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APRESENTAÇÃO 
 
 
O Manual de Auditoria da Secretaria de Estado de Transparência e Controle – STC 

representa o conjunto de procedimentos a serem seguidos pelos Auditores de Controle 
Interno do Estado no desempenho de suas atividades. 

 
Sua elaboração foi alicerçada nas legislações federal e estadual, normas de auditoria, 

dispostas tanto em regramentos da classe, de institutos nacionais e internacionais, quanto 
em manuais de entidades de controle interno e externo. Além das normas propriamente 
ditas, também serviram de referencial teórico as práticas desenvolvidas e adotadas pelos 
principais órgãos de controle do país. 

 
O Manual de Auditoria da STC objetiva também registrar o processo finalístico da 

instituição, descrevendo as etapas que constituem o trabalho na Auditoria-Geral do Estado 
– AGE desde o planejamento dos trabalhos, passando pela execução, comunicação dos 
resultados e monitoramento das recomendações. 

 
Este documento representa o entendimento da STC para a condução de suas 

atividades de controle, fruto de discussões entre seu corpo técnico, e está sujeito a 
modificações decorrentes de sua aplicação, bem como de evoluções inerentes à 
modernização dos mecanismos de controle, de modo geral, e da AGE/STC, em particular. 

 
A implantação deste manual representa um esforço no sentido de sistematizar e 

padronizar a atuação da AGE/STC, buscando o alcance de seus objetivos institucionais e sua 
maior eficiência, porém este documento não tem a pretensão de esgotar todos os assuntos 
relativos à auditoria. 

 
Considerando a dinâmica das organizações sociais e a esperada inquietude dos 

indivíduos que as compõem, espera-se que este trabalho represente apenas um marco 
inicial a ser constantemente aperfeiçoado pelos seus usuários. 

 
São Luís, 31 de março de 2022. 
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1. AUDITORIA INTERNA 

O Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil) define a auditoria interna 
como uma atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria, criada para agregar 
valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia a organização a atingir seus 
objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada à avaliação e 
melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança1. 

A auditoria interna ocorre no âmbito da própria estrutura administrativa da entidade 
ou órgão público, no caso de auditoria interna, consistindo num mecanismo de controle, na 
medida em que revisa e avalia a eficiência e adequação dos outros controles existentes e 
auxilia a alta administração na tomada de decisões2. 

A auditoria é uma atividade de avaliação voltada para o exame da gestão pública, 
visando à comprovação da legalidade e legitimidade, adequação dos sistemas de controles 
internos e dos resultados obtidos quanto aos aspectos da economicidade, eficiência e 
eficácia da aplicação dos recursos públicos. Uma auditoria que busca corrigir o desperdício, 
a improbidade, a negligência e a omissão, e ainda, principalmente, antecipando-se a essas 
ocorrências, a garantia dos resultados pretendidos, destacando os impactos e os benefícios 
sociais advindos3. 

De acordo com o Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno (CONACI), a 
Auditoria Interna é uma das quatro macrofunções do controle interno, ao lado da 
Controladoria, Corregedoria e Ouvidoria. E define que a auditoria interna tem como função 
avaliar os controles internos administrativos dos órgãos e entidades jurisdicionados, 
examinar a legalidade, legitimidade e avaliar os resultados da gestão contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial quanto à economicidade, eficiência, eficácia e 
efetividade, bem como da aplicação de recursos públicos por pessoas físicas ou jurídicas4. 

A auditoria interna desempenha importante papel na gestão da entidade auditada, 
isso porque os resultados de suas análises dão à gestão a oportunidade de melhoria de seus 
controles internos – e muitas vezes de sua atividade finalística – e deve ser encarada como 
um suporte administrativo de fato, e não somente algo que aponte erros e ineficiências 
cometidas pela gestão. 

 
1 www.iiabrasil.org.br 
2 Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no Setor Público (CASTRO, 2015). 
3 Manual de Auditoria Governamental (PETER e MACHADO, 2014). 
4 Diretrizes para o Controle Interno no Setor Público (CONACI, 2010). 



 

1.1. Atributos, Competências e Conduta Ética do Auditor Interno 

O exercício da função de auditor interno requer que o profissional possua certos 
atributos, tanto em relação aos seus conhecimentos técnicos quanto à sua conduta, além de 
obedecer às obrigações legais de sua profissão e manter uma postura ética condizente com 
o cargo que ocupa. 

1.1.1. Atributos 

O auditor deve possuir um conjunto de conhecimentos técnicos, experiência e 
capacidade para as tarefas que executa, incluindo conhecimentos contábeis, econômicos e 
financeiros e de outras disciplinas necessárias ao adequado cumprimento do objetivo da 
auditoria. Deverá, ainda, ter habilidade no trato com as pessoas e comunicar-se de maneira 
eficaz5. 

O auditor deve adotar comportamento ético, ter cautela e zelo profissional no 
exercício de suas atividades e manter uma atitude de independência, que assegure a 
imparcialidade no seu trabalho e no julgamento constante de suas conclusões. Deve ter 
ainda um comprometimento técnico-profissional e estratégico, permitindo a capacitação 
permanente, com utilização de tecnologia atualizada. Esses traços devem aparecer 
individualmente e no conjunto em prol da sua imagem e do respeito profissional que o 
cargo impõe, nos seguintes aspectos6: 

a) comportamento ético: respeitar as normas de conduta de sua entidade, de sua 
carreira e as que regem a sua classe como profissional, não podendo valer-se da 
função, em benefício próprio ou de terceiros, ficando, obrigado a guardar a 
confidencialidade das informações obtidas. Não deve revelá-las a terceiros, sem 
autorização, salvo se houver obrigação legal ou profissional para assim proceder; 

b) cautela e zelo profisional: agir com prudência, habilidade e atenção de modo a 
reduzir ao mínimo a margem de erro e evitar constrangimentos institucionais ou 
pessoais. Utilizar de bom-senso em seus atos e recomendações e cumprir as 
normas gerais que regem a auditoria e a entidade em que atua; 

c) independência: manter uma atitude de independência com relação ao agente 
controlado, de modo a assegurar a imparcialidade no seu trabalho, e aos demais 
aspectos relacionados com sua atividade profissional; 

d) soberania: possuir o domínio do julgamento profissional, pautando-se no 
planejamento dos exames de acordo com o estabelecido na programação de 
trabalho, na seleção e aplicação de procedimentos técnicos e testes necessários, 
na elaboração de seus relatórios; 

 
5 Manual de Auditoria Governamental (PETER e MACHADO, 2014). 
6 Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no Setor Público (CASTRO, 2015). 
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e) imparcialidade: abster-se de intervir em casos onde haja conflito de interesses 
que possam influenciar a imparcialidade do seu trabalho, devendo comunicar o 
fato aos seus superiores; 

f) objetividade: procurar apoiar-se em documentos e evidências que permitam 
convicção da realidade e confirmação da veracidade dos fatos objeto do seu 
relato; 

g) conhecimento técnico e capacidade profissional: buscar possuir um conjunto 
de conhecimentos técnicos, experiência e capacidade para as tarefas que executa. 
Conhecimentos contábeis, econômicos, financeiros, orçamentários e de outras 
disciplinas envolvidas no seu campo de atuação; 

h) atualização dos conhecimentos técnicos: manter atualizados seus 
conhecimentos técnicos, acompanhando a evolução das normas, procedimentos 
e técnicas aplicáveis à auditoria; 

i) uso de informações de terceiros: valer-se de informações anteriormente 
produzidas por auditores, efetuando as devidas citações para evitar reconfirmá-
las ou testá-las, haja vista a responsabilidade que cabe a cada profissional da área; 

j) cortesia: ter habilidades no trato, verbal e escrito, com pessoas e instituições, 
respeitando superiores, subordinados e pares, bem como aqueles com os quais 
se relaciona profissionalmente. 

1.1.2. Competências Legais 

A Lei Estadual nº 6.895, de 26 de dezembro 1996, que dispõe sobre o Sistema de 
Controle Interno do Estado do Maranhão, relaciona as seguintes competências privativas do 
auditor de controle interno7: 

i. examinar a aplicação do orçamento e dos créditos adicionais, confrontando com 
a documentação pertinente; 

ii. analisar balanços, balancetes orçamentários, financeiros e patrimoniais, 
confrontando com os respectivos documentos; 

iii. analisar e examinar a exatidão e atualização dos registros contábeis das diversas 
unidades administrativas, através do levantamento da receita e realização da 
despesa; 

iv. examinar a contabilização e o tombamento de materiais permanentes e 
equipamentos bem como as condições de sua utilização; 

 
7 Lei Estadual nº 6.896/1996, art. 10. 



 

v. examinar o cumprimento de contratos, convênios, acordos e ajustes de que o 
Estado ou suas entidades sejam parte; 

vi. verificar os assentamentos funcionais e financeiros dos servidores, examinando 
os registros efetivados para apurar a correspondência das anotações com os 
documentos que lhe deram origem; 

vii. examinar pagamentos de vencimentos, salários, gratificações, indenizações e 
outras vantagens ou benefícios, à luz do correspondente embasamento legal; 

viii. prestar orientação técnica aos órgãos e entidades auditadas, visando ao 
cumprimento da legislação; 

ix. examinar, sob todos os aspectos e em todas as suas fases, processos de licitação; 

x. assinar pareceres, certificados de auditoria e demais documentos nos limites de 
sua competência; 

xi. avaliar a eficiência dos controles internos dos órgãos e entidades auditadas; 

xii. elaborar relatórios parciais e globais das auditagens realizadas, informando sobre 
a situação dos órgãos e entidades auditadas, assinalando as eventuais 
irregularidades encontradas e apresentando recomendações para sua correção. 

1.1.3. Conduta Ética 

A ética é um segmento da filosofia que se dedica à análise das razões que 
ocasionam, alteram ou orientam a maneira de agir do ser humano, especialmente aquelas 
que estão inerentes em quaisquer regras, preceitos e normas sociais8. 

Já a ética profissional se refere às regras de conduta de determida profissão ou 
empresa. 

Como grande referência da profissão, podemos citar o Código de Ética da Auditoria 
Interna, emitido pelo IIA Brasil, que está dividido em dois componentes essenciais: princípios 
relevantes para a profissão e a prática de auditoria interna; e regras de conduta que 
descrevem normas comportamentais esperadas dos auditores internos. 

Os princípios éticos defendidos pelo IIA Brasil e suas definições são os seguintes9: 

a) integridade: a integridade dos auditores internos estabelece credibilidade e, 
desta forma, fornece a base para a confiança dada a seus julgamentos. 

b) objetividade: os auditores internos exibem o mais alto grau de objetividade 
profissional na coleta, avaliação e comunicação de informações sobre a atividade 
ou processo examinado. Os auditores internos efetuam uma avaliação 
equilibrada de todas as circunstâncias relevantes e não são indevidamente 

 
8 www.dicio.com.br 
9 www.iiabrasil.org.br 
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influenciados pelos interesses próprios ou de terceiros na formulação dos 
julgamentos. 

c) confidencialidade: os auditores internos respeitam o valor e a propriedade das 
informações que recebem e não divulgam informações sem a autorização 
apropriada, a não ser em caso de obrigação legal ou profissional de assim 
proceder. 

d) competência: os auditores internos aplicam o conhecimento, habilidades e 
experiência necessárias na execução dos serviços de Auditoria Interna.  

Em relação às regras de conduta, estas estão associadas diretamente aos princípios, 
representando o modo de agir do auditor interno no cumprimento dos mesmos, conforme 
verificamos10: 

a) integridade - os auditores internos: devem executar seus trabalhos com 
honestidade, diligência e responsabilidade; devem observar a lei e fazer as 
divulgações esperadas pela legislação e pela profissão; não devem 
conscientemente fazer parte de qualquer atividade ilegal ou se envolver em atos 
impróprios para a profissão de Auditoria Interna ou para a organização; e devem 
respeitar e contribuir para os objetivos legítimos e éticos da organização. 

b) objetividade - os auditores internos: não devem participar de qualquer atividade 
ou relacionamento que possa prejudicar ou que presumidamente prejudicaria 
sua avaliação imparcial. Esta participação inclui aquelas atividades ou 
relacionamentos que possam estar em conflito com os interesses da organização; 
não devem aceitar qualquer coisa que possa prejudicar ou que presumidamente 
prejudicaria seu julgamento profissional; e devem divulgar todos os fatos 
materiais de seu conhecimento que, caso não sejam divulgados, possam distorcer 
o reporte sobre as atividades sob revisão. 

c) confidencialidade - os auditores internos: devem ser prudentes no uso e 
proteção das informações obtidas no curso de suas funções; e não devem utilizar 
informações para qualquer vantagem pessoal ou de qualquer outra maneira 
contrária à lei ou em detrimento dos objetivos legítimos e éticos da organização. 

d) competência - os auditores internos: devem se envolver somente com aqueles 
serviços para os quais possuam os necessários conhecimentos, habilidades e 
experiência; devem executar os serviços de Auditoria Interna em conformidade 
com as Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna; e 
devem melhorar continuamente sua proficiência, e a eficácia e qualidade de seus 
serviços. 

 
10 Idem. 



 

1.2. Deparação com Erro e Fraude 

Devido à natureza da atividade da auditoria interna, frequentemente o auditor se 
depara com situações de erro ou fraude, e deve estar preparado para dar o tratamento 
adequado para cada uma delas. 

A diferença principal entre erro e fraude é a intenção de seu cometimento, sendo o 
erro geralmente cometido por descuido, desatenção, imperícia, negligência, ausência de 
controles adequados, etc; enquanto que na fraude há uma clara intenção de obter vantagem 
(em sua maioria financeira), para si ou outrem, o que pode vir a resultar em graves prejuízos 
ao erário. 

Verificar erros nos processos e procedimentos dos auditados é uma das principais 
funções da auditoria interna, em contraponto com a detecção de fraude, que não é tarefa 
precípua da auditoria. Mas em ambas situações o auditor precisa reunir evidência apropriada 
e suficiente e relatar o constatado na forma de “achados de auditoria”, que serão mais bem 
detalhados no Capítulo 5. 

Tanto no erro quanto na fraude cabe à Administração Superior da Unidadde 
Auditada o seu saneamento, devendo à auditoria recomendar o que deve ser feito a fim de 
corrigir as fragilidades dos controle internos, bem como monitorar a implementação da 
recomendação. 

1.3. Evolução na Forma de Atuar 

A auditoria interna evolui em consonância com as mudanças ocorridas no mundo e, 
em especial, nas organizações, provocadas por fatores internos e externos. No Brasil, essa 
atividade tem acompanhado tais mudanças e incorporado as boas práticas internacionais. 
O quadro abaixo consolida o processo evolucionário da auditoria interna, demonstrando, 
da esquerda para a direita, os diferentes focos que foram adotados ao longo dos anos e o 
que cada um propõe11: 

 Foco no Controle Foco no Processo Foco no Risco 
Foco no 

Gerenciamento 
de Riscos 

Objetivo 
Conformidade com 

as leis e 
normativos. 

Efetividade e 
eficiência do 

processo. 

Efetividade dos 
controles e dos 
procedimentos 

para a mitigação 
dos riscos críticos. 

Efetividade do 
gerenciamento de 

riscos para o 
alcance dos 
objetivos e 

mitigação dos 
riscos. 

Abordagem 

Compreender as 
diretrizes e 
verificar a 

conformidade. 

Comparar o 
processo com as 

melhores práticas. 

Identificar os riscos 
críticos do negocio 

e avaliar os 
controles para 

Entender os 
objetivos, 

identificar os riscos 
associados aos 

 
11 Auditoria e Controle para Estatais (ENAP, 2020). 
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mitigação dos 
riscos. 

objetivos, conhecer 
o apetite a riscos, 

identificar medidas 
de desempenho e 

avaliar a 
efetividade do 

gerenciamento de 
riscos. 

Foco 
Identificar não-

conformidades e 
erros. 

Identificar 
oportunidades de 

melhoria do 
processo. 

Identificar 
controles e 

procedimentos 
que não são 
efetivos para 

mitigar os riscos 
críticos. 

Identificar 
oportunidades de 

melhoria no 
gerenciamento de 

riscos. 

É importante salientar que cada foco adotado não ignora o foco anterior, aquele 
ainda permanece na concepção dos trabalhos, porém não prioritário, devendo ser adotado 
de forma complementar. 

Os diferentes focos também devem ser entendidos em um contexto de assimilação 
de sua complexidade técnica, de forma que o gerenciamento de risco, que é o foco mais 
moderno da auditoria, também é o mais complexo e o órgão de auditoria deve ter 
primeiramente os focos anteriores institucionalizados. 

