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Apresentação 

 

A atividade de auditoria é uma das quatro macrofunções do sistema de controle interno governamental 

e possui papel fundamental na avaliação, na correção e no aprimoramento dos atos, contratos, 

programas de governo e políticas públicas. Não é demais dizer, portanto, que o empenho da gestão no 

desenvolvimento das técnicas de auditoria revela, no fundo, a preocupação em atender aos princípios 

basilares da Administração Pública. 

Atualmente, encontram-se à disposição da Administração Pública diversas normas técnicas de 

auditoria governamental, gerais e específicas, elaboradas por organismos nacionais e internacionais 

com expertise na área. O próprio Município de Belo Horizonte possui regulamentação sobre o tema, 

que foi recentemente atualizada e aprimorada pelo Decreto Municipal n. 16.769, de 9 de novembro de 

2017. 

Todavia, em razão da textura aberta da linguagem, a tarefa do intérprete e aplicador das normas não é 

das mais fáceis, tampouco pode ser exercida de forma exata ou matemática. Neste contexto, é 

possível que, diante de uma mesma situação fática, sujeitos diversos interpretem e apliquem uma 

norma técnica ou jurídica de maneiras divergentes. A situação, embora inevitável, não é desejável, e 

deve ser reduzida a patamares razoáveis, principalmente no âmbito dos órgãos de controle, cuja linha 

de ação deve se revelar um norte seguro de atuação para os gestores públicos. 

Neste sentido, a Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte, por intermédio de sua 

Subcontroladoria de Auditoria, elaborou e, agora, torna público o presente manual, que reúne 

orientações, em forma de textos, tabelas e modelos, a serem seguidas nos trabalhos de auditoria do 

Poder Executivo Municipal. Além disso, sob o prisma pragmático, o manual organiza, de forma escrita, 

a rotina de trabalho dos auditores e contempla as diversas fases de suas atividades, seguindo não só 

a legislação e as normas técnicas da área, mas também a experiência amadurecida do órgão, que 

possui identidade e cultura organizacional própria. 

O objetivo é auxiliar a operacionalização da auditoria, em especial, na interpretação das normas 

técnicas e jurídicas e, ao mesmo tempo, padronizar e aprimorar os atos e procedimentos. Espera-se, 

com isso, possibilitar que este importante instrumento de controle interno se reverta em benefício 

concreto à sociedade, cujo interesse deve nortear a atuação de todo e qualquer agente público. 

 

Leonardo de Araújo Ferraz 

Controlador-Geral do Município 



 

6  

SUMÁRIO 

1 - Introdução ......................................................................................................................................................... 11 

1.1 - Objetivo e Utilização ................................................................................................................................. 11 

1.2 - Complementaridade ................................................................................................................................. 11 

2 - Base Conceitual ................................................................................................................................................. 12 

2.1 - Controle Interno ........................................................................................................................................ 12 

2.2 - Sistema de Controle Interno .................................................................................................................... 12 

2.3 - Conceito de Auditoria .............................................................................................................................. 12 

2.3.1 - Auditoria de Regularidade ............................................................................................................... 13 

2.3.2 - Auditoria Operacional ou de Desempenho .................................................................................... 13 

2.4 - Risco de Auditoria..................................................................................................................................... 14 

3 - Normas de Auditoria ....................................................................................................................................... 15 

3.1 - Normas Gerais de Auditoria Pública ..................................................................................................... 15 

3.1.1 - Planejamento dos Trabalhos ............................................................................................................. 15 

3.1.2 - Coordenação dos Trabalhos de Auditoria ...................................................................................... 15 

3.1.3 - Estudo e Avaliação dos Controles Internos .................................................................................... 16 

3.1.4 - Observância de Leis e Regulamentos Aplicáveis .......................................................................... 16 

3.1.5 - Obtenção de Informações Probatórias ............................................................................................ 16 

3.1.6 - Análise das Demonstrações Financeiras ......................................................................................... 16 

3.1.7 - Análise de Impropriedades e Irregularidades ............................................................................... 16 

3.1.8 - Comunicação de Resultados ............................................................................................................. 16 

3.2 - Normas de Conduta do Profissional de Auditoria .............................................................................. 17 

3.2.1 - Principais Referências Normativas de Condutas .......................................................................... 17 

3.2.2 - Regras de Conduta do Auditor Interno .......................................................................................... 17 

4 - Procedimentos de Auditoria ........................................................................................................................... 19 

4.1 - Técnicas de Auditoria ................................................................................................................................. 19 

4.1.1 - Exame Documental ............................................................................................................................. 19 

4.1.2 - Inspeção Física .................................................................................................................................... 20 

4.1.3 - Conferência de Cálculos .................................................................................................................... 20 

4.1.4 - Observação .......................................................................................................................................... 21 

4.1.5 - Entrevista ............................................................................................................................................. 21 

4.1.6 - Confirmação Externa ......................................................................................................................... 21 

4.1.7 - Conciliações ......................................................................................................................................... 22 

4.1.8 - Análise das Contas Contábeis .......................................................................................................... 22 



 

7  

4.1.9 - Revisão Analítica ................................................................................................................................ 22 

4.1.10 - Corte das Operações (Cut-Off) ....................................................................................................... 22 

4.1.11 - Rastreamento .................................................................................................................................... 22 

4.1.12 - Correlação entre as Informações Obtidas ..................................................................................... 22 

4.2 - Papéis de Trabalho ..................................................................................................................................... 23 

4.2.1 - Objetivos dos Papéis de Trabalho .................................................................................................... 23 

4.2.2 - Elaboração de Papéis de Trabalho ................................................................................................... 23 

4.3 - Amostragem ............................................................................................................................................... 24 

5 - Programação Anual das Atividades de Auditoria ...................................................................................... 25 

5.1 - Dimensionamento da Força de Trabalho ............................................................................................... 25 

5.2 - Seleção das Prioridades de Auditoria .................................................................................................... 25 

5.2.1 - Materialidade, Relevância, Risco e Oportunidade ........................................................................ 26 

5.2.2 - Matriz de Riscos ................................................................................................................................. 26 

5.3 - Objetivos das Atividades de Auditoria .................................................................................................. 27 

5.4 - Demandas Externas .................................................................................................................................. 27 

5.5 - Modelo de Programação Anual de Auditoria ....................................................................................... 27 

5.6 - Modelo de Alocação de Horas Técnicas por Auditor .......................................................................... 27 

6 - Fases das Auditorias da SUAUDI .................................................................................................................. 28 

7 - Instauração ........................................................................................................................................................ 29 

7.1 - Designação ................................................................................................................................................. 29 

7.2 - Reunião Inicial ........................................................................................................................................... 29 

7.2.1 - Modelo de Ata de Reunião ............................................................................................................... 30 

8 - Planejamento de Auditoria ............................................................................................................................. 31 

8.1 - Visão Geral do Objeto ............................................................................................................................... 31 

8.1.1 - Controles Internos .............................................................................................................................. 32 

8.1.2 - Riscos de Auditoria ............................................................................................................................ 32 

8.2 - Objetivo e Escopo da Auditoria .............................................................................................................. 33 

8.2.1 - Questões de Auditoria ....................................................................................................................... 33 

8.3 - Metodologia de Trabalho ......................................................................................................................... 33 

8.3.1 - Informações Requeridas e suas Fontes de Informação ................................................................. 33 

8.3.2 - Procedimentos de Auditoria ............................................................................................................. 34 

8.4 - Instrumentos de Planejamento ................................................................................................................ 34 

8.4.1 - Matriz de Planejamento ..................................................................................................................... 35 

8.4.2 - Cronograma da Auditoria ................................................................................................................. 36 

8.4.3 - Programa de Auditoria ...................................................................................................................... 37 

8.4.4 - Projeto de Auditoria........................................................................................................................... 37 

9 - Execução ............................................................................................................................................................ 39 



 

8  

9.1 - Atributos dos Achados de Auditoria ..................................................................................................... 40 

9.2 - Desenvolvimento dos Achados ............................................................................................................... 40 

9.3 - Matriz de Achados .................................................................................................................................... 41 

9.3.1 - Modelo de Matriz de Achados ......................................................................................................... 41 

9.3.2 - Auxílio para Registro de Achados ................................................................................................... 42 

9.4 - Divulgação dos Achados de Auditoria .................................................................................................. 43 

9.4.1 - Modelo de Divulgação dos Achados de Auditoria ....................................................................... 44 

9.4.2 - Aprovação dos Resultados da Auditoria e Encaminhamento ao Auditado .............................. 44 

9.5 - Manifestação do Auditado ....................................................................................................................... 45 

9.6 - Solicitação de Auditoria ........................................................................................................................... 45 

9.6.1 Modelo de Solicitação de Auditoria ................................................................................................... 46 

9.7 - Proposta de Nova Auditoria.................................................................................................................... 46 

9.7.1 - Modelo de Proposta de Nova Auditoria ......................................................................................... 47 

10 - Relatório de Auditoria ................................................................................................................................... 48 

10.1 - Conteúdo do Relatório de Auditoria .................................................................................................... 48 

10.1.1 - Introdução ......................................................................................................................................... 49 

10.1.2 - Achados de Auditoria...................................................................................................................... 51 

10.1.3 - Achados Não Decorrentes da Investigação das Questões de Auditoria .................................. 51 

10.1.4 -  Conclusão ........................................................................................................................................... 52 

10.1.5 - Proposta de Encaminhamento ........................................................................................................ 52 

10.1.6 - Anexos ............................................................................................................................................... 52 

10.1.7 - Critérios Gerais de Redação ............................................................................................................ 53 

10.2 - Relatório de Complementação .............................................................................................................. 54 

10.3 - Relatório de Controle Interno ................................................................................................................ 55 

10.4 - Aprovação do Diretor e Assinatura ...................................................................................................... 55 

10.5 - Encaminhamento do Relatório à CTGM .............................................................................................. 55 

11 - Deliberação ...................................................................................................................................................... 56 

11.1 - Encerramento da Auditoria Sem Ressalva .......................................................................................... 56 

11.2 - Encerramento da Auditoria Com Nota de Ressalva .......................................................................... 56 

11.3 - Expedição de Recomendação para Saneamento de Irregularidade ou Aprimoramento de 

Gestão .................................................................................................................................................................. 57 

11.4 - Celebração de Termo de Compromisso de Gestão - TCG ................................................................. 58 

11.5 - Instauração de Tomada de Contas Especial - TCE ............................................................................. 59 

11.6 - Conversão em Tomada de Contas Especial - TCE.............................................................................. 59 

11.7 - Comunicação ao Tribunal de Contas de MG ...................................................................................... 59 

11.8 - Comunicação à Subcontroladoria de Correição.................................................................................. 60 

11.9 - Conversão em Processo Administrativo de Responsabilização ....................................................... 61 



 

9  

12 - Monitoramento ............................................................................................................................................... 63 

12.1 - Monitoramento do Termo de Compromisso de Gestão .................................................................... 63 

12.2 - Monitoramento das Recomendações .................................................................................................... 64 

12.3 - Relatório de Monitoramento ................................................................................................................. 66 

12.3.1 - Aprovação do Diretor e Assinatura do Relatório de Monitoramento ...................................... 66 

12.4 - Deliberações Pós-Monitoramento ......................................................................................................... 66 

12.4.1 - Adimplemento .................................................................................................................................. 66 

12.4.2 - Comunicação ao Prefeito Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais .. 66 

13 - Estudo Técnico ................................................................................................................................................ 68 

13.1 - Relatório de Estudo Técnico .................................................................................................................. 68 

13.1.1 - Relatório de Complementação de Estudo Técnico ...................................................................... 69 

14 - Glossário .......................................................................................................................................................... 70 

15 - Referências ...................................................................................................................................................... 71 

16 - Considerações Finais ..................................................................................................................................... 72 



 

10  

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Riscos de auditoria .............................................................................................................................. 13 

Figura 2 - Matriz de Probabilidade e Impacto ................................................................................................... 25 

Figura 3 – Fase de Planejamento ......................................................................................................................... 30 

Figura 4 – Indício x Achado ................................................................................................................................. 38 

Figura 5 – Atributos do Achado .......................................................................................................................... 39 

Figura 6 – Desenvolvimento dos Achados ........................................................................................................ 40 

Figura 7 – Relatório de Auditoria ........................................................................................................................ 53 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Tipos de Risco de Auditoria ............................................................................................................... 13 

Tabela 2 - Tipos de Amostragem ......................................................................................................................... 23 

Tabela 3 - Modelo de Programação Anual de Auditoria ................................................................................. 26 

Tabela 4 - Modelo de Alocação de Horas Técnicas por Auditor .................................................................... 26 

Tabela 5 - Modelo de Matriz de Planejamento .................................................................................................. 35 

Tabela 6 - Modelo de Cronograma dos Trabalhos ............................................................................................ 35 

Tabela 7 - Modelo de Programa de Auditoria ................................................................................................... 36 

Tabela 8 - Modelo de Projeto de Auditoria ........................................................................................................ 37 

Tabela 9 - Modelo de Matriz de Achados .......................................................................................................... 40 

Tabela 10 - Modelo de Divulgação dos Achados de Auditoria ...................................................................... 43 

Tabela 11 - Modelo de Proposta de Nova Auditoria ........................................................................................ 46 

 



 

11  

 

1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - Objetivo e Utilização 

Este Manual tem por objetivo a orientação para as atividades de auditoria a serem executadas pelos 
auditores da Subcontroladoria de Auditoria. Deve ser utilizado como fonte de consulta e guia prático 
para o exercício de suas atividades. 

1.2 - Complementaridade 

Como complemento a este Manual deve-se atentar para a observância às seguintes normas: 

 Normas Internacionais das Instituições Supremas de Auditoria (ISSAI) e orientações aprovadas pela 
Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

 Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) do Instituto Rui Barbosa (IRB) 

 Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

 Normas complementares ou supletivas editadas pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 

 Súmulas, decisões e acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU). 

 Súmulas, decisões e acórdãos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). 

 Súmulas e orientações da Controladoria-Geral do Município (CTGM). 

 Diretrizes e princípios da Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NCASP). 

 Orientações técnicas expedidas pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP). 

 Information System Audit and Control Association (ISACA) e boas práticas apresentadas pelo 
framework COBIT. 

 Demais normas pertinentes à atividade de Auditoria Aplicada ao Setor Público. 
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2 - BASE CONCEITUAL 

2.1 - Controle Interno 

O controle interno pode ser definido como o conjunto de políticas e procedimentos, utilizados pelo 
administrador, de forma integrada, estruturado para enfrentar os riscos e fornecer razoável segurança 
no alcance de objetivos tais como: execução econômica, eficiente, eficaz, efetiva e ética da finalidade 
da entidade; adesão a normas e regulamentos aplicáveis (leis, decretos, etc.) e a políticas de gestão; 
salvaguarda de bens e informações; qualidade dos registros contábeis e elaboração tempestiva de 
informações financeiras e de gestão. 

O órgão responsável pelo controle interno deve atuar, preferencialmente, de maneira preventiva, 
permanente e voltada para a correção de eventuais irregularidades. 

2.2 - Sistema de Controle Interno 

A Constituição Federal, em seu artigo 74, prevê a atuação do sistema de controle interno no âmbito 
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário: 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I -  avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

II -  comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; 

III -  exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 
dos direitos e haveres da União; 

IV -  apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

Com relação ao controle interno municipal, o art. 31 da Constituição Federal prevê: 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno 
do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

Portanto, o sistema de controle interno consubstancia-se em um conjunto de ações, determinadas pela 
administração pública, para avaliação da gestão e aplicação de recursos públicos, por meio de 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 

2.3 - Conceito de Auditoria 

Auditoria é o processo sistemático, documentado e independente de se avaliar objetivamente uma 
situação ou condição para determinar a extensão na qual critérios são atendidos, obter evidências 
quanto a esse atendimento e relatar os resultados dessa avaliação a um destinatário predeterminado. 
(TCU, 2010) 1 

Esse conceito traz explícita a noção de que a auditoria é um processo e, como tal, é um conjunto de 
atividades, funções e tarefas identificadas, que ocorrem em um período de tempo e produzem 
determinado resultado. Adicionalmente, por meio das principais características gerais, descreve o 
cerne da atividade de auditoria, permitindo que suas partes possam ser exploradas para uma melhor 
compreensão do conceito geral, como abordado nos subitens seguintes. 

 Processo sistemático: a auditoria é um processo de trabalho planejado e metódico, pautado em 
avaliações e finalizado com a comunicação de seus resultados. 

                                                      
1
 Nesse manual foi adotado o conceito de Auditoria apresentado nas Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União.  
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 Processo documentado: o processo de auditoria deve ser fundado em documentos e padronizado 
por meio de procedimentos específicos, de modo a assegurar a sua revisão e a manutenção das 
evidências obtidas. Isso implica que a entidade de auditoria deve formalizar um método para executar 
suas auditorias, estabelecendo os padrões que elas deverão observar, incluindo regras claras quanto 
à documentação. 

 Processo independente: a auditoria deve ser realizada por pessoas com independência em relação 
às organizações, aos programas, aos processos, às atividades, aos sistemas e aos objetos 
examinados para assegurar a objetividade e a imparcialidade dos julgamentos. 

 Avaliação objetiva: os fatos devem ser avaliados com a mente livre de vieses. A avaliação objetiva 
leva a julgamentos imparciais, estritamente adequados às circunstâncias, precisos e refletem na 
confiança no trabalho do auditor. 

 Situação ou condição: o estado ou a situação existente do objeto da auditoria, encontrado pelo 
auditor durante a execução do trabalho de auditoria.      

 Critério: referencial a partir do qual o auditor faz seus julgamentos em relação à situação ou 
condição existente. Reflete com deveria ser a gestão. A eventual discrepância entre a situação 
existente e o critério originará o achado de auditoria. 

 Evidências: elementos de comprovação da discrepância (ou não) entre a situação ou condição 
encontrada e o critério de auditoria. 

 Relato de resultados: os resultados de uma avaliação de auditoria são relatados a um destinatário 
predeterminado, que normalmente não seja a parte responsável, por meio de um relatório, instrumento 
formal e técnico no qual o auditor comunica o objetivo, o escopo, a extensão e as limitações do 
trabalho, os achados de auditoria, as avaliações, opiniões e conclusões, conforme o caso, e 
encaminha suas propostas. 

Auditoria governamental consiste na aplicação da técnica de auditoria na administração pública. É um 
elemento chave para que o administrador público cumpra seu dever de responder por 
responsabilidade outorgada perante o público (accountability). 

Quanto à natureza, as auditorias são classificadas em: auditoria de regularidade e auditoria 
operacional ou de desempenho. 

2.3.1 - Auditoria de Regularidade 

A auditoria de regularidade é a avaliação independente para determinar se um particular objeto está 
em conformidade com normas identificadas como critérios. Essas normas podem incluir regras, leis, 
regulamentos, resoluções orçamentárias, políticas, códigos estabelecidos, acordos ou os princípios 
gerais que regem a gestão responsável do setor público e a conduta dos agentes públicos (ISSAI 400). 

2.3.2 - Auditoria Operacional ou de Desempenho 

A auditoria operacional ou de desempenho é o exame independente, objetivo e confiável que analisa 
se empreendimentos, sistemas, operações, programas, atividades ou entidades estão operando em 
conformidade com os princípios de economicidade, eficiência e efetividade, bem como se há espaço 
para aperfeiçoamento. (ISSAI 3000) 

As auditorias operacionais possuem características próprias que as distinguem das auditorias tradicionais. Ao 
contrário das auditorias de regularidade, que adotam padrões relativamente fixos, as auditorias operacionais, 
devido à variedade e complexidade das questões tratadas, possuem maior flexibilidade na escolha de temas, 
objetos de auditoria, métodos de trabalho e forma de comunicar as conclusões de auditoria (TCU, 2010). 

A auditoria operacional emprega ampla seleção de métodos de avaliação e investigação de diferentes áreas do 
conhecimento, em especial das ciências sociais (ISSAI 3000/1.2, 2.2, 2004; ISSAI 400/4,21, 2001). 

Algumas áreas de estudo, em função de sua especificidade, necessitam de conhecimentos especializados e 
abordagem diferenciada, como é o caso das avaliações de programa, auditoria de tecnologia de informação e 
de meio ambiente (ISSAI 3000/1.7, Apêndices 5 e 6, 2004). 
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2.4 - Risco de Auditoria 

O risco é representado pela possibilidade de que um evento ocorrerá e afetará negativamente a 
realização dos objetivos (COSO II - ERM). 

