades Executoras do Sistema Administrativo.  
2.1 - Observar fielmente as regras gerais e executar os procedimentos de controle 
especificados nas Normas de Procedimentos de Controle, relacionados ao Sistema 
Administrativo... (INDICAR), objetivando a observância das normas legais e regulamentares e o 
cumprimento dos demais objetivos do controle interno e de cada processo.  
2.2 - Atender às solicitações do(a) .... (indicar o órgão central do sistema administrativo) na 
fase de definição ou atualização de procedimentos de controle, quanto ao fornecimento de 
informações e à participação nos estudos.  
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2.3 - Alertar o(a) .... (órgão central do sistema administrativo) sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando o aprimoramento dos procedimentos de 
controle e o aumento da eficiência operacional.  
2.4 - Manter os servidores orientados para a fiel observância das regras gerais e dos 
procedimentos de controle a que a unidade está sujeita. 
3 - Da unidade responsável pelo mapeamento dos processos de trabalho (quando implantada 
na DPE/PA).  
3.1 - Disponibilizar informações ao(a) .... (indicar o órgão central do sistema administrativo) e 
ao Núcleo de Controle Interno, quando solicitadas, a respeito das atividades atinentes ao 
mapeamento de processos, para fins de alinhamento de ações.  
3.2 – Inserir nos mapas dos processos as rotinas de trabalho inerentes à execução dos 
procedimentos de controle que forem estabelecidos ou revisados, inclusive, quando aplicável, 
as relacionadas à geração e monitoramento dos Indicadores de Controle Interno.   
3.3 - Prestar apoio técnico ao(a) .... (órgão central do sistema administrativo) na elaboração de 
mapas provisórios de processos (fluxogramas), nas situações onde ainda não houve o 
mapeamento dos processos de trabalho, 
4 - Do Núcleo de Controle Interno – NCI.  
4.1 - Prestar orientação técnica ao órgão central do sistema administrativo quanto à aplicação 
da metodologia para identificação e avaliação de riscos e definição de regras gerais e dos 
procedimentos de controle afetos aos pontos de controle atinentes aos processos de trabalho 
de seu âmbito, bem como na elaboração ou atualização das Normas de Procedimentos de 
Controle.  
4.2 - Aferir a observância de todas as disposições desta NPC.  

4.3 - Exercer o acompanhamento sobre a efetividade dos procedimentos   de controle 
mediante análise dos Indicadores de Controle Interno.  
4.4 - Através da atividade de auditoria interna e correlatas, avaliar a eficácia dos 
procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações 
necessárias para o seu aprimoramento, inclusive, se for o caso, mediante atualização ou 
elaboração de novas Normas de Procedimentos de Controle.  
4.5 - Manter atualizado o Manual de Procedimentos de Controle, de forma que contenha 
sempre a versão vigente de cada NPC, disponibilizando-o em meio documental e/ou digital a 
todas as unidades executoras do SCI.   

VI –  PROCEDIMENTOS    
A parte VI – PROCEDIMENTOS, da Norma de Procedimentos de Controle, deverá ser 
estruturada da seguinte forma:  
1 - O CAPÍTULO I destina-se às REGRAS GERAIS onde, sempre que aplicável, poderão ser 
especificados destaques e alertas inerentes ao assunto objeto da norma e que podem afetar o 
controle interno, tais como: referência a disposições legais e regulamentares obrigatórias e 
fundamentais, bem como a outros normativos de observância indispensável, indicação de 
responsabilidades em relação ao assunto que está sendo normatizado, especificação de 
políticas, diretrizes, parâmetros, recomendações, proibições, etc.  
1.1 – Estas especificações se tornam mais relevantes quando a NPC for destinada a todas as 
unidades de atividade administrativa integrantes da estrutura organizacional, de forma a dar 
maior segurança às atividades do órgão central do sistema administrativo a que se refere a 
norma.   
1.2 – Mesmo não havendo conteúdo a ser especificado, o Capítulo I deverá ser mantido com a 
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inserção da expressão: “Não aplicável a esta Norma de   Procedimentos de Controle”, para que 
não haja quebra do padrão em relação à estrutura das demais Normas de Procedimentos de 
Controle.  
2 – Na maior parte das Normas de Procedimentos de Controle os capítulos seguintes deverão 
indicar as unidades (ou agentes) executoras dos procedimentos de controle inerentes ao 
assunto da norma e, em cada capítulo, as seções relacionadas a etapas do processo ou tipo de 
situação/operação onde os procedimentos devem ser aplicados. 
2.1 – Não devem ser criados capítulos para especificação de procedimentos relacionados a 
atividades gerais, de competência regimental de outras unidades, os quais já são detalhados 
nas Normas de Procedimentos de Controle do sistema administrativo que trata a respectiva 
matéria.  
2.3 – Sempre que aplicável, o último Capítulo da parte de Procedimentos deve ser destinado à 
especificação dos Relatórios e/ou Indicadores de Controle Interno, também já indicados 
resumidamente na terceira coluna da RMC.    
2.3.1 - Para cada relatório de controle definir e detalhar os objetivos, a quem se destina, 
conteúdo, como será gerado, frequência, etc. Já o detalhamento dos indicadores constará do 
Cadastro de Indicadores de Controle Interno, elaborado conforme as orientações constantes 
da NPC SCI que dispõe sobre o assunto. 
3 – A parte de PROCEDIMENTOS, nas Normas de Procedimentos de Controle deverá ser 
estruturada conforme o seguinte padrão (a título de exemplo):   
CAPÍTULO I – REGRAS GERAIS  
1 - ...  
2 - ...  