1.4. As Três Linhas de Defesa do Controle Interno 

Em 2013, o Institute of Internal Auditors (IIA) emitiu uma “Declaração de 
Posicionamento” à respeito da concepção das “Três Linhas de Defesa no Gerenciamento 
Eficaz de Riscos e Controles”. Este documento trouxe os conceitos gerais de cada uma das 
três “linhas“, onde cada uma está situada na organização e sua respectiva função. 

Não basta que diferentes atividades de risco e controle existam - o desafio é 
determinar funções específicas e coordenar com eficácia e eficiência esses grupos, de forma 
que não haja “lacunas” em controles, nem duplicações desnecessárias na cobertura. 
Responsabilidades claras devem ser definidas para que cada grupo de profissionais de riscos 
e controle entenda os limites de suas responsabilidades e como seus cargos se encaixam na 
estrutura geral de riscos e controle da organização12. 

No modelo de Três Linhas de Defesa, o controle da gerência é a primeira linha de 
defesa no gerenciamento de riscos, as diversas funções de controle de riscos e supervisão 
de conformidade estabelecidas pela gerência são a segunda linha de defesa e a avaliação 

 
12 As Três Linhas de Defesa no Gerenciamento Eficaz de Riscos e Controles (IIA, 2013). 



 

independente é a terceira. Cada uma dessas três linhas desempenha um papel distinto 
dentro da estrutura mais ampla de governança da organização13. 

O quadro abaixo sintetiza todas as linhas: 

1ª Linha de Defesa: Gestão Operacional 
O controle da gerência é a primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos, incluindo não apenas 
aqueles que ocupam o cargo de gerente, como o conjunto de funcionários que atuam no nível operacional. 
Isso significa que a responsabilidade primária deve ser desse nível da gestão, pois é o proprietário dos 
processos e, consequentemente, dos riscos associados a eles. Os gerentes que atuam na primeira linha são 
os detentores dos riscos porque conhecem a fundo suas áreas de negócio, conseguindo identificar e tratar 
tais riscos de forma mais eficiente, sendo apoiados pelas outras linhas de defesa e pela alta administração. 
2ª Linha de Defesa: Funções de Gerenciamento de Riscos e Conformidade 
A segunda linha de defesa é composta por diversas funções de controle de riscos e supervisão de 
conformidades. Ela garante um arcabouço importante para que a primeira linha exerça seu papel ao mesmo 
tempo que a supervisiona, identificando possíveis falhas. Aqui estão incluídas funções típicas de gestão, que 
possuem interferência sobre o papel exercido pela primeira linha de defesa no tocante a riscos e controles. 
A segunda linha de defesa desempenha uma função de gestão crucial no modelo das três linhas, posto que 
atua sobre a primeira linha dando suporte e monitoramento, ao passo que reporta à alta administração e 
ao conselho o desempenho do processo de gerenciamento de risco e dos controles internos. Também pode 
incluir a identificação de questões atuais e emergentes ou mudanças no apetite ao risco implícito da 
organização, o fornecimento de orientações e treinamentos sobre processos de gerenciamento de riscos, 
dentre outras funções que promovam o aumento da maturidade do gerenciamento de riscos na 
organização. 
3ª Linha de Defesa: Auditoria Interna 
A terceira linha de defesa é composta pela auditoria interna. É uma boa prática de governança que ela se 
reporte tecnicamente ao nível mais alto da organização, podendo ser a alta administração, o Conselho ou o 
Comitê de Auditoria, estando garantida, dessa forma, maior independência se comparada às estruturas da 
primeira e da segunda linhas de defesa, associadas normalmente com funções de gestão. 
Assim sendo, os trabalhos da auditoria interna incluem avaliações sobre governança, gerenciamento de 
riscos e controles internos, podendo ser abrangentes e incluir qualquer unidade, estrutura, atividade ou 
processo da entidade. Nesse sentido, é possível avaliar a eficácia e a eficiência do processo de 
gerenciamento de riscos e da estrutura de controles internos, avaliando, inclusive, a atuação das estruturas 
das outras linhas de defesa. 

Portanto, do quadro acima, aferimos que a auditoria interna está situada na 3ª linha 
de defesa, tendo como finalidade avaliar a governança, os controles internos e o 
gerenciamento de riscos, implantados e gerenciados pelas duas linhas anteriores. 

1.5. A Auditoria-Geral do Estado 

Compete à STC, por intermédio da Auditoria-Geral do Estado – AGE, exercer a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e administrativa (na 
administração direta e indireta) para avaliar a legalidade, a legitimidade e a economicidade 
dos atos, a concessão e a aplicação de subvenções, a renúncia de receitas e as práticas de 
boa governança14. A área de atuação da STC abrange também os atos: 

 
13 Idem. 
14 Lei Estadual nº 9.571/2012, Art. 1º. 
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a. dos ordenadores de despesa dos órgãos e entidades do Poder Executivo, o que 
inclui a administração direta e indireta, com suas autarquias, fundações, 
sociedades de economia mista e empresas públicas; 

b. dos agentes arrecadadores de receita do Estado; 

c. dos encarregados dos almoxarifados, depósitos, valores, dinheiros e outros bens 
pelos quais sejam responsáveis; 

d. dos ordenadores de despesa dos órgãos e entidades públicas ou privadas que 
recebam transferências do Estado, a qualquer título, quanto à aplicação desses 
recursos; 

e. de qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que, em nome 
do estado ou em favor deste, assuma obrigações de natureza pecuniária15. 

O controle governamental, porém, não se limita ao exercício da fiscalização, 
cabendo à AGE desempenhar várias outras atribuições, as quais incluem: 

i. apoiar e orientar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Poder 
Executivo Estadual, com o objetivo de corrigir, preferencialmente de modo 
preventivo, as impropriedades, os desperdícios de recursos e as disfunções que 
possam prejudicar o alcance dos objetivos propostos pela administração pública 
estadual; 

ii. analisar os gastos realizados pelos órgãos e entidades da administração pública 
estadual e identificar as melhores práticas no âmbito da administração pública e 
privada, com o objetivo de propor ações de racionalização a serem pactuadas 
com os gestores públicos; 

iii. avaliar a qualidade dos controles internos administrativos dos processos de 
trabalho na administração direta e indireta e propor adequações quando 
necessário; 

iv. efetuar o acompanhamento das alterações nas legislações estadual e federal com 
repercussão no desenvolvimento das atividades governamentais; 

v. padronizar e manter atualizados os procedimentos operacionais das atividades 
de controle interno no âmbito da STC. 

 
15 Lei Estadual nº 10.204/2015, Art. 3º. 



 

1.5.1. Dos Trabalhos de Auditoria 

A Lei Estadual nº 9.571/2012 estebelece que a AGE realizará três tipos de auditoria, 
a saber: Auditoria de Acompanhamento, Auditoria de Exercício e Auditoria Especial; 
conceituadas da seguinte forma16: 

A. Auditoria de Acompanhamento é o procedimento que consiste na realização 
de auditagem durante o exercício financeiro, visando avaliar a execução do 
programa anual de trabalho do órgão ou entidade auditada. 

B. Auditoria de Exercício é o procedimento que consiste no exame pormenorizado 
da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e 
administrativa, visando à emissão de Parecer de Auditoria sobre a exatidão e 
regularidade da Prestação de Contas respectiva. Se refere ao exercíco financeiro 
ou é motivada pelo fim de um período de gestão. 

C. Auditoria Especial é o procedimento de caráter eventual que consiste em 
auditagem geral ou apenas sobre determinados componentes patrimoniais ou 
atos de gestão, em função dos fins a que se destina, realizado a qualquer tempo, 
por determinação do Governador do Estado, do Auditor-Geral do Estado, ou por 
solicitação de Secretário de Estado. 

A Instrução Normativa nº 01/2020-STC/MA, de 16 de janeiro de 2020, 
institucionalizou e tornou obrigatório o uso do Sistema Informatizado de Auditorias (SIA) 
como ferramenta de gerenciamento de procedimentos de auditoria e outros serviços no 
âmbito da Auditoria-Geral do Estado (AGE). Esse sistema abarca as etapas de planejamento, 
execução e comunicação de resultados de auditorias. Além disso, é capaz de registrar 
demandas relativas às atividades desenvolvidas pelas Gerências de Auditoria. 

Os capítulos seguintes abordarão, de forma geral, as fases de planejamento, 
execução, comunicação de resultados e monitoramento de recomendações dos diferentes 
tipos de auditorias. 

  

 
16 Lei Estadual nº 9.571/2012, Art. 2º. 
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2. PLANEJAMENTO ABRANGENTE DAS AUDITORIAS 

A STC, por intermédio da AGE, elabora anualmente o planejamento das auditorias 
utilizando para tanto a Matriz de Risco (metodologia aprovada por meio da Resolução nº 
03/2008/GAB/CGE, de 19/06/08)17. Por meio dessa metodologia, aplicam-se fatores de risco 
em todas as unidades auditáveis, o que possibilita a comparação das unidades, resultando 
na seleção dos entes a serem auditados.  

O objetivo da Matriz de Risco é otimizar os recursos humanos da STC na realização 
de auditorias, permitindo a alocação dos técnicos nas áreas mais relevantes, de modo a 
permitir maior redução dos riscos. O risco, no caso, representa “o potencial de perda para 
uma organização devido a erro, fraude, ineficiência, falta de aderência aos requisitos 
estatutários ou ações que tragam descrédito à organização e que possam afetar 
negativamente o alcance de seus objetivos” 18. 

O planejamento é formalizado no Plano Anual de Metas e Atividades da AGE, o qual 
contém a definição das unidades a serem auditadas na administração direta e indireta em 
cada exercício. O Plano Anual de Metas e Atividades é, portanto, alicerçado pela 
metodologia de planejamento de auditoria com base no risco, mas deve incluir também as 
seguintes diretrizes para a seleção de trabalhos: 

a) as auditorias podem resultar de solicitações feitas pelo Governador, pelo 
Secretário Estadual de Transparência e Controle, pelo Auditor-Geral do Estado, 
pelos titulares das secretarias e entidades da administração estadual, e pelos 
cidadãos, por meio do e-SIC ou de qualquer outro mecanismo de comunicação 
da sociedade com a STC; 

b) as auditorias também podem resultar de avaliações dos limites impostos por 
normativos legais como, por exemplo, o cumprimento dos percentuais de 
aplicação impostos pela Constituição Federal para a Saúde e a Educação, e o 
cumprimento de limites para gastos de pessoal e para endividamento 
determinados pela Lei Federal nº 101/2000 etc. 

O planejamento está sujeito a revisões periódicas, com o objetivo de garantir que 
os exames a serem executados sejam os mais relevantes, as quais ocorrerão sempre que 
novas demandas surgirem por mudança de titularidade de órgãos e entidades, criação de 
novos serviços, contratações de grande vulto etc.  

Caberá a AGE, com a aprovação do Secretário Estadual de Transparência e Controle, 
decidir sobre a relevância, oportunidade e impacto nos casos de solicitação de inclusão de 

 
17 A metodologia da matriz de risco para escolha das auditorias a serem realizadas é a mesma adotada pela 
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro desde 2004. 
18 Planejamento Estratégico em Auditoria: auditoria baseada em risco (CGMRJ, 2004, p.7). 



 

novos trabalhos de auditoria quando a execução do Plano Anual de Metas e Atividades da 
AGE já estiver em curso. 

Depois de elaborado, o Plano Anual de Atividades e Metas, e suas possíveis revisões, 
será submetido à aprovação do AGE e do Secretário Estadual de Transparência e Controle. 

  



P á g i n a  | 19 
 

 
 

AUDITORIA-GERAL DO ESTADO 
Av. Professor Carlos Cunha, s/n – Edifício Nagib Haickel 
Calhau – São Luís/MA  
CEP: 65076-820. 

3. PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS DE AUDITORIA 

3.1. Procedimentos de Auditoria 

Os procedimentos de auditoria representam o conjunto de métodos e técnicas para 
obter evidências necessárias à fundamentação das conclusões da auditoria.  

A extensão e a profundidade na aplicação dos procedimentos de auditoria 
dependerão de cada situação e sofrerão influências do julgamento do auditor quanto à 
qualidade do controle interno implantado na organização. 

A aplicação dos procedimentos de auditoria é feita por meio de testes, planejados 
com base na técnica de amostragem. Esses testes são classificados em duas categorias: de 
controle e substantivos.  

Os testes de controle (também conhecidos como testes de observância, aderência 
ou de conformidade) são aplicados para obter segurança de que o sistema de controle 
interno está funcionando adequadamente. 

Os testes substantivos são aplicados visando a coleta de evidências que embasam 
as conclusões e respondem às questões de auditoria definidas na fase do planejamento. Na 
aplicação dos testes substantivos, o auditor deve verificar: 

a) se o componente patrimonial, os direitos e as obrigações existem em 
determinada data; 

b) se as transações registradas ocorreram; 

c) se o registro das transações abrangeu todos os eventos; 

d) se as transações da entidade foram mensuradas, evidenciadas e divulgadas de 
acordo com os Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de 
Contabilidade. 

Os testes substantivos são de dois tipos: testes de transações e saldos; e testes de 
revisão analítica. 

Os testes de transações e saldos (testes de detalhes) compreendem o exame dos 
registros contábeis e das operações/documentos que lhes deram origem, bem como a 
conformidade dos atos administrativos. 

Os testes de revisão analítica (procedimentos analíticos substantivos) têm como 
objetivo gerar trilhas de auditoria, com base nos resultados obtidos pelo relacionamento 
numérico de variáveis. Essas variáveis, se analisadas individualmente, não apresentam 



 

pontos de interesse para a auditoria, mas o seu relacionamento produz o surgimento de 
novas informações. 

A aplicação dos testes de auditoria, sejam eles de controle ou substantivos, se faz 
por meio do uso das técnicas de auditoria que serão descritas a seguir. 

3.2. Técnicas de Auditoria 

As técnicas de auditoria representam um conjunto de processos utilizados para a 
obtenção de evidências suficientes, adequadas, relevantes e úteis para o alcance dos 
objetivos do trabalho de auditoria. As técnicas de auditoria mais usuais são descritas a 
seguir: 

a) Análise documental: corresponde ao exame realizado em processos e outros 
documentos a fim de verificar o cumprimento de exigências legais, comerciais ou 
de controle, quanto à existência e validade de procedimentos de contratação, 
notas fiscais, certidões, portarias, pareceres, declarações, etc; 

b) Inspeção: consiste na verificação de registros, documentos ou ativos, para a 
constatação de sua existência física. Deve estar pautada em cinco aspectos: 
identificação, existência física, autenticidade, quantidade e qualidade dos itens 
examinados. 

c) Circularização: também conhecido por confirmação externa, é a obtenção de 
documentos ou informações de fatos ligados às operações do órgão ou entidade 
auditada, obtidos de órgãos ou entidades (meios oficiais) ou de terceiros que 
tenham prestado serviços ou fornecido bens ao auditado. Serve também para a 
verificação, junto a fontes externas à unidade auditada, da fidedignidade das 
informações obtidas internamente. 

d) Recálculo: representa a recontagem de valores ou quantidades das diferentes 
transações realizadas, com a finalidade de confirmar sua veracidade. Pode ser 
realizado de forma manual ou eletrônica. 

e) Indagação: consiste na formulação de perguntas com a finalidade de obter 
dados, informações e explicações de servidores do órgão ou entidade auditada e 
também de terceiros, que sejam beneficiários dos serviços públicos. Pode ser 
realizada com uso de entrevistas (oral) ou questionários (escrita).  

f) Observação: envolve o poder de constatação visual e o julgamento do auditor. 
É importante para identificar erros, problemas ou deficiências nos fluxos de 
procedimentos e nos controles internos gerais dos órgãos e entidades auditadas. 

g) Reexecução: envolve a execução independente pelo auditor de procedimentos 
ou controles que foram originalmente realizados como parte do controle interno 
da unidade auditada. 

h) Procedimentos analíticos: constituem uma técnica por meio da qual o auditor 
avalia informações contábeis, financeiras e não financeiras (montantes 
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financeiros, quantidades físicas, índices ou percentuais), mediante comparação 
com parâmetros ou expectativas identificados ou desenvolvidos pelo auditor. 
Através da análise de dados, são verificadas flutuações ou relações identificadas 
que, conforme o juízo profissional do auditor, demonstram-se inconsistentes com 
outras informações relevantes (internas ou externas) ou que diferem 
significativamente dos valores esperados. 

i) Corte das operações (cut-off): consiste num corte interruptivo das operações 
ou transações para apurar, de forma seccionada, a dinâmica de um procedimento, 
permitindo ao auditor a visualização fotográfica de um momento considerado 
crucial em determinado processo. 

j) Rastreamento e Vouching: Consistem basicamente em verificar a 
correspondência entre lançamentos contábeis e a documentação que lhe serve 
de base. São executadas, entretanto, em sentidos opostos: no rastreamento, o 
auditor primeiramente seleciona documentos que representam transações e, 
posteriormente verifica se aquelas transações foram de fato registradas no 
sistema contábil; no vouching, o auditor seleciona primeiramente as transações 
e, em seguida, verifica se existe de fato a documentação que lhe serve de base e, 
por conseguinte, se aquela transação de fato ocorreu. 

k) Benchmarking: é uma técnica voltada para identificar a implementação de boas 
práticas de gestão ou de processos específicos, com o objetivo de determinar, 
mediante comparação com práticas utilizadas por outros órgãos ou entidades 
das diferentes esferas do governo ou, sempre que possível, entidades privadas, 
com a finalidade de aperfeiçoar e tornar a Administração Pública mais eficiente. 

