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CONTROLE INTERNO 

 
CONCEITO 
 
O controle interno representa o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas utilizadas em 
uma organização, no sentido de proteger seu patrimônio, tornar confiáveis seus registros, 
promover a eficiência operacional e estimular o respeito e obediência às políticas 
administrativas. 
 
OBJETIVOS 
 
O controle tem, em geral, a preocupação com a conformidade da atividade a determinadas 
regras ou normas: 
 Salvaguardar o patrimônio de prejuízos decorrentes de fraudes e erros intencionais ou 

não. 
 Assegurar a validade e integridade dos dados operacionais e contábeis que subsidiarão 

os responsáveis pela tomada de decisão. 
 Promover a Eficiência e Eficácia operacionais da organização, dentro de normas 

preestabelecidas. 
 
Os dois primeiros objetivos representam controles contábeis e o último, controles 
administrativos.  
 
Incluem-se sob a denominação genérica de controle todas as suas modalidades, tais como: 
 

 Controles administrativos 

 Controles contábeis; 

 Controles gerenciais; 

 Controles operacionais; 

 Controles de entradas, de saídas e de processamento de informação; 

 Controles preventivos, de constatação e de direcionamento; 

 Controles sistêmicos 
 
 O objetivo básico da revisão dos procedimentos e controles internos é o de se constatar quais 
estão em vigor bem como medir a eficácia do sistema existente. 
 
CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO 

 
“Nenhuma pessoa (ou classe) pode ter confiada a ela um poder demasiado. As várias formas 
de poder humano precisam ser divididas e mantidas sob controle recíproco. A raiz moral desta 
necessidade é o fato da pecabilidade humana. Nenhum ser humano é sempre virtuoso. E nem 
aos santos se pode confiar poder total”. (NOVAK, Michael. “A teologia da Criação na América 
Latina - II”. GHISI, Ademar. Anexo II da Ata nº 55/85 do Tribunal de Contas da União) 
 
Como decorrência desta característica da natureza humana advém a necessidade de serem 
instituídas formas de controle.  Seja nos regimes democráticos ou ditatoriais, a fiscalização 
torna-se imprescindível, mudando apenas a sua finalidade. 
 
No regime democrático, o objetivo é a prestação de contas à coletividade dos atos praticados 
pelos administradores, isto é, o controle é exercido pela população, através de seus 
representantes, sobre seus governantes.  Portanto, sob este aspecto, os órgãos de controle 
devem ser “os olhos e os ouvidos do povo”, zelando pelo cumprimento das leis e pela 
celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos. (SILVA, Lino Martins da. O 
Controle Interno no Setor Público: Situação, Reforma e Constituinte. Conferência no 7

o
 

Congresso Nacional de Administração Fazendária. Rio de Janeiro,1986.) 
 
Nas ditaduras, por outro lado, a finalidade restringe-se ao controle do ditador sobre seus 
subordinados, com vistas à manutenção de sua linha de ação. 
Na verdade, o controle é universal, constituindo-se num dos princípios fundamentais a serem 
obedecidos nas atividades da administração pública.  Pode haver controvérsia apenas sobre a 



forma em que será exercido ou sobre a entidade ou entidades a que estará afeto, mas não 
sobre a sua necessidade. 
 
As expressões CONTROLE INTERNO  e  CONTROLE EXTERNO surgiram na Administração 
Pública brasileira com a Lei nº 4.320/64, cujo Título VIII dispõe sobre o CONTROLE DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, que compreenderia  (art. 75): 
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou da realização da 
despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; 
II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores 
públicos; 
III - o cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos monetários e em termos de 
realização de obras e prestação de serviços. 
 
No tocante ao CONTROLE INTERNO, a Lei em apreço fez dispor, em seu art. 76, verbis: 
“Art. 76  - O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o art. 75, sem 
prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente”. 
 