Risco de auditoria, por sua vez, consiste na possibilidade de o auditor chegar a conclusões 
equivocadas ou incompletas (TCU, 2010). 

A avaliação de risco é o processo de identificação e análise dos riscos relevantes para o alcance dos 
objetivos da entidade e para determinar uma resposta apropriada (INTOSAI). 

Dado que as condições governamentais, econômicas, industriais, regulatórias e operacionais estão em 
constante transformação, a avaliação de risco deve ser um processo permanente. Isso envolve a 
identificação e a análise das condições modificadas e de oportunidades e riscos (ciclo de avaliação de 
risco), assim como a adaptação do controle interno, no sentido de lidar com novos riscos (INTOSAI). 

O risco de auditoria possui três componentes: 

 Risco Inerente. 

 Risco de Controle. 

 Risco de Detecção. 

Tipo de Risco Descrição 

Risco Inerente É o risco que está relacionado com as atividades operacionais da entidade, 
normalmente este risco já existe, é intrínseco da natureza das ações e negócios da 
entidade auditada. 

Risco de Controle Ocorre quando um erro ou uma fraude não foi prevenido, detectado e corrigido 
tempestivamente pelo sistema de controle interno da entidade. O risco pode ser 
relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções. 

Risco de Detecção Risco do auditor não detectar distorções, erros ou fraude na entidade auditada. Está 
ligado ao grau de eficácia dos procedimentos conduzidos pelo auditor. 

Tabela 1 - Tipos de Risco de Auditoria 

Esquematicamente, pode-se relacionar os riscos como: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Riscos de auditoria 

Considerando que é praticamente impossível reconstituir todas as operações realizadas pelos gestores 
públicos, o auditor tem de aceitar um determinado grau de risco de auditoria. 

Risco de Distorção Relevante é o risco total da entidade auditada, ou seja, o produto do Risco Inerente e do Risco 
de Controle. 

 
Risco de Auditoria 
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3 - NORMAS DE AUDITORIA 

3.1 - Normas Gerais de Auditoria Pública 

Para a execução dos trabalhos de auditoria é necessária a fiel observância de normas que contenham 
critérios gerais e procedimentos básicos que propiciem ao auditor uma atuação objetiva, sistemática e 
equilibrada na obtenção de informações e evidências, base para fundamentar suas avaliações, 
opiniões e conclusões. 

As normas de auditoria alcançam todas as etapas do trabalho de auditoria, ou seja, do planejamento à 
comunicação dos resultados. 

Nos tópicos seguintes, estão descritas normas gerais de auditoria aplicáveis ao planejamento e 
execução dos trabalhos. 

3.1.1 - Planejamento dos Trabalhos 

O planejamento geral da Subcontroladoria de Auditoria deve documentar e justificar as seleções 
realizadas, calcando-se em modelos que incluam métodos de seleção e priorização fundamentados 
em critérios de relevância, materialidade, risco e oportunidade, dentre outras técnicas de alocação da 
capacidade operacional. 

A demanda potencial por trabalhos de auditoria, originada de iniciativas externas, deve ser 
considerada quando da elaboração do planejamento geral. 

Cada trabalho de auditoria deve ser adequadamente planejado, de forma a prever a natureza, a 
extensão e a profundidade dos procedimentos que nele serão empregados. 

3.1.2 - Coordenação dos Trabalhos de Auditoria 

A coordenação dos trabalhos de auditoria visa garantir a fidelidade da execução da auditoria em 
relação a seu planejamento, no acompanhamento e na qualidade dos resultados alcançados. Dar-se-á 
em todas as etapas dos trabalhos, desde o planejamento até a revisão e aprovação do relatório 
produzido pelas equipes e dos respectivos papéis de trabalho. 

A coordenação deve ser orientada tanto para o conteúdo como para o método de auditoria e deve 
abranger, ainda, a verificação dos seguintes aspectos: 

 Planejamento dos trabalhos. 

 Aplicação de procedimentos e técnicas de auditoria em conformidade com o programa de auditoria. 

 Formulação dos papéis de trabalho. 

 Consistência entre diagnósticos e conclusões em relação aos fatos observados. 

 Pertinência dos trabalhos em relação aos objetivos da auditoria. 

 Precisão, clareza e objetividade dos relatórios e pareceres de auditoria emitidos. 

 Cumprimento das normas e procedimentos de auditoria de aplicação geral. 

A independência é um princípio fundamental aplicado à ação de controle, no qual o auditor tem 
autonomia para elaborar o relatório e emitir opinião, desde que siga as demais regras atinentes ao 
trabalho realizado. 

O exercício da coordenação não deve implicar no cerceamento da liberdade e flexibilidade dos componentes 
da equipe, necessárias a seu desenvolvimento profissional. 
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A hierarquia representa um poder da Administração que se caracteriza pela existência de graus de 
subordinação entre os diversos órgãos e agentes do Poder Executivo. Neste sentido, a independência 
não impede que os relatórios de auditoria, que têm caráter institucional, sejam examinados, discutidos 
e revisados pelos superiores hierárquicos, com vistas a aprimorá-los, sob o aspecto redacional e 
técnico, especialmente quando houver deficiências nos papéis de trabalho e nas evidências que o 
suportam. Desse modo, não se confunde a independência com a hierarquia. 

3.1.3 - Estudo e Avaliação dos Controles Internos 

Antes do início de um trabalho de auditoria propriamente dito, é importante o estudo e a avaliação dos 
sistemas de controles contábeis, administrativos e operacionais das unidades da organização a ser 
auditada. De acordo com o grau de confiabilidade dos controles avaliados, serão estabelecidos os 
procedimentos de auditoria aplicáveis. 

3.1.4 - Observância de Leis e Regulamentos Aplicáveis 

Os trabalhos de auditoria devem ser planejados de forma a garantir adequadamente a detecção de 
atos ilegais que possam afetar, de forma significante, os objetivos da auditoria e de situações ou 
operações indicadoras de atos ilegais que possam ter um efeito indireto sobre os resultados da 
auditoria. 

3.1.5 - Obtenção de Informações Probatórias 

A obtenção de informações probatórias necessárias e suficientes à fundamentação objetiva de 
achados e conclusões de auditoria deve ser adequada, pertinente e razoável. 

As informações devem se pautar no juízo do auditor através da aplicação de testes e provas, 
consideradas as circunstâncias que envolvem o trabalho. 

As informações probatórias devem ser documentadas adequadamente nos papéis de trabalho, 
incluindo a fundamentação e o alcance do planejamento, do trabalho executado e das constatações da 
auditoria. 

Devem ser observadas as seguintes propriedades nas informações probatórias: 

 Finalidade - Oferta de elementos suficientes à sustentação da opinião exarada pelo auditor. 

 Qualidade - Suficiência, adequação, pertinência, critérios fundamentados. 

3.1.6 - Análise das Demonstrações Financeiras 

A análise das demonstrações contábeis é o procedimento usado para constatação da veracidade das 
informações contábeis e fiscais, além de levantamentos de composições de saldos, conciliações, etc. 
Tem como objetivo averiguar se tais demonstrativos estão representando apropriadamente a situação 
orçamentária, financeira e patrimonial do órgão/entidade auditado e se as normas contábeis para sua 
elaboração e divulgação estão sendo seguidas. 

3.1.7 - Análise de Impropriedades e Irregularidades 

Indícios de impropriedades ou irregularidades em transações ou procedimentos, mesmo naqueles que 
não compõem o escopo inicial do trabalho de auditoria, deverão constar dos apontamentos do auditor, 
com vistas à adoção das medidas e providências pertinentes. 

A forma como esse apontamento deve ser registrado será tratada no Capítulo 9. 

3.1.8 - Comunicação de Resultados 

Os resultados das auditorias devem ser comunicados e divulgados, com as adequadas propostas de 
encaminhamento. 
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3.2 - Normas de Conduta do Profissional de Auditoria 

3.2.1 - Principais Referências Normativas de Condutas 

Diretamente relacionados aos profissionais de auditoria da Subcontroladoria de Auditoria no 
desempenho de seus trabalhos, destaca-se, a seguir, alguns dispositivos de previsão de direitos e 
deveres que constam nos seguintes e principais instrumentos normativos: Lei nº 7.169, de 30 de 
agosto de 1996 - Estatuto dos Servidores de Belo Horizonte, Decreto Municipal nº 16.769, de 09 de 
novembro de 2017, Código de Ética do Agente Público Municipal e da Alta Administração Municipal e 
Circular AGM nº 001/2012, de 10 de maio de 2012. 

The Institute of Internal Auditors – IIA é a entidade internacional dedicada ao desenvolvimento 
profissional contínuo do auditor interno e da profissão de auditoria interna. Como referências 
estabelecidas por este instituto têm- se as Normas Internacionais para o Exercício Profissional da 
Auditoria Interna. 

Em âmbito nacional, os auditores devem observar as Normas de Auditoria Governamental 3000, 
relativas aos profissionais de auditoria governamental, elaboradas a partir dos Princípios 
Fundamentais de Auditoria Governamental incluídos nas normas da INTOSAI, assim como os 
preceitos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e de outras instituições 
internacionais, além da legislação pertinente aos Tribunais de Contas brasileiros e da experiência 
prática de seus profissionais de auditoria. 

3.2.2 - Regras de Conduta do Auditor Interno 

O exercício da atividade de auditoria requer do auditor interno a conduta, no desempenho de suas 
atividades, baseada nos seguintes princípios, requisitos e regras: 

 Independência – A execução dos trabalhos de auditoria, desde a fase do planejamento até o fim 
dos trabalhos, deve calcar-se nos seguintes aspectos: soberania, imparcialidade e objetividade. 

 Competência – O auditor, no exercício de sua atividade profissional, deve possuir um conjunto de 
conhecimentos técnicos, necessários à execução dos trabalhos. 

 Zelo e Cautela – No desempenho de suas tarefas, o auditor necessita agir com cautela e zelo 
profissional. Desta forma deve observar os princípios de ética profissional, as normas gerais de 
auditoria e o emprego apropriado de procedimentos de auditoria. 

 Conduta Profissional e Cortesia – O auditor deve ser cortês no trato verbal e escrito com as 
unidades auditadas, sem, contudo, abrir mão das prerrogativas de seu cargo, além de manter atitude 
de serenidade e comportar-se de maneira compatível com a exigida pelo cargo. 

 Sigilo Profissional – O auditor deve guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em 
decorrência do exercício de suas atividades, exceto quando da regular comunicação de resultados 
acompanhada da respectiva proposta de encaminhamento. 

 Objetividade – Implica em não ter conflito de interesse, preservando sempre sua independência, 
de fato e na aparência. 

 Ceticismo Profissional – O ceticismo profissional é necessário para a apuração imparcial das 
evidências de auditoria. O auditor deve questionar a veracidade das informações colhidas, a 
confiabilidade dos dados, as respostas a indagações, a experiência passada de honestidade e 
integridade da unidade auditada e outras informações relevantes para o trabalho de auditoria. 

 Julgamento Profissional2 – Consiste em interpretar as exigências éticas e técnicas de sua 
profissão, as normas de auditoria e as informações coletadas ao longo de seu trabalho, para chegar a 
uma conclusão. Enfim, é usar sua competência para tomar uma decisão e escolher o caminho a 
seguir. O julgamento profissional é necessário, particularmente, em decisões como: 

                                                      
2
 Barreto & Graeff. Auditoria. 2012. 
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• Definir materialidade e risco de auditoria. 

• Determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria. 

• Determinar a amostragem a ser considerada na aplicação dos procedimentos e testes de 
auditoria. 

• Avaliar se a evidência de auditoria foi objetiva, suficiente e apropriada, e se algo mais precisa ser 
feito para que sejam cumpridos seus objetivos. 

• Extrair conclusões baseadas nas evidências de auditoria obtidas. 
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4 - PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

Os procedimentos de auditoria são verificações e averiguações que detalham o modo de proceder 
para reunir evidências que permitam aferir a discrepância, ou não, de uma condição em relação a 
determinado critério de auditoria. 

Detalham os exames que o auditor deverá executar para analisar as informações necessárias à 
formulação de seu julgamento, responder as questões de auditoria e fundamentar suas conclusões e 
propostas. Devem descrever em pormenor o que deve ser feito e como deve ser feito, indicando os 
testes que serão aplicados e as técnicas de auditoria que serão utilizadas. 

4.1 - Técnicas de Auditoria 

As técnicas de auditoria são as formas ou maneiras utilizadas na aplicação dos procedimentos com 
vistas à obtenção de diferentes tipos de evidências ou ao tratamento de informações. 

Técnica de auditoria não é sinônimo de procedimento de auditoria. Procedimentos de auditoria 
consistem no detalhamento, passo a passo, das atividades necessárias para obtenção e tratamento de 
informações. Já as técnicas servem de base aos procedimentos. 

Na aplicação das técnicas de auditoria deve ser observada a finalidade específica de cada uma, na 
execução de exames, de modo a evitar o desperdício de recursos humanos e de tempo. 

As principais técnicas de auditoria abrangem os seguintes grupos de procedimentos: 

 Exame documental. 

 Inspeção física. 

 Conferência de cálculos. 

 Observação. 

 Entrevista. 

 Confirmação Externa. 

 Conciliações. 

 Análise das contas contábeis. 

 Revisão analítica. 

 Corte das operações (Cut-Off). 

 Rastreamento. 

 Correlação entre as informações obtidas. 

4.1.1 - Exame Documental 

Exame Documental é a técnica adotada para as transações ou operações que, por exigências legais, 
comerciais ou de controle, devem ser respaldadas em documentos originais. 

Para a técnica de exame da documentação original, os documentos deverão atender às seguintes 
condições: 

 A documentação deve ser fidedigna e merecedora de crédito. 

 A transação deve se referir à operação normal e estar de acordo com os objetivos da entidade. 

 A operação e os documentos devem estar aprovados por pessoa autorizada. 
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 O registro das operações deve ser adequado e a documentação deve ser hábil, devendo haver, 
também, correspondência contábil e fiscal, dentre outras. 

4.1.2 - Inspeção Física 

A Inspeção Física consiste na técnica de auditoria efetuada in loco, permitindo ao auditor formar 
opinião quanto à existência física do objeto ou item a ser examinado, no que tange à quantidade, 
qualidade, estado e demais condições em geral. 

O exame físico possui as seguintes características: 

 Existência física – Comprovação visual da existência do item. 

 Autenticidade – Discernimento da fidedignidade do item. 

 Quantidade – Apuração adequada da quantidade real física. 

 Qualidade – Comprovação visual ou laboratorial de que o objeto examinado permanece em 
perfeitas condições de uso. 

 

Primeiramente, é preciso conhecer, no plano formal, o que será inspecionado. Em outras palavras, é 
necessário buscar o parâmetro registrado no documento, a exemplo, de um termo de trabalho para o 
caso de convênio, ou projeto para o caso de uma construção, sem prejuízo de o confronto ser feito 
posteriormente à inspeção. A vantagem do parâmetro de confronto é que permite, dentre outras 
funcionalidades, vantagem na apuração em campo. 

A inspeção física não se limita somente ao controle visual, sendo necessário, muitas vezes, o auditor 
se valer de indagações com o objetivo de buscar esclarecimentos para compor seu juízo. 

Além disso, a inspeção física poderá ser fotografada, a fim de documentar o que o auditor viu e julgou 
importante registrar. 

 

Além da inspeção física o auditor poderá se valer de visitas aos órgãos/entidades auditados com o 
objetivo de participar da reunião de abertura e de divulgação dos achados de auditoria, obter 
documentação, coletar informações ou esclarecimentos, verificar documentos in loco, aplicar 
questionários de avaliação dos controles internos, realizar testes, análises e entrevistas. 

4.1.3 - Conferência de Cálculos 

A Conferência de Cálculos é a técnica utilizada com o objetivo de verificar a exatidão dos valores 
presentes nos diversos documentos examinados, tais como nas demonstrações financeiras, fichas de 
controle de estoque, planilhas de medições, folhas de pagamento e outros elementos, conforme o 
assunto objeto dos exames. 

 

 

Em campo, o auditor deve identificar-se adequadamente ao entrevistado e explicar o propósito de sua visita, 
de modo a esclarecer eventuais dúvidas. 

Nos casos de obras e serviços de engenharia, a verificação física deve ocorrer, preferencialmente, de forma 
concomitante à execução destes, permitindo avaliar os avanços da atividade contratada. 

As visitas em campo são procedimentos necessários em vários tipos de auditoria. São utilizadas para 
verificação de objetos de auditoria com existência física, tais como bens, estoques, obras, instalações de 
empresas, funcionários. Permitem testar a efetividade dos controles internos administrativos, particularmente 
daqueles relativos à segurança de quantidades físicas ou qualidades de bens tangíveis, como por exemplo, 
contagem de estoques, validade de extintores de incêndio, medição de obra. 
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4.1.4 - Observação 

A Observação é a técnica utilizada para identificar visualmente erros, problemas ou deficiências em 
determinado processo ou operação. 

A observação consiste no exame de processos e procedimentos executados por outros, por exemplo, 
a observação pelo auditor da contagem de ativos na elaboração de inventários. 

Muitas vezes, o procedimento de observação é mais efetivo quando feito de surpresa, evitando que o 
processo observado possa ser alterado ou feito de uma forma diferente da usual. 

4.1.5 - Entrevista 

Entrevista é a técnica de coleta de informações junto a pessoas conhecedoras de situações de 
interesse para a auditoria em curso. 

A entrevista deve ser conduzida de forma produtiva, observando-se os seguintes aspectos: 

 O auditor deve identificar-se adequadamente ao entrevistado e explicar o propósito de sua 
entrevista, de modo a esclarecer eventuais dúvidas. 

 A sua postura deve ser exclusivamente a de buscar informações, não estimulando o debate e as 
contra-argumentações, a fim de que o entrevistado coopere com o trabalho. 

 O auditor deve ter em mente que a informação representa somente uma opinião ou um dado que 
precisa ser respaldado por outros documentos, de modo a assegurar a sua confiabilidade, ainda que 
confirmada por escrito pela pessoa entrevistada. 

 Caso a opinião do entrevistado seja relevante e colabore com outras evidências já detectadas, deve 
ser relatada, a fim de subsidiar as conclusões a serem formuladas. 

 As perguntas a serem feitas ao entrevistado devem ser diretas e simples, caso contrário, podem 
comprometer a segurança da resposta. 

 Tudo o que foi declarado pelo entrevistado poderá ser reduzido a termo e assinado pelo 
entrevistado. Tal procedimento assegura o registro das declarações e permite a qualquer um, a 
qualquer tempo, recorrer aos dados e informações declaradas todas as vezes que delas se pretender 
rememorar. 

4.1.6 - Confirmação Externa 

A Confirmação Externa é a técnica utilizada pelo auditor para a obtenção, diretamente com terceiros, 
externos à entidade auditada, de confirmação formal e independente, de informações obtidas 
internamente. 

Dicas para entrevistas e questionários 

- Não faça duas perguntas simultaneamente. 

- Evite perguntas cuja resposta dependa demais da memória do entrevistado. 

- Evite perguntas embaraçosas, que intimidem ou exponham o entrevistado. 

- Evite termos técnicos, eruditos e expressões em outros idiomas. 

- Use frases curtas. 

- Direcione a pergunta a quem realmente detém a informação. 

- Não se convença facilmente e não assuma o discurso do entrevistado. 

- Não responda pela pessoa. Só interrompa se necessário e nunca complete a frase. 

- Não concorde nem discorde do entrevistado. Apenas ouça. 
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4.1.6.1 Circularização 

A Circularização é um tipo especial de confirmação, no qual o auditor pede à entidade auditada que 
expeça cartas dirigidas a terceiros (credores, fornecedores, instituições financeiras, etc.) solicitando 
que confirmem diretamente ao auditor determinado fato. 

4.1.7 - Conciliações 

As Conciliações objetivam verificar a compatibilidade entre o saldo das contas sintéticas com aqueles 
das contas analíticas, no caso de conciliação contábil, ou ainda, o confronto dos registros mantidos 
pela entidade com os elementos recebidos de fontes externas. 