Na prática, para responder as questões de auditoria, atingir os objetivos definidos 
no trabalho e obter evidência adequada e suficiente, será necessário o uso conjunto das 
diferentes técnicas de auditoria. O termo “triangulação” representa o uso de diferentes 
métodos de pesquisa (qualitativos e quantitativos) e de coleta de dados para estudar o 
mesmo assunto, com o objetivo de fortalecer as conclusões obtidas, ou seja, é a correlação 
das diferentes técnicas de auditoria. 

O Manual de Orientações Técnicas da CGU também traz como técnica de auditoria 
as “Técnicas de Auditoria Assistidas por Computador” (TAAC), conceituadas como sendo 
quaisquer ferramentas automatizadas de auditoria, como softwares gerais de auditoria, 
geradores de dados de teste, programas computadorizados de auditoria e utilitários de 
auditoria especializada. Essas técnicas envolvem a realização de análises de dados com uso 
de tecnologia para apoiar a avaliação de controles. 



 

3.3. Amostragem 

A amostragem é um método que permite ao auditor obter informações sobre um 
grupo de elementos numerosos (população) a partir da análise de uma parte representativa 
do grupo (amostra). 

Em auditoria, a amostragem é o melhor meio para obter informações, seja nos casos 
em que o exame de todos os itens auditáveis é inviável, seja porque o objeto da auditoria é 
constituído de vários itens, seja porque se distribui de forma pulverizada. Além disso, a 
amostragem resulta em aumento da confiabilidade: o exame de um número menor de itens 
pressupõe maior qualidade na análise. 

O uso da amostragem não é recomendável quando a população é considerada 
muito pequena e o risco de amostragem aceitável é pequeno – a ponto de tornar a amostra 
relativamente grande; as características da população são mensuráveis com facilidade – 
mesmo que a população não seja pequena; e o objetivo da auditoria requer conclusões 
precisas, indicando a necessidade de análise de todos os dados da população (censo). 

A opção por examinar uma amostra, porém, apresenta riscos que necessitam ser 
avaliados. O risco de amostragem é o risco de que a conclusão do auditor ao analisar uma 
amostra pudesse ser diferente caso toda a população fosse sujeita ao exame. O risco de 
amostragem pode levar a dois tipos de conclusões errôneas19: 

i. no caso de testes de controle, se os controles forem considerados mais eficazes 
do que realmente são, e no caso de testes substantivos, se não for identificada 
distorção relevante, quando de fato ela existe. Esse tipo de conclusão errônea 
afeta a eficácia da auditoria e provavelmente levará a uma opinião indevida; 

ii. no caso de testes de controle, se os controles forem considerados menos eficazes 
do que realmente são, e no caso de testes substantivos, se for identificada 
distorção relevante, quando de fato ela não existe. Esse tipo de conclusão errônea 
afeta a eficiência da auditoria, resultando em trabalhos adicionais. 

A relação entre o risco aceitável e o tamanho da amostra é inversamente 
proporcional. Quanto menor o risco aceitável, maior deverá ser o tamanho da amostra. 

3.3.1. Amostragem Não Estatística 

A amostragem pode ser estatística ou não estatística. Na amostragem não estatística 
(denominada também de não probabilística, ou por julgamento), o auditor baseia-se apenas 
em seu julgamento para definir o tamanho da amostra (com base na materialidade e 
relevância) e selecionar os elementos que a integram. 

 
19 Manual de Auditoria: normas e procedimentos (CGMRJ, 2013). 
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A amostragem não estatística é útil dentro de contextos limitados, para obtenção 
de informações detalhadas sobre questões pontuais em um espaço de tempo específico. 
Tem como principal limitação a impossibilidade de extrapolar as conclusões obtidas sobre 
a amostra para a população objeto da auditoria. 

Apesar de suas limitações, a amostragem não estatística é a mais utilizada, por ser 
de aplicação mais fácil e pela impossibilidade, em alguns casos, da aplicação do método 
estatístico. Recomenda-se a utilização de métodos de seleção aleatória, mesmo quando não 
se opte pelo método estatístico, a fim de aumentar a probabilidade de a amostra ser 
representativa da população. 

3.3.2. Amostragem Estatística 

A amostragem estatística (ou probabilística) utiliza métodos matemáticos, baseados 
no cálculo das probabilidades, para determinar o tamanho da amostra, a seleção dos 
elementos que a compõem e a avaliação de seus resultados. Além de permitir que as 
conclusões obtidas no exame da amostra possam ser generalizadas para a população, 
apresenta as seguintes vantagens: 

I. facilita a avaliação dos resultados da amostra, porque não contém parcialidade 
ou subjetividade do auditor na escolha dos elementos; 

II. possibilita a definição de uma amostra eficiente, dentro dos limites de 
aceitabilidade do risco e grau de confiança estabelecidos; 

III. permite a prévia quantificação do risco da amostragem, uma vez que se conhece 
antecipadamente o tamanho da amostra a ser testada; 

IV. é útil como medida da suficiência da matéria de prova, por revelar a extensão da 
quantidade testada. 

A utilização da amostra estatística requer o atendimento das seguintes condições: 

a) Precisão do objetivo da auditoria: quando o objetivo da auditoria está bem 
definido é possível identificar a população alvo para a seleção da amostra e, 
consequentemente, os elementos que a comporão; 

b) Definição prévia do risco: o auditor deve definir (previamente à seleção da 
amostra) o risco de amostragem aceitável para os resultados a serem obtidos20.  

c) Seleção de amostra aleatória: a seleção ao acaso (randômica) possibilita a 
representatividade da amostra, ou seja, resulta em uma amostra que possui as 

 
20  Risco de amostragem: é o risco de que as conclusões alcançadas pelo auditor, após testar a sua amostra, 
serem diferentes das conclusões que seriam alcançadas caso toda a população fosse testada. 



 

características de todos os elementos da população e se conhece a probabilidade 
de cada elemento ser selecionado. 

d) Estabilidade dos resultados da amostra: os resultados da amostra devem ser 
idênticos, independentemente de se expandir o seu tamanho; 

e) Restrição da opinião do auditor: somente sobre a população da qual foi 
extraída a amostra. 

Devem constar nos papéis de trabalho informações que permitam a avaliação da 
qualidade da amostra, tais como: método de amostragem escolhido, grau de confiança, risco 
de amostragem, estratificação da população por materialidade ou por tipo de ocorrência e 
número de itens que compõem a população que deu origem à amostra. 

3.3.3. Tipos de Amostragem Estatística 

São tipos de amostragem estatística utilizadas na seleção de processos e 
documentos: 

a) Aleatória: os itens da amostra são escolhidos ao acaso dentre todos os itens da 
população. 

b) Sistemática: a escolha dos itens é realizada de maneira que haja sempre um 
intervalo prefixado, uniforme, entre cada item selecionado. 

c) Estratificada: a população é dividida em subgrupos (estratos), procedendo-se 
então à amostragem aleatória ou sistemática em cada subgrupo. Deve ser 
utilizada quando a população apresentar muita diversidade nos seus valores, 
datas, etc. 

d) Por conglomerados: os itens da população são dispostos em subgrupos 
heterogêneos, representativos da população global. Consiste na escolha de 
certos grupos de transações a serem examinados ou testados na sua totalidade. 
Possui a vantagem de não necessitar de uma lista da população da qual se deva 
extrair a amostra e na redução da dificuldade de trabalhar com itens localizados 
em diferentes lugares. 

e) Exploratória: é aplicável quando houver evidência de que um caso de erro ou 
fraude exige uma investigação mais profunda. 

3.3.4. Definição do Tamanho da Amostra 

A forma de calcular o tamanho da amostra envolve uma série de variáveis, tais como: 
tamanho da população, grau de confiança e margem de erro aceitável. 

Na seleção de processos e documentos com a finalidade de serem auditados, uma 
forma simples de escolha de amostra é utilizar a Tabela Philips. Nesta tabela, para 
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determinado intervalo de população tem-se o número exato do tamanho da amostra a ser 
selecionada, conforme exposto no quadro a seguir: 

Tabela Philips 
Tamanho da População Tamanho da Amostra Índice dos Problemas 
10-19 11 1 
20-50 13 1 
51-100 20 2 
101-200 35 3 
201-500 42 4 
501-1.000 55 5 
1.001-2.000 70 6 
2.001-5.000 90 12 
5.001-10.000 150 24 
10.001-20.000 220 36 
20.001-50.000 280 48 
Maior que 50.001 350 60 

Na terceira coluna da Tabela é demonstrado o chamado “Índice de Problemas”, que 
seria a quantidade tolerável de erros ou inconformidades verificadas na amostra. Isto é, se 
numa amostra de 11 (onze) processos analisados for constatado que em 3 (três) deles foram 
identificados achados de auditoria, então conclui-se que há falha nos controles internos do 
órgão. 

Se o número de problemas detectados estiver acima do estabelecido na tabela, o 
auditor interno poderá concluir que o controle interno não está adequado e deverá 
aprofundar a análise. Vale ressaltar que esta tabela assegura uma margem estatística de 95% 
de segurança na opinião relatada pelo auditor interno em sua análise21. 

3.4. Coleta e Análise de Dados para Obtenção de Evidência 

Os procedimentos e técnicas de auditoria aqui abordados tem como função reunir 
informações a fim de o auditor obter evidência adequada e suficiente para formar sua 
opinião. Uma forma de classificar a natureza da informação é quanto ao tipo de evidência 
gerada pela aplicação de determinada técnica de auditoria, tais evidências podem ser: 
documental, física, testemunhal e analítica.  

A correlação das técnicas de auditoria com a evidência gerada decorrente de sua 
aplicação está demonstrada no quadro abaixo: 

 
21 Manual de Auditoria Interna (UFPE, 2018). 



 

Técnicas Evidência Gerada 
Análise documental Evidência documental 
Inspeção Evidência física 
Circularização Evidência documental 
Recálculo Evidência analítica 
Indagação Evidência testemunhal 
Observação Evidência física 
Reexecução Evidência analítica 
Procedimentos analíticos Evidência analítica 
Corte das operações Evidência física 
Rastreamento e Vouching Evidência analítica 
Benchmarking Evidência analítica 

3.4.1. Evidência Documental 

Obtida através da aplicação das técnicas de auditoria: análise documental e 
circularização. A evidência documental é a mais confiável, desde que os documentos 
possuam os atributos de autenticidade, normalidade, aprovação e formalidade. 

A análise documental pressupõe a observação dos seguintes elementos22: 

i. Autenticidade: verificar se há fidedignidade e confiabilidade dos documentos; 

ii. Normalidade: verificar se a transação se refere a operação normalmente 
executada no contexto analisado e se está de acordo com os objetivos e 
normativos da unidade auditada; 

iii. Aprovação: verificar se a operação e os documentos examinados foram 
aprovados por pessoa autorizada; 

iv. Formalidade: verificar se os registros foram preenchidos corretamente e, nos 
casos de documentos oficiais, se existe o registro em órgão competente. 

A documentação obtida de terceiros, mediante circularização, é ainda mais 
confiável, pois geralmente são documentos de origem primária, tais como certidões, 
declarações de entidades, extratos bancários, etc. 

Nas auditorias de conformidade, entre o critério e a condição, os documentos têm 
o seu lugar. No âmbito desse tipo de trabalho, os auditores confrontam os documentos 
existentes com o marco normativo ou legal, de forma a sustentar a opinião expressa em seu 
parecer. São confrontados sistematicamente: processos licitatórios com os artigos da Lei de 
Licitação, processos orçamentários e financeiros com a Lei Federal nº 4.320/1964, registros 
contábeis e demonstrativos com o Manual de Contabilidade do Setor Público23. 

 
22 Técnicas de Auditoria Interna Governamental (ENAP, 2020). 
23 Idem. 
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Nas auditorias de avaliação ou de desempenho, os produtos e indicadores da gestão 
seguem diretrizes de manuais de execução ou de avaliação, consubstanciados em 
documentos, tais como: relatórios de avaliação, planilhas eletrônicas, registros financeiros 
etc24. 

3.4.2. Evidência Física 

São técnicas de obtenção da evidência física a inspeção, a observação e o corte das 
operações. Note que todas elas dependem do sentido visual do auditor, comparando aquilo 
que ele está vendo com o que deveria ser. 

A presença e o devido funcionamento de bens móveis, imóveis e de consumo deve 
ser atestada. Assim como o atendimento aos padrões estabelecidos em normativos, no caso 
da execução de serviços. 

Também integra a obtenção de evidência física a vistoria realizada em obras, tanto 
a avaliação de seu andamento, quanto a sua devida entrega. 

É importante que a auditoria ateste não apenas a existência física do bem, mas 
também sua existência funcional. Isto é importante para que seja feito julgamento adequado 
acerca da qualidade do gasto do recurso público. 

Para realizar a inspeção de forma correta, o auditor deve pautar suas verificações 
em cinco aspectos25:  

i. Identificação: visualmente, identificar o item específico a ser examinado. 

ii. Existência física: comprovar que o item realmente existe. 

iii. Autenticidade: avaliar se o item examinado é autêntico, ou seja, se é o que deveria 
ser. 

iv. Quantidade: apurar a quantidade real existente fisicamente do item. 

v. Qualidade: realizar exame visual ou providenciar exame laboratorial a fim de 
averiguar se o objeto examinado permanece em uso e em perfeitas condições. 

Na observação é necessário estar atento a cinco passos26: 

 Identificação da atividade específica a ser observada e dos padrões que ela deve 
atender; 

 
24 Idem. 
25 Idem. 
26 Idem. 



 

 Observação da execução da atividade; 

 Comparação do comportamento observado com os padrões instituídos; 

 Avaliação das eventuais divergências verificadas entre a atividade realizada e os 
padrões estabelecidos sobre a finalidade da atividade; 

 Conclusão sobre a conformidade ou desconformidade da atividade em relação 
ao padrão determinado e sobre os impactos negativos no caso de 
desconformidade.  

O corte de operações é uma forma mais detalhada e seccionada de realizar a 
observação, por isso também deve seguir os cinco passos acima. 

3.4.3. Evidência Testemunhal 

A evidência testemunhal é obtida através da indagação (escrita ou oral). Essa técnica 
utiliza como métodos de coleta de dados a entrevista e o questionário, os quais passarão a 
ser analisados mais detidamente. 

A escolha do método de coleta de dados considera as características do público-
alvo, a capacitação de quem irá coletar os dados e a existência de dados já produzidos que 
possam ser utilizados na auditoria. 

A entrevista e o questionário são instrumentos estruturados. Métodos de coleta 
estruturados obedecem a um padrão pré-definido, o que requer maior prazo e 
conhecimento especializado para elaborar o instrumento de pesquisa. 

A entrevista é mais adequada para situações em que há muitos aspectos a serem 
esclarecidos, porque facilita e agiliza o fluxo de informações. Enquanto que o questionário 
tem o intuito de coletar informações para medição estatística de opiniões e padrões, tanto 
de servidores quanto de usuários dos serviços públicos. 

O questionário poderá ter questões abertas ou fechadas, sendo que as abertas são 
as que dão liberdade de o questionado exprimir sua opinião. Já nas questões fechadas o 
questionado apenas escolhe itens preestabelecidos pelo elaborador. 

Dependendo do contexto, o auditor pode optar pela entrevista ou pelo 
questionário. Além de permitir maior controle sobre a qualidade dos dados coletados, 
comparativamente com os questionários, o TCU recomenda o uso da entrevista, quando: 

a) a ordem das perguntas tiver de ser controlada; 

b) o entrevistado tiver de ser identificado; 

c) o entrevistado apresentar baixo nível educacional; 

d) a reação do entrevistado tiver de ser observada; 
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e) as perguntas tratarem de questões delicadas ou complexas, que precisem ser 
esclarecidas. 