CAPÍTULO II – PROCEDIMENTOS EM TODAS AS UNIDADES        
(ou, conforme o assunto: “... NAS UNIDADES REQUISITANTES” ou qualquer outra nomenclatura 
que indique a ação principal das unidades no contexto do assunto objeto da norma)  
A – QUANDO DO .... (OU: NO CASO DE ... OU: QUANTO Á..., etc )   
1 - ...  
2 - --  
B – QUANDO DO .... (idem acima)  
1 - ... 
 2 - ...  
CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS NA UNIDADE ... (Identificar o nome conforme a estrutura 
organizacional).   
 

A – QUANDO DO .... OU: NO CASO DE ... OU: QUANTO Á..., etc )   
1 - ...  
2 - ---  
B – QUANDO DO .... (idem acima)   

1 - ...  
2 - ...  

C – QUANDO DO... (idem acima)   
CAPÍTULO .... – QUANTO AOS INDICADORES DE CONTROLE INTERNO 
(A ser inserido nos casos em que a NPC prevê este instrumento). 
CAPÍTULO .... – QUANTO AOS RELATÓRIOS DE CONTROLE INTERNO 
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(Idem acima).  
3.1 - Com exceção ao Capítulo I, a nomenclatura citada no exemplo para os demais capítulos e 
respectivas seções deve ser adaptada em função do assunto a que se refere a norma. No 
entanto, deve ser preservado o padrão na estruturação dos capítulos e seções, de forma que 
todas as unidades executoras do SCI tenham facilidade para identificar os procedimentos de 
controle que lhes são pertinentes. 
 

VII – DISPOSIÇÕES FINAIS (em cada NPC) 
Esta parte é destinada à inclusão de orientações ou esclarecimentos adicionais, não 
especificados anteriormente, tais como:  

a) medidas que poderão ser adotadas e/ou consequências para os casos de 
inobservância ao que está estabelecido na NPC;  
b) situações ou operações que estão dispensadas da observância total ou parcial 
ao que está estabelecido;  
c) unidade autorizada a prestar esclarecimentos a respeito da aplicação da NPC;  
d) especificação dos anexos à Norma de Procedimentos de Controle em 
elaboração, dentre os quais, a respectiva Matriz de Riscos e Controles (MRC).   

 
VIII – APROVAÇÃO  

A Norma de Procedimentos de Controle ou suas alterações deverá conter a assinatura do(a) 
titular do órgão central do sistema administrativo, como responsável pela elaboração do 
documento, em conjunto com o respectivo superior hierárquico (quando aplicável) e será 
aprovada pelo(a) Defensor(a) Público(a)-Geral, com possibilidade de delegação ao(à) 
Subdefensor(a) Público(a)-Geral. 
 
 
PARTE V - ROTINA PARA A ELABORAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS DE 
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE. 
1 - Para o atendimento ao disposto no art. 36 das Disposições Finais da Resolução CSDP nº 320, 
de 16 de 2022 e nas demais situações em que um órgão central do sistema administrativo 
identificar a necessidade de elaboração de nova Norma de Procedimentos de Controle ou 
atualização que alguma vigente, após contato com a unidade responsável pelo mapeamento 
de processos (quando implantada), deverá encaminhar ao Núcleo de Controle Interno as 
seguintes informações:   
  

• número da Norma de Procedimentos de Controle a ser desenvolvida ou atualizada;  
• assunto, no caso de nova NPC;  
• resumo das alterações, no caso de nova versão;  
• motivo/justificativa;  
• situação do mapeamento do(s) processo(s);  
• grau de prioridade;  
• tempo máximo desejável para entrar em vigor.  