4.1.8 - Análise das Contas Contábeis 

4.1.8.1 - Exame dos Lançamentos Contábeis 

O Exame dos Lançamentos Contábeis é a técnica de auditoria usada para a constatação da 
veracidade das informações contábeis e fiscais, dentre outras, além de possibilitar levantamentos 
específicos nas análises, composição de saldos e conciliações. 

4.1.8.2 - Exame de Livros e Registros Auxiliares 

O Exame de Livros e Registros Auxiliares é a técnica utilizada para a verificação da fidedignidade dos 
registros que dão suporte ao registro principal. 

O uso dessa técnica deve sempre ser conjugado com o de outras que possam comprovar a 
fidedignidade do registro principal. 

4.1.9 - Revisão Analítica 

A Revisão Analítica visa à verificação do comportamento de valores significativos, mediante índices, 
quocientes, quantidades absolutas ou outros meios, com vistas à identificação de situações ou 
tendências atípicas. 

Na aplicação dos procedimentos de revisão analítica, devem ser considerados: 

 O objetivo dos procedimentos e o grau de confiabilidade dos resultados alcançáveis 

 A natureza do órgão/entidade e o conhecimento adquirido nas auditorias anteriores 

 A disponibilidade de informações, sua relevância, confiabilidade e comparabilidade. 

4.1.10 - Corte das Operações (Cut-Off) 

O Cut-Off é o corte interruptivo das operações ou transações para apurar, de forma seccionada, a 
dinâmica de um procedimento. Representa a “fotografia” do momento-chave de um processo. 

4.1.11 - Rastreamento 

O Rastreamento consiste em uma técnica de investigação minuciosa, com exame de documentos, 
setores, unidades, órgãos e procedimentos interligados, visando dar segurança à opinião da equipe de 
auditoria sobre o fato observado. 

4.1.12 - Correlação entre as Informações Obtidas 

A Correlação entre as Informações Obtidas é a técnica destinada a verificar a correlação entre as 
informações das diversas áreas de controle da unidade auditada. 
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4.2 - Papéis de Trabalho 

Os Papéis de Trabalho (PT’s) de auditoria representam o conjunto de documentos probatórios, registro 
de exames e anotações de informações relacionadas pelo auditor, que constituem as evidências 
obtidas ao longo da execução dos trabalhos e o fundamento da sua opinião. 

Os registros dos PT’s embasam, desde a formulação do planejamento até o relato das opiniões, 
críticas e sugestões emitidas pela equipe de auditoria. 

Na qualidade de documentação suporte ao trabalho de auditoria, os PT’s devem ser elaborados 
obedecendo aos seguintes preceitos básicos: lógica, concisão, correção linguística, clareza, limpeza, 
referenciação e indexação. 

4.2.1 - Objetivos dos Papéis de Trabalho 

Os principais objetivos dos PT’s são: 

 Atender às normas de auditoria geralmente aceitas. 

 Evidenciar o trabalho realizado e acumular as provas necessárias para suportar a opinião do 
auditor. 

 Auxiliar o auditor durante a execução de exame. 

 Fornecer meios para a revisão dos trabalhos por parte do coordenador. 

 Servir como base para a avaliação do auditor. 

 Manter dados e registros que possibilitem consultas, visando auxiliar os próximos trabalhos de 
auditoria. 

4.2.2 - Elaboração de Papéis de Trabalho 

Os papéis de trabalho devem ser elaborados de maneira a apresentar os detalhes mais relevantes no 
exame de auditoria. Portanto, devem ser completos quanto às informações e fatos importantes, ao 
escopo do trabalho efetuado, à fonte das informações obtidas e às opiniões e conclusões do auditor. 

Os PT’s devem ser adequadamente controlados para evitar que terceiros não autorizados tenham 
acesso às informações neles contidas. 

Na elaboração dos PT’s devem ser considerados os seguintes aspectos: 

 Elaborar somente os PT’s que tenham finalidade útil. 

 Devem ser escriturados, sempre que possível, em meio eletrônico, a fim de facilitar possíveis 
alterações durante a execução do trabalho. 

 Devem denotar esmero 

 As anotações devem limitar-se aos dados e informações necessários 

 As observações devem ser sucintas e com redação clara e compreensível. 

 A apresentação e o conteúdo devem permitir a compreensão, de imediato, por qualquer auditor que 
não tenha participado do trabalho. 

 Na parte superior devem ser identificados Órgão/Entidade, o item de análise, o Auditor, a data do 
exame e a respectiva referência alfanumérica. 

 Devem obedecer a uma ordem lógica: o programa de auditoria, o papel básico e os papéis 
detalhados. 

 Indicar a fonte de informações transcritas ou obtidas. 
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 Conter o objetivo, a extensão e a metodologia do trabalho, incluindo os critérios utilizados para a 
seleção da amostra. 

 Conter a descrição detalhada do trabalho executado e dos fatos incluídos, ou não, nos relatórios de 
auditoria. 

 Devem indicar as conclusões alcançadas. 

O registro dos Papéis de Trabalho deve ser sistêmico e não casuístico, pois auxiliam na evolução do 
tema a cada novo trabalho. 

4.3 - Amostragem 

O método de amostragem é empregado para a obtenção de informações sobre o todo (universo), 
quando só é viável ou recomendável o exame de uma parte dos elementos desse todo (amostra). 

Em auditoria, comumente são aplicados os métodos da Amostragem Estatística (ou Probabilística) e 
da Amostragem por Julgamento (ou Não Probabilística). 

                              Amostragem Estatística                                                                  Amostragem por Julgamento  
                                    (Probabilística)                       (Não Probabilística) 

Baseia-se em critérios matemáticos e exige que a amostra 
selecionada apresente um comportamento mensurável em termos 
das leis de probabilidade. Quando um teste de auditoria é 
baseado nela, seu resultado pode ser representativo da 
situação da população da qual foi extraída a amostra, dentro de 
um grau de confiança estipulado. 

Baseia-se em critérios pessoais decorrentes da 

experiência profissional do auditor e do seu conhecimento 

do setor em exame. 

Tabela 2 - Tipos de Amostragem 

A seleção da amostra, por qualquer método, obedecerá às seguintes fases: 

 Quantificação da amostra, dimensionada em função dos controles internos existentes na 
organização auditada e dos objetivos da auditoria, de forma que não seja demasiadamente grande a 
causar desperdício de tempo, nem excessivamente pequena a comprometer a confiabilidade dos 
resultados. 

 Seleção e identificação da amostra. 

 Seleção de procedimentos de auditoria aplicáveis à amostra. 

 Avaliação dos resultados da amostra. 

 

 

 

Sempre que possível, deverão ser observadas as disposições previstas na Norma Técnica de Auditoria 
Independente nº 530, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, por meio da Resolução CFC nº 
1.222/2009, que dispõe sobre o uso da amostragem nos procedimentos de auditoria. 

A elaboração tempestiva de documentação de auditoria suficiente e apropriada aprimora a qualidade da 
auditoria e facilita a revisão e a avaliação eficazes da evidência de auditoria e das conclusões obtidas antes da 
finalização do relatório do auditor.  A documentação elaborada após a execução do trabalho de auditoria tende 
a ser menos precisa do que aquela elaborada no momento em que o trabalho é executado. (NBCT A 230). 
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5 - PROGRAMAÇÃO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA 

A Programação Anual das Atividades de Auditoria, de responsabilidade do Subcontrolador de 
Auditoria, envolverá as atividades de auditoria a serem realizadas no ano-calendário, com definição 
das prioridades de atuação e a alocação da força de trabalho para a execução dos trabalhos 
programados. A programação será apresentada ao Controlador-Geral do Município, que dará ciência 
ao Prefeito Municipal. 

A programação das atividades deve possibilitar uma atuação mais eficiente e efetiva da 
Subcontroladoria de Auditoria, de modo a permitir que a capacidade operacional seja alocada em 
atividades que possuam maior potencial para contribuir para a melhoria da gestão pública e beneficiar 
a sociedade, selecionadas segundo critérios de materialidade, relevância, risco e oportunidade. 

Os Diretores têm papel importante na elaboração da Programação Anual, tanto no dimensionamento 
da força de trabalho, quanto na seleção das prioridades de auditoria estritamente ligadas à sua área 
de atuação, que devem ser previamente discutidas com sua equipe de auditores. 

A participação direta de todos os auditores deve ser incentivada, de maneira a aproveitar os 
conhecimentos e experiências profissionais de todos os membros do corpo técnico. 

A programação anual deverá conter as seguintes informações para cada atividade de auditoria 
relacionada: 

 Aspectos relevantes sobre o objeto da auditoria (política, programa, etc.) brevemente expostas. 

 As razões que motivaram a escolha da atividade da auditoria. 

 Principais objetivos esperados com a realização da atividade 

 Escopo desejado do trabalho 

 Estimativa de prazo para a execução 

5.1 - Dimensionamento da Força de Trabalho 

No dimensionamento da força de trabalho deverá ser considerada a alocação das horas técnicas dos 
auditores nas atividades de auditoria, na capacitação necessária para melhor desenvolvimento dos 
trabalhos e na participação em atividades especiais, levando-se também em conta a demanda 
potencial por ações de controle originadas de demandas externas, que poderão ser incluídas na 
programação durante o exercício. 

Além das horas técnicas, devem ser consideradas a formação, os conhecimentos e as habilidades dos 
auditores, para melhor distribuição dos mesmos entre as atividades e formação de equipes de 
auditoria mais eficientes. 

A tabela presente no item 5.6 demonstra como é feita a alocação de horas técnicas por auditor. 

5.2 - Seleção das Prioridades de Auditoria 

A programação das atividades de auditoria deve se alinhar às diretrizes da Controladoria-Geral do 
Município, ao plano plurianual e a outros planos específicos de ação governamental, às leis 
orçamentárias e às metas e riscos associados aos objetivos da Administração Municipal. 

A definição das prioridades deve ser documentada e justificada, baseada em modelos que incluam 
métodos de seleção, hierarquização e priorização, além de julgamento profissional, avaliação de 
atividades de auditoria anteriores, denúncias, temas de interesse da população, atuação de órgãos de 
controle externo, entre outros. 

No processo de seleção das prioridades da Subcontroladoria de Auditoria, os Diretores podem 
colaborar com a estruturação de métodos de priorização das atividades em sua área de atuação. Para 
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isso, é necessário identificar o universo de objetos de auditoria e estabelecer critérios de 
materialidade, relevância, risco e oportunidade para classificação dos mesmos. 

Objetos de auditoria são elementos da Administração Municipal, ou a ela relacionados, que podem ser 
individualizados, avaliados e controlados por meio das atividades de auditoria. 

5.2.1 - Materialidade, Relevância, Risco e Oportunidade 

Os critérios básicos que devem ser utilizados na seleção dos temas de auditoria são: 

 Materialidade 

 Relevância 

 Risco 

 Oportunidade 

O critério de materialidade indica que o processo de seleção deve levar em consideração os valores 
envolvidos no objeto de auditoria, pois a auditoria deve produzir benefícios significativos (TCU, 2010). 

 

O critério de relevância indica que as auditorias selecionadas devem procurar responder questões de 
interesse da sociedade, que estão em debate público e são valorizadas (TCU, 2010). 

Risco é a possibilidade de algo acontecer e ter um impacto nos objetivos de organizações, programas 
ou atividades governamentais, sendo medido em termos de impacto (consequências) e probabilidades 
(TCU, 2012). 

Oportunidade indica se é pertinente realizar a ação de controle em determinado momento, 
considerando a existência de dados e informações confiáveis, a disponibilidade de auditores com 
conhecimentos e habilidades específicas e a inexistência de impedimento para a sua execução (TCU, 
2016). 

5.2.2 - Matriz de Riscos 

Matriz de riscos, ou matriz de probabilidade e impacto, é uma ferramenta que pode ser utilizada na 
seleção das prioridades das auditorias e constitui-se da visão conjunta de riscos-chave enfrentados 
pela Administração Municipal, por meio da avaliação do nível de impacto (consequências), bem como 
da probabilidade de que eventos indesejados ocorram. 
  

Figura 2 - Matriz de Probabilidade e Impacto 

O nível de risco dos objetos de auditoria é dado pela avaliação do impacto, onde são considerados 
aspectos de materialidade e relevância, e da probabilidade de sua ocorrência. Os objetos de auditoria 

Nem sempre benefícios das auditorias são financeiros, mas o aperfeiçoamento de processos em objetos de 
auditoria com alta materialidade tem grande possibilidade de gerar economia ou eliminar desperdícios (TCU, 
2010). 
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mais bem pontuados na matriz serão objeto de estudo de viabilidade que indicará as oportunidades 
para se realizar atividades de auditoria. 

5.3 - Objetivos das Atividades de Auditoria 

Para cada atividade de auditoria constante da programação devem ser estabelecidos os objetivos da 
atividade, por meio de uma avaliação preliminar dos objetivos e riscos relevantes associados aos 
objetos de auditoria. Essa avaliação pode delimitar o escopo preliminar, necessário para que os 
objetivos estabelecidos sejam atingidos. 

Na avaliação, devem ser consideradas exposições significativas a riscos, a probabilidade de erros, 
irregularidades e descumprimentos a princípios, normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como 
as possíveis consequências dessas situações adversas. 

5.4 - Demandas Externas 

Novas atividades poderão ser incluídas na programação anual pelo Subcontrolador de Auditoria, de 
ofício, ou por solicitação do Prefeito ou do Controlador-Geral do Município, o que ensejará 
reprogramação em função das horas técnicas disponíveis. 

5.5 - Modelo de Programação Anual de Auditoria 
 

Atividade de auditoria 

Objetivos 
Escopo 

Preliminar 
Justificativa 

Periodicida
de 

Unidade 
Auditada 

Prazo 
Estimado 

Nº. Descrição Dias HT 

01 Título da Atividade de 
Auditoria. Enunciado que 
define o trabalho que 
será realizado. 

  Descrever as razões que 
motivaram a escolha do 
objeto da auditoria, 
indicando risco, 
materialidade e relevância. 

Indicar a 
periodicidade: 
bimestral, 
trimestral, etc. 

   

02         

03         

Tabela 3 - Modelo de Programação Anual de Auditoria 

5.6 - Modelo de Alocação de Horas Técnicas por Auditor 

Alocação de Horas Técnicas Disponíveis por Auditor 

Meses 
Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3 

Dias Úteis Horas Dias Úteis Horas Dias Úteis Horas 

Jan/xx             

Fev/xx             

Mar/xx             

Abr/xx             

Mai/xx             

Jun/xx             

Jul/xx             

Ago/xx             

Set/xx             

Out/xx             

Nov/xx             

Dez/xx             

Subtotal             

Férias             

Capacitação/Licenças/Reuniões             

Total             

Tabela 4 - Modelo de Alocação de Horas Técnicas por Auditor 
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6 - FASES DAS AUDITORIAS DA SUAUDI 

A seguir, encontra-se descrito o fluxo das fases das Auditorias. 

Instauração – Na etapa de Instauração serão adotados os procedimentos formais para iniciação de 
cada trabalho de auditoria, considerando as competências legais dos agentes envolvidos. 

Planejamento – Planejamento é a etapa que antecede a execução de cada trabalho de auditoria, na 
qual estão compreendidos pontos essenciais: objetivos da auditoria, escopo dos trabalhos, 
cronograma das atividades, definição das técnicas de diagnóstico, levantamento de informações sobre 
o objeto auditado, trabalhos anteriores do tema em análise, roteiros e critérios relevantes de auditoria. 

Execução – Na etapa de Execução serão realizados os procedimentos definidos no Planejamento de 
Auditoria. Nesta fase, serão coletados e organizados os respectivos papéis de trabalho, para o 
embasamento da opinião do auditor. 

Relatório – O Relatório é o produto resultante dos trabalhos de auditoria, contendo os diagnósticos 
levantados pela equipe de auditores, os achados de auditoria, a manifestação do auditado, assim 
como sua opinião e sugestão de encaminhamentos pertinentes. 

Deliberação – É o ato de competência do Controlador Geral do Município que decide o procedimento 
de auditoria, tendo por base o relatório produzido pela Subcontroladoria de Auditoria. 

Monitoramento – O Monitoramento é o acompanhamento do cumprimento dos compromissos 
pactuados nos Termos de Compromisso de Gestão (TCG) ou do atendimento das recomendações. 
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7 - INSTAURAÇÃO 

As atividades de auditoria serão instauradas a partir da emissão do documento denominado 
Designação.  

7.1 - Designação 

A Designação é ato do Subcontrolador de Auditoria que instaura o procedimento de auditoria e 
assegura aos auditores suas prerrogativas legais. 

A Designação deverá conter os seguintes elementos:  

 Número 

 Nome completo dos auditores designados com seus respectivos números de BM 

 Nome completo dos Diretores responsáveis pela coordenação dos trabalhos com seus respectivos 
números de BM e nomes das Diretorias 

 Órgãos, entidades, programas e projetos a serem auditados 

 Natureza e objetivos da auditoria 

 O solicitante, no caso de demanda externa 

 Prazos estimados 

 Outros elementos necessários aos trabalhos de auditoria 

 Data de emissão 

 Assinatura do Subcontrolador de Auditoria 

Excepcionalmente, a critério do Subcontrolador de Auditoria, poderão ser designados auditores para 
as fases específicas do procedimento de auditoria. 

7.2 - Reunião Inicial 

A instauração será oportuna e formalmente comunicada às unidades auditadas, preferencialmente por 
meio de reunião inicial, registrada em ata, na qual serão apresentados os auditores designados. 

A reunião inicial poderá ser realizada no início da fase de Execução, momento no qual serão 
informados, aos órgãos e/ou entidades auditados, os critérios de auditoria inicialmente selecionados 
durante o planejamento, bem como escopo e objetivos do trabalho. 

Essa reunião poderá ser antecipada para a fase de Planejamento, quando for necessário solicitar 
documentos e informações ou contatar o auditado para sua elaboração. 

Deve-se solicitar que os órgãos ou entidades auditadas indiquem formalmente interlocutor, o qual 
deverá atuar como articulador entre a equipe de auditoria e as áreas examinadas, facilitando o 
fornecimento de informações e processos que venham a ser requeridos. 
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7.2.1 - Modelo de Ata de Reunião 

O modelo abaixo poderá ser alterado a critério dos auditores. 

 

 

Subcontroladoria de Auditoria 

ATA DE REUNIÃO – AUDITORIA XX/20XX 

DATA:  

HORÁRIO: 

LOCAL:  

PARTICIPANTES: 
Nome Instituição 

  

  

PAUTA/TÓPICOS ABORDADOS 

INFORMAÇÕES GERAIS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E ENCAMINHAMENTOS 

 ASSINATURAS 
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8 - PLANEJAMENTO DE AUDITORIA 

O planejamento é a etapa fundamental para o bom desempenho do trabalho de auditoria. Nessa fase, 
os auditores devem assegurar que os termos da auditoria apresentados na programação anual sejam 
claramente estabelecidos, obter uma visão ampla de seu objeto, delimitar o objetivo e o escopo, 
elaborar as questões de auditoria e definir a estratégia metodológica para respondê-las. 

O planejamento será realizado pelos auditores designados, com orientação e coordenação do Diretor 
competente, e seu produto final estará sujeito à aprovação do Subcontrolador de Auditoria. Os 
resultados da fase de execução e as conclusões e encaminhamentos apresentados no Relatório de 
Auditoria serão avaliados com base nos objetivos e diretrizes definidos no planejamento previamente 
aprovado. 

A estimativa de prazo para a realização dos trabalhos, prevista com base na Programação Anual de 
Auditoria, poderá ser revista na fase de planejamento, após a definição dos procedimentos de auditoria 
necessários e sua previsão de execução. 

 
 
 

 
 
Figura 3 – Fase de Planejamento  

8.1 - Visão Geral do Objeto 

Após a designação, os auditores devem construir a visão geral ou análise preliminar do objeto, que 
consiste no levantamento de um conjunto de informações relevantes sobre o objeto auditado para se 
adquirir o conhecimento necessário à formulação das questões que serão examinadas pela auditoria.  

Deve-se obter conhecimento e compreensão do objeto auditado, de sua natureza e das unidades 
operacionais aos quais se relaciona, do ambiente organizacional em que está inserido, dos controles 
internos existentes (ou a falta deles) e ser realizado levantamento dos objetivos e riscos envolvidos 
nas atividades auditadas. 