As qualidades pessoais do auditor, como a capacidade de comunicação verbal, a 
disposição para ouvir e a empatia influenciarão no resultado da entrevista. Além dessas 
características, são enumeradas as seguintes atitudes a serem adotadas pelo auditor na 
condução de uma entrevista27: 

a) as perguntas devem ser feitas uma de cada vez, não induzindo as respostas do 
entrevistado; 

b) se a opção foi por uma entrevista semiestruturada (apresenta a restrição de não 
ser aplicável a um grande número de respondentes), o auditor não precisa se 
restringir às questões preestabelecidas no roteiro, caso entenda ser necessária a 
formulação de outras perguntas para o melhor entendimento do problema; 

c) o auditor deve estar atento a toda comunicação não verbal do entrevistado, como 
expressões, gestos, entonações, hesitações, cuja captação é muito importante 
para a compreensão e validação do que foi afirmado; 

d) as entrevistas devem ser realizadas por pelo menos dois auditores, de forma que 
não seja esquecida nenhuma informação colhida quando forem feitos os 
registros no papel de trabalho e quando for reduzido a termo o teor da entrevista; 

e) é aconselhável fazer a “pergunta de verificação”, o que irá permitir que o auditor 
se certifique de que entendeu a resposta do auditado. 

Em determinadas situações, é mais coerente usar o questionário, que tem como 
principais vantagens: 

a) baixo custo; 

b) não há necessidade de entrevistadores, de treinamento e de deslocamento de 
pessoal; 

c) sua aplicação é factível, mesmo que a amostra selecionada seja numerosa e 
dispersa. 

Ainda em relação ao questionário, uma vez que o auditor não acompanha o 
processo de preenchimento das respostas, é necessário que o mesmo esclareça o propósito 
da pesquisa, por qual motivo o indivíduo foi escolhido e que, se assim o preferir, informar 
que será mantido o sigilo da fonte. 

Por si só a evidência testemunhal não representa evidência suficiente de auditoria, 
devendo ser utilizadas outras técnicas para confirmação das informações obtidas. 

 
27 Manual de Auditoria: normas e procedimentos (CGMRJ, 2013). 



 

3.4.4. Evidência Analítica 

Na evidência analítica, os dados são obtidos com o uso das técnicas: procedimentos 
analíticos, reexecução, recálculo, rastreamento, vouching e benchmarking. 

Sem dúvida, a evidência analítica é a mais complexa de todas e a que mais demanda 
julgamento profissional do auditor acerca de sua adequação e suficiência. 

Diferente da observação, na técnica reexecução, o auditor reexecuta procedimentos 
e atividades de controle, a fim de testar os sistemas, os processos e os controles internos.  

A reexecução deve ser aplicada de forma a considerar pelo menos sete requisitos28: 

a. Definição dos critérios e dos limites: na etapa de planejamento, a equipe 
deve definir os critérios, os objetivos e os limites das atividades ou dos 
procedimentos a serem reexecutados. 

b. Independência: deve ser aplicada sem a colaboração e a interferência de 
pessoas ligadas à unidade auditada ou às atividades e procedimentos 
reexecutados. 

c. Competência: precede de conhecimento e de habilidade sobre as atividades 
ou os procedimentos a serem reexecutados. 

d. Reexecução padronizada ou observada: pode seguir as etapas ou os 
procedimentos constantes dos normativos internos ou externos ou pode 
replicar as etapas ou os procedimentos colhidos na técnica observação. 

e. Não interferência na gestão: não deve interferir na rotina das atividades ou 
dos procedimentos reexecutados e o seu resultado não deve ser considerado 
como atividade ou procedimentos realizados para a unidade auditada. 

f. Comparação do resultado: deve prover a comparação do seu resultado com 
o da atividade ou dos procedimentos realizados rotineiramente pela unidade 
auditada. 

g. Análise do resultado e emissão de opinião: deve possibilitar ao trabalho de 
auditoria a confirmação da veracidade, da correção e da legitimidade dos atos, 
fatos, produtos ou serviços das atividades ou dos procedimentos 
reexecutados. 

A técnica do recálculo também é conhecida em algumas literaturas como 
conferência de cálculos e repetição. A equipe de auditoria não elabora novos cálculos, mas 
confere se, em determinada amostra, os cálculos foram realizados corretamente pela 
unidade auditada ou por terceiros, repetindo-os a fim de comprovar sua exatidão. Essas 
conferências e repetições podem ser realizadas de forma manual ou eletrônica, esta, por sua 
vez, mais usual e confiável29.  

 
28 Técnicas de Auditoria Interna Governamental (ENAP, 2020). 
29 Idem. 
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Como a maioria das técnicas de auditoria, o recálculo é bastante utilizado nas 
auditorias contábil-financeiras. São conferidos e repetidos os totais de lançamentos 
contábeis, cálculos de depreciação, de juros, de ágios ou deságios no lançamento de bônus, 
de quantidade vezes preços unitários de itens em estoque, de totais em quadros, tabelas 
auxiliares30. 

O rastreamento e o vouching se baseiam no fato de que as demonstrações 
contábeis, os relatórios e as prestações de contas elaborados pelas organizações contêm 
dados e informações oriundos de documentos legítimos. Da mesma forma, todos os 
documentos legítimos referentes a transações da organização devem ser demonstrados, 
relatados e declarados31. 

O rastreamento foca na integridade da informação, ou seja, busca atestar se todas 
as transações que ocorreram durante o período foram contabilizadas. Já o vouching foca na 
existência da informação, na medida que busca atestar se todas as transações registradas 
ocorreram durante o período contábil. 

Tanto o rastreamento quanto o vouching possibilitam avaliar os controles internos 
das transações analisadas. Durante a confirmação se todos os documentos ou transações 
contábeis foram devidamente lançados nos sistemas e se os lançamentos contábeis foram 
apropriadamente documentados, pode haver medidas de controles internos 
correspondentes, as quais não podem passar despercebidas pela equipe de auditoria32. 

Os procedimentos analíticos são aplicados para identificar situações que requeiram 
investigação, tais como: saldos anormais, em relação à tendência; erros potenciais; outras 
transações ou fatos não recorrentes. 

Ao utilizarem os procedimentos analíticos, os auditores analisam as relações 
plausíveis entre dados financeiros e não financeiros, verificando flutuações ou relações 
identificadas que, conforme seu juízo profissional, demonstram-se inconsistentes com 
outras informações relevantes (internas ou externas) ou que diferem significativamente dos 
valores esperados33. 

A literatura especializada sugere seis passos para a aplicação da técnica 
procedimentos analíticos de forma mais apropriada. Vamos conhecê-los34:  

a. Identificação: o auditor deve determinar os tipos de comparação e de 
análises mais apropriados para cumprir a finalidade das verificações a serem 
realizadas, as informações e dados a serem utilizados e sua confiabilidade, 

 
30 Idem. 
31 Idem. 
32 Idem. 
33 Idem. 
34 Idem. 



 

levando em consideração a fonte, a comparabilidade, a natureza, a relevância 
e os controles sobre a elaboração dos dados.  

b. Desenvolvimento de expectativas: refere-se à predição, baseada em 
informações colhidas a partir do conhecimento do objeto, da organização e 
do seu contexto, de valores ou resultados que seriam apropriados ou 
esperados, segundo os quais serão desenvolvidas as análises e avaliações.  

c. Realização de cálculos e comparações: refere-se ao processamento das 
informações e dos dados disponíveis, determinando os índices e resultados 
decorrentes da comparação. 

d. Análise de dados e identificação de diferenças significativas: refere-se à 
avaliação dos resultados apurados por meio dos cálculos e comparações 
realizados em face das expectativas anteriormente definidas, de forma a 
identificar conformidade ou distorções relevantes que devam ser 
consideradas. Por exemplo: transações ou eventos não usuais ou não 
recorrentes; resultados incompatíveis com os valores projetados; total de 
gastos incompatível com o volume de operações.  

e. Investigação de diferenças significativas não esperadas: consiste na 
realização de procedimentos com vistas a investigar as distorções relevantes 
identificadas, de forma a determinar sua real condição e extensão. Nesta 
etapa, também devem ser consideradas novas situações que não haviam sido 
previstas no desenvolvimento das expectativas e as informações ou 
esclarecimentos apresentados pelos responsáveis.  

f. Determinação de efeitos sobre o planejamento: as informações 
decorrentes da análise e investigação das distorções relevantes e significativas 
identificadas deve retroalimentar o processo de planejamento da auditoria, 
de forma a definir ou revisar a natureza, a extensão e a profundidade dos 
exames e das técnicas de auditoria a serem utilizadas durante os trabalhos. 
Em outras palavras, o resultado da aplicação dos procedimentos analíticos 
pode indicar a possibilidade de revisão das técnicas de auditoria planejadas, 
redefinição dos tamanhos das amostras e ajustes no cronograma dos 
trabalhos. 

O benchmarking, que é largamente utilizado no mundo dos negócios, também é 
uma técnica de auditoria muito importante. Através dela é permitido ao auditor estabelecer 
comparações entre a unidade auditada e entidades que reconhecidamente possuem 
excelência em determinado serviço ou processo. 

Pode-se afirmar que o benchmarking é um tipo de procedimento analítico, uma vez 
que representa um processo de avaliação de desempenho do objeto auditado em relação a 
uma organização externa ou unidade organizacional interna ou externa. Desse modo, os 
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principais passos da aplicação da técnica procedimentos analíticos também devem ser 
seguidos na aplicação do benchmarking35. 

Para aplicação do benchmarking é necessário conhecimento da entidade referência 
por parte da equipe de auditoria, que nem sempre possui este conhecimento prévio. Em 
muitas situações será preciso reunir-se com diretores e realizar visitas, entrevistas e 
questionários para buscar um nível satisfatório entre as entidades, serviços ou processos 
comparados. 

Importante destacar que o benchmarking pode ser utilizado em diversas fases do 
trabalho de auditoria: no planejamento, fornecendo apoio à definição das questões e 
abordagens da auditoria, bem como parâmetros para definição dos critérios de avaliação; 
na execução, fornecendo subsídios para identificação de falhas, ineficiências ou boas 
práticas; e na comunicação dos resultados, ao possibilitar a proposição de recomendações 
e boas práticas para melhoria da gestão. A extensão, a profundidade e o momento em que 
será aplicado deve considerar os objetivos gerais do trabalho e as necessidades do 
auditado36. 

3.5. Avaliação dos Controles Internos 

Os controles internos são procedimentos, métodos ou rotinas adotadas por uma 
organização com o intuito de aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas sejam 
atingidos. Relacionam-se com a eficiência operacional e com a obediência às diretrizes 
estratégicas e têm como objetivos37: 

I. Salvaguardar os ativos de prejuízos decorrentes de fraudes ou de erros não 
intencionais; 

II. Prevenir a ocorrência de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e 
fraudes; 

III. Garantir confiabilidade às informações gerenciais e contábeis que serão utilizadas 
pela administração para a tomada de decisões; 

IV. Incrementar a eficiência operacional e assegurar a aderência às normas internas; 

V. Garantir a observância dos planos e diretrizes estratégicas, visando atingir os 
objetivos e metas da organização; 

VI. Propiciar informações oportunas e confiáveis sobre os resultados alcançados. 

 
35 Idem. 
36 Idem. 
37 Manual de Auditoria: normas e procedimentos (CGMRJ, 2013). 



 

Organizados em um conjunto coordenado de subsistemas, os controles internos 
permeiam toda a entidade e são inerentes a todos os atos e processos administrativos.  

Quando integrados, os controles internos passam a compor o sistema de controle 
interno, com os seguintes subsistemas, entre outros: contabilidade, orçamento, custos, 
auditoria, patrimônio, recursos humanos e informações gerenciais. 

A responsabilidade pela implementação, manutenção e aperfeiçoamento dos 
controles internos é dos gestores da organização.  

Os procedimentos para avaliação dos controles internos são38: 

I. Observação da forma de organização – mapear a organização, por meio de 
organogramas e fluxogramas, identificando as principais áreas operacionais; 

II. Identificação das políticas, diretrizes, normas e procedimentos administrativos – 
compreender os objetivos da organização e o modelo de gestão adotado; 

III. Levantamento do ciclo de transações – identificar, por meio de questionários e 
fluxogramas, os fluxos de transações da entidade; 

IV. Avaliação da aderência a diretrizes e normas legais – analisar se o controle interno 
promove a observância das diretrizes, planos, leis, regulamentos e procedimentos 
administrativos e se os atos de gestão são executados por meio de atos legítimos 
e pertinentes à finalidade da entidade; 

V. Avaliação da definição de autoridade e responsabilidade adotada – avaliar se há 
regulamentos legais (manuais de procedimentos, estatutos e regimentos) que 
definam a autoridade e responsabilidade para todas as funções e setores da 
organização, inclusive expressas em organogramas; 

VI. Verificação da segregação de funções – observar se há segregação entre as 
funções de aprovação, execução e controle, de forma que nenhuma pessoa possa 
ter completa autoridade sobre uma parcela representativa de qualquer transação; 

VII. Observação da política de recursos humanos – compreender o mecanismo de 
seleção e qualificação de pessoal e o rodízio de funções e gozo regular de férias; 

VIII. Avaliação da oportunidade e confiabilidade das informações geradas; 

IX. Observação da forma de registro das operações – avaliar (por amostragem) se as 
operações são registradas baseadas em atos legítimos, relacionados com a 
finalidade da entidade e devidamente autorizados; 

X. Observação da adoção de política de segurança quanto aos ativos protegidos – 
avaliar se os mecanismos de controle são suficientes para permitir o acesso aos 
ativos somente a pessoas autorizadas; 

 
38 Planejamento Estratégico em Auditoria: auditoria baseada em risco (CGMRJ, 2004). 
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XI. Avaliação da atuação do controle interno – verificar a competência da unidade 
de auditoria interna (ou equivalente), seus atos normativos, seu grau de 
independência e o resultado de seus trabalhos. 

Embora a avaliação do sistema de controle interno não se esgote na fase de 
planejamento, é nessa fase que se obtém uma opinião sobre a adequação dos controles, 
por meio dos testes de observância (também denominados de conformidade), os quais irão 
determinar a extensão dos exames39.  

Se a conclusão é de que o sistema de controle interno é adequado, reduzem-se os 
testes substantivos (realizados na fase da execução de auditoria), concentrando-se o 
trabalho nas áreas onde os riscos de erros não são adequadamente prevenidos pelo sistema 
de controle. 

O ideal seria que a avaliação dos controles internos ocorresse na fase de 
planejamento da auditoria, entretanto, devido à grande quantidade de unidades gestoras 
que devem ser auditadas, pode ser bastante difícil que o órgão central de controle interno 
tenha conhecimento detalhado dos controles internos de todas as unidades do Estado, 
devendo então esta avaliação ocorrer na fase execução da auditoria. Ainda, a opinião do 
auditor sobre a adequação do sistema de controle interno deve estar refletida em seu 
relatório de auditoria, acompanhada das recomendações. 

  

 
39 Incluem-se nos testes de conformidade a avaliação dos documentos que suportam as transações contábeis. 



 

4. PLANEJAMENTO DETALHADO DE AUDITORIA 

O planejamento detalhado de auditoria corresponde ao planejamento individual de 
cada trabalho de auditoria a ser realizado. 

O ciclo completo da auditoria (planejamento, execução, comunicação de resultados 
e monitoramento de recomendações) é realizado pela equipe de auditoria, com o 
acompanhamento do Gerente de auditoria. Aspectos como área a ser auditada, extensão da 
amostra e definição de procedimentos de auditoria são decididos em conjunto entre a 
equipe de execução e o respectivo Gerente de auditoria. 

O planejamento é a fase em que são definidas as ações a serem executadas no 
trabalho de campo para alcançar os resultados que se espera da auditoria. É a etapa mais 
importante do trabalho, no sentido que um planejamento adequado resultará em economia 
de tempo e menor probabilidade de ocorrência de surpresas na fase de execução.  

Conhecer previamente o objeto a ser auditado possibilita a melhor definição do 
curso de ação a ser seguido. Mesmo que a cultura do órgão de controle não seja a de investir 
tempo suficiente no planejamento, o aprimoramento constante e o uso de técnicas 
adequadas conduzirão paulatinamente para a melhoria contínua do produto gerado pelo 
planejamento. 