  
1.1. É condição essencial para a elaboração de uma Norma de Procedimentos de Controle a 
verificação, por parte do correspondente órgão central do sistema administrativo, sobre a 
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situação do(s) mapa(s) do(s) processo(s) a que se relaciona(m) o assunto da norma, quando 
será avaliada a necessidade de atualizações ou, se inexistente, elaboração de um fluxograma 
provisório do processo.  
1.2 - Nos casos de alteração de uma Norma de Procedimentos de Controle que impacte no 
processo de trabalho, o órgão central do sistema administrativo igualmente deverá manter 
contato com a unidade responsável (quando implantada) para verificar se a alteração deverá 
demandar atualização do mapa do processo.  
1.3 – Em sentido inverso, sempre que houver alteração de algum processo de trabalho, o 
órgão central do sistema administrativo deverá avaliar a necessidade de alteração em alguma 
Norma de Procedimentos de Controle, ou mesmo da elaboração de uma nova NPC.  
2 - Em qualquer situação relacionada à elaboração ou atualização de Norma de Procedimentos 
de Controle, de posse das informações referidas no tópico anterior, o Núcleo de Controle 
Interno, no prazo de 02 (dois) dias úteis, agendará com o respectivo órgão central de sistema 
administrativo, a data da reunião para esclarecimento de dúvidas quanto à aplicação da 
metodologia e o padrão das NPC, assim como, para eventuais alertas sobre aspectos de 
controle que tenham relação com o assunto.  
3 - Uma vez tendo o órgão central do sistema administrativo concluído a minuta inicial da nova 
Norma de Procedimentos de Controle ou da atualização de alguma vigente, deve encaminhar 
ao Núcleo de Controle Interno, que aferirá a observância do padrão e demais orientações 
desta NPC, com ênfase na análise dos procedimentos de controle que foram especificados, 
podendo propor alterações ou inclusões, quando cabíveis.  
3.1 - Após apreciação e validação pelo NCI, que deverá ocorrer no prazo de 5 dias úteis, a 
minuta será devolvida ao órgão central do respectivo sistema administrativo para consolidação 
e assinatura pelo(a) titular do órgão central do sistema administrativo e, novamente 
remessada ao NCI para os trâmites de obtenção da aprovação e posterior publicação na 
Imprensa Oficial do Estado e no site da Defensoria Pública do Estado do Pará. 
3.1.1 – Nas situações em que a publicação ou atualização de uma Norma de Procedimentos de 
Controle tem caráter de urgência, devidamente justificada pelo órgão central do sistema 
administrativo, essa atividade deverá ser priorizada no Núcleo de Controle Interno.    
3.1.2 – O extrato para publicação deverá conter o seguinte conteúdo: 
 

NORMA DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE NPC S...-0../202.. 
Versão: 01  
Unidade Responsável: ......  
Data da aprovação: 

 “Dispõe sobre a ..... (transcrever da parte FINALIDADE que consta da NPC aprovada) 
 
Disponível na íntegra em: indicar o endereço eletrônico.” 

 
4 – Nos termos do art. 10 da Resolução CSDP nº 320, de 16 de maio de 2022, a Norma de 
Procedimentos de Controle ou suas alterações será assinada pelo(a) titular do órgão central do 
respectivo sistema administrativo, como responsável pela elaboração do documento, e pelo 
seu superior hierárquico (quando aplicável), sendo aprovada pelo(a) Defensor(a) Público(a)-
Geral, com possibilidade de delegação ao (à) Subdefensor(a) Público(a)-Geral. 
5 – Uma vez concluído o processo de aprovação da NPC, caberá à unidade responsável pelo 
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mapeamento de processos incluir no(s) respectivo(s) mapa(s) do(s) processo(s), a indicação 
dos pontos de controle, podendo mencionar o Capitulo e tópico(s) da NPC onde constam 
especificados os procedimentos de controle. à unidade responsável pelo documento adotar as 
seguintes providencias finais: 

a) inserir na quarta coluna da MRC a indicação dos Capítulos/Seções/Itens onde estão 
especificados as regras gerais e os procedimentos do controle na NPC; 

b) encaminhar o documento para disponibilização na parte LEGISLAÇÃO / Normas 
Atinentes ao Sistema de Controle Interno no site da DEP/PA; 

c) encaminhar o documento para disponibilização na parte do Sistema de Controle 
Interno na intranet.    

 

 
 
 
 