As informações a serem obtidas podem variar conforme o objeto auditado e o objetivo da auditoria, 
mas, em geral, incluem a legislação, normas e regulamentos aplicáveis ao objeto, organogramas, 
fluxogramas, manuais, sistemas, banco de dados existentes, o planejamento estratégico e 
operacional, orçamentos, programas e ações de governo gerenciados, relatórios que contenham 
informações acerca das atividades exercidas, resultados das últimas auditorias realizadas, a prestação 
de contas dos últimos exercícios. 

A visão do objeto deve permitir a seleção dos critérios de auditoria, que são referenciais que indicam o 
estado requerido ou desejado ou a expectativa em relação a uma situação objeto de auditoria. Trata-
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se da legislação, dos regulamentos, das cláusulas contratuais, de convênios e de outros ajustes, das 
normas, da jurisprudência, do entendimento doutrinário ou ainda, no caso de auditorias operacionais, 
dos referenciais aceitos e/ou tecnicamente validados para o objeto sob análise, como padrões e boas 
práticas que o auditor compara com a situação encontrada. Eventual diferença entre os critérios e a 
situação ou condição encontrada originará o achado de auditoria, que deve ser suportado por 
evidências. 

A visão geral do objeto elaborada na fase de planejamento será revisada após a execução para 
incorporação ao relatório de auditoria, contendo, geralmente, as seguintes informações: 

 Descrição do objeto de auditoria, com as características necessárias a sua compreensão; 

 Legislação aplicável; 

 Objetivos institucionais, quando for o caso; 

 Setores responsáveis, competências e atribuições; 

 Objetivos relacionados ao objeto de auditoria e riscos relevantes a eles associados, bem como 
eventuais deficiências de controle interno. 

8.1.1 - Controles Internos 

A avaliação dos controles internos de determinada unidade a ser auditada é necessária para que se 
possa estabelecer, tanto o grau de confiança desses controles, como a extensão dos procedimentos 
de auditoria a serem adotados. 

Quanto melhores e mais eficientes os controles internos, mais segurança adquire o auditor em relação 
aos exames que está procedendo. O volume de testes a serem executados pelo auditor será 
determinado em razão do grau de confiabilidade do sistema de controle interno da unidade a ser 
auditada. 

Os controles a serem avaliados são aqueles que se relacionam com as áreas potencialmente 
significantes, pois a intenção não é a de analisar todos os controles internos exercidos pela unidade 
auditada, mas somente aqueles relevantes para responder as questões de auditoria. 

8.1.2 - Riscos de Auditoria 

Na avaliação dos riscos de auditoria, além dos componentes de riscos inerentes à execução do próprio 
trabalho, deve-se considerar o ambiente de controle da unidade auditada, no tocante aos seguintes 
aspectos: 

 Competência gerencial – O risco de deficiência nos controles está diretamente relacionado à 
capacidade gerencial, ou seja, quanto menor capacidade gerencial, maior o risco de falhas de controle. 

 Dimensão da unidade – Dependendo da extensão física e organizacional da unidade sob exame, 
a probabilidade de danos potenciais pode ser maior. 

 Gerenciamento de pessoal e segregação de funções – Um bom sistema de controle deve 
eliminar a possibilidade de dissimulação de erros e de irregularidades, além de adequar 
quantitativamente e qualitativamente os profissionais alocados às atividades exercidas. 

 Mudanças organizacionais recentes – Novas estruturas podem propiciar uma maior incidência 
das deficiências dos controles. 

 Complexidade das operações – Quanto mais complexas, maior a probabilidade de erro. 

 Sistemas de informação – O uso de sistemas adequados favorece a gestão e o controle dos atos 
da unidade auditada. 
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8.2 - Objetivo e Escopo da Auditoria 

A definição clara do objetivo da auditoria é etapa fundamental para o sucesso da atividade, e seu 
entendimento deve ser equalizado entre os membros da equipe e o Diretor. O objetivo expresso na 
Programação Anual de Auditora e na Designação deve ser compreendido, delimitado e desenvolvido 
por meio da elaboração das questões de auditoria. Deve ser apresentado sob forma declarativa, com 
inclusão de um verbo de ação, e não sob a forma de um questionamento. 

O escopo de auditoria deve ser estabelecido de modo suficiente a satisfazer os objetivos do trabalho, 
definindo a abrangência e os limites, as unidades organizacionais envolvidas, as atividades, os 
processos e o período de tempo. Envolve, portanto, a definição das questões de auditoria, a 
profundidade e o detalhamento dos procedimentos, a delimitação do universo auditável (abrangência), 
a configuração da amostra (extensão) e a oportunidade dos exames. 

8.2.1 - Questões de Auditoria 

Questões de auditoria são perguntas a serem respondidas para esclarecer um objetivo de auditoria e 
dar suporte às suas conclusões. Abrangem os aspectos principais do objetivo pretendido, enfocando 
os problemas a serem examinados. 

 

As questões devem ser elaboradas de forma a estabelecer com clareza o foco da atividade. Seu 
enunciado deve englobar todos os itens que se quer verificar sem, contudo, extrapolar o objetivo 
definido. É importante discutir aonde se quer chegar com os questionamentos feitos, ou seja, quais os 
possíveis achados são esperados. 

Pode ser necessária a divisão de questões de auditoria em subquestões de auditoria, de maneira a se 
obter respostas mais completas. 

8.3 - Metodologia de Trabalho 

A metodologia de trabalho compreende a definição dos procedimentos de auditoria que serão 
aplicados na coleta, tratamento e análise das informações necessárias para responder às questões de 
auditoria. 

A escolha da metodologia de trabalho deve orientar-se pelo objetivo da auditoria. Devem ser utilizadas 
metodologias claras, rigorosas e práticas para obtenção de informações probatórias suficientes e 
pertinentes, que possam ser utilizadas com evidências de auditoria e permitam se chegar a conclusões 
com uma certeza razoável. Podem-se empregar várias metodologias, dependendo das fases da 
auditoria. 

8.3.1 - Informações Requeridas e suas Fontes de Informação 

Os dados e informações a respeito do objeto auditado são insumos essenciais de uma auditoria. A 
análise desses insumos é especialmente importante para duas finalidades: 

 calibrar o foco do trabalho, na fase de planejamento, com a formulação de questões que nortearão 
o trabalho de auditoria; e 

Exemplos de Questões de Auditoria 

 

- A contratação mediante dispensa de licitação se enquadra em uma das hipóteses do artigo 24 da Lei 
8.666/93, estando devidamente caracterizada e justificada? 

- A movimentação dos recursos do convênio foi respaldada por documentos que comprovam a prestação dos 
serviços/entrega de materiais? 

- As alterações contratuais de objeto e valor guardam conformidade com as condições e limites estabelecidos 
pela legislação? 
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 identificar evidências e sustentar achados nas fases de execução e relatório. 

Todas as informações necessárias e suficientes para formular e responder as questões de auditoria 
devem ser previstas e especificadas na fase de planejamento. Para cada informação requerida deve 
ser indicada pelo menos uma fonte de informação e pelo menos um procedimento de auditoria. 

Portanto, deve-se especificar que tipo de informações se pretende obter, e mencionar de quem, em 
qual documento, meio ou local se obterá a informação. 

As informações requeridas não devem estar descritas como questionamentos, ou como solicitações. 
Por exemplo: em vez de “solicitação de relação de servidores”, utilizar “relação de servidores”. 
 

 

A falta de acesso a determinadas fontes de informação pode prejudicar o bom andamento da 
Auditoria. Ainda na fase de planejamento é importante aferir se, a princípio, há informações suficientes 
e disponíveis, se a equipe domina as técnicas para coleta e tratamento das informações, se as fontes 
são acessíveis, quais os possíveis entraves aos acessos requeridos e os procedimentos 
administrativos necessários para contornar as possíveis limitações e, ainda, se existem fontes de 
informações alternativas que poderão ser buscadas em caso de dificuldades. 

8.3.2 - Procedimentos de Auditoria 

Após a definição das informações requeridas, devem ser planejados os procedimentos de auditoria 
que serão aplicados para a coleta e para a análise desses dados e informações. Os procedimentos 
devem ser descritos de forma clara, de modo a não gerar dúvidas ao executor, esclarecendo os 
aspectos a serem abordados, expressando as técnicas a serem utilizadas e destacando as 
informações necessárias e os objetos específicos aos quais se aplica. 

Para cada procedimento, deve ser indicado o período de realização e o membro da equipe 
responsável, permitindo que seja documentada a forma como será conduzida a auditoria. 

A definição dos procedimentos necessários para responder as questões de auditoria permite uma 
identificação preliminar de possíveis achados para a auditoria, decorrentes de potenciais respostas 
inadequadas às questões levantadas. Esses possíveis achados servirão de ponto de partida para o 
início da elaboração de uma Matriz de Achados que conterá outros campos como, por exemplo, 
critério de auditoria e efeito potencial. Salienta-se que a Matriz de Achados somente é tratada durante 
a fase de execução, onde serão constatadas informações relacionadas à situação encontrada, 
evidência de auditoria, causa e efeito real. 

8.4 - Instrumentos de Planejamento 

Neste manual são previstos quatro instrumentos de planejamento: A Matriz de Planejamento, 
Cronograma, Programa e o Projeto de Auditoria. 

A Matriz de Planejamento é um papel de trabalho que organiza todas as informações relevantes a 
respeito do planejamento da auditoria. Dever ser elaborada em todas as auditorias. 

Exemplos de Informações Requeridas 

- Relação de servidores, dados de servidores;  
- Datas de publicação de editais, de realização de licitação;  
- Valor e data de entrada em vigor de contratos;  
- Valores pagos; preços de mercado;  
- Percentual de execução físico da obra. 

Exemplos de Fontes de Informação 
- Sistemas informatizados, banco de dados, sites da internet, dirigentes, gestor, mapa de processos, leis, 
regulamentos, editais de licitação, folhas de pagamento, ordens de pagamento, projeto básico ou executivo, 
planilhas de cálculo. 



 

35  

O Projeto de Auditoria também deve ser elaborado em todas as auditorias. É a apresentação formal do 
resultado da fase de planejamento ao Subcontrolador de Auditoria, que avaliará seu conteúdo e 
exercerá juízo sobre sua aprovação. 

Os instrumentos cronograma e programa tem objetivos de controle gerencial e sua utilização deverá 
ser avaliada pelo Diretor e pelos auditores designados. 

O Cronograma é muito útil, por exemplo, em auditorias que prevejam procedimentos sucessivos e 
dependentes de procedimentos anteriores ou em auditorias que por sua natureza possuam data limite 
para entrega dos trabalhos. 

O Programa é muito utilizado em auditorias de realização recorrente, auditorias realizadas por diversos 
auditores ou auditorias realizadas em diversos objetos de auditoria diferentes, como em vários postos 
de saúde ou diversas escolas. Esse instrumento pode colaborar com a padronização dos trabalhos e 
proporcionar um levantamento do tempo necessário para realização de cada procedimento da 
auditoria, auxiliando assim no planejamento de futuras auditorias semelhantes. 

Outros instrumentos podem ser utilizados no planejamento das auditorias, de acordo com a 
necessidade, experiências, conhecimentos e julgamento profissional dos auditores e diretores. 

8.4.1 - Matriz de Planejamento 

A Matriz de Planejamento consubstancia-se na esquematização das informações relevantes do 
planejamento de uma auditoria. É uma ferramenta de auditoria que torna o planejamento mais 
sistemático e dirigido, auxiliando a equipe na execução dos trabalhos. 

A Matriz de Planejamento é um instrumento flexível e o seu conteúdo pode ser atualizado ou 
modificado pela equipe, durante o andamento do trabalho de auditoria. 

Quando corretamente preenchida, a Matriz de Planejamento evidencia a importância relativa de cada 
fase do trabalho, estabelece a divisão racional entre os membros da equipe, prevê antecipadamente a 
identificação de problemas e facilita o acompanhamento dos trabalhos de auditoria. 

São componentes necessários para a elaboração da Matriz de Planejamento: 

 Objetivo Geral do Trabalho  

 Questões de Auditoria 

 Informações Requeridas 

 Fontes de Informação 

 Detalhamento dos Procedimentos 

 Responsável pelos Procedimentos 

 Período para Realização dos Procedimentos 

 Limitações 

 Possíveis Achados (o que se espera obter da análise) 
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8.4.1.1 - Modelo de Matriz de Planejamento 

Objetivo Geral do Trabalho: Breve descrição do objeto e do problema de auditoria que pretende 
solucionar a partir das questões levantadas. 

Matriz de Planejamento 

Unidade Auditada 

Objetivo Geral da Auditoria 

Questões 
de Auditoria 

Informações 
Requeridas 

Fontes de 
Informação 

Detalhamento dos 
Procedimentos 

Objetos Responsável Período Limitações Possíveis 
Achados 

Perguntas que 
abordam os 
principais 
aspectos do 
objetivo da 
Auditoria 

Informações 
necessárias 
para responder 
as questões de 
Auditoria 

Fontes de 
cada item de 
informação 
requerida 

Detalhar os procedimentos que 
serão adotados para coleta, 
tratamento e análise de 
informações em tarefas de 
forma clara, esclarecendo os 
aspectos a serem abordados. 

Objetos nos 
quais os 
procedimentos 
serão aplicados 

Membro da equipe 
responsável pelo 
procedimento 

Período para 
aplicação do 
procedimento 

Especificar as 
limitações 
às condições 
de realização 
dos 
procedimentos 

Possíveis 
respostas 
inadequadas 
às questões 
levantadas 

Tabela 5 – Modelo de Matriz de Planejamento 

8.4.2 - Cronograma da Auditoria 

O cronograma da auditoria é um instrumento que permite o planejamento e organização das atividades 
pela equipe de auditoria, facilitando a alocação de seus membros de acordo com as tarefas 
necessárias e o tempo disponível. 

Auditorias complexas possuem várias atividades que devem ser executadas e, muitas vezes, uma 
atividade depende de outra precedente. O cronograma deve ser utilizado nestes casos, como forma de 
gerenciamento da sequência das tarefas, dos prazos e duração dos trabalhos. 

O cronograma pode ser elaborado já no início dos trabalhos, sendo que, ao final do planejamento, 
poderá sofrer alterações. Também é possível definir um cronograma apenas para a fase de 
planejamento e, depois de terminada essa fase, complementá-lo para as fases de execução e de 
relatório. 

 

8.4.2.1 - Modelo de Cronograma dos Trabalhos 

Auditoria: 
Identificar a auditoria a que se refere o cronograma. 

Equipe de Auditoria: 
Identificar os auditores envolvidos. 

Cronograma dos Trabalhos 

Ações de auditoria Mês: xx/xxxx Mês: xx/xxxx Nº. de horas 
técnicas 

De xx/xx/xxxx 
Até xx/xx/xxxx 

De xx/xx/xxxx 
Até xx/xx/xxxx 

De xx/xx/xxxx 
Até x/xx/xxxx 

De xx/xx/xxxx 
Até xx/xx/xxxx 

De xx/xx/xxxx 
Até xx/xx/xxxx 

 

Planejamento       

- Visão Geral       

- Levantamento dados e pesquisas       

- Matriz de Planejamento       

Execução       

- Procedimento 1       

- Procedimento 2       

- Procedimento 3       

- Procedimento X...       

- Revisão Diretor       

- Análise Manifestação       

Relatório       

- Elaboração       

- Revisão Diretor       

Total de Horas Técnicas  

Aprovação do Diretor: 

Data: 

Tabela 6 - Modelo de Cronograma dos Trabalhos 
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8.4.3 - Programa de Auditoria 

O programa de auditoria é o documento no qual são listados os procedimentos que serão adotados em 
uma auditoria, com o propósito de orientar a equipe na fase de execução e os Diretores na 
coordenação. 

Pode ser utilizado para padronização de auditorias que envolvam testes em diversas unidades 
simultaneamente, que envolvam a atuação de diversos auditores ou em auditorias recorrentes 
realizadas periodicamente. 

Durante a fase de planejamento, serão definidas a descrição e as horas previstas para realização dos 
procedimentos de auditoria. Na fase de execução a equipe deverá preencher os campos “feito por”, 
“data” e “tempo real”. 

8.4.3.1 - Modelo de Programa de Auditoria 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Identificação da Atividade de Auditoria 

Diretoria e Equipe de Auditoria 

Período Auditado 

Tempo Estimado Passos do Programa Feito por Data Tempo Real 
Tempo estimado para 
realização de cada 
procedimento 

Descrição dos procedimentos de 
auditoria a serem realizados em 
ordem cronológica. 

Auditores responsáveis pela 
realização dos procedimentos 

Data de realização 
dos procedimentos 

Tempo efetivamente despendido 
na realização dos procedimentos 

 Procedimento 1    

 Procedimento 2    

 Procedimento 3    

Tabela 7 - Modelo de Programa de Auditoria 

8.4.4 - Projeto de Auditoria 

O Projeto de Auditoria é o produto final da etapa de planejamento da auditoria. Consiste na 
apresentação formal dos procedimentos de verificação a desenvolver, contendo descrição sucinta do 
objeto de auditoria, objetivos do trabalho, questões a serem respondidas e procedimentos a serem 
desenvolvidos. 

Devem ser destacados os resultados que se pretende alcançar com a realização da auditoria, 
indicando as oportunidades de aperfeiçoamento e, sempre que possível, de economia de recursos 
públicos. 

É importante observar a relação custo benefício do Projeto de auditoria que, se por um lado, deve ser 
um documento sintético, de modo a não exigir um grande esforço da equipe para sua elaboração, por 
outro, precisa ser suficientemente explicativo para possibilitar o entendimento do trabalho a ser 
realizado por qualquer pessoa. 

Na sua preparação, o projeto deverá considerar os seguintes requisitos: 

 A unidade auditada. 

 As áreas envolvidas. 

 O período a ser analisado. 

 Composição da equipe de auditoria. 

 Objeto da auditoria. 

 Objetivos da auditoria. 

 Questões de auditoria. 

 Benefícios esperados. 

 Procedimentos de auditoria. 

 Prazos para realização dos trabalhos. 
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O Projeto de Auditoria deve ser levado à aprovação do Subcontrolador de Auditoria. 

Farão parte de seu apêndice: a matriz de planejamento, que resume as informações centrais do 
projeto de auditoria e, caso tenham sido elaborados, o programa de auditoria e o cronograma proposto 
para a condução dos trabalhos. 

8.4.4.1 - Modelo de Projeto de Auditoria 

Projeto de Auditoria 

Unidade auditada e áreas envolvidas 

Período a ser analisado 

Objeto da auditoria e sua visão geral 

Objetivos e Questões de Auditoria 

Benefícios Esperados: os resultados e benefícios que se pretende alcançar com a realização da auditoria, indicando as oportunidades de aperfeiçoamento e, 
sempre que possível, de economia de recursos públicos. 

Metodologia a ser utilizada (Exposta resumidamente, o detalhamento deve constar da Matriz de Planejamento e Programa de Auditoria, caso elaborado) 

Cronograma Sugerido: (Exposto resumidamente, focando nas datas de entrega/término baseadas nos prazos estimados) 

Fase Descrição Término Previsto 

Execução da Auditoria 1. Procedimentos (Resumo) 
2. Elaboração da Matriz de Achados 
3. Revisão do Achados pelo Diretor 
4. Prazo para Manifestação 
5. Análise da Manifestação 

 

Relatório da Auditoria 1. Elaboração 
2. Revisão pelo Diretor 

 

Tabela 8 - Modelo de Projeto de Auditoria 
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9 - EXECUÇÃO 

Na fase de execução o auditor aplicará os procedimentos e diretrizes definidas no planejamento, com 
o objetivo de coletar as evidências de auditoria, que são as informações obtidas no intuito de 
documentar os achados e respaldar as opiniões da equipe, sendo elementos essenciais e 
comprobatórios dos achados de auditoria. 

Achado de auditoria é qualquer fato significativo, digno de relato pelo auditor, constituído de quatro 
atributos essenciais: situação encontrada (ou condição), critério, causa e efeito. Decorre da 
comparação da situação encontrada com o critério e deve ser devidamente comprovado por 
evidências. O achado pode ser negativo, quando revela impropriedade ou irregularidade, ou positivo, 
quando aponta boas práticas de gestão (TCU, 2011). 