A quantidade de auditores a serem alocados na auditoria dependerá da amplitude 
e complexidade de seu escopo, assim como a urgência pela conclusão dos trabalhos. 

O escopo de auditoria corresponde ao conjunto de exames que a equipe de 
auditoria se propõe a realizar para obter informações suficientes à emissão de opinião. Ao 
delimitar o escopo, a equipe de auditoria identifica quais as áreas, sistemas, controles, 
atividades e práticas serão auditados e em que profundidade. 

A delimitação do escopo envolve a definição das seguintes variáveis40: 

i. o que será examinado (abrangência); 

ii. quando os testes serão realizados (oportunidade); 

iii. o quanto será analisado (extensão). 

A delimitação do escopo de auditoria, ainda, é fundamentada em três conceitos 
principais: materialidade, relevância e criticidade; sendo que: 

a. Materialidade: refere-se à magnitude dos montantes passíveis de compor a 
amostra de auditoria. Os valores a serem selecionados correspondem aos 
recursos orçamentários e financeiros alocados por uma unidade gestora em um 
objeto de auditoria (unidade, sistema, área, processo, programa, ação, plano 
interno ou elemento de despesa).  A materialidade deve ser considerada 
observando-se a relatividade dos valores envolvidos. 

 
40 Manual de Auditoria: normas e procedimentos (CGMRJ, 2013). 
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b. Relevância: refere-se à importância relativa de uma determinada questão, 
situação ou objeto, existentes em um dado contexto. 

c. Criticidade: refere-se à possibilidade de identificar as situações críticas efetivas 
ou potenciais a serem auditadas. A criticidade pode ser representada: pelo 
conjunto de elementos que denotam vulnerabilidade, fraqueza e pontos de 
controle com riscos latentes; pela situação de gestão desconforme, em razão de 
ilegalidade, ineficiência ou ineficácia e pela ausência de aderência normativa. A 
criticidade representa, pois, o perfil organizado, por área, dos pontos fracos de 
uma entidade. 

Durante a fase de planejamento, a equipe de auditoria deverá realizar, no mínimo, 
os seguintes procedimentos: 

I. Reunião com o respectivo Gerente para definição das diretrizes que nortearão os 
trabalhos; 

II. Verificação das recomendações feitas em auditorias anteriores, se houver; 

III. Estudo da estrutura do órgão ou entidade a ser auditada; 

IV. Revisão da legislação a qual o órgão ou entidade estão sujeitos; 

V. Elaboração das primeiras “Solicitações de Auditoria”, que têm por finalidade 
requerer informações, processos e documentos da unidade auditada; 

VI. Definição quanto à realização de testes e elaboração de formulários, 
questionários e roteiros de entrevista a serem utilizados na fase de execução da 
auditoria. 

4.1. Estrutura do Planejamento de Auditoria 

O planejamento de auditoria deve possuir, no mínimo, a seguinte estrutura: 

a) Órgão ou entidade a ser auditada: identificação da (s) Unidade (s) Gestora (s) 
que será auditada, por seu nome e código da UG; 

b) Tipo da auditoria: se acompanhamento, exercício ou especial. As peculiaridades 
de cada tipo irão definir a forma como o planejamento será realizado; 

c) Objeto: definição do que será auditado. Está ligado à natureza da auditoria, ou 
seja, o foco de análise que a auditoria tomará, tais como: conformidade, 
operacional e governança; 

d) Período auditado: o intervalo de tempo que a auditoria alcançará. A definição 
do escopo é importante porque o universo de atuação da auditoria é muito 
grande, portanto, precisa ser delimitado para que o trabalho não se perca; 



 

e) Equipe de auditoria: os auditores que executarão o trabalho. Também podem 
ser incluídos outros profissionais para auxiliar na execução em trabalhos pontuais, 
caso necessário; 

f) Objetivos da auditoria, gerais e específicos: descrição detalhada sobre o que a 
auditoria pretende alcançar, situado dentro de uma base realista, lógica e factível. 
A definição dos objetivos deve levar em conta o período e o tamanho da equipe 
de auditoria; 

g) Questões de auditoria: formulação de perguntas relacionadas aos objetivos 
definidos que servirão de parâmetro na execução dos trabalhos e direcionarão a 
escolha dos procedimentos e técnicas de auditoria que serão adotas para 
possibilitar os resultados que se pretende obter, ou seja, as respostas às questões 
formuladas; 

h) Amostragem: relação dos processos, documentos ou áreas que serão auditados, 
bem como sua metodologia de seleção; 

i) Recursos envolvidos: descrição dos recursos necessários à execução dos 
trabalhos; 

j) Procedimentos e técnicas de auditoria: descrever os procedimentos e técnicas 
de coleta de evidências que, a princípio, serão necessárias na execução; 

k) Fontes de critérios: informar as principais legislações que a auditoria irá se 
basear; 

l) Cronograma de trabalho: definir a quantidade de dias necessários para 
execução das diferentes atividades que serão realizadas; 

m) Período de execução da auditoria: com base no cronograma de trabalho, deve 
ser definido a quantidade de dias necessários para a conclusão da auditoria; 

n) Número do processo de auditoria: o processo físico deverá ser autuado e ter 
suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. Também poderá tramitar 
em meio eletrônico, desde que atendidos os requisitos técnicos de autenticidade, 
integridade e validade jurídica.  

Todas as informações constantes no planejamento de auditoria devem considerar o 
que o auditor, naquele momento, acredita que será necessário durante os trabalhos de 
campo, porém não são imutáveis, podendo ser excluídas ou adicionadas no decorrer da 
execução, devido a situações inesperadas ou adaptações do planejamento. 

Quando houver alterações do planejamento, deve ser levado em consideração o 
prazo já definido, o custo-benefício da inclusão de novas atividades e a possibilidade de 
prorrogação da execução. 

Em muitas situações a definição do período de auditoria pode ser muito difícil de 
mensurar, pois existem muitas variáveis a se considerar, principalmente o tamanho da 
amostra. Apenas com a prática constante o auditor poderá estimar com razoável precisão o 
tempo necessário para a execução da auditoria.  
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4.2. Fluxo do Planejamento de Auditoria 

O planejamento de auditoria inicia-se após a emissão da Ordem de Serviço – OS, 
documento que autoriza o auditor a executar um trabalho de auditoria. Na OS são 
especificadas a unidade gestora auditada, o tipo e o objeto da auditoria, o período auditado, 
bem como o prazo de conclusão do planejamento. 

Podemos considerar que o planejamento de auditoria possui quatro fases, que estão 
esquematizadas no quadro abaixo: 

Fase 1 – Análise Preliminar 
Nesta fase deve haver a análise preliminar do objeto a ser auditado, para que o auditor possa focar sua 
atenção em quais informações ele precisará levantar e como selecionará sua amostra. É necessário que o 
auditor se reúna com seu respectivo Gerente para que sejam definidas as diretrizes, as questões e os 
objetivos da auditoria. Também devem ser verificadas recomendações feitas em trabalhos anteriores, para 
identificação de áreas críticas da unidade auditada, além estudo da estrutura da unidade e da legislação que 
será utilizada. 
Fase 2 – Elaboração do Planejamento 
O planejamento de auditoria será elaborado conforme a estrutura definida no tópico 5.1. Aqui o auditor 
precisa ser bastante detalhista a respeito do que a auditoria busca alcançar. A amostra a ser auditada deve 
ser selecionada, bem como sua metodologia de escolha. Ao definir a amostra, o auditor informará quais 
recursos e técnicas de auditoria serão necessários para se obter evidências e emitir opinião sobre o objeto 
auditado. O Tamanho e a complexidade da amostra definirão o prazo de execução da auditoria. 
Fase 3 – Revisão 
Após concluído, o planejamento de auditoria será revisado pelo Gerente, que poderá propor alterações. O 
formato final do planejamento é definido em comum acordo entre o auditor e o respectivo Gerente. 
Fase 4 – Aprovação 
O planejamento de auditoria será submetido à aprovação do Auditor-Geral do Estado, que poderá alterar o 
prazo de execução da auditoria, sendo necessário justificar tal fato. Qualquer alteração de prazo deverá levar 
em consideração as atividades necessárias para a execução da auditoria, de forma que reduções ao prazo 
previsto podem resultar em execução parcial do que fora planejado e diminuição da qualidade dos serviços 
de auditoria. 

4.3. Ferramentas a Serem Utilizadas no Planejamento de Auditoria 

São várias as formas de obtenção de informações que o auditor poderá utilizar para 
se munir de dados para a elaboração do planejamento de auditoria, tanto em relação a 
despesas, programas, ações, processos, contratos, entre outros; portanto, neste capítulo 
iremos relacionar algumas ferramentas que estão disponíveis, as informações que podem 
ser obtidas e onde acessá-las. 



 

4.3.1. Sistema de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado do Maranhão - 
SIGEF 

O SIGEF é o principal sistema para obtenção de informações da auditoria. Reúne 
informações acerca da arrecadação da receita e execução da despesa de todas as unidades 
gestoras do Poder Executivo Estadual, nas suas diferentes fases: empenho, liquidação e 
pagamento. 

Constam no SIGEF informações a respeito do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, bem como comparativos da execução 
orçamentária, financeira, físico-financeira, dívida pública e restos a pagar. 

Todos os demonstrativos contábeis e seus registros contábeis detalhados podem 
ser obtidos no SIGEF. Além disso o sistema possui filtros nos quais o usuário pode selecionar 
precisamente a informação que quer obter. 

O SIGEF pode ser acessado no sítio: sigef.seplan.ma.gov.br. 

4.3.2. Sistema Informatizado de Planejamento, Coordenação e Avaliação - SISPCA 

O SISPCA disponibiliza informações sobre os programas e ações do Governo 
Estadual, de todas as suas unidades gestoras, além de outras informações, tais como: 
objetivos, indicadores, metas físicas e financeiras, ações (projetos e atividades) etc. 

Este sistema é bastante utilizado em Auditorias de Exercício ou outras que tenham 
como objeto o acompanhamento da execução programática da despesa. 

O SISPCA pode ser acessado no sítio: sispca.seplan.ma.gov.br. 

4.3.3. Folha de Pessoal 

O Sistema da Folha de Pessoal possui todas as informações dos servidores do Estado 
do Maranhão, tais como remuneração, cargo, data de posse, exoneração e aposentadoria. 
Sendo primordial seu uso em auditorias específicas de pessoal, ou quando se quiser obter 
informações de servidores para coleta de evidências ou instruir outros tipos de auditoria. 

O Sistema da Folha de Pessoal pode ser acessado no sítio: segep.ma.gov.br. 

4.3.4. Portal da Transparência 

O Portal da Transparência do Estado do Maranhão reúne informações de vários 
sistemas, principalmente do SIGEF. Colocado à disposição de toda a sociedade, possui uma 
interface bastante fácil de ser navegada. 
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O Portal é bastante útil para obter informações rápidas acerca da execução da 
receita e da despesa, gastos com pessoal, transferências, contratações e parcerias. 

O Portal da Transparência pode ser acessado no sítio: transparencia.ma.gov.br. 

4.3.5. Legisla 

O Sistema Legisla reúne uma coletânea de legislações e normas de interesse do 
controle interno. É constantemente atualizada e gerida pela própria Secretaria de Estado de 
Transparência e Controle. 

O Sistema Legisla pode ser acessado no sítio: stc.ma.gov.br. 

4.3.6. Contratta 

O Sistema Contratta, também gerido pela Secretaria de Estado de Transparência e 
Controle, disponibiliza ferramentas para o cadastro e o controle de contratos das unidades 
gestoras do Poder Executivo Estadual. 

É um importante banco de dados das contratações do Estado que pode auxiliar o 
auditor a melhor selecionar sua amostra processual, além de ter acesso de antemão aos 
arquivos dos contratos e seus aditivos. 

O Sistema Contratta pode ser acessado no sítio: stc.ma.gov.br. 

  



 

5. EXECUÇÃO 

A transição entre a fase de planejamento e a fase de execução normalmente é 
discreta, posto que ambas envolvem algum grau de análise e avaliação de dados e 
informações. A avaliação do objeto de auditoria se inicia ainda na fase de planejamento, em 
que são realizadas análises preliminares e já é possível a realização de testes de auditoria, 
os quais se estendem até a conclusão da fase de execução. 

Contudo, a fase de execução pode ser definida como o principal momento em que 
são realizados testes, por meio de ampla utilização de técnicas, de coleta e de análise de 
dados para fins de elaboração dos achados de auditoria. Os achados, que devem estar 
devidamente fundamentados em evidências, possibilitam a emissão de opinião acerca do 
objeto auditado, atendendo aos objetivos estabelecidos inicialmente para o trabalho de 
auditoria. 

Assim como nas demais fases da auditoria, é fundamental que as atividades 
realizadas nesta etapa sejam devidamente documentadas por meio de papéis de trabalho. 

5.1. Comunicação com a Unidade Auditada 

O estabelecimento de uma comunicação eficaz com a Unidade Auditada é 
fundamental para o bom desenvolvimento dos trabalhos. Com o estabelecimento de uma 
boa comunicação, consegue-se melhorar a compreensão acerca do objeto auditado, o 
acesso a fontes de informação, a dados e a esclarecimentos provenientes da Unidade 
Auditada sobre os achados ou sobre quaisquer aspectos que possam ter influência sobre a 
opinião da Equipe de Auditoria. 

É imprescindível, portanto, que os auditores internos mantenham boas relações 
profissionais com todas as partes envolvidas no processo de auditoria, promovam um fluxo 
de informações livre e aberto, respeitando os requisitos de confidencialidade, e conduzam 
discussões em um ambiente de respeito mútuo e compreensão do papel e das 
responsabilidades das partes envolvidas. 

A Equipe de Auditoria deve estabelecer canais de comunicação com os responsáveis 
pela Unidade Auditada e se comunicar com estes a respeito da dinâmica, do objetivo e do 
alcance do trabalho; do período planejado para sua realização; da importância de serem 
disponibilizados tempestivamente informações e documentos; e de outros assuntos 
necessários ao andamento do trabalho. 

Eventuais dificuldades encontradas pela Equipe e que se constituam em limitações 
de acesso a informações necessárias à realização do trabalho, devem ser formalmente 
comunicadas à alta administração pelo Gerente de Auditoria ou pelo Auditor-Geral, com 
solicitação da adoção das providências necessárias à continuidade dos trabalhos de 
auditoria. 



P á g i n a  | 43 
 

 
 

AUDITORIA-GERAL DO ESTADO 
Av. Professor Carlos Cunha, s/n – Edifício Nagib Haickel 
Calhau – São Luís/MA  
CEP: 65076-820. 

Em geral, a comunicação da equipe com a Unidade Auditada ocorre por escrito, 
tanto para solicitar, quanto para enviar informações. Não obstante, para maior compreensão 
entre as partes, é importante que sejam realizadas reuniões com os responsáveis pela 
Unidade Auditada, de modo a facilitar o entendimento quanto ao trabalho e seus resultados. 

Nesta seção, são apresentadas formas de comunicação com a Unidade Auditada, 
durante os trabalhos de auditoria: 

a) documento de formalização dos trabalhos e apresentação das diretrizes; 

b) reunião de abertura; 

c) documento de apresentação da equipe, dos objetivos e do escopo; 

d) solicitação de auditoria; 

e) reunião para apresentação dos achados e discussão das possíveis soluções. 

5.1.1. Documento de formalização dos trabalhos e apresentação das diretrizes (ofício de 
apresentação) 

Antes de serem realizados levantamentos ou aplicados testes de auditoria pela 
equipe, deve-se encaminhar documento formal à alta administração da Unidade Auditada 
informando-a acerca das diretrizes do trabalho a ser realizado. 

5.1.2. Reunião de abertura 

A reunião de abertura tem por finalidade comunicar aos representantes da Unidade 
Auditada que o trabalho de auditoria foi iniciado, bem como apresentar as principais 
informações acerca de sua execução. Sempre que possível, a reunião de abertura deve 
contar com a participação do dirigente máximo da Unidade Auditada, e ser conduzida pelo 
Gerente de Auditoria. 

5.1.3. Documento de apresentação da equipe, dos objetivos e do escopo do trabalho 

É desejável que, na reunião de abertura, seja entregue ao dirigente máximo da 
Unidade Auditada documento que comunique formalmente os assuntos a serem tratados. 
Esse documento deve também apresentar a equipe designada para a realização da auditoria, 
indicando o período total de realização do trabalho, o seu objetivo e o escopo. 



 

5.1.4. Solicitação de auditoria 

A solicitação de auditoria é o documento utilizado para requerer à Unidade 
Auditada a apresentação de documentos, de informações e de esclarecimentos. Pode ser 
emitido antes, durante e depois do desenvolvimento dos trabalhos de campo. 

Deve ser estabelecido prazo para atendimento das solicitações. Esse prazo deve 
levar em consideração o volume de informações requeridas, de modo que o tempo seja 
suficiente para a Unidade Auditada providenciar o solicitado e para que os auditores tenham 
tempo para realizar posteriormente suas análises. 

Além do prazo para atendimento e do conteúdo específico a ser solicitado, algumas 
informações podem ser inseridas na Solicitação de Auditoria para que as respostas por parte 
da Unidade Auditada sejam mais bem elaboradas e, consequentemente, mais úteis para a 
auditoria: 

a) base normativa e/ou legal que ampara a solicitação de documentos e de 
informações; 

b) definição dos formatos em que os dados devem ser encaminhados, se por meio 
físico (impresso), ou em meio eletrônico (e-mail, CD-ROM, pen-drive); 

c) orientações sobre a necessidade de identificação dos responsáveis e da fonte da 
informação, e sobre a necessidade de que os documentos estejam datados e 
assinados; 

d) necessidade de a Unidade Auditada comunicar à Equipe de Auditoria, no prazo 
estabelecido na solicitação, as situações em que as informações/documentos 
solicitados estiverem total ou parcialmente indisponíveis. 

Nos casos de não atendimento parcial ou integral da solicitação, a equipe de 
auditoria poderá: a) reiterar a solicitação, estabelecendo um novo prazo para o seu 
atendimento; b) solicitar que o Gerente de Auditoria ou o Auditor-Geral atue na 
sensibilização dos representantes da Unidade Auditada, especialmente nos casos de atraso 
no atendimento que possam prejudicar o desenvolvimento dos trabalhos. 

Todos os documentos, informações e esclarecimentos encaminhados pela Unidade 
Auditada e que sejam relevantes para dar suporte às conclusões e aos resultados do trabalho 
de auditoria devem compor os papéis de trabalho da auditoria. 

5.1.5. Reunião para esclarecimento de pontos específicos 

Durante a fase de execução da auditoria, poderão ocorrer reuniões com a Unidade 
Auditada para esclarecer pontos específicos relativos ao objeto auditado.  
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Essas iniciativas visam a garantir que toda informação pertinente seja considerada 
nas análises e nas conclusões obtidas, evitando entendimentos equivocados. 

A fase final da auditoria requer ao menos uma reunião com os representantes da 
Unidade Auditada. 

5.2. Coleta e Análise de Dados 

A equipe deve utilizar técnicas de coleta e de análise de dados para realizar os testes 
de auditoria estabelecidos na etapa de planejamento.  

A partir da execução das técnicas previstas no planejamento, devem ser obtidas as 
evidências que sustentam a opinião do auditor sobre o objeto. A equipe deve se assegurar 
de que, com base nas evidências coletadas, as mesmas conclusões seriam obtidas por 
terceiros com prudência e conhecimento suficiente. 

A equipe também deve avaliar a necessidade de obter informações adicionais para 
garantir essa segurança. Caso seja necessário, o planejamento deve ser atualizado para 
contemplar técnicas não previstas inicialmente. 

Os resultados dos testes, após compreendidos e interpretados pelos auditores, 
servem de base para a construção dos achados e, por conseguinte, para responder às 
questões de auditoria, para a formação da opinião da equipe e para a elaboração das 
recomendações. Portanto, se a coleta e a análise de dados apresentarem falhas, todo o 
trabalho de auditoria poderá ser comprometido.  

5.3. Evidências 

As evidências de auditoria são as mesmas coletadas, analisadas e avaliadas pelo 
auditor para apoiar os achados e as conclusões do trabalho de auditoria. Constituem meio 
de informação ou de prova para fundamentar a opinião do auditor e, ao mesmo tempo, 
reduzir o risco de auditoria a um nível aceitável. 

As evidências devem estar documentadas em papéis de trabalho e organizadas 
apropriadamente. 

A qualidade das conclusões e das recomendações depende da capacidade da 
Equipe de Auditoria de reunir e avaliar evidências suficientes, confiáveis, fidedignas, 
relevantes e úteis. Para reunir as evidências que atendam ao objetivo do trabalho, é 
imprescindível que os auditores tenham adequado conhecimento dos procedimentos de 
auditoria. Para avaliar e tomar decisões sobre o tipo e a quantidade de evidências a serem 



 

obtidas, o auditor deve se basear no ceticismo e no julgamento profissional. 

O ceticismo profissional permite ao auditor reconhecer que podem existir 
circunstâncias que façam com que as informações sobre o objeto da auditoria contenham 
distorções relevantes. Isso significa que o auditor deve fazer uma avaliação crítica acerca da 
validade da evidência e da existência de qualquer situação que contradiga ou ponha em 
dúvida a confiabilidade de documentos ou de informações obtidas. 

O julgamento profissional permite ao auditor avaliar se as evidências possuem os 
atributos necessários para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitável. O exercício do 
julgamento profissional, em qualquer caso, deve estar fundamentado em fatos e 
circunstâncias que são conhecidos pelo auditor. Quando houver fatos e circunstâncias 
conhecidos, bem como evidência de auditoria adequada, o julgamento profissional poderá 
ser usado para justificar a tomada de decisão sobre os assuntos que sejam relevantes no 
contexto dos trabalhos. 

5.3.1. Atributos das evidências 

Os atributos das evidências são: a suficiência, a confiabilidade, a fidedignidade, a 
relevância e a utilidade.  

A evidência suficiente é aquela que é concreta, adequada e convincente. Uma 
evidência suficiente possibilita que uma pessoa prudente e informada chegue às mesmas 
conclusões que o auditor. Esse atributo é afetado pelo risco de auditoria e pelos demais 
atributos de qualidade. Quanto maior o risco de auditoria, mais provável será a necessidade 
de uma quantidade maior de evidências. E quanto melhor for a qualidade, menor a 
quantidade de evidências necessárias. 

Informações confiáveis podem ser definidas como as melhores possíveis de serem 
obtidas mediante a utilização de técnicas de auditoria apropriadas. Para serem confiáveis, 
as evidências devem ser fidedignas, ou seja, válidas e representarem de forma precisa os 
fatos, sem erros ou tendências. 

Embora não existam regras para determinar a confiabilidade das evidências, 
algumas diretrizes podem ser utilizadas pelos auditores, quais sejam: 

a) a evidência obtida de terceiros independentes tende a ser mais imparcial do que 
aquela obtida junto à Unidade Auditada; 

b) a evidência produzida por um processo ou sistema com controles efetivos é mais 
confiável do que aquela produzida por um processo ou sistema com controles 
ineficazes; 

c) a evidência obtida diretamente pelo auditor tende a ser mais confiável do que 
evidência obtida indiretamente; 
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d) a evidência proporcionada por documentos originais é mais confiável do que a 
evidência proporcionada por fotocópias; 

e) a evidência corroborada por informações oriundas de outras fontes tende a ser 
mais confiável do que aquela obtida em uma única fonte. 

O atributo da relevância assegura que a evidência esteja diretamente relacionada 
aos objetivos e ao escopo do trabalho. A avaliação do que seja uma informação relevante é 
também uma questão de lógica e de julgamento profissional. 

O atributo da utilidade garante que a evidência tem capacidade de auxiliar a 
Unidade Auditada a atingir os seus objetivos, isto é, agregar valor e permitir a melhoria das 
operações organizacionais. Para tanto, ela deve ser útil para a construção dos achados e 
para a formação da opinião do auditor. 

5.3.2. Natureza das Evidências 

Quanto à natureza, as evidências de auditoria podem ser classificadas em legais e 
de auditoria. São considerados itens de evidência legal: 

a) evidência direta: quando comprova diretamente um determinado fato, sem que 
seja necessária a elaboração de suposições; 

b) evidência circunstancial: também conhecida como indício, demonstra um fato 
que pode levar a outro fato. Não é suficiente para sustentar um achado. 

c) evidência conclusiva: constitui sozinha prova absoluta dos fatos. Normalmente, 
envolve altos custos e prazos mais longos, o que dificulta sua obtenção; 

d) evidência corroborativa: serve de suporte para outras evidências, de forma a 
torná-las mais confiáveis, relevantes e úteis. Deve ser obtida a partir de fontes 
diferentes das originais, podendo ser internas ou externas ao órgão ou entidade 
auditada. 

As evidências de auditoria podem ser classificadas em física, testemunhal, analítica 
e documental. Tais classificações estão associadas aos tipos de técnicas de auditoria 
utilizadas na sua obtenção: 

a) evidência física: são obtidas por meio de inspeção física ou de observação direta. 
Constituem exemplos dessas evidências fotografias, vídeos, mapas, gráficos, 
tabelas e a observação de alguma atividade desenvolvida por 
servidores/funcionários da Unidade Auditada; 



 

b) evidências testemunhais: são constituídas por informações prestadas por 
terceiros, por meio de declarações verbais ou escritas ou, ainda, por informações 
colhidas por meio de técnica de entrevista ou questionário; 

c) evidência analítica: consiste na verificação das inter-relações entre dados. Pode 
exigir do auditor interno conhecimentos específicos para elaboração e análise das 
informações. Os procedimentos analíticos (análise vertical/horizontal, análise de 
tendência, análise de regressão, benchmarking externo) constituem uma das 
principais técnicas de auditoria voltadas para a produção de evidências analíticas. 

d) evidência documental: é a mais comum das evidências mencionadas. Pode ser 
obtida de fontes internas ou externas à organização. São exemplos: relatórios, 
memorandos, atas, contratos e demais documentos que tenham alguma 
informação comprobatória, tais como notas fiscais, notas de empenho, notas de 
serviço, termos de contrato. 

5.3.3. Fontes de informação 

As fontes de informação capazes de gerar evidências podem ser internas ou 
externas à organização auditada. 

a) informações internas são aquelas produzidas no âmbito da organização. Podem 
ser processadas por uma parte externa ou não. Informações que são produzidas 
pelo órgão ou entidade e processadas por agentes externos tendem a ser mais 
confiáveis do que informações puramente internas. 

b) informações externas são aquelas produzidas por organização independente da 
Unidade Auditada, mas podem ser subsequentes ou não por esta. As informações 
processadas posteriormente pela Unidade Auditada, em geral, são consideradas 
menos confiáveis do que as informações puramente externas, e essas, por sua 
vez, tendem a ser mais confiáveis do que as produzidas internamente, posto que 
estão menos expostas a possíveis alterações pelo auditado. 

c) informações produzidas por serviços de terceiros são assim denominadas por não 
se enquadrarem perfeitamente em nenhum dos critérios citados anteriormente.  

5.3.4. Grau de persuasão das evidências 

O auditor deve estar atento ao grau de persuasão das informações utilizadas, posto 
que não é tão comum o auditor encontrar evidências que sozinhas comprovem as situações 
apontadas, e que confiar em evidências que transmitem pouco ou nenhum convencimento 
aumenta consideravelmente o risco da auditoria. 
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A persuasão é a capacidade de a informação apoiar o auditor na formulação dos 
achados, de conclusões e recomendações, de forma a lhe garantir segurança razoável e a 
convencer o auditado e os demais destinatários do trabalho de que sua opinião está correta. 
É possível obter evidências persuasivas adequadas e suficientes se, entre outras ações, a 
equipe de auditoria construir um planejamento consistente e eficaz. 

Alguns indicativos podem auxiliar os auditores a obterem evidências mais 
persuasivas, quais sejam: 

a) o exame físico realizado pelo auditor fornece evidência mais convincente; 

b) a observação direta realizada pelo auditor constitui o segundo tipo de técnica 
mais persuasiva; 

c) informações provenientes de terceiros são mais convincentes que as enviadas 
pela unidade auditada; 

d) informações documentais são mais convincentes do que as testemunhais, sendo 
essas últimas as menos persuasivas de todas. 

Além disso, são mais persuasivas as informações advindas de fontes confiáveis e 
aquelas que são corroboradas por outras. 

Contudo, deve-se ter em mente que há limites práticos e legais à capacidade de 
obter evidências de auditoria, tais como situações de fraude; informações coletadas ou 
fornecidas com problemas de integridade e, até mesmo, a ausência de poderes legais, como 
poder de busca e apreensão de documentos e informações. 

5.4. Achados de Auditoria 

Os achados, também chamados de constatações, resultam da comparação entre um 
critério preestabelecido pela equipe de auditoria durante a fase de planejamento e a 
condição real encontrada durante a realização dos exames, comprovada por evidências. 

Os achados podem indicar uma conformidade ou uma não-conformidade com um 
determinado critério, bem como registrar oportunidades para melhoria ou boas práticas. As 
não-conformidades encontradas na comparação podem envolver impropriedades e 
irregularidades. 

Os achados de auditoria devem ser revisados pelo Gerente de Auditoria antes de 
serem apresentados à Unidade Auditada. Nesse contexto, o Gerente de Auditoria deve se 
certificar de que todos os achados estejam devidamente suportados por evidências. 



 

Além disso, é importante que sejam realizadas reuniões entre a Equipe de Auditoria 
e o Gerente de Auditoria, de modo a facilitar o nivelamento dos entendimentos. 

5.4.1. Requisitos Básicos 

Um achado de auditoria deve ser desenvolvido de forma a apresentar uma base 
sólida à opinião e às propostas de recomendação da Equipe de Auditoria, atendendo, 
necessariamente, aos seguintes requisitos básicos: 

a) ser relevante para os objetivos dos trabalhos de auditoria: 

- achados não considerados suficientemente relevantes para compor o 
relatório final devem ser comunicados à Unidade Auditada por meio de outros 
instrumentos. Se os achados não forem capazes de auxiliar no aprimoramento 
da gestão ou de evitar a ocorrência de casos semelhantes no futuro, podem 
ser mantidos apenas como papéis de trabalho; 

- quando a equipe identificar, no decorrer do trabalho, situações relevantes 
que não estejam relacionadas aos objetivos definidos na etapa de 
planejamento, deverá apresentá-las ao Gerente de Auditoria, para que seja 
definida a abordagem a ser tomada. 

b) estar devidamente fundamentado em evidências, as quais devem ser capazes de 
demonstrar que a situação registrada existe ou existiu; 

c) mostrar-se convincente, ou seja, consistente em cada um de seus componentes, 
de modo que um terceiro, prudente e devidamente informado, que não tenha 
participado da auditoria, o compreenda e o aceite. 

5.4.2. Componentes 

O desenvolvimento dos achados de auditoria deve contemplar quatro componentes 
principais, quais sejam: 

a) critério (o que deveria ser): é o padrão utilizado para avaliar se o objeto 
auditado atende, excede ou está aquém do desempenho esperado. Deve ser 
estabelecido na fase de planejamento. 

b) condição ou situação encontrada (o que é): é a situação existente, identificada 
e documentada durante a fase de execução da auditoria. Pode ser evidenciada 
de diversas formas, dependendo das técnicas de auditoria empregadas; 

c) causa: é a razão para a existência de diferença entre critério e condição, ou seja, 
entre a situação esperada e a encontrada. É imprescindível que a Equipe de 
Auditoria se empenhe em descobrir a causa raiz, isto é, a causa mais profunda e 
mais importante da condição. 
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d) efeito: é a consequência da divergência entre a condição e o critério. Pode ser 
positivo, correspondendo a benefícios alcançados, ou negativo, correspondendo 
ao risco ou exposição que sofre o objeto de auditoria ou a unidade auditada por 
não estar em conformidade com o padrão esperado. Trata-se do impacto da 
diferença entre o referencial utilizado pelo auditor (critério) e a situação real 
encontrada durante a auditoria (condição). 

5.5. Recomendações 

As recomendações consistem em ações solicitadas às Unidades Auditadas com a 
finalidade de corrigir falhas e aperfeiçoar processos. Não fazem parte dos achados, mas 
decorrem desses registros e são fundamentais para que a auditoria atinja o seu propósito, 
que é agregar valor à gestão. 

O alcance dos objetivos de uma auditoria é mensurado, em grande parte, por meio 
dos benefícios obtidos com a implementação de recomendações. É imprescindível, portanto, 
que as recomendações sejam elaboradas adequadamente e sejam devidamente 
acompanhadas, pois, sem isso, não se pode afirmar que os objetivos do trabalho de auditoria 
foram de fato alcançados. 