As evidências obtidas devem ser suficientes (quantidade) e apropriadas (qualidade) e sua avaliação 
deve ser realizada de maneira objetiva, justa e equilibrada, possibilitando o desenvolvimento dos 
achados de auditoria. A relação entre as evidências e os achados deve ser demonstrada de forma 
clara pelo auditor, de maneira a permitir que um auditor que não tenha atuado no trabalho consiga 
chegar às mesmas conclusões.  

Evidência é diferente de indício. Indícios são vestígios ou indicações de discrepâncias entre um ato 
praticado (ou situação encontrada) e um critério (lei, norma, padrão etc.), ainda não investigados a 
fundo ou ainda não suportados em documentação idônea e suficiente para transformá-los em achados 
de auditoria.  

 

 
Figura 4 – Indício x Achado 

 

A fase de Execução não termina se ainda restam documentos ou justificativas a serem apresentados 
pelo auditado e que sejam necessários para formar a convicção do auditor, responder as questões e 
comprovar os achados de auditoria.  

Sempre que ocorrer impedimento de acesso, sonegação ou recusa imotivada na concessão de 
documentos e informações, o auditor deverá sugerir ao Subcontrolador de Auditoria que comunique o 
fato à Subcontroladoria de Correição, para apuração de infração disciplinar. 

Caso o documento não seja apresentado, o auditor e o Diretor deverão avaliar qual a melhor maneira 
de proceder, de acordo com o caso concreto. Por exemplo, o fato de um documento obrigatório não ter 
sido apensado a um determinado processo administrativo pode ser configurado como um achado de 
auditoria. Outro exemplo, no caso da inexistência de publicação de determinado ato administrativo, o 
auditor deverá sugerir a expedição de recomendação de publicação extemporânea do ato, para fins de 
convalidação. 

 

 

 

 



 

40  

9.1 - Atributos dos Achados de Auditoria 

Os quatro atributos fundamentais dos achados de auditoria são a situação encontrada (ou condição), 
critério, causa e efeito. 

 
Figura 5 – Atributos do Achado de Auditoria 

A situação encontrada é a descrição dos fatos ocorridos em cada um dos objetos analisados. Deve 
ser descrita de forma clara o suficiente para que o leitor entenda a ocorrência, devendo ser informado 

o período em que os fatos irregulares ocorreram. 

O critério de auditoria é um referencial que reflete o estado requerido ou desejado ou a expectativa 
em relação a uma situação objeto. Reflete como deveria ser a gestão, provendo o contexto para 
compreensão dos achados e avaliação das evidências. Nem sempre é suficiente a mera menção do 
dispositivo legal ou da jurisprudência utilizada como critério, sendo importante explicitar, também, o 
que o critério preconiza, ou seja, a relevância/importância do mesmo. 

A causa de um achado é a razão da discrepância entre a condição e o critério. É o ato, fato ou 
comportamento que contribuiu significativamente para a divergência entre a situação encontrada e o 
critério. As causas do achado negativo conduzem a equipe a identificar os responsáveis pelo ocorrido. 
As causas podem ser objetivas (omissões, vulnerabilidades em função de deficiências ou inexistência 
de controles internos, riscos mal gerenciados) e/ou subjetivas (negligência, imprudência, imperícia). 
Pelas causas é possível identificar as ações corretivas necessárias para a solução de um problema. 

Os efeitos de um achado são as consequências para a unidade auditada, para o erário ou para a 
sociedade, resultantes da divergência entre a situação encontrada e o critério. Os efeitos podem ser 
reais, ou seja, aqueles efetivamente verificados, ou potenciais (riscos), aqueles que podem ou não se 
concretizar em decorrência do achado. 

9.2 - Desenvolvimento dos Achados 

Após completar os procedimentos, o auditor revisará a documentação para determinar se objeto foi 
suficientemente e adequadamente auditado. É preciso avaliar se todas as evidências necessárias para 
fundamentar as conclusões foram obtidas. Essa é uma condição essencial para o prosseguimento do 
trabalho. Caso ainda existam pendências, devem ser realizados procedimentos adicionais de auditoria 
para garantir que os achados e seus atributos sejam devidamente caracterizados e fundamentados em 
evidências.  

Em seguida, o auditor deve proceder ao desenvolvimento dos achados, um dos processos mais 
importantes de uma auditoria, que deve garantir uma base sólida às conclusões e as propostas de 
encaminhamento dos auditores. Os achados devem ser desenvolvidos atendendo, necessariamente, 
aos seguintes requisitos básicos: 

 Ser relevante para os objetivos da auditoria para que mereça ser relatado 

A descrição da situação encontrada deve destacar somente as informações sobre os objetos analisados que 
sejam necessárias para a caracterização e entendimento do achado. O histórico ou a descrição de fatos, que 
envolvem os objetos analisados, mas não são diretamente relacionados aos achados, devem ser registrados 
em papéis de trabalho anexados ao processo.  
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 Ser apresentado de forma objetiva e estar devidamente fundamentado em evidências 

 Apresentar consistência de modo a mostrar-se convincente a quem não participou do trabalho 

O apropriado desenvolvimento do achado decorre da comparação entre os critérios de auditoria e a 
situação encontrada, e envolve a apuração das causas e a estimativa dos efeitos reais e potenciais do 
achado, além do desenvolvimento das conclusões e a elaboração de propostas encaminhamento para 
tratamento das irregularidades e impropriedades encontradas.  

 
Figura 6 – Desenvolvimento dos Achados 

9.3 - Matriz de Achados 

A Matriz de Achados é um papel de trabalho que organiza e estrutura o conjunto de evidências e 
comprovações que embasarão a opinião do auditor quando da elaboração do respectivo relatório de 
auditoria. 

Deverá ser utilizada durante todo o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria e facilitará a 
divulgação dos achados e a elaboração do Relatório de Auditoria. 

A Matriz de Achados deverá conter a descrição de cada um dos achados da auditoria, feita de maneira 
concisa, em forma de manchete.  

Para cada um dos achados, devem ser explicitados os atributos básicos (situação, critério, causa e 
efeito), indicados os objetos específicos nos quais o achado foi constatado (processo, convênio, 
contrato, edital, projeto básico, etc.), demonstradas as evidências e desenvolvidas a conclusão e as 
propostas de encaminhamento necessárias para tratamento dos achados.  

Na elaboração da proposta de encaminhamento, não é imperativo preocupar-se com a proposição de 
ações objetivas para correção ou aprimoramento, mas com o saneamento da irregularidade. O foco 
deve ser “o que deve ser feito/saneado/aprimorado”, e não em “como deve ser feito” dado à 
discricionariedade que cabe ao gestor e ao fato de que a equipe de auditoria pode não deter a única 
ou a melhor solução para o problema identificado. 

9.3.1 - Modelo de Matriz de Achados 

A Matriz de Achados deve ser elaborada em todas as auditorias. Seu conteúdo orientará a divulgação 
dos achados aos auditados e a elaboração do Relatório de Auditoria. 

Matriz de Achados 

Unidade Auditada: 

Objetivo da Auditoria: 

Descrição do 
Achado 

Situação 
Encontrada 

Objetos Critério Evidências Causas Efeitos Proposta de Encaminhamento 

Enunciado 
conciso que 
permita o 
entendiment
o da 
natureza do 
achado 

Situação 
existente, 
identificada e 
documentad
a durante a 
fase de 
execução da 
auditoria 

Processos, 
convênios, 
contratos, 
editais, 
projetos 
básicos, 
etc. 

Legislação, 
norma, 
jurisprudência, 
entendimento 
doutrinário ou 
padrão adotado 

Informações obtidas 
durante a auditoria no 
intuito de documentar os 
achados e de respaldar 
as opiniões e 
conclusões da equipe. 

O que motivou 
a ocorrência do 
achado 

Consequências 
do achado 

Tratamento das origens dos 
problemas diagnosticados. 
Define as ações que levam ao 
bom desempenho da unidade. 
Especifica as melhorias 
esperadas com as ações. 

Tabela 9 - Modelo de Matriz de Achados 
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9.3.2 - Auxílio para Registro de Achados 

A descrição do achado deve ser feita em forma de manchete. Trata-se do título da irregularidade ou 
impropriedade constatada. É a síntese do fato e deve resumir adequadamente a constatação.  

São regras que podem ser levadas à redação do texto do achado: 

- Escrever as orações na ordem direta e em sentido afirmativo. 

Ex.: A compra foi realizada com fuga à licitação em virtude de fracionamento de despesas. 

- Evitar o uso de dupla negação. 

Ex.: Não utilizar: nada obsta que, nada veda que, não é ilegal etc. 

- Evitar apostos, pois interrompem o raciocínio do leitor. 

- Evitar o uso de adjetivos e advérbios, pois conferem subjetivismo.  

- Evitar metáforas, superlativos e alusões literárias. 

Ex.: A irregularidade na contratação do obreiro não possui o condão de eliminar as garantias mínimas 
asseguradas ao mesmo pela legislação laboral. 

Seria mais adequada uma construção como: 

A irregularidade na contratação do empregado não elimina as garantias mínimas asseguradas ao 
mesmo pela legislação trabalhista. 

- Evitar expressões referenciais, pois são redundantes. 

Ex.: “o que se verifica em tais hipóteses”  

- Evitar excesso de explicações, pois comprometem a objetividade do texto. 

Ex.: O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço tem natureza indenizatória, 
portanto, não é renda de nem provento de qualquer natureza, mas, sim, uma recomposição a um 
prejuízo anteriormente sofrido pela pessoa que as recebe, não redundando em acréscimo 
patrimonial, por isso que não está sujeita à incidência do imposto de renda.  

- Evitar referência textual a fontes que fundamentam o achado. Não é o artigo X da Lei Y que está se 
posicionando, mas sim o auditor. A citação textual de fontes é própria da Fundamentação do achado, 
como elemento de argumentação. 

Ex.: A regra insculpida no art. 468, parágrafo único da CLT é clara ao admitir a reversão do 
empregado ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. 

Seria mais adequada uma construção como: 

Admite-se a reversão do empregado ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício 
da função de confiança, como preceitua o art. 468, parágrafo único da CLT. 

- Evitar expressões que conferem tonalidade emotiva ao texto.  

Ex: O pagamento indevido de verba de Programa de Saúda da Família é flagrante. 

- Evitar estrangeirismos, pelo fato de não integrarem o vernáculo ou ainda quando muito recentemente 
incorporados àquele. 

Ex: lesionar, obstaculizar, oportunizar, otimizar, etc. 

- Evitar confusão de linguagem literária e linguagem técnica:  
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Ex.: verbas guerreadas (literária) / verbas discutidas (técnica) 

9.4 - Divulgação dos Achados de Auditoria 

Após o desenvolvimento dos achados, o resultado da auditoria deverá ser demonstrado por meio de 
documento denominado Divulgação dos Achados de Auditoria. 

O documento deverá conter: 

 Informações básicas da Auditoria (número de designação, processo, data de elaboração do 
documento). 

 Composição da equipe de auditores e Diretor 

 Texto de apresentação 

 Orientações ao auditado, sobre forma e conteúdo de preenchimento 

 Achados de auditoria descritos em enunciados concisos e objetivos, em forma de manchete. 

 Objeto nos quais o achado foi encontrado (o que é), as evidências, situação encontrada (como 
está), critério de auditoria (como deveria ser), causas e efeitos dos achados. 

Deve ser informado ao gestor que os achados são preliminares, podendo ser corroborados ou 
excluídos em decorrência da manifestação do auditado e do aprofundamento da análise. Deve ser 
informado, ainda, que poderá haver a inclusão de novos achados. 

Nesse documento não é obrigatória a descrição dos procedimentos de auditoria realizados, a menos 
que essa informação seja fundamental para o entendimento dos achados, e não se deve fazer menção 
a conclusões ou propostas de encaminhamento. O foco da Divulgação dos Achados de Auditoria deve 
ser o de apresentar os achados, seus atributos e as evidências que os respaldam. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos de manchete 

- A contratação direta é indevida em virtude de viabilidade de competição; 

- Existe divergência entre a descrição do objeto no contrato e a constante no instrumento convocatório de 
licitação; 

- Averbação incorreta de tempo de serviço para fins de quinquênio; 

- Foi realizada medição de item sem cobertura contratual; 

- O Projeto Básico está incompleto; 

- Ausência de composição de preços unitários; 

- Vazamento de dados de concurso público através de exploração de vulnerabilidades no sistema; 

-Fraude no registro devido à ausência de validação correta de dígito verificador do CPF. 
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9.4.1 - Modelo de Divulgação dos Achados de Auditoria 

O documento Divulgação dos Achados de Auditoria seguirá modelo previamente disponibilizado pela 
Gerência da Secretaria de Auditoria e tem como itens principais: 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 10 - Modelo de Divulgação dos Achados de Auditoria 

9.4.2 - Aprovação dos Resultados da Auditoria e Encaminhamento ao 
Auditado 

Antes da efetiva apresentação ao auditado do documento intitulado “Divulgação dos Achados de 
Auditoria”, esse deve ser submetido à aprovação do Diretor competente. Nessa etapa, o Diretor 
avaliará se os objetivos definidos no planejamento foram atingidos, se as evidências coletadas são 
válidas, confiáveis, relevantes, suficientes e permitem respaldar os achados e conclusões e, caso 
apropriado, se procedimentos adicionais de auditoria são necessários para complementar os 
resultados apresentados e permitir sua aprovação. 

O Diretor deve se certificar de que foram realizados todos os procedimentos necessários para 
responder as questões de auditoria, mesmo àquelas em que não tenham sido constatadas falhas ou 
irregularidades. 

Após a aprovação do Diretor, a Divulgação dos Achados será encaminhada pelo Subcontrolador de 
Auditoria à autoridade máxima da unidade auditada, para conhecimento e manifestação. O 
encaminhamento da Divulgação dos Achados poderá, preferencialmente, e a critério do 
Subcontrolador de Auditoria, ser realizado por meio de reunião de encerramento. 

Caso não sejam encontradas irregularidades, após a aprovação do Diretor, o auditor poderá proceder 
à elaboração do Relatório de Auditoria, sem a necessidade de solicitar manifestação à unidade 
auditada. 

9.4.2.1 - Reunião de Encerramento 

O objetivo da reunião de encerramento é o de apresentar os resultados da auditoria, seus achados e 
conclusões à unidade auditada. Também deve ser informado o prazo para manifestação e esclarecido 
que a não apresentação de resposta no prazo estipulado não impedirá o andamento normal da 
auditoria. 

A reunião deve promover entendimento dos achados, dos critérios adotados, de suas causas e efeitos, 
da natureza das evidências. Os aspectos que porventura não tenham sido totalmente assimilados 
pelos gestores responsáveis devem ser esclarecidos nessa oportunidade. 

Na reunião, caso sejam apresentadas justificativas ou providências já adotadas pelo auditado, o 
auditor deve avaliar se, a princípio, elas são relevantes e procedentes, e orientar o auditado sobre a 
documentação e as informações necessárias para comprovar as alegações. 

MODELO DE DIVULGAÇÃO DE ACHADOS DE AUDITORIA 

1. Informações Iniciais 
1.2 Número de Identificação da Auditoria (Designação) 
1.3 Objetivos e Questões de Auditoria 
1.4 Equipe de Auditoria 
1.5 Apresentação e Orientações aos Auditados 

2. Achados de Auditoria 
2.1. Título do Achado (Manchete) 
 2.1.1 Descrição do achado, suas evidências e atributos (Situação, Critério, 
Causa e Efeito) 
 2.1.2 Justificativa da Unidade: a ser preenchido pelo gestor.  
 2.1.3 Plano de Providências: a ser preenchido pelo gestor.  
 2.1.4 Prazo de Implementação: a ser preenchido pelo gestor.  
 2.1.5 Responsáveis pela Implementação: a ser preenchido pelo gestor. 
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Também podem ser discutidas sugestões para saneamento dos achados, que poderão servir de base 
para a elaboração do plano de providências por parte do auditado, contendo medidas para correção de 
falhas ou aprimoramento da gestão. 

Conforme o desenvolvimento de cada trabalho, poderão ser realizadas novas reuniões para discussão 
do plano de providências, que poderá ser validado ou aprimorado junto ao auditor. 

As reuniões deverão ser registradas com a elaboração de ata de reunião. Uma sugestão de modelo de 
Ata é apresentada no Capítulo 7. 

Devido à natureza dos assuntos e discussões, as reuniões de encerramento devem ser realizadas 
com a presença dos gestores imediatos dos objetos auditados. Contudo, mesmo nos casos em que as 
justificativas e providências tenham sido discutidas na reunião de encerramento, a manifestação do 
auditado deve ser formalizada e apresentada com conhecimento e aprovação do gestor máximo da 
unidade auditada. 

9.5 - Manifestação do Auditado 

Após receber a divulgação dos achados de auditoria, o gestor da unidade auditada terá o prazo de 30 
(trinta) dias para se manifestar, por meio da apresentação de justificativas, providências adotadas e/ou 
plano de providências para saneamento dos achados, indicando as medidas a serem adotadas e seu 
prazo de implementação.  

O plano de providências deve conter medidas de correção de falhas ou aprimoramento da gestão 
apresentadas pelo auditado. Para ser aceito, deve indicar pormenorizadamente as medidas a serem 
adotadas e os respectivos prazos para execução. As medidas devem ser exequíveis, fundamentadas e 
apropriadas ao achado e suas causas. 

Ainda que a equipe de auditoria detenha, em função dos exames realizados, elementos considerados 
suficientes para as conclusões e encaminhamentos que deem tratamento e correção às principais 
causas identificadas, a perspectiva do auditado deve subsidiar a discussão e ponderação sobre os 
aspectos da pertinência, oportunidade e exequibilidade das mesmas. As conclusões e 
encaminhamentos definitivos somente serão formulados após a análise da manifestação do auditado. 

Após o prazo para manifestação, o auditor encerrará a fase de execução e iniciará a relatoria, mesmo 
na hipótese do auditado não se manifestar.  

9.6 - Solicitação de Auditoria 

A Solicitação de Auditoria – SA é o documento utilizado pela equipe de auditores para solicitar 
documentos, acessos físico e/ou digital, informações, justificativas e demais elementos necessários às 
atividades de auditoria. 

As solicitações de auditoria serão expedidas na reunião inicial ou enviadas ao Gerente ou correlato da 
unidade administrativa responsável pela informação, documento ou acesso pretendido, 
preferencialmente por meio de correio eletrônico institucional.  

Sob pena de responsabilização, o prazo para atendimento das solicitações de auditoria é de 10 (dez) 
dias, ressalvadas as situações que motivarem a fixação de prazo diferenciado. A contagem do prazo 
iniciar-se-á no segundo dia útil após o envio da mensagem eletrônica ou, no primeiro dia útil após o 
recebimento da solicitação, devidamente comprovado, quando utilizada outra forma de envio. 

O auditor designado poderá prorrogar o prazo com base em pedido fundamentado apresentado pelo 
responsável dentro do prazo originalmente estabelecido. 

 

Ao final dos trabalhos ou de etapas do trabalho, o auditor deve certificar-se da devolução dos documentos de 
propriedade do auditado ao setor de origem. 
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9.6.1 Modelo de Solicitação de Auditoria 

Solicitação de Auditoria 

Solicitação de Auditoria Nº xxx/20XX/001 

Data xx/xx/20XX 

Processo de Auditoria Nº 01.xxxxxx.xx-xx 

Órgão/Entidade Secretaria Municipal  xxxxxxxxx 

Unidade Administrativa Gerência ou Diretoria xxxxxxxx – GXXX 

Senhor(a) Diretor/Gerente – Xxxxxxxxxxxx 

O(A) auditor(a) signatário(a) desta S.A., termos do (mencionar artigo e Decreto vigentes), solicita que 
sejam apresentados os documentos, informações e acessos abaixo descritos, nos prazos 
estabelecidos, com objetivo de: 

         Item                                                                              Solicitação                                                                        Prazo 

01  10 dias 

02  10 dias 

Obs. A contagem do prazo iniciar-se-á no segundo dia útil após o envio da mensagem eletrônica. 

Pede-se a gentileza de citar na resposta o número desta S.A. 

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelo(a) auditor(a), que se coloca à disposição, por e-mail 
ou através de contato telefônico. 