Algumas características podem contribuir para o alcance da efetividade da 
recomendação, quais sejam: 

a) ser monitorável: a recomendação deve ser passível de monitoramento, 
permitindo verificar se o que se pretendia com a recomendação foi alcançado. É 
essencial que a recomendação possa ser acompanhada e que sua efetividade 
possa ser medida posteriormente por meio de seus custos de implementação e 
benefícios proporcionados à gestão; 

b) atuar na causa raiz: a recomendação deve se propor a atuar diretamente na 
causa identificada. Quando se atua na causa raiz, a eficácia da recomendação é 
maior, posto que tem um efeito preventivo, evitando que a situação venha a se 
repetir no futuro. Quando se atua em uma causa intermediária, corre-se o risco 
de corrigir apenas a situação pontual, não impedindo que ela ocorra novamente; 

c) ser viável: é preciso levar em conta a existência de restrições de ordem legal, 
financeira, de pessoal e outras que possam afetar a implementação de medidas 
propostas pelos auditores. A equipe deve considerar o tempo razoável para a 
implementação das medidas a serem adotadas pelo gestor, estabelecendo um 
prazo compatível; 



 

d) apresentar boa relação custo-benefício: a equipe de Auditoria e o Gerente de 
Auditoria devem avaliar os custos e os benefícios esperados de cada 
recomendação. Recomendar controle via sistema informatizado, por exemplo, 
pode representar um custo alto demais para uma determinada operação, mas ser 
totalmente viável em outra área de negócio. Na medida do possível, deve-se 
minimizar o gasto de recursos, em atendimento ao princípio da economicidade; 

e) considerar alternativas: é importante que a equipe de auditoria e o Gerente de 
Auditoria levantem alternativas e que também analisem aquelas propostas pela 
Unidade Auditada quando houver a discussão das recomendações. Existem 
situações em que há várias opções de soluções a serem adotadas, podendo-se 
optar por aquela que apresente melhor custo-benefício; 

f) ser direcionada: a recomendação deve ser direcionada para o agente que tem 
responsabilidade e alçada para colocá-la em prática. A efetividade se perde 
quando a recomendação é direcionada ao agente errado ou quando não está 
claro quem deve implementá-la; 

g) ser direta: a recomendação deve estar claramente identificada no texto do 
relatório como sendo uma recomendação. Não pode haver dúvida sobre seu 
conteúdo e sobre a necessidade de atendê-la. Por isso, é necessária uma 
linguagem direta, sem termos vagos que possam dar a impressão de que não se 
trata de recomendação; 

h) especificidade: no âmbito do achado de auditoria, a recomendação deve tratar 
das medidas a serem tomadas, dos resultados a serem alcançados, não se atendo 
à forma como será implementada; 

i) significância: é importante apontar situações relevantes dentro do escopo da 
auditoria, assim como recomendar aquilo que pode fazer diferença na gestão, 
seja melhorando a governança, o gerenciamento de riscos ou a estrutura de 
controles existente; 

j) ser positiva: discorrer sobre as medidas a serem tomadas em tom positivo, com 
frases afirmativas em vez de negativas, tende a facilitar o convencimento da alta 
administração e a consequente implementação da recomendação. 

5.6. Papéis de trabalho 

Também conhecidos como documentação de auditoria, os papéis de trabalho são 
utilizados para registrar as informações obtidas na auditoria nas fases de planejamento, 
execução e comunicação de resultados, trazendo informações como os dados que 
caracterizam a entidade auditada, as informações levantadas no planejamento, as evidências 
obtidas na execução da auditoria e as conclusões sobre os exames realizados. Podem conter 
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informações obtidas pelos auditores ou provenientes de outras fontes e ser constituídos de 
registros em papéis propriamente ditos ou em meios eletrônicos. 

Alguns exemplos de papéis de trabalho incluem: 

a) programas de auditoria; 

b) análises feitas pelo auditor; 

c) resumo de assuntos significativos; 

d) cartas de confirmação de terceiros e ofícios encaminhados; 

e) checklists; 

f) correspondências (incluindo e-mail) relativas a assuntos significativos. 

A preparação de papéis de trabalho suficientes e apropriados, no momento 
oportuno, ajuda a aumentar a qualidade da auditoria e facilita a revisão e a avaliação da 
evidência de auditoria obtida e das conclusões alcançadas, antes que o relatório de auditoria 
seja finalizado. Os papéis de trabalho preparados depois da execução do trabalho de 
auditoria são menos acurados do que aqueles preparados concomitantemente à execução 
do trabalho41. 

5.6.1. Finalidades dos Papéis de Trabalho 

São finalidades dos papéis de trabalho: 

a) auxiliar na execução do trabalho, explicando, em detalhes, fatos e opiniões; 

b) facilitar o planejamento e a supervisão do trabalho; 

c) evidenciar os exames realizados e as análises e conclusões emitidas; 

d) respaldar as opiniões do auditor; 

e) fundamentar e servir de suporte para a elaboração da notificação e do relatório 
de auditoria; 

f) servir de fonte de informação para responder questões surgidas no exercício da 
ampla defesa e do contraditório por parte da entidade auditada; 

g) constituir-se em um registro documental que possibilite consultas posteriores 
referentes à auditoria realizada; 

h) proporcionar um meio de revisão do trabalho aos supervisores de auditoria para: 

 
41 INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC).  Audit Documentation: ISSAI 1230.   IFAC: 2009. 

Disponível em http://www.issai.org/media/13048/issai_1230_e_.pdf 



 

i. avaliar se os exames de auditoria foram feitos adequadamente e se as 
conclusões estão devidamente respaldadas; 

ii. conhecer alterações nos procedimentos de auditoria executados em relação 
aos previstos. 

i) servir como evidência de conformidade do trabalho com as normas de auditoria; 

j) servir de orientação para auditorias futuras; 

k) apresentar na justiça as evidências do trabalho realizado, caso seja movida uma 
ação contra o auditor; 

l) servir para defesa da conduta ética-profissional junto à entidade de classe do 
auditor. 

5.6.2. Atributos dos Papéis de Trabalho 

São atributos dos papéis de trabalho a abrangência, a concisão, a clareza, a 
objetividade, a limpeza e a estruturação lógica: 

a) abrangência: capacidade de fornecer todas as informações necessárias para 
fundamentar a opinião do auditor, sem comprometer a concisão; 

b) concisão: capacidade de expressar o máximo de informações, com o mínimo de 
palavras, sem sacrificar a clareza do texto. Representa o poder de síntese do 
auditor; 

c) clareza: capacidade de transmitir com precisão a ideia por escrito, de forma que 
o leitor entenda a mensagem sem a necessidade de explicações da pessoa que 
elaborou o papel de trabalho; 

d) objetividade: capacidade de transmitir a ideia utilizando termos precisos, 
evitando ambiguidades e expressões prolixas, concentrando-se no que é 
relevante e suficiente para comunicar o fato; 

e) limpeza: capacidade de elaborar o papel de trabalho de forma organizada, em 
um layout harmonioso, sem sobreposição de informações; 

f) estruturação lógica: capacidade de apresentação das informações de forma 
lógica, em uma ordem de raciocínio que conduza a uma conclusão. 

As seguintes orientações devem ser observadas na preparação dos papéis de 
trabalho42: 

a) devem identificar no cabeçalho: o órgão ou entidade auditada, o objeto da 
fiscalização, o objetivo do exame, o período de abrangência do exame e a 
numeração no formato ―nº folha/total de folhas. 

 
42 Manual de Auditoria: parte geral (TCEDF, 2008). 
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b) devem conter no rodapé a identificação do executor e do revisor e a data de 
preenchimento; 

c) devem ser organizados por assunto, tópico etc.; 

d) devem ser identificadas as fontes dos dados apresentados (sistemas, processos, 
pessoas entrevistadas etc.); 

e) devem conter informações adicionais ao checklist quando forem constatadas 
irregularidades/impropriedades; 

f) devem conter a conclusão alcançada pelo auditor ao realizar o teste, escrita de 
forma a auxiliar a redação da notificação/relatório de auditoria; 

g) devem conter campo para referenciação a outro papel de trabalho, quando for o 
caso43. 

5.6.3. Arquivamento dos Papéis de Trabalho 

Os papéis de trabalho em formato digital serão arquivados obedecendo as 
seguintes sugestões: nomeados com a referência do papel e sua descrição; armazenados 
em pastas eletrônicas com o número da ordem de serviço, nome do órgão e descrição 
resumida do objeto do trabalho; criadas subpastas para cada fase do trabalho, ou seja, uma 
para o planejamento e outra para a execução44. 

Os papéis de trabalho devem possuir abrangência e grau de detalhe que permitam 
a compreensão da auditoria realizada, da evidência obtida e das conclusões alcançadas. 
Devem, portanto, ser suficientemente completos de forma que um auditor experiente45, que 
não teve conhecimento prévio da auditoria, possa entender o seguinte: a relação do objeto, 
critérios, escopo de auditoria, avaliação do risco, estratégia e plano de auditoria com a 
natureza, época, extensão e resultados dos procedimentos executados; a evidência obtida 
para sustentar a conclusão ou opinião do auditor; o raciocínio que embasou todas as 

 
43 O papel de trabalho pode possuir folha mestra (registra a sintetização do trabalho realizado em determinada 
área) e folhas subsidiárias (registram desdobramentos da matéria objeto de folha mestra, quando for 
necessário). 
44 Manual de Auditoria: normas e procedimentos (CGMRJ, 2013). 
45 Auditor experiente é um indivíduo que tem experiência prática de auditoria e uma razoável compreensão 
do processo de auditoria, das normas legais e regulatórias de auditoria, do ambiente de negócio no qual a 
entidade opera e das questões relevantes relativas à auditoria e a ao respectivo relatório (INTERNATIONAL 
FEDERATION OF ACCOUNTANTS - IFAC. Audit Documentation: ISSAI 1230. IFAC: 2009. Disponível em 
http://www.issai.org/media/13048/issai_1230_e_.pdf). 



 

questões relevantes46 que exigiram o exercício do julgamento profissional e as respectivas 
conclusões47. 

Ao documentar a natureza, o período e a extensão dos procedimentos de auditoria 
executados, o auditor deverá registrar: 

a) as características que identificam os itens que foram avaliados na auditoria; 

b) quem executou o trabalho de auditoria e em que período; e 

c) quem revisou o trabalho de auditoria, bem como em que extensão e período esta 
revisão foi efetuada. 

Também deverão ser registradas nos papéis de trabalho (por meio de ata ou 
memorando) as discussões de assuntos significativos com o pessoal da entidade auditada 
(incluindo seus dirigentes) e mesmo com consultores externos, discriminando a natureza 
dos assuntos discutidos, quando e com quem ocorreram as discussões48. 

A identificação de características varia com a natureza do procedimento de auditoria 
e com o item avaliado. Por exemplo:49  

 para um teste detalhado das ordens de aquisição/serviços da entidade, o auditor 
pode identificar os documentos selecionados para teste pelas datas ou pelo 
número de cada ordem de aquisição/serviço; 

 para um procedimento que requer uma amostra sistemática de uma população 
de documentos, o auditor pode identificar os documentos selecionados ao 
registrar suas fontes, o ponto de partida e o intervalo de amostragem (por 
exemplo, uma amostra sistemática de notas de empenho selecionadas do banco 
de dados do SIGEF para o período de 1º de abril a 30 de setembro, começando 
com a nota de empenho número 12345 e selecionando a próxima a cada 125º 
registro); 

 para um procedimento que requer entrevistas de pessoas específicas da 
entidade, o auditor pode registrar os dados da entrevista e os nomes e as 
atividades do pessoal entrevistado; 

 
46 Exemplos de assuntos relevantes incluem: (a) questões que podem resultar em riscos significativos; (b) 
resultados de procedimentos de auditoria que indicam que as demonstrações examinadas poderiam estar 
distorcidas relevantemente, ou a necessidade para revisar a avaliação prévia do auditor do risco de distorção 
relevante e a resposta do auditor para esse risco; (c) circunstâncias que causam dificuldades significativas ao 
auditor para aplicação dos procedimentos de auditoria; e (d) descobertas que poderiam resultar em uma 
modificação da opinião da auditora ou a inclusão de um parágrafo de ênfase no relatório de auditoria 
(INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS - IFAC. Audit Documentation: ISSAI 1230. IFAC: 2009. 
Disponível em http://www.issai.org/media/13048/issai_1230_e_.pdf). 
47 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI: 
princípios fundamentais de auditora – nível 3. Brasília: TCU, 2015. Disponível em 
http://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-e-controle/auditoria/issai-em-portugues.htm 
48 INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS - IFAC. Audit Documentation: ISSAI 1230. IFAC: 2009. 
Disponível em http://www.issai.org/media/13048/issai_1230_e_.pdf 
49 Id Ibid. 
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 para um procedimento de observação, o auditor pode registrar o processo ou 
caso que está sendo observado, os indivíduos relevantes, suas respectivas 
responsabilidades e onde e quando a observação foi realizada. 

A organização dos papéis de trabalho cabe ao auditor e a sua custódia ficará a cargo 
de cada Gerência de Auditoria. Os papéis de trabalho devem ser acessíveis somente a 
pessoal autorizado, o que inclui os auditores de outras entidades de fiscalização com 
interesses comum, como Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, TCE - MA e 
Tribunal de Conta da União - TCU. 

Os papéis de trabalho devem ser organizados sistematicamente pelo auditor antes 
da elaboração da notificação/relatório de auditoria e devem ser conservados por pelo 
menos cinco anos contados do encaminhamento do Relatório de Auditoria para o ente 
auditado. Se os papéis de trabalho forem registrados em outro suporte que não o papel 
(CD, filmes, arquivos digitais de modo geral), devem ser providenciadas cópias de 
segurança50. 

  

 
50 Manual de Auditoria Interna (Conab, 2009). 



 

6. COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DA AUDITORIA 

A AGE comunica os resultados dos trabalhos de auditoria com base nas análises 
realizadas pela Equipe de Auditoria, nas informações e nos esclarecimentos prestados pela 
gestão, bem como nas possíveis soluções discutidas com a Unidade Auditada. É por meio 
da comunicação que a atividade de auditoria promove mudanças positivas nas Unidades 
Auditadas e, consequentemente, agrega valor à gestão. 

A finalidade do processo de comunicação é assegurar que o receptor possa se 
apropriar do pensamento ou conhecimento que o emissor quer transmitir: a mensagem. 
Aquele que se comunica, portanto, tem como finalidade primeira tornar comum os seus 
pensamentos e conhecimentos aos interlocutores. Para atingir essa finalidade, faz-se 
necessário que utilize um canal. 

Na comunicação do trabalho de auditoria, o emissor é a própria AGE. Os receptores 
são principalmente a alta administração da Unidade Auditada e os gestores responsáveis 
pelo objeto de auditoria, outros órgãos públicos interessados e a sociedade de modo geral. 
A mensagem consiste nas descrições das situações encontradas, nas análises, nas opiniões, 
nas conclusões e nas recomendações sobre o objeto da auditoria. 

Os documentos em que são registrados esses conteúdos constituem o canal, por 
meio do qual a AGE emite suas mensagens. Normalmente, a comunicação dos achados de 
auditoria é feita por meio da emissão de notificação de auditoria e de relatórios de 
auditoria51. Os documentos emitidos devem conter informações que mereçam atenção, 
evitando-se assuntos de baixa relevância ou sem fundamentação em evidências. 

Na comunicação, os fatos devem ser apresentados com objetividade e 
fidedignidade, e a linguagem deve ser simples, sem rebuscamentos. A habilidade na 
comunicação é exigida tanto na produção de um documento escrito como na interação 
verbal com o auditado. Para tanto, o auditor deve ser hábil no relacionamento com as 
pessoas, compreendendo as relações humanas e mantendo relações cordiais com os 
auditados. 

Por fim, a elaboração da notificação e do relatório de auditoria deve ser 
supervisionada e assinada pelo Gerente de Auditoria. Esses documentos também recebem 
o visto do Auditor-Geral do Estado e do Secretário de Estado de Transparência e Controle. 
É de responsabilidade do Gerente de Auditoria o arquivamento digital e físico de uma via 
da notificação e do relatório de auditoria. 

6.1. Qualidade das Comunicações 

A comunicação de resultados consiste na principal oportunidade para a atividade 
de auditoria reforçar o seu valor perante a organização, ressaltando o conhecimento dos 

 
51 Relatório de Auditoria de Acompanhamento, Relatório de Auditoria de Exercício, Relatório de Auditoria por 
fim de gestão e Relatório de Auditoria Especial. 
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auditores sobre os processos de negócios e a capacidade da auditoria de contribuir para o 
alcance dos objetivos da organização. 

Para tanto, é necessário garantir que as comunicações sejam: claras, completas, 
concisas, construtivas, objetivas, precisas e tempestivas. Como a comunicação ocorre 
durante todo o trabalho de auditoria, essas características devem ser observadas em todas 
as etapas, desde o planejamento até o monitoramento. 

a) claras: comunicações claras são aquelas que facilmente são compreendidas pelo 
público-alvo. Para isso, devem ser lógicas e fornecer todas as informações 
significativas e relevantes. Devem usar linguagem consistente com a usada na 
organização e equilibrada: nem excessivamente simplista, nem excessivamente 
técnica; 

b) completas: para garantir a integridade das comunicações, é útil que a equipe 
considere toda informação essencial para o público-alvo, ou seja, todas as 
informações significativas e relevantes que apoiem conclusões e recomendações. 
As comunicações completas normalmente permitem que o leitor chegue à 
mesma conclusão a que os auditores chegaram; 

c) concisas: as comunicações concisas evitam a elaboração desnecessária, detalhes 
supérfluos, redundância, prolixidade e informações dispensáveis, insignificantes 
ou não relacionadas ao trabalho; 

d) construtivas: as comunicações construtivas são úteis para os destinatários do 
trabalho de auditoria e para a organização e conduzem a melhorias onde seja 
necessário. O tom construtivo ao longo das comunicações reflete a seriedade dos 
achados; 

e) objetivas: as comunicações objetivas são justas, imparciais, neutras, livres de 
influência indevida. São o resultado de uma avaliação acurada e equilibrada de 
todos os fatos e circunstâncias relevantes; 

f) precisas: as comunicações precisas são livres de erros e distorções e são fiéis aos 
fatos e evidências que lhes dão suporte. Além disso, devem conter todos os fatos 
relevantes que, se não forem divulgados, podem distorcer a informação; 

g) tempestivas: as comunicações tempestivas possibilitam que a organização tome 
as medidas adequadas no tempo correto. Para alcançar esse requisito, é 
importante que se apresente todas as comunicações nos prazos estabelecidos 
durante a fase de planejamento do trabalho. 



 

6.2. Qualidade da Redação 

Para garantir a credibilidade e a qualidade da comunicação, os resultados 
apresentados na forma escrita, por meio de notificação, relatório de auditoria ou qualquer 
outro instrumento, devem ser revisados pelos Gerentes de Auditoria, que verificarão se o 
trabalho é consistente com o escopo e os objetivos da auditoria, se os achados, as 
conclusões e as recomendações estão sustentados pelas evidências e se as normas definidas 
pela AGE foram respeitadas.  

Além desses aspectos, tanto os auditores, quanto os Gerentes de Auditoria, devem 
estar atentos à correção gramatical e a outros aspectos linguísticos, como os seguintes:  

a) coerência: consiste na ordenação e na vinculação lógica do texto: as orações 
secundárias devem estar logicamente vinculadas às principais. Da mesma forma, 
o parágrafo posterior deve estar logicamente vinculado ao parágrafo anterior. 
Para esse fim, é essencial que se utilizem os conectivos (conjunções, pronomes 
etc.) adequados para a interligação das ideias; 

b) tom (sobriedade): a linguagem do relatório deve ser comedida, sem excessos de 
qualquer natureza. Não se deve depreciar pessoas ou instituições, nem realizar 
insinuações e generalizações, ou seja, o tom deve ser construtivo e não de 
conflito ou oposição; 

c) inteligibilidade: para garantir que o texto das comunicações de resultados seja 
inteligível, recomenda-se o uso de frases curtas e diretas ao ponto; uniformidade 
do tempo verbal; uso preferencialmente da voz ativa, em lugar da voz passiva; 
orações preferencialmente na ordem direta (sujeito, verbo e complementos). 
Além disso, recomenda-se evitar o uso de palavras incomuns ou vocabulário 
excessivamente técnico. 

6.3. Formas de Comunicação dos Resultados 

Os resultados dos trabalhos devem ser comunicados por meio de notificações, 
relatórios ou outros instrumentos admitidos em normas de comunicação oficial, outras 
normas aplicáveis e boas práticas de auditoria interna. 

Tanto o relatório de auditoria quanto os outros instrumentos devem atender ao 
formato estabelecido pela AGE, o que além de facilitar a elaboração, confere uma identidade 
ao documento; assim como devem apresentar os objetivos e o escopo do trabalho de 
auditoria, a extensão dos testes aplicados, as conclusões e as recomendações propostas.  

6.3.1. Notificação de auditoria 

A notificação de auditoria é o documento no qual são registrados os achados 
negativos que constituem impropriedades, irregularidades ou deficiências de controle. A 
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notificação é encaminhada à autoridade máxima da Unidade Auditada, visando à obtenção 
de justificativas e esclarecimentos ou à implementação de providências. 

A notificação apresenta o rol dos achados de auditoria sobre a situação encontrada, 
suas causas (se for possível identificá-las) e efeitos.  

O achado de auditoria deve ser relevante, fundamentado e provado por meio de 
evidência. A equipe deve, portanto, preocupar-se com a qualidade da evidência de cada 
achado de auditoria, buscando os esclarecimentos a fim de dar consistência ao ponto e, 
consequentemente, às recomendações que constarão do relatório de auditoria, ou ainda 
afastar a ocorrência de impropriedade/irregularidade. 

6.3.2. Manifestação da unidade auditada 

A manifestação consiste nas respostas da unidade auditada em relação aos achados 
de auditoria. Servem para refutar, explicar, apresentar argumentos, sobretudo quando os 
achados relatam deficiências, fraudes, violações, não conformidades. Os auditores devem 
obter, analisar e relatar não apenas essas respostas, mas também quaisquer ações corretivas 
planejadas para solucionar as situações apontadas por meio dos achados. 

O prazo para o encaminhamento dessa resposta será estabelecido pela AGE 
observando os limites máximos definidos no art. 4º da Lei Estadual nº 9.571, de 28 de março 
de 2012. Caso não consiga responder aos questionamentos da Equipe de Auditoria no prazo 
definido, a autoridade máxima da Unidade Examinada deverá solicitar a prorrogação dos 
prazos inicialmente estabelecidos. Se a Unidade Auditada não se manifestar, AGE poderá 
emitir o relatório sem esses comentários. 

6.3.3. Relatório de auditoria 

A forma de comunicação dos resultados mais comumente utilizada na atividade de 
auditoria é o relatório. O relatório consiste em um documento técnico por meio do qual são 
comunicados os objetivos do trabalho, a extensão dos testes aplicados, as conclusões 
obtidas e as recomendações emitidas. 

O relatório de auditoria também pode comunicar opiniões gerais, as quais podem 
ser fornecidas como parte de um relatório individual ou, a depender do trabalho, constituir 
o conteúdo único de um relatório. 

Embora possam variar quanto ao conteúdo, os seguintes componentes são 
esperados em um Relatório de Auditoria: 



 

a) introdução: fornece informações básicas sobre a Unidade Examinada, a atividade 
ou o processo auditado, o tipo de auditoria realizada, riscos específicos, sistemas 
relevantes e/ou departamentos ou funções avaliados. O objetivo, o escopo, o 
histórico e a metodologia, por constituírem partes que dizem respeito ao 
relatório como um todo, podem ser registrados na introdução do relatório; 

b) objetivo: descreve o que a auditoria buscou realizar. Normalmente são 
traduzidos por verbos no infinitivo. Exemplo: avaliar, determinar; 

c) escopo: determina os limites da auditoria, ou seja, descreve tanto o que foi 
incluído na auditoria quanto o que foi excluído e o que o leitor poderia esperar 
que fosse abordado. Nesses casos, é necessário explicar os motivos da exclusão; 

d) achados de auditoria: são os registros que respondem aos objetivos do trabalho, 
ou seja, às questões de auditoria. São compostos por: critério, condição, causa e 
consequência. Podem ser fundamentados com exemplos, dados, análises, tabelas 
ou gráficos relevantes. Os achados devem ser apresentados de forma organizada, 
de acordo com um critério preestabelecido como ordem cronológica, relevância, 
tema, causa, efeito ou risco; 

e) conclusão: consiste na emissão da opinião final da equipe de auditoria sobre o 
objeto auditado. Na conclusão, podem ser apresentados os achados de auditoria 
de forma sintética, explicitando-se o vínculo entre eles e as questões de auditoria 
propostas. Podem também ser apresentados os benefícios decorrentes da 
auditoria realizada, inclusive os financeiros, quando houver, e a causa raiz, 
quando esta for identificada. Da mesma maneira, quando forem identificadas 
boas práticas relevantes, essas poderão ser registradas nesse espaço; 

f) recomendações: indicam soluções práticas e viáveis para mitigar os riscos 
identificados. O trabalho de auditoria só é concluído após o atendimento às 
recomendações que dele decorreram. As recomendações devem, 
preferencialmente, ser elaboradas com base na causa raiz, para evitar novas 
ocorrências, mas também podem ter o foco na correção da condição ou até das 
consequências. 

Além dos componentes essenciais, outros itens são comumente inseridos nos 
Relatórios de Auditoria, quais sejam: 

g) título: deve ter tamanho suficiente para apresentar os aspectos principais, 
sem descer a detalhes e, portanto, se estender muito. 

h) informações de identificação (no cabeçalho ou no rodapé): nome da 
unidade auditada; localização da unidade, quando necessário; número da 
auditoria ou outra numeração que facilite a identificação do trabalho e a sua 
rastreabilidade; data da emissão do relatório; paginação. 

i) aspectos positivos da gestão: consiste no registro de boas práticas e de 
outras ações positivas adotadas pela gestão na área ou na atividade auditada, 
consideradas dignas de destaque pela equipe de auditoria. 
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j) resumo dos achados: geralmente contém os achados mais significativos do 
relatório de auditoria. 

k) distribuição: indicação dos nomes ou dos cargos de quem receberá o 
relatório. 

l) auditores: indica os membros da equipe e os demais responsáveis pelo 
trabalho. 

m) histórico: por vezes, alguns objetos de auditoria ou mesmo alguns achados, 
para uma melhor compreensão, requerem uma explicação ou 
contextualização. Normalmente, isso se verifica quando ocorrem mudanças 
significativas relacionadas à área ou ao objeto auditado, quando a área 
auditada é muito técnica ou específica, ou quando o objeto auditado já foi 
abordado em auditorias anteriores; 

n) metodologia: descreve como a auditoria foi conduzida, ou seja, que 
atividades gerais de auditoria foram realizadas e que ferramentas foram 
utilizadas. 

  



 

7. MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES 

A atividade de controle na administração pública é contínua. Para garantir que os 
objetivos do ente público sejam atendidos é necessário um monitoramento constante, o 
qual inclui o acompanhamento das recomendações efetuadas em relatórios de auditoria. 

A fase de monitoramento, portanto, tem o propósito de verificar se as 
recomendações encaminhadas aos responsáveis foram implementadas. Seu uso contribui 
para o aumento da efetividade da auditoria, uma vez que facilita a implementação da ação 
corretiva. 

O monitoramento não se restringe à verificação da implementação de 
recomendações, mas concentra-se também em avaliar se a entidade auditada tratou de 
forma adequada os problemas detectados e se remediou a situação subjacente após um 
período razoável de tempo52. 

Adicionalmente, os resultados do monitoramento podem se converter em insumos 
para a aferição da efetividade da própria auditoria, a partir da verificação do grau de adoção 
das providências recomendadas e dos efeitos produzidos53.  

Outro benefício trazido pelo monitoramento é o feedback à entidade auditada, aos 
usuários do relatório de auditoria e ao auditor (para futuro planejamento de auditoria). Em 
auditorias de acompanhamento, os procedimentos de monitoramento podem fazer parte 
da avaliação de risco do ano subsequente54. 

Os resultados do monitoramento, além de serem relatados individualmente, 
também podem ser tratados em um relatório consolidado, o que pode incluir uma análise 
de várias auditorias, destacando tendências e temas comuns em várias áreas relatadas. Desta 
forma, o monitoramento pode contribuir para uma melhor compreensão do valor agregado 
pelas auditorias em um determinado período de tempo ou em uma determinada área 
temática55. 

7.1. Tipos de Recomendação 

As recomendações podem ser divididas em gerais e específicas. As recomendações 
gerais são aquelas que não possuem prazo definido para cumprimento, pois tratam-se da 
adoção de práticas que o órgão deverá seguir dali em diante, e que serão avaliadas em 
auditorias futuras. Já as recomendações específicas são as que possuem prazo certo para 

 
52 Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI: ISSAI 300 - princípios fundamentais 
de auditora operacional (TCU, 2015).  
53 Manual de Auditoria: parte geral (TCDF, 2008). 
54 Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI: ISSAI 400 - princípios fundamentais 
de auditora de conformidade (TCU, 2015).          
55 Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI: ISSAI 300 - princípios fundamentais 
de auditora operacional (TCU, 2015). 



P á g i n a  | 65 
 

 
 

AUDITORIA-GERAL DO ESTADO 
Av. Professor Carlos Cunha, s/n – Edifício Nagib Haickel 
Calhau – São Luís/MA  
CEP: 65076-820. 

cumprimento, necessitam ser monitoradas e adotadas providências no caso de sua não 
implementação. 

As recomendações gerais são aplicáveis a situações de desatendimento de 
formalidades as quais não necessitam de uma ação imediata do gestor para sua reparação, 
ou por não ser necessário ou por inviabilidade no momento da conclusão da auditoria (a 
situação já ocorreu e não pode mais ser remediada).  

As recomendações específicas são utilizadas em situações que demandem ação por 
parte do gestor para sanar a impropriedade ou irregularidade ocorrida, ou para tomar 
medidas administrativas contra quem deu causa a tais impropriedades ou irregularidades. 

A elaboração das recomendações irá exigir do auditor habilidade para propor 
medidas que estejam relacionadas com a causa do problema e que sejam exequíveis. Para 
tanto, é essencial avaliar o que provocou o surgimento do achado de auditoria e 
compreender as eventuais limitações do ente auditado na implementação das 
recomendações. 

7.2. Operacionalização do Monitoramento 

A operacionalização do monitoramento representa o gerenciamento das 
recomendações específicas. Este gerenciamento envolve o estabelecimento de prazo para 
atendimento da recomendação ou para que o gestor se pronuncie comprovando que iniciou 
providências, caso em que ainda deverá ser acompanhado pela auditoria. 

De acordo com a legislação estadual, o gestor tem 15 (quinze) dias para o 
atendimento de recomendações originadas de Auditoria Especial e 30 (trinta) dias quando 
originadas de Auditoria de Acompanhamento ou Exercício56. Entretanto, a depender da 
recomendação formulada, este prazo pode ser insuficiente, portanto este prazo legal deve 
ser utilizado como limite para o gestor se pronunciar a respeito da adoção de medidas para 
cumprir as recomendações, ou manifestar-se a respeito da inviabilidade do seu 
cumprimento. 

Para dar cumprimento às recomendações o gestor, no prazo legal estabelecido, 
deverá apresentar um Plano de Ação, instrumento que contenha a relação das 
recomendações (o que fazer), cabendo ao gestor auditado indicar, em cada caso: 

 O detalhamento das medidas que serão adotadas (como será feito); 

 Os responsáveis pela implantação das medidas (quem irá fazer); e 

 O prazo previsto para implantação, na forma de cronograma (quando será feito). 

 
56 Lei Estadual nº 9.571/2012, art. 4º. 



 

O cronograma deve abranger todas as medidas saneadoras que serão adotadas, 
baseadas nas recomendações feitas, com metas e prazos definidos.  

A ciência ao gestor acerca do Plano de Ação deve ser feita no próprio relatório de 
auditoria ou carta de recomendação. E a partir daquele momento a gerência de auditoria 
iniciará os procedimentos necessários para realizar o monitoramento. 

São procedimentos de acompanhamento de responsabilidade da gerência de 
auditoria: 

• Acompanhar o prazo de proposição do Plano de Ação; 

• Avaliar e aprovar o Plano de Ação proposto pelo gestor; 

• Acompanhar os prazos de atendimento das recomendações; 

• Avaliar o cumprimento das recomendações; 

• Realizar diligências, quando necessário, para atestar o cumprimento das 
recomendações; 

• Realizar os trâmites cabíveis em caso de não cumprimento das recomendações. 

As conclusões da gerência sobre as ações implementadas pelo gestor deverão ser 
registradas em um relatório de monitoramento, instrumento que tem como objetivo 
demonstrar o quanto das recomendações da auditoria foram implantadas. 

A gerência deverá dar tratamento adequado às recomendações não implementadas, 
avaliando cada caso, a depender do nível de relevância da recomendação e da irregularidade 
ou impropriedade cometida, e encaminhado, quando couber, à Corregedoria-Geral do 
Estado, Ministério Público Estadual e/ou outros órgãos. 
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