Atenciosamente, 

Auditor 

BM 

E-mail 

Telefone 

Diretoria 

9.7 - Proposta de Nova Auditoria 

No decorrer dos trabalhos, poderão ser identificados fatos que fogem ao escopo ou objetivo 
estabelecido para o trabalho, mas que, dada a sua importância, mereçam atenção do auditor. 

Tais fatos devem ser discutidos entre o auditor e o Diretor responsável, e levadas ao conhecimento do 
Subcontrolador de Auditoria, sendo que, nestes casos, as seguintes opções devem ser consideradas:  

 Nas situações em que os fatos se relacionem de forma clara e lógica com o objetivo e as questões 
de auditoria, o planejamento é passível de mudanças durante a realização dos trabalhos pela 
própria equipe de auditoria, as quais deverão ser submetidas ao Diretor e ao Subcontrolador de 
Auditoria para aprovação. 

 Nas situações em que os fatos sejam incompatíveis com o objetivo ou com a natureza da auditoria 
ou que, mesmo relacionados ao objetivo da auditoria, fujam ao escopo estabelecido, mas a 
consistência das evidências encontradas recomende sua abordagem, a equipe deve comunicar os 
fatos identificados em formulário próprio denominado “Proposta de Auditoria”, que será 
encaminhado ao Diretor e ao Subcontrolador de Auditoria, para avaliação da conveniência e da 
oportunidade de propor nova auditoria. 

A inclusão de procedimentos sobre objetos e questões de auditoria definidos inicialmente no 
Planejamento pode ser realizada pela equipe sem a necessidade de aprovação superior. 

A identificação de uma situação que poderá ensejar Proposta de Nova Auditoria ou a alteração do 
planejamento previamente elaborado não suspende a execução da auditoria em curso.  

 



 

47  

9.7.1 - Modelo de Proposta de Nova Auditoria 

A Proposta de Nova Auditoria seguirá modelo previamente disponibilizado pela Gerência da Secretaria 
de Auditoria e tem como itens obrigatórios: 

SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA 

PROPOSTA DE NOVA AUDITORIA 

Órgão/Entidade:  

Escopo/Objetivo:  

Justificativa para realização da Auditoria: 

Há documentos previamente coletados do indício de irregularidade? 

             SIM                                                        NÃO                                  
(Se sim, anexar) 

Responsável pela solicitação (nome e BM):  

Tabela 11 - Modelo de Proposta de Nova Auditoria 

A seguir a descrição de cada campo e orientação para preenchimento: 

 Órgão/Entidade: Trata-se da Secretaria ou Entidade a ser auditada. É conveniente o detalhamento 
de gerências/diretorias envolvidas e até mesmo de agentes públicos responsáveis/envolvidos, quando 
a informação estiver disponível. 

 Escopo/Objetivo: Trata-se do mesmo conceito de escopo e de objetivos dos trabalhos regulares 
de auditoria. Deve-se, sempre que possível, delimitar a abrangência e os limites, as atividades, os 
processos e o período/periodicidade. Também são convenientes as questões de auditoria iniciais, os 
procedimentos de possível aplicação e os objetos a serem analisados (processo, convênio, contrato, 
edital, projeto básico, etc.). 

 Justificativa para Realização da Auditoria: Trata-se do campo de maior importância para a 
Proposta de Nova Auditoria, devendo, portanto, ser bastante detalhado. É preciso fundamentar com a 
maior riqueza de detalhes possível a respeito dos fatos que demonstrem indícios da necessidade de 
uma ação de controle efetiva, indicando materialidade, relevância e riscos. 

 Há documentos previamente coletados do indício de irregularidade?: Nesse campo o auditor 
informará se já possui documentos prévios que validem e corroborem a evidência de irregularidade. 
Em caso positivo, deverá anexá-los à proposta. 

 Responsável pela solicitação (nome e BM): Todas as propostas apresentadas deverão ser 
identificadas. Caso mais de um auditor tenha participado da elaboração ou da identificação do 
problema, poderá haver a assinatura de mais de uma pessoa. 

Informações Gerais 

- O formulário Proposta de Auditoria somente será recebido pelo Diretor e pelo Subcontrolador de Auditoria 
para análise se houver o preenchimento integral de seus campos. Entende-se que todos os campos são 
possíveis de preenchimento, não cabendo assinalar (NA – Não se aplica). 

- As informações constantes da Proposta de Nova Auditoria não deverão ser reproduzidas no relatório de 
auditoria. O objetivo é evitar registros que não estejam relacionados ao trabalho em andamento. 
Consequentemente, a Proposta de Nova Auditoria não deve ser convertida em recomendação a ser 
monitorada. 

  



 

48  

10 - RELATÓRIO DE AUDITORIA 

O Relatório de Auditoria é um instrumento formal e técnico por intermédio do qual a equipe comunica 
aos leitores o objetivo e as questões de auditoria, o escopo e as limitações de escopo, a metodologia 
utilizada, os achados de auditoria, a manifestação do auditado, as conclusões e as propostas de 
encaminhamento. 

O Relatório de Auditoria será emitido ao término da fase de Execução, quando o auditor houver 
analisado a manifestação do órgão ou entidade auditada a respeito dos achados de auditoria. No caso 
do não recebimento de manifestação do auditado quanto aos achados de auditoria, o auditor deverá 
finalizar o relatório, registrando a falta de informações e deverá concluir o trabalho com as sugestões 
de encaminhamento que julgar adequadas e pertinentes. 

Tendo em vista as informações que deverão constar do Relatório de Controle Interno, os relatórios de 
auditoria que subsidiarão o referido relatório terão estrutura própria, diferente dos demais relatórios de 
auditoria. 

10.1 - Conteúdo do Relatório de Auditoria 

O Relatório de Auditoria seguirá modelo previamente disponibilizado pela Gerência da Secretaria de 
Auditoria e tem como itens principais: 

ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE AUDITORIA 

1. Introdução 
1.1 Ato que originou o trabalho 
1.2 Visão geral do objeto 
1.3 Servidores Contatados 
1.4 Objetivo e questões de auditoria 
1.5 Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria 
1.6 Volume de recursos auditados (opcional) 

 

2. Achados de Auditoria 
2.1 Achado de Auditoria 
 2.1.1 Situação encontrada 
 2.1.2 Objetos nos quais o achado foi constatado 
 2.1.3 Critério de auditoria 
 2.1.4 Evidências – remissão à folha do processo 
 2.1.5 Causas 
 2.1.6 Efeitos 
 2.1.7 Manifestação dos Responsáveis 
 2.1.8 Análise da Manifestação (quando houver) 
 2.1.9 Conclusão 
 2.1.10 Proposta de encaminhamento 

 

3. Achados não decorrentes da investigação das questões de auditoria 
3.1 Achados com o mesmo tratamento dos demais (conforme item 2). 

 

4. Conclusão 
Sintetizar os fatos apurados. 
Responder às questões de auditoria com referência aos achados. 
Relatar sobre a não detecção de irregularidades na investigação de questões de auditoria 

 

5. Proposta de Encaminhamento 
Registrar sugestão de medidas a CTGM deve determinar para cada um dos achados. 
Registrar os benefícios das propostas de encaminhamento por achado. 
Identificar os responsáveis nos casos de dano. 
Fazer referência aos achados. 

 

6. Anexos 
Documentos que se relacionam com o trabalho, mas não são essenciais para a compreensão deste. 

Os relatórios de auditoria devem ser de fácil compreensão, livres de imprecisões ou ambiguidades, 
completos, objetivos e justos, incluindo somente informações respaldadas por evidências de auditoria 
suficientes e apropriadas que sustentem os achados, que devem ser colocados em perspectiva e 
dentro do contexto da auditoria. 
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Com vistas a manter um padrão técnico de apresentação dos relatórios, deve-se considerar que nem 
todos os registros devem ser feitos no relatório de auditoria. Isso não significa que os apontamentos 
não serão realizados. Há informações cujo registro é mais adequado em papéis de trabalho da 
auditoria. 

Como regra, ocorrências que não proporcionem respostas a questões de auditoria, que não gerem 
conclusões ou propostas de encaminhamento não devem constar do corpo do relatório de auditoria. 

É necessário destacar que qualidade não é sinônimo de quantidade, mas sim da consistência dos 
textos, das argumentações e das evidências. 

Palavras ou expressões técnicas constantes dos produtos de auditoria devem ser acompanhadas de 
notas explicativas de forma a conceituá-las ou facilitar a compreensão do seu significado por outros 
profissionais com formação acadêmica diversa da especialidade dos auditores. 

A seguir são detalhados os tópicos do Relatório de Auditoria: 

10.1.1 - Introdução 

Na introdução deve ser feito o registro, de forma concisa, de algumas informações importantes sobre 
a auditoria realizada: 

I - o ato que originou o trabalho - identificação da designação e, se for o caso, as razões que 
motivaram a realização da auditoria; 

II - a visão geral do objeto auditado - tal visão deve ser elaborada na fase de planejamento e 
revisada após a fase de execução, e objetiva o conhecimento e a compreensão do objeto a ser 
auditado, bem como do ambiente organizacional em que este objeto está inserido. 

Compreende as seguintes informações: 

 descrição do objeto auditado, com as características necessárias à sua compreensão; 

 legislação aplicável; 

 objetivos institucionais do órgão/entidade auditado, quando for o caso; 

 setores responsáveis, competências e atribuições; 

 pontos críticos e deficiências no sistema de controle. 

III - objetivo da auditoria; 

IV - as questões de auditoria; 

V - a metodologia utilizada - Compreende as seguintes informações: 

 os procedimentos adotados, as técnicas e os papéis de trabalho utilizados no planejamento e 
na execução da auditoria (fazer referência à Matriz de Planejamento), o tipo de amostragem 
utilizado (se utilizada amostragem) e qual a amostra, bem como fazer referência às folhas em 
que constam a relação dos atos, contratos ou processos incluídos na amostra auditada, relação 
essa que se constitui em anexo ao relatório, 

 período auditado e tempo despendido, 

 pessoas contatadas. 

A descrição da metodologia deve destacar a colaboração de servidores pertencentes a outros órgãos 
ou entidades do Poder Executivo ou de suporte técnico externo que tenha contribuído de modo 
significativo para a realização do trabalho, ainda que não tenham assinado o relatório.  
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O tipo de amostragem utilizado também deve ser registrado nesta subseção, evitando-se que tais 
comentários constem das seções subsequentes do relatório como, por exemplo, da descrição da 
situação encontrada. 

Os prazos dos trabalhos e eventuais cronogramas elaborados não devem ser registrados no Relatório 
de Auditoria, em razão de as auditorias não serem realizadas ininterruptamente. 

VI - as limitações inerentes à auditoria - a descrição das limitações deve indicar claramente aquilo 
que não pôde ser investigado em profundidade suficiente para a formulação de conclusões, 
apresentando as justificativas pertinentes. 

As limitações referem-se às técnicas adotadas, às fontes de informação e às condições operacionais 
do trabalho. No caso destas últimas, podem ser superáveis e só devem ser descritas caso as 
limitações não sejam mitigadas. 

Quando o auditor puder se valer da aplicação de procedimentos alternativos, não existe uma limitação 
significativa na extensão de seu trabalho e não é necessário mencionar, em relatório, sobre a omissão 
de determinados procedimentos e ao uso dos procedimentos alternativos.  

Nos casos em que a limitação seja insuperável, os auditores, juntamente com o Diretor, devem avaliar 
a oportunidade e conveniência de se excluir ou não a questão ou ainda de se realizar a auditoria em 
outro momento. 

Impedimentos que possam ser resolvidos pela equipe mediante solicitações de auditoria e/ou reuniões 
junto ao auditado não são limitações. Caso as solicitações não sejam atendidas, a equipe deve avaliar 
se o “impedimento” não é, de fato, um achado de auditoria. 

Por exemplo: 

 extrato bancário de conta não específica para convênios; 

 inexistência de notas fiscais; 

 inexistência de documentos que justifiquem alterações em contratos, contratos de repasse, 
convênios...; 

 inexistência de justificativa para inexigibilidade/dispensa de licitação; 

 ausência de documentos; 

 indisponibilidade de informações; 

 caráter subjetivo das justificativas para as aquisições/contratações; 

 ocorrência de dados inconsistentes e sem qualidade (significa ausência de controles internos); 

 ausência de registros referentes à execução de obra ou serviço; 

 Inexistência de logs de auditoria para rastreabilidade;  

 Ausência de permissão de perfil administrador nas estações de trabalho para coleta de 
evidências de segurança; 

 Ausência de Processo de Trabalho formalmente definido. 

VII - volume de recursos auditados - representação da importância monetária dos objetos de 
auditoria. (Opcional). 
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10.1.2 - Achados de Auditoria 

As falhas, irregularidades e oportunidades de melhoria constatadas ao longo da execução devem ser 
relatadas de forma estruturada, por achado, destacando-se, pelo menos, os seguintes 
aspectos/atributos: descrição (título ou enunciado do achado), situação encontrada, objetos nos quais 
o achado foi constatado, critério de auditoria, evidências, causas da ocorrência, efeitos reais e 
potenciais, manifestação do auditado, análise e conclusão da equipe e proposta de encaminhamento. 

Cada tópico desta seção deve se referir a um achado, e devem ser elencados em ordem de 
relevância. 

Achados que se repetem em vários processos (ou contratos ou convênios ou editais ou projetos 
básicos etc.) serão relatados conjuntamente, da seguinte forma: 

 descrição – título da irregularidade/impropriedade constatada; 

 situação encontrada – descrição dos fatos ocorridos em cada um dos objetos (processo, 
convênio, contrato, edital, projeto básico etc.) analisados; 

 objetos nos quais o achado foi constatado – identificação dos objetos (processos, 
convênios, contratos, editais, projetos básicos, etc.); 

 evidências – documentos, cláusulas, itens etc. do processo, convênio, contrato, edital, projeto 
básico etc. que comprovam o fato. 

Para cada achado de auditoria haverá uma conclusão e uma proposta de encaminhamento, também 
sendo necessário o registro dos benefícios do controle, nos termos estabelecidos em ato normativo 
próprio.  

10.1.3 - Achados Não Decorrentes da Investigação das Questões de Auditoria 

São considerados “Achados não decorrentes da investigação de questões de auditoria” todos aqueles 
decorrentes da investigação de questões de auditoria não previstas no planejamento inicial, mas que, 
em função de relevância, materialidade ou risco, mereceram a atenção da equipe de auditoria. Tais 
achados devem ser relatados com os mesmos atributos dos demais descritos no subitem anterior. 

A investigação de assuntos não previstos inicialmente deve estar registrada na introdução, subseção 
“Objetivo e questões de auditoria”, na qual será feita menção ao objetivo original e à inclusão dos 
novos temas. 

A equipe deve avaliar se investigações não previstas na fase de planejamento podem levar ao 
desvirtuamento da auditoria inicial, em termos de comprometimento do prazo e/ou das questões de 
auditoria. Se a magnitude das evidências encontradas recomendar tratamento desses achados, deve-
se avaliar a oportunidade e conveniência de fazê-lo juntamente com o objetivo da auditoria. 
Prejudicada a hipótese, o fato deve ser comunicado por meio da “Proposta de Nova Auditoria” prevista 
no Capítulo 9. 

“Os comentários dos gestores devem, sempre que possível, ser incorporados, de forma resumida, no relato dos 
achados e serão analisados pela equipe juntamente com os demais fatos.” (NAT, 147). 

Obs.: No caso, por comentário do gestor deve-se entender por manifestação do gestor.  

“O documento encaminhado pelo gestor, neste caso, constituir-se-á em papel de trabalho da auditoria.” (NAT, 
148). 

Achados positivos (boas práticas) também podem ser incluídos no relatório, desde que sejam utilizados para 
apoiar propostas de encaminhamento para que tais práticas venham a ser adotadas como exemplo por outros 
gestores. Esses achados devem ser relatados como “Achados não decorrentes da investigação de questões de 
auditoria”, caso não tenham, de fato, sido previstos na Matriz de Planejamento.  
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10.1.4 -  Conclusão 

A seção “Conclusão” destina-se a sintetizar os fatos apurados no trabalho realizado. Serão 
respondidas, de forma sucinta, as questões de auditoria e elencados, caso existam, os achados 
resultantes da investigação de outros fatos não previstos no planejamento inicial. 

A “Conclusão” pode ser utilizada para considerações adicionais sobre o trabalho realizado, breves 
relatos de não detecção de impropriedades na investigação de questões de auditoria, bem como 
breves relatos na apuração de denúncias cujas irregularidades apontadas não foram constatadas, ou 
para o relato resumido de boas práticas. 

Sendo a conclusão uma síntese dos fatos apurados, não se deve fazer longas descrições. O objetivo 
principal é comunicar, sem minúcias, a visão geral do resultado da auditoria, em texto suficientemente 
claro de forma a não prejudicar o entendimento do leitor. 

10.1.5 - Proposta de Encaminhamento 

A “Proposta de encaminhamento” destina-se ao registro das medidas preventivas, corretivas, 
processuais ou materiais que a equipe avalia que devam ser adotadas para os fatos identificados. 

As deliberações propostas devem balizar-se na análise de causa e efeito dos achados. A causa, sendo 
o elemento indutor da discrepância entre o critério e a situação encontrada, é o alvo das medidas 
propostas. O efeito indica a gravidade da situação encontrada e determina a intensidade das medidas 
a serem propostas. 

Na “Proposta de encaminhamento” devem ser registrados, também, os benefícios esperados das 
propostas realizadas. 

Os encaminhamentos necessários constantes do Relatório de Auditoria terão sugestão de pelo menos 
uma das hipóteses de deliberação previstas no Decreto que trata das Atividades de Auditoria da 
Subcontroladoria de Auditoria. 

As referências aos achados de auditoria na “Proposta de encaminhamento” devem indicar os números 
dos itens em que cada um deles é tratado no relatório, de forma a facilitar a localização e leitura por 
outros que não participaram da auditoria, bem como o confronto entre a deliberação proposta e os 
detalhes do achado que a motivou. 

10.1.6 - Anexos 

O conteúdo do relatório de auditoria não se restringe ao texto principal. Os documentos que, embora 
diretamente relacionados aos assuntos tratados no relatório, não sejam essenciais à compreensão, 
tais como, memórias de cálculo, protocolos de teste e descrições detalhadas, devem ser tratados 
como anexos. A separação dos citados documentos visa a tornar o relatório conciso, entretanto não 
deve causar prejuízo ao entendimento do leitor, cabendo à equipe avaliar cada caso. 

Consideram-se anexos, ainda, aqueles documentos que, por seu tamanho ou disposição gráfica, não 
possam constar do corpo do relatório, tais como, tabelas, gráficos, mapas e fotografias. 

Exemplo 

Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades para as questões de auditoria nº 1 e 3 formuladas 
para esta auditoria. 

Foram identificados os seguintes achados de auditoria: 

     Questão 2 – Preços contratados não compatíveis com os preços de Mercado (item 3.1) 

     Questão 4 – Fuga à licitação pela fragmentação de aquisições (item 3.2) 

Foi identificado ainda o seguinte achado não vinculado a questões de auditoria: 

     Fiscalização do convênio insatisfatória (item 4.1) 
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10.1.7 - Critérios Gerais de Redação 

A elaboração dos relatórios, contendo o resultado da auditoria, deverá seguir os seguintes critérios 
gerais de redação e comunicação: 

 Apresentação e ordenação lógica – Assegurar que os temas sejam apresentados numa 
sequência estruturada, com uma linguagem que atenda e facilite o correto entendimento. A estrutura 
dos relatórios emitidos possui regramento de formatação mínimo a ser seguido, de maneira que o 
auditor deve segui-lo minimamente para demonstrar zelo com a sua apresentação. 

 Clareza – Expor o pensamento de forma a facilitar a compreensão da escrita pelo receptor. Frases 
curtas, orações na ordem direta, terceira pessoa. 

 Concisão – Utilizar linguagem sucinta, de forma breve, exata e precisa, evitando-se redundância ou 
detalhamento desnecessário ou inexpressivo, que não agregam valor ao conteúdo. 

 Objetividade – Apresentar evidências de forma imparcial, demonstrando a existência real e 
material da informação. O texto não deve conter excesso de detalhes, repetições desnecessárias e 
quaisquer outros elementos, tais como ideias secundárias, que não tenham como finalidade reforçar 
ou esclarecer as ideias principais. 

 Convicção – Expressar os resultados com firmeza, demonstrando a certeza da informação 
comunicada. 

 Integridade ou Completude – Dotar o texto com a totalidade das informações de forma exata e 
imparcial. Permitir a correta compreensão dos fatos e situações relatadas. 

 Relevância – Expor apenas o que for importante, no contexto dos objetivos da auditoria, e que 
contribua para as conclusões da auditoria. Não se deve discorrer sobre ocorrências que não 
contribuem para as conclusões e não resultem em propostas de encaminhamento. 

 Oportunidade ou tempestividade – Transmitir as informações de forma tempestiva para que as 
recomendações possam ser objeto de oportunas providências dos responsáveis. 

 Precisão – Escolher assertivamente o termo próprio ou a palavra exata para a ideia que se quer 
exprimir. A impropriedade dos termos torna a linguagem imprecisa e obscura. 

Com vistas a melhorar o ordenamento e entendimento das ideias contidas nos relatórios de auditoria, deve-se 
considerar, no momento da escrita, que o relatório não deve conter: 

 Frases, orações e períodos que tendam a implicar em raciocínios implícitos, indiretos ou ambíguos. 

 Expressões que permitam dupla interpretação ou que denotem suspeitas ou insinuações, a exemplo das 
seguintes: “supõe-se”, “entendemos”, “ouvimos dizer”, “parece que”, “deduzimos”, “achamos”, “há 
indícios”, “talvez”, “pode estar relacionado a”, “aparentemente”, “provavelmente”, “salvo melhor juízo”, 
“supostamente”, etc.  

 Comentários entre aspas com sentido dúbio ou irônico. 

 Repetições de transcrições realizadas, sendo suficiente a citação em menção da transcrição já feita. 

 Figuras, tabelas e digitalizações ilegíveis.  Nesses casos, o auditor poderá mencionar a fonte dos dados 
no relatório, com ou sem descrição da imagem/documento e apensar ao processo como um papel de 
trabalho. 

 Transcrições de trechos de evidências documentais somente deverá ser feita quando for essencial ao 
entendimento do raciocínio, detalhes excessivos podem ocultar a mensagem real, confundir ou distrair. A 
menção ao papel de trabalho onde a informação se encontra no processo é suficiente. 
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Figura 7 – Relatório de Auditoria  

10.2 - Relatório de Complementação 

O Controlador-Geral do Município poderá baixar os autos em diligência, remetendo-os à 
Subcontroladoria de Auditoria, sempre que julgar necessária a apresentação de esclarecimento ou a 
complementação dos trabalhos de execução, observando, em todo caso, o escopo da auditoria e a 
independência funcional dos auditores.  

O Controlador-Geral do Município poderá solicitar a Complementação do Relatório de Auditoria, em 
duas situações: 

a) Quando o Relatório de Auditoria não abarcar todo o escopo definido na fase de planejamento. Neste 
caso, o Controlador Geral do Município deverá indicar especificamente o ponto sobre o qual houve 
omissão no Relatório e demonstrar a sua pertinência com o escopo da auditoria. Em resposta, o 
auditor deverá analisar o ponto indicado e apresentar conclusão a seu respeito; 

b) Quando o Relatório de Auditoria contiver pontos obscuros ou contraditórios, que comprometam a 
sua compreensão. Neste caso, o Controlador Geral do Município deverá indicar precisamente o ponto 
que necessita de esclarecimento. O auditor deverá apenas esclarecer a dúvida apresentada, não 
sendo obrigado a alterar o mérito da sua conclusão. 

O Relatório de Complementação abordará apenas o ponto objeto da demanda, ou seja, o ponto que 
necessita de esclarecimento. Seguirá modelo previamente disponibilizado pela Gerência da Secretaria 
de Auditoria e tem com itens principais, aplicando-se, onde cabível, os critérios de conteúdo dos 
Relatórios de Auditoria: 

 Introdução – contendo referência ao Relatório de Auditoria, a identificação da demanda de 
complementação ou esclarecimento e a metodologia aplicada; 

Exemplos de situações que poderão gerar Diligência 

 Quando não houver uma conclusão para ser deliberada; 

 Quando houver questionamentos não respondidos pelo auditor; 

 Quando a fase de execução não estiver finalizada. 

O Relatório de Auditoria... 
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 Complementação – relato necessário para compreensão da demanda de complementação; 

 Achados (se houver); 

 Conclusão; 

 Propostas de encaminhamento (se houver). 

10.3 - Relatório de Controle Interno 

O Relatório de Controle Interno é o relatório emitido pela Controladoria-Geral do Município, que 
acompanha a prestação de contas anual do Chefe do Poder Executivo Municipal junto ao Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais - TCE-MG, seguindo diretrizes estabelecidas por meio de 
Instruções Normativas expedidas pelo Tribunal. 

Anualmente são realizadas auditorias visando subsidiar a elaboração do Relatório de Controle Interno. 
Estas auditorias têm o planejamento simplificado, os prazos definidos por meio de Cronograma 
publicado no Diário Oficial do Município - DOM e seus relatórios terão estrutura própria, diferente dos 
demais relatórios de auditoria. 

10.4 - Aprovação do Diretor e Assinatura 

O Diretor deve coordenar adequadamente o trabalho realizado em todas as suas fases, desde o 
planejamento até a emissão do relatório, para assegurar que os objetivos sejam atingidos, a qualidade 
seja assegurada e as equipes se desenvolvam. 

Antes de o relatório de auditoria ser emitido, o Diretor deverá realizar sua revisão, avaliando se os 
objetivos foram atingidos, se as questões de auditoria foram plenamente respondidas, se os achados 
de auditoria foram bem caracterizados e são suportados por evidências suficientes, adequadas e 
relevantes e se as propostas de encaminhamento são razoáveis e pertinentes em resposta aos 
achados identificados. 

Ao término da revisão a versão final do Relatório de Auditoria será assinada pelos auditores 
designados e Diretores responsáveis. 

Quando um ou mais participantes da equipe de auditoria estiverem impossibilitados de assinar o 
relatório (férias, licenças médicas ou outro motivo previsto no Estatuto do Servidor), o espaço 
reservado a sua assinatura deve ser mantido em branco, e o seguinte parágrafo, inserido em nota de 
rodapé, justificando o motivo da ausência de uma ou mais assinaturas de membros da equipe: 

“*o Auditor designado deixou de assinar o presente relatório por encontrar-se em gozo de Férias 
Regulamentares/Prêmio/Licença Médica.” 

10.5 - Encaminhamento do Relatório à CTGM 

Após a aprovação do Relatório de Auditoria pelo Diretor responsável, o Subcontrolador de Auditoria o 
encaminhará ao Controlador-Geral do Município para deliberação. 
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11 - DELIBERAÇÃO 

No Relatório de Auditoria, os auditores deverão sugerir pelo menos uma das hipóteses de deliberação 
previstas no decreto regulamentador, que poderá ou não ser acolhida pelo Controlador-Geral do 
Município. 

As hipóteses de deliberação previstas no decreto são independentes e não excludentes entre si, de 
maneira que, para o mesmo achado de auditoria (irregularidade ou oportunidade de aprimoramento), 
poderá ser sugerida mais de uma hipótese de deliberação. 

Exemplo: o auditor verifica que determinado contrato administrativo de prestação de serviço contínuo, 
ainda vigente, não está sendo executado integralmente pela contratada, embora o pagamento esteja 
sendo realizado pela Administração, e que o fiscal do contrato (agente público) não desempenhou sua 
função satisfatoriamente.  

Diante desta situação, o auditor deve sugerir: 

1º - a expedição de recomendação para a unidade auditada instaurar processo administrativo para fins 
de eventual rescisão contratual e aplicação de penalidades à contratada; 

2º - a determinação de instauração de tomada de contas especial para identificar os responsáveis e 
quantificar o dano causado à Administração Pública; 

3º - a comunicação à Subcontroladoria de Correição para apuração de eventual responsabilidade 
disciplinar do fiscal do contrato. 

As hipóteses de deliberação3 da fase de Relatório estão descritas nos subitens a seguir: 

11.1 - Encerramento da Auditoria Sem Ressalva 

O encerramento da auditoria sem ressalva deve ser sugerido pelo auditor nos seguintes casos: 

 inexistência de irregularidades ou oportunidades de aprimoramento na fase de execução da 
auditoria; 

 saneamento das irregularidades ou realização de aprimoramento identificadas; 

 acatamento das alegações e justificativas apresentadas pela unidade auditada. 

11.2 - Encerramento da Auditoria Com Nota de Ressalva 

O encerramento da auditoria com nota de ressalva deve ser sugerido pelo auditor nos casos em que 
persistirem irregularidades meramente formais, que não maculam a substância ou a finalidade do ato 
ou procedimento auditado. 

Para ser qualificada como meramente formal, a irregularidade não pode: 

 gerar a nulidade do ato ou procedimento auditado; 

 provocar enriquecimento ilícito; 

 lesionar o interesse público e o erário.  

A diferença prática entre o encerramento da auditoria com nota de ressalva e a expedição de 
recomendação é que, no primeiro caso, o processo já pode ser arquivado. 

 

 

                                                      
3
 As hipóteses de deliberação da fase de Monitoramento serão descritas no item 12.3 do Capítulo de Monitoramento. 
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A reincidência na prática de irregularidades meramente formais poderá gerar, em procedimentos de 
auditoria futuros, a expedição de recomendação, a critério do auditor. Neste caso, a recomendação 
será monitorada. 

11.3 - Expedição de Recomendação para Saneamento de Irregularidade ou 
Aprimoramento de Gestão 

A expedição de recomendação, contendo o texto e o prazo para cumprimento, deve ser sugerida pelo 
auditor quando persistirem irregularidades substanciais a serem corrigidas pela unidade auditada ou 
forem vislumbradas oportunidades de aprimoramento de gestão. 

As propostas de recomendações devem ser emitidas conforme plano de providências apresentado 
pelo auditado sempre que o auditor entender que essas são suficientes para sanar a irregularidade 
identificada ou aprimorar a gestão. Mesmo que o auditor julgue que existam outros meios de atuação 
possíveis, só deve recomendar em desacordo com o plano apresentado nos casos em que julgue que 
as providências propostas não suficientes e apropriadas ou em que o prazo proposto não seja 
condizente ou razoável. 

Contudo, o auditor sempre deve sugerir a expedição de recomendação diante das hipóteses típicas 
(irregularidade substancial ou oportunidade de aprimoramento), ainda que o auditado não tenha 
apresentado plano de providências ou mesmo se manifestado quanto ao resultado da auditoria. 

As recomendações sugeridas devem: 

 iniciar com o verbo no infinitivo, p. ex., “instaurar”, “proceder”, “anular”, “retificar”; 

 guardar absoluta e direta coerência com os respectivos achados; 

 ser pertinentes;  

 ser exequíveis, necessárias e aptas a sanar a irregularidade identificada ou aprimorar a gestão 
da unidade auditada; 

 ter o propósito de eliminar, mitigar e/ou reduzir a(s) causa(s) identificada(s);  

 estar de acordo com o princípio da racionalização administrativa e da economia processual; 

 ser tempestivas, ou seja, expedida no momento propício para a sua adoção; 

 sempre que possível, especificar as providências a serem adotadas e os prazos para 
atendimento, evitando-se o uso de expressões genéricas;  

 ser passíveis de monitoramento, ou seja, devem conter pontos de verificação concretos que 
permitirão concluir se ela foi ou não atendida; 

Não se deve sugerir recomendação que constitua o mero cumprimento de normas ou melhorias 
excessivamente genéricas, p. ex.: “abster-se de realizar contratações sem licitar”; “adotar medidas 
saneadoras para eliminação das falhas encontradas”, ou, ainda “observar a legislação em vigor”. 

O atendimento à recomendação sempre será monitorado pela Subcontroladoria de Auditoria.  

 

 

Exemplos de irregularidades meramente formais 

- Inconsistência na numeração de páginas de processos administrativos; 

- Falta de assinatura em algum documento/relatório apensado em processos administrativos; 

- Falta de termo de retificação de páginas; 

- Detecção de documentos com preenchimento parcial. 
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Exemplos de irregularidades substanciais e respectivas recomendações: 

Irregularidade substancial Recomendação 
Concessão irregular de vantagem pecuniária ou aposentadoria a servidor 

público. 

Instaurar processo administrativo para anular o ato e determinar eventual 

ressarcimento. 

Dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais. Paralisar o procedimento de contratação ou abrir processo administrativo para anular 

o contrato, se for o caso. 

Contratação de pessoal sem concurso público fora das hipóteses legais. Exonerar/desligar os agentes públicos contratos sem concurso público. 

Exemplos de oportunidades de aprimoramento de gestão e respectivas recomendações: 

Oportunidades de aprimoramento de gestão Recomendação 
Falhas humanas repetidamente verificadas em determinado ato ou 

procedimento. 

Promover treinamento de pessoal. 

Ausência de padronização na prática de atos e procedimentos 

administrativos.  

Normatizar procedimentos e instituir fluxos. 

Deficiência de pessoal. Promover concurso público para contratação de pessoal, se for o caso. 

Quadro comparativo entre nota de ressalva e recomendação: 

 Nota de ressalva Recomendação 
Achado de auditoria Irregularidade formal Irregularidade substancial ou oportunidade de aprimoramento 

Consequência Arquivamento imediato Monitoramento 

11.4 - Celebração de Termo de Compromisso de Gestão - TCG 

O Termo de Compromisso de Gestão – TCG é instrumento de controle consensual celebrado entre o 
órgão responsável pelo controle interno e o gestor da unidade auditada, em que este assume o 
compromisso de sanear irregularidades ou aprimorar a gestão do órgão. 

A celebração de TCG deve ser sugerida pelo auditor quando o aprimoramento de gestão ou o 
saneamento da irregularidade detectada demandar medidas administrativas conjuntas e/ou 
continuadas, ou seja: medidas que devam ser executadas em várias etapas ou que requeiram maior 
tempo para sua execução; que necessitem da criação de um plano de ação ou cronograma que 
permita o respectivo monitoramento; ou que devam ser executadas em conjunto por mais de um órgão 
ou entidade. 

Caso sejam necessárias medidas individuais e isoladas para o saneamento da irregularidade ou o 
aprimoramento da gestão, o auditor deverá sugerir a expedição de recomendação e não a celebração 
de TCG. 

O TCG tem caráter residual em relação à recomendação, ou seja: a celebração de TCG somente deve 
ser sugerida pelo auditor quando a recomendação não for suficiente para sanear a irregularidade ou 
aprimorar a gestão do órgão. 

O auditor dever sugerir o texto e os prazos para cumprimento dos compromissos do TCG. 
Preferencialmente, tais prazos deverão ser discutidos com a unidade auditada na fase de execução. 

Na elaboração dos compromissos, o auditor deve seguir os mesmos parâmetros traçados para as 
recomendações. 

O TCG conterá identificação sucinta das partes envolvidas, cláusulas com os compromissos 
assumidos pelas partes, prazos para implementação e outros elementos necessários ao seu fiel 
cumprimento. 

O cumprimento dos compromissos assumidos no TCG será sempre monitorado pela Subcontroladoria 
de Auditoria. 

Exemplos de medidas que demandam celebração de TCG: 

- Promoção de licitação e concurso público; 
- Instituição de programas e projetos complexos; 
- Realização de obras de melhoria. 
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11.5 - Instauração de Tomada de Contas Especial - TCE 

A Tomada de Contas Especial – TCE é o processo administrativo destinado à apuração e 
quantificação de danos ao erário e identificação dos respectivos responsáveis. Deve ser sugerida pelo 
auditor quando houver indícios de dano ao erário e nas demais hipóteses previstas na legislação (Lei 
Complementar Estadual n. 102/08, Instrução Normativa n. 03/2013/TCEMG e Decreto Municipal n. 
15.476/2014), quais sejam: 

 omissão no dever de prestar contas; 

 falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Poder Executivo Municipal 
mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, bem como a título de auxílio, 
subvenção ou contribuição; 

 ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; 

 prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, do qual resulte dano ao erário. 

11.6 - Conversão em Tomada de Contas Especial - TCE 

A diferença entre a instauração de TCE e a conversão em TCE é que, no primeiro caso, a CTGM 
determina que o órgão auditado realize o procedimento, enquanto, no segundo, a própria CTGM o faz. 

A conversão do procedimento de auditoria em tomada de contas especial ocorre em duas hipóteses: 

 quando houver indícios de danos ao erário e já houver nos autos do procedimento de auditoria 
elementos suficientes para identificação dos responsáveis e quantificação desse dano. Neste 
caso, não faria sentido determinar ao órgão que instaurasse a TCE, para apurar elementos que 
já foram apurados pelo auditor (dano e responsável). Assim, para sugerir a conversão, é 
essencial que o auditor explicite em seu relatório o valor atualizado do dano e o 
respectivo responsável (nome e cargo); 

 quando houver indícios de danos ao erário e a atual autoridade máxima da unidade auditada 
for indicada como responsável. Neste caso, seria temerário determinar ao próprio órgão que 
apurasse a responsabilidade de seu atual gestor máximo. Por cautela, a CTGM avoca a 
competência e apura com independência essa responsabilidade. Por isso, para sugerir a 
conversão, é essencial que o auditor identifique o nome e o cargo ocupado pelo agente 
responsável pelo dano. 

11.7 - Comunicação ao Tribunal de Contas de MG 

A comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais TCEMG deve ser sugerida quando 
for constatada infração grave à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial. 

Esta hipótese de deliberação justifica-se pela ausência de poder punitivo da CTGM, que não pode 
aplicar multa ou declarar a inabilitação do gestor público. Apenas o órgão de controle externo 
(TCEMG) possui competência para tanto. 

Assim, a comunicação ao TCEMG é excepcional e só deve ser sugerida quando o auditor avaliar que 
a infração é grave o suficiente para gerar punição por parte do órgão de controle interno. Nos 
demais casos, a irregularidade deverá gerar consequências apenas no âmbito do controle interno 
(recomendação, comunicação à Subcontroladoria de Correição, instauração/conversão em TCE). 

Exemplos de infrações graves: 

- Fraude em licitação; 
- Pagamento por serviços não prestados; 
- Burla a concurso público. 
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11.8 - Comunicação à Subcontroladoria de Correição 

A comunicação à Subcontroladoria de Correição deve ser sugerida quando houver indícios de autoria 
ou participação de servidores na prática de atos caracterizadores, em tese, de infração disciplinar, nos 
termos da Lei Municipal n. 7.169/96 (Estatuto dos Servidores Públicos de Belo Horizonte). 

Sempre que possível, o auditor deverá indicar no relatório de auditoria o suposto agente público 
infrator. Para tanto, o auditor deve se valer das evidências constantes dos autos que vinculem o 
agente público como causador do ato infracional. As responsabilidades de cada setor ou 
departamento, estabelecidas em Regimento Interno, Manual, Decreto ou Lei, também podem auxiliar 
nesta identificação. 

A causa é a origem efetiva do(s) fato(s) identificado(s). Consiste na circunstância que fez com que o 
fato ocorresse, que determinou o seu acontecimento.  

Para se concluir qual é a causa do fato descrito, deve-se identificar qual o comportamento ou o 
fenômeno que, ao ser retirado do contexto (ou inserido, no caso de omissão) da irregularidade 
apontada, evitaria que esta ocorresse.  

Ao se identificar a relação entre o fato descrito e a conduta de um agente, estará identificado também 
o nexo de causalidade e, portanto, o responsável pela irregularidade apontada, sempre considerando 
o período em que ela ocorreu. 

A causa pode consistir basicamente: 

 em disfunções estruturais na gestão da unidade examinada, normalmente relacionadas a 
fragilidades de processos, operações e controles; 

 na conduta (ação ou omissão) do(s) agente(s) da unidade examinada, sem a qual a 
irregularidade não teria ocorrido. 

 Quando a causa for a conduta do agente público, a auditor deve: 

 indicar cada agente responsável pelos atos relacionados ao fato; 

 informar as atribuições e/ou competências regimentais dos cargos ocupados pelos agentes 
responsáveis, as quais estejam relacionadas aos atos praticados, tais como: autorizar, efetuar 
registros, conferir, guardar, definir etc.; 

 registrar a atitude efetivamente adotada por cada um dos agentes envolvidos no fato; 

 nos casos de omissão, informar que o agente tinha sob sua responsabilidade determinados 
mecanismos de controle (autorização, recepções, classificações, registros, custódias/guardas e 
conferências) e se manteve inerte. 

Não deve haver recomendação de apuração de responsabilidade funcional em casos de 
irregularidades meramente formais ou de falhas gerenciais e operacionais. 

Exemplos: 

Irregularidades meramente formais:  

 inconsistência na numeração de páginas de processos administrativos; ausência de documento 
previsto em Lei, Decreto ou Manual; 

 falta de assinatura em documento/relatório apensado em processos administrativos; 

 ausência de termo de retificação de páginas; 

 detecção de documentos com preenchimento parcial.  
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Falhas Gerenciais: 

 cultura institucional inadequada; 

 alta rotatividade de servidores; 

 falta de treinamento adequado; 

 falta de renovação de equipes de trabalho. 

Falhas Operacionais: 

 ausência de procedimentos, fluxos e manuais definidos (quando não se tratar de exigência 
legal); 

 inconsistências próprias do sistema operacional; 

 sistemas de arquivo e protocolo deficientes. 

Infrações disciplinares: 

 prática de atos e decisões, deliberadamente, em desconformidade com a lei (em sentido 
amplo), desacompanhados da respectiva justificativa/motivação ou acrescidos de 
justificativa/motivação que não se mostre razoável e lógica; 

 recebimento produtos e serviços em desconformidade com as cláusulas contratuais firmadas 
entre o particular e a Administração; 

 descumprimento das atribuições do cargo, causando prejuízo ao erário; 

 atos deliberados (intencionais) ou equívocos reiterados, em desconformidade com o interesse 
público; 

 execução de projeto de forma diferente do que o licitado; 

 medição de itens que não estavam previstos no edital ou contrato em outros itens da planilha; 

 alteração de cláusulas contratuais, após a licitação, sem a devida formalização (termo aditivo); 

 inexecução dos objetos dos Convênios: decorrente da falta ou má elaboração e gestão dos 
projetos, sem metas, falta de especialização técnica da equipe, constituindo a hipótese de 
inação administrativa (devolução de recursos). 

11.9 - Conversão em Processo Administrativo de Responsabilização 

A conversão do procedimento de auditoria em Processo Administrativo de Responsabilização - PAR 
deve ser sugerida quando houver indícios de autoria ou participação de pessoas jurídicas de direito 
privado na prática de atos caracterizadores, em tese, de ato lesivo à Administração Pública Municipal, 
nos termos do art. 5º da Lei n. 12.846/13 (Lei Anticorrupção). 

A conversão da auditoria em PAR é medida excepcional e somente deve ser sugerida quando o 
auditor identificar indícios de corrupção, fraude, conluio, beneficiamento ou obstrução a 
investigações. A medida não deve ser sugerida quando forem identificadas meras ilegalidades em 
atos e procedimentos administrativos, tampouco em casos de inexecução contratual pura e simples. 

Condutas previstas no art. 5º da Lei n. 12.846/13: 

 prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a 
terceira pessoa a ele relacionada; 

 comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática 
dos atos ilícitos previstos nesta Lei; 

 comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular 
seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
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 frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo de procedimento licitatório público; 

 impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

 afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo; 

 fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

 criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 
celebrar contrato administrativo; 

 obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato 
convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

 manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
administração pública; 

 dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou 
intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 
fiscalização do sistema financeiro nacional. 
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12 - MONITORAMENTO 
 

A Subcontroladoria de Auditoria monitorará o cumprimento das recomendações e dos Termos de 
Compromisso de Gestão e, ao final, emitirá relatório de monitoramento. 

Para a atividade de monitoramento é cabível qualquer procedimento que o auditor julgue necessário, 
tais como inspeção, entrevista, coleta de dados em sistemas oficiais da Prefeitura, solicitação de 
informação escrita, análise de documentação encaminhada pelo Órgão ou Entidade, etc. 

Na fase de monitoramento, a Subcontroladoria de Auditoria poderá prorrogar os prazos das 
recomendações ou dos compromissos, em até uma vez o prazo originalmente estipulado, desde que 
haja pedido fundamentado da unidade auditada. 

Os requerimentos de prorrogação de prazo superiores ao limite do parágrafo anterior ou de alteração 
do conteúdo das recomendações e compromissos serão submetidos à Controladoria-Geral do 
Município para deliberação. 

Os relatórios elaborados na fase de Monitoramento serão submetidos ao Diretor competente, para 
aprovação4, e, posteriormente, remetidos à Controladoria-Geral do Município, pelo Subcontrolador de 
Auditoria, para deliberação.  

O Controlador-Geral do Município poderá baixar os autos em diligência, remetendo-os à 
Subcontroladoria de Auditoria, sempre que julgar necessária a complementação dos procedimentos de 
monitoramento, observando, em todo caso, o escopo da auditoria e a independência funcional dos 
auditores. 

12.1 - Monitoramento do Termo de Compromisso de Gestão 

Após a celebração do Termo de Compromisso de Gestão o processo de auditoria será remetido à 
Subcontroladoria de Auditoria para monitoramento dos compromissos firmados.  

O Relatório de Monitoramento será elaborado com a finalidade de verificar se o compromisso 
pactuado no Termo de Compromisso de Gestão foi, ou não, cumprido. 

Quando for observada a perda do objeto ou impossibilidade de monitorar o TCG, deverá ser emitido 
Relatório de Monitoramento fundamentando e sugerindo encerramento, com consequente 
arquivamento. 

O Relatório de Monitoramento deverá conter os seguintes itens: 

 Ato que originou o monitoramento 

 Número do Relatório que originou o TCG 

 Compromissos firmados 

 Avaliação de providências 

 Conclusão final 

 Proposta de Encaminhamento 

 

 

 

 

                                                      
4
 À aprovação dos relatórios de monitoramento pelo Diretor e assinatura, aplicam-se as mesmas regras descritas no item 10.4 

deste manual, no que couber. 
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ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE TCG 

1. Introdução 
1.1 Ato que originou o trabalho de monitoramento 
1.2 Número do Relatório de Auditoria Original 
1.3 Servidores Contatados 
1.4 Período Monitorado e Tempo Despendido 
1.5 Compromissos Monitorados 
1.6 Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria 

 

2. Resultado do Monitoramento 
2.1 Compromisso Monitorado 
 2.1.1 Providências adotadas ou justificativas para o descumprimento 
 2.1.2 Análise do Auditor 
 2.1.3 Conclusão 

 

3. Conclusão 
Sintetizar os fatos apurados, indicando os compromissos adimplidos e inadimplidos. 

 

4. Proposta de Encaminhamento 
Registrar sugestão de medidas que a CTGM deve determinar para cada um dos compromissos. 
Registrar os benefícios das medidas adotadas. 

 

5. Anexos 
Documentos que se relacionam com o trabalho, mas não são essenciais para a compreensão deste. 

 

O monitoramento de cada um dos compromissos dos TCG´s que possuam medidas que devam ser 
executadas em várias etapas deve ser realizado individualmente. Nesses casos, a constatação do não 
cumprimento de uma das fases dentro do prazo não deve ensejar a rescisão do Termo e não deve 
impedir o monitoramento das fases futuras, contudo, deve-se levar a situação ao conhecimento da 
Subcontroladora de Auditoria e do responsável pela unidade signatária para providências. 

Do monitoramento do TCG não podem surgir novos encaminhamentos. As deliberações possíveis 
estão previstas em Decreto e descritas no item 12.3. 

12.2 - Monitoramento das Recomendações 

As recomendações expedidas pelo Controlador-Geral do Município serão monitoradas pela 
Subcontroladoria de Auditoria, com objetivo de promover maior efetividade aos trabalhos de auditoria. 

Após deliberação do Controlador-Geral, os processos de auditoria que originaram as recomendações 
serão arquivados e as recomendações serão cadastradas pelas Diretorias responsáveis pelo 
monitoramento. Nos trabalhos realizados por mais de uma Diretoria será definida a Diretoria 
Responsável para cada recomendação, de acordo com o tema e área de atuação. 

O Diretor deverá indicar o Auditor responsável pelo monitoramento de cada recomendação. 
Preferencialmente, as recomendações serão monitoradas pelos auditores que as sugeriram. Em 
situações de ausência prolongada, que impeçam o monitoramento no momento oportuno, outro auditor 
será indicado, a critério do Diretor. Nos trabalhos com mais de um auditor, o monitoramento será 
realizado em conjunto, sendo definido, pelo Diretor, um auditor responsável pelo monitoramento e pelo 
arquivamento da documentação.  

Será emitida uma designação para cada auditor monitorar as recomendações por ele sugeridas com 
prazo de cumprimento no ano corrente. Todos os papéis de trabalho decorrentes do monitoramento 
serão apensados no processo aberto no ato da designação. 

O monitoramento das recomendações deve ser realizado de forma autônoma e oportuna pelo auditor, 
de modo que poderá ser realizado o concomitantemente o monitoramento de diversas recomendações 
expedidas, mesmo que tenham sido originadas em auditorias diferentes, ou mesmo com trabalhos de 
auditoria em curso (aproveitando visitas técnicas para os dois trabalhos, por exemplo). Após receber 
manifestação sobre cumprimento de determinada recomendação, o auditor poderá realizar o 
monitoramento imediatamente, mesmo nos casos em que o prazo ainda não tenha se exaurido. 
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O prazo para monitoramento de cada recomendação será acordado entre Diretor e auditor, levando-se 
em consideração a complexidade das recomendações, a necessidade de aplicação de procedimentos 
adicionais e eventuais visitas técnicas. O prazo estipulado será útil para o controle e programação dos 
trabalhos dos auditores e da Diretoria. 

O monitoramento das recomendações poderá ocorrer durante todo o ano, mas serão emitidos apenas 
dois relatórios semestrais, por auditor, relatando sobre os monitoramentos realizados das 
recomendações vencidas no período. 

Um mês antes da data de emissão do relatório, todos os auditores deverão verificar quais 
recomendações vencerão no período a que se refere o relatório e encaminhar Solicitação de Auditoria 
para as que estiverem pendentes.  

 

 

Quando observar que a recomendação está em vias de ser adimplida, o auditor poderá, a seu critério, 
aguardar por um prazo adicional de resposta, desde que não extrapole a data de emissão do Relatório 
de Monitoramento. 

Do monitoramento poderão surgir as seguintes situações: 

• Adimplido: quando a unidade informar que adotou integralmente medidas para saneamento do 
achado. Caso a unidade apresente documentos que comprovem a efetiva implantação da 
recomendação não se faz necessária nenhuma ação subsequente. Caso a referida documentação não 
seja apresentada, seja incompleta ou necessite de confirmação, outros procedimentos de auditoria 
poderão ser aplicados; 

• Inadimplido: quando a unidade informar que não adotou medidas para saneamento do achado ou 
quando a resposta não demonstrar que o achado foi resolvido. 

Das recomendações não podem surgir novos encaminhamentos. As deliberações possíveis estão 
previstas em Decreto. 

 

 

Semestralmente será encaminhado pela Controladoria-Geral do Município relatório das 
recomendações não atendidas ou não respondidas, por órgão/entidade da PBH, para ciência ao 
Prefeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendações inadimplidas e documentação intempestiva recebida após o monitoramento serão registradas e 
poderão ser objeto de auditoria em exercícios posteriores.  

É aconselhável ressaltar na S.A. que o não envio de manifestação ou o inadimplemento da recomendação serão 
comunicados ao Prefeito e ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, consoante Decreto. 
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12.3 - Relatório de Monitoramento 

Os relatórios de monitoramento deverão abordar todas as recomendações monitoradas pelo auditor no 
período. Deverá conter a recomendação expedida, as medidas adotadas e as conclusões do auditor 

 

ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES 

1. Introdução 
1.1 Ato que originou o trabalho de monitoramento 
1.2 Período monitorado (indica que serão monitoradas as recomendações com vencimento nesse 
período) 
1.3 Relatórios de Auditoria que geraram as recomendações 

 

2. Resultado do Monitoramento 
2.1 Relatório de Auditoria que gerou a recomendação 
 2.1.1 Título e Descrição sucinta do achado 
 2.1.2 Recomendação Expedida 
 2.1.3 Providências adotadas ou justificativas para o descumprimento 
 2.1.4 Análise do Auditor 
 2.1.5 Conclusão 
 

 

3. Conclusão 
Sintetizar os fatos apurados, indicando a quantidade total de recomendações monitoradas, adimplidas, 
inadimplidas e as prorrogadas para o próximo período. 

 

4. Proposta de Encaminhamento 
Registrar que medidas a CTGM deve determinar para cada uma das recomendações. 
Registrar os benefícios das medidas adotadas. 

 

5. Anexos 
Documentos que se relacionam com o trabalho, mas não são essenciais para a compreensão deste. 

 

 

12.3.1 - Aprovação do Diretor e Assinatura do Relatório de Monitoramento 

Aplicam-se as mesmas regras, no que couber, descritas no item 10.5 deste manual. 

12.4 - Deliberações Pós-Monitoramento 

12.4.1 - Adimplemento 

O adimplemento da recomendação ou do Termo de Compromisso de Gestão deverá ser sugerido no 
caso de cumprimento integral dos compromissos assumidos pela unidade auditada. 

Para concluir se a recomendação ou o TCG foram cumpridos, o auditor deve seguir o seguinte 
caminho: 

1º - identificar o achado de auditoria que motivou a expedição da recomendação ou a celebração do 
TCG (irregularidade substancial ou aprimoramento de gestão); 

2º - analisar se as medidas adotadas pelo auditado resolveram o problema do achado de auditoria. O 
auditor deve se perguntar: a irregularidade foi sanada? A gestão foi aprimorada? Caso seja positiva a 
resposta, o auditor deve concluir que o compromisso ou a recomendação foram cumpridos, ainda que 
o auditado não tenha adotado exatamente as medidas constantes da recomendação ou do TCG. 

12.4.2 - Comunicação ao Prefeito Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais 

A comunicação ao Prefeito Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais deverá ser 
sugerida em caso de descumprimento da recomendação ou do Termo de Compromisso de Gestão, 
levando-se em consideração o caminho traçado no tópico anterior. 
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A rescisão unilateral e comunicação ao Prefeito Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais deverão ser sugeridas em caso de descumprimento do Termo de Compromisso de Gestão, 
levando em consideração o caminho traçado no Tópico 12.3.1. 

A única diferença entre o descumprimento da recomendação e o descumprimento do TCG é que, no 
primeiro, o auditor deve sugerir somente a comunicação ao Prefeito e ao TCEMG, enquanto no 
segundo, além disso, ele deve sugerir a rescisão do TCG. 
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13 - ESTUDO TÉCNICO 

Estudo técnico é a manifestação especializada, de caráter opinativo, sobre matéria controversa e/ou 
relevante para a Administração Pública, relacionada às competências da Subcontroladoria de 
Auditoria. 

É um documento interno da Controladoria-Geral do Município, solicitado apenas pelo Controlador-
Geral, quando necessária opinião fundamentada para uma questão específica. Tem caráter opinativo e 
será encaminhado apenas ao Controlador-Geral, que poderá acatar ou não a conclusão do auditor. 

O Estudo Técnico poderá subsidiar a emissão de Manifestação de Controle Interno, que será 
responsabilidade do Controlador-Geral do Município. 

Na designação para realização dessa atividade da Subcontroladoria de Auditoria deve ser indicado 
precisamente o ponto a ser respondido ou esclarecido no estudo. 

O auditor designado estabelecerá, sob a coordenação do Diretor competente, as diretrizes de trabalho 
a serem seguidas na execução. 

Na fase de execução do Estudo Técnico, o auditor designado poderá se valer da captação de 
documentos, verificações in loco, realização de testes, análises e entrevistas, além de outros 
procedimentos necessários para emissão do estudo técnico, conforme explicitado no Item 4.1 desse 
Manual. 

 

Ao detectar possíveis irregularidades durante os procedimentos, o auditor designado cientificará 
imediatamente o Subcontrolador de Auditoria para, se for o caso, proceder à instauração de auditoria. 
Nessas situações, poderá ser feita a formalização consoante modelo de Proposta de Nova Auditoria 
pelo Auditor descrita no Capítulo 9. 

13.1 - Relatório de Estudo Técnico 

O Relatório de Estudo Técnico seguirá modelo previamente disponibilizado pela Gerência da 
Secretaria de Auditoria e tem com itens principais, aplicando-se, onde cabível, os critérios de conteúdo 
dos Relatórios de Auditoria: 

 Introdução – contendo o ato que originou o trabalho, dúvida a ser respondida e a metodologia 
aplicada; 

 Opinião do Auditor – resposta à dúvida apresentada contendo a fundamentação; 

 Conclusão. 

ESTRUTURA DO ESTUDO TÉCNICO 

1. Introdução 
1.1 Ato que originou o trabalho de monitoramento 
1.2 Dúvida a ser respondida 

 

2. Opinião Fundamentada do Auditor 
Resposta à dúvida apresentada contendo a fundamentação 

  

3. Conclusão 
Breve relato da dúvida apresentada e da opinião do auditor. 

 

O Estudo técnico não deverá conter recomendações ou encaminhamentos, devendo limitar-se ao 
esclarecimento da dúvida apresentada. 

O estudo técnico será submetido ao Diretor competente, para aprovação, e, posteriormente, remetido 
à Controladoria-Geral do Município, pelo Subcontrolador de Auditoria. 

O estudo técnico limitar-se-á ao esclarecimento da dúvida apresentada. 
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O estudo técnico somente será aprovado pelo Diretor competente caso as diretrizes de trabalho 
tenham sido seguidas e a dúvida apresentada tenha sido respondida, salvo impossibilidade 
devidamente motivada. 

À aprovação dos relatórios de Estudo Técnico pelo Diretor e assinatura, aplicam-se as mesmas regras 
descritas no item 10.4 deste manual, no que couber. 

13.1.1 - Relatório de Complementação de Estudo Técnico 

O Controlador-Geral do Município poderá baixar os autos em diligência, remetendo-os à 
Subcontroladoria de Auditoria, sempre que julgar necessária a apresentação de esclarecimentos ou a 
complementação, observando, em todo caso, o escopo do Estudo Técnico e a independência 
funcional dos auditores. Não poderá ser solicitada a revisão da opinião apresentada pelo auditor no 
Estudo Técnico objeto de complementação. 

O Relatório de Complementação abordará apenas o ponto objeto da demanda, ou seja, o ponto que 
necessita de esclarecimento. 

Seguirá modelo previamente disponibilizado pela Gerência da Secretaria de Auditoria e tem com itens 
principais, aplicando-se, onde cabível, os critérios de conteúdo dos Relatórios de Auditoria e Estudo 
Técnico: 

 Introdução – contendo referência ao Estudo Técnico, a identificação da demanda de 
complementação ou esclarecimento e a metodologia aplicada; 

 Complementação – relato necessário para compreensão da demanda de complementação; 

 Conclusão; 
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14 - GLOSSÁRIO 

 ATRICON – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. 

 CFC – Conselho Federal de Contabilidade. 

 COBIT – Control Objectives for Information and Related Technology. 

 CRC – Conselho Regional de Contabilidade. 

 CTGM – Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte. 

 EFS – Entidade Fiscalizadoras Superiores. 

 IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. 

 ID – Indicador de Desempenho. 

 IIA – Institute of Internal Auditors. 

 INTOSAI – International Organization of Supreme Audit Institutions. 

 ISACA – Information System Audit and Control Association. 

 ISSAI – International Standards of Supreme Audit Institutions. 

 NAG – Normas de Auditoria Governamental. 

 KPI – Key Performance Indicator. 

 NBC – Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 NCASP – Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

 OECI – Organismos Estratégicos de Controlo/Controle Interno. 

 PT – Papel de Trabalho. 

 TCE-MG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

 TCG – Termo de Compromisso de Gestão. 

 TCU – Tribunal de Contas de União. 
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16 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente manual terá vigência a partir de sua aprovação pelo Controlador Geral do Município e 
poderá ser complementado, a qualquer tempo, por documentos técnicos auxiliares aprovados pelo 
Subcontrolador de Auditoria, desde que não lhe sejam contrários. 

 