No que concerne ao CONTROLE EXTERNO, o art. 81, assim dispõe: 
“Art. 81   O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo terá por objetivo verificar 
a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o 
cumprimento da Lei de Orçamento” 
 
Aspectos Constitucionais 
Sob essa visão o Controle Interno assume uma postura formal de atendimento aos preceitos 
legais, com fundamentos eminentemente jurídicos, com embasamento administrativo contábil, 
de atendimento à base formal do funcionamento da Administração Pública, no confronto de 
suas ações com os preceitos e as normas existentes. 
 
Controle Público na Constituição Brasileira  

A nova Carta Constitucional (1988), promoveu alterações de caráter fundamental, pois o 
sistema de Controle Interno, até então exercido pelo Poder Executivo, agora, de acordo com o 
art. 74, será mantido de forma integrada pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 
 
Todavia, o Poder Executivo da União e posteriormente o dos Estados e Municípios, em razão 
do volume das atividades operacionais e administrativas da ação governamental, ainda deterá 
a maior parte das atribuições frente ao Controle Externo. 
 
Com a redação dada ao novo texto constitucional, o Sistema de Controle Interno será mantido 
com a seguinte finalidade: 
 

 “Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos seus orçamentos; 

 Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, das 
gestões orçamentárias, financeira e patrimonial nos Órgãos e Entidades da 
Administração Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidade de 
direito privado; 

 Exercer controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como os direitos e 
haveres do Estado; 

 Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional. 
 
Como se observa, a responsabilidade do Controle Interno continua sendo, em sua maioria, de 
toda a administração integrante do Poder Executivo, competindo à Auditoria a sua avaliação e 
acompanhamento. 
 
O previsto no artigo 70, da Constituição envolve, assim, tanto o controle externo quanto o 
controle interno na avaliação do cumprimento dos programas de governo e do desempenho 
dos órgãos e entidades dos Três Poderes da União, no tocante aos seus objetivos, metas e 
alocação dos recursos disponíveis, sejam de fontes internas ou provenientes de 
financiamentos externos. 
 



As ações fiscalizadoras tendentes à análise operacional da gestão pública, pressupõe, por 
outro lado, a definição clara, pelas unidades de planejamento e orçamento dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal, dos objetivos, metas, prazos de consecução, 
indicadores de desempenho e critérios de avaliação, bem como um efetivo acompanhamento 
físico-financeiro dos programas governamentais, significando, dessa forma, a necessária 
participação, também de maneira coordenada, do Sistema de Planejamento e Orçamento no 
processo. 
 
Aspectos Operacionais 
Dentro desse prisma o Controle Interno assume a sua verdadeira identidade, para o 
desempenho de sua função no exercício da ação preventiva e corretiva dos desvios surgidos 
ou detectados, bem como de examinar e promover os resultados obtidos em razão dos 
objetivos planejados. 
 
A função do Controle Interno do ponto de vista operacional compreende todo o conjunto de 
normas e procedimentos administrativos, que envolvem o fluxo de informações e 
funcionamento organizacional e demais controles existentes na estrutura de uma entidade ou 
unidade administrativa. 
 
Aspectos relativos ao Controle Externo e Interno 
Existem vários organismos de auditoria atuando no setor governamental, cada qual com 
procedimentos específicos, relacionados com a sua área de competência, variando em razão 
da abrangência, complexidade e aspectos legais. 
 
A fiscalização financeira, orçamentária, patrimonial, bem como a contábil e operacional, 
introduzidas pelo novo texto constitucional, é atribuição do Controle Externo, exercido pelo 
Poder Legislativo, através das auditorias realizadas pelos Tribunais de Contas da União, dos 
Estados e dos Municípios.   
 
A Tomada de Contas pertence ao Controle Interno, exercido pelos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, através das Inspetorias de Finanças,  Departamentos de Contabilidade 
e Controladoria Geral. 
 
Como se observa, os limites jurisdicionais entre os Controles Externos e Interno, têm sua 
evidência não na forma de executar a auditoria ou ainda na identidade dos Poderes, que se 
confundem, mas na supremacia da representatividade do Legislativo em razão da Norma 
Constitucional, na medida em que o Controle Interno serve de suporte à execução das 
atividades e o Externo fiscaliza seus atos. 
 

AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

FINALIDADES DA AUDITORIA GOVERNAMENTAL 
 

1. Comprovar a legalidade e legitimidade e avaliar os resultados, quanto à economicidade, eficiência e 
eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas unidades da administração direta e 
indireta da administração Municipal, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado.  

2. Examinar a observância da legislação municipal específica e normas correlatas;  
3. Avaliar a execução dos programas de governo, dos contratos, convênios, acordos, 

ajustes e outros instrumentos congêneres;  
4. Observar o cumprimento, pelos órgãos e entidades, dos princípios fundamentais de 

planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle; 
5. Avaliar o desempenho administrativo e operacional das unidades da administração 

direta, indireta e entidades supervisionadas;  
6. Verificar o controle e a utilização dos bens e valores sob uso e guarda dos 

administradores ou gestores;  
7. Examinar e avaliar as transferências e a aplicação dos recursos orçamentários e 

financeiros das unidades da administração direta e indireta; 



8. Verificar e avaliar os sistemas de informações e a utilização dos recursos 
computacionais das unidades da administração direta e indireta.  

 
OBJETIVOS OPERACIONAIS DA AUDITORIA GOVERNAMENTAL 
 

1. Examinar a regularidade e avaliar a eficiência da gestão administrativa e dos 
resultados alcançados.  

2. Apresentar subsídios para o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e 
controles internos das unidades da administração direta e indireta.  

 
OBJETO DO EXAME DE AUDITORIA:  
 

1. Os sistemas administrativos e operacionais de controle interno utilizados na gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial;  

2. A execução dos planos, programas, projetos e atividades que envolvam recursos 
públicos;  

3. A aplicação dos recursos transferidos pelo Tesouro Municipal a entidades públicas ou 
privadas;  

4. Os contratos firmados por gestores públicos com entidades privadas para prestação de 
serviços, execução de obras e fornecimento de materiais;  

5. Os processos de licitação, sua dispensa ou inexigibilidade;  
6. Os instrumentos e sistemas de guarda e conservação dos bens e do patrimônio sob 

responsabilidade das unidades da administração direta e indireta;  
7. Os atos administrativos que resultem direitos e obrigações para o Poder Público, em 

especial os relacionados com a contratação de empréstimos internos ou externos e 
com a concessão de avais;  

8. A arrecadação e a restituição de receitas de tributos municipais;  
 
ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO: 
 
A abrangência de atuação da auditoria inclui as atividades de gestão das unidades da 
administração direta e indireta, programas de trabalho, recursos e sistemas de controles 
administrativo, operacional e contábil.  
 
Estão sujeitos à auditoria:  
 

1. Pessoas, nos diferentes níveis de responsabilidade;  
2. Mediante tomada de contas:  

a. Os ordenadores de despesas das unidades da administração direta;  
b. Aqueles que arrecadarem, gerirem ou guardarem dinheiros, valores e bens do 

município, ou que por eles respondam; e  
c. Aqueles que, estipendiados ou não pelos cofres públicos, e que, por ação ou 

omissão, derem causa a perda, subtração, extravio ou estrago de valores, 
bens e materiais do município pelos quais sejam responsáveis.  

3. Mediante prestação de contas:  
a. Os dirigentes das entidades supervisionadas da administração indireta;  
b. Os responsáveis por entidades ou organizações, de direito público ou privado, 

que se utilizem de contribuições para fins sociais, recebam subvenções ou 
transferências à conta do Tesouro Municipal.  

c. Unidades da administração direta;  
d. Entidades supervisionadas da administração indireta:  

 Autarquias;  
 Empresas públicas;  
 Sociedades de economia mista;  
 Fundações públicas;  
 Serviços sociais autônomos;  
 Empresas subsidiárias, controladas, coligadas ou quaisquer outras de cujo 

capital o poder público tenha o controle direto ou indireto;   
 Todos os recursos originários da lei orçamentária anual, de créditos 

adicionais, de operações de crédito do município, assim como as receitas 



próprias e as aplicações da administração municipal direta ou indireta, 
inclusive fundos especiais 

TIPOS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL 
 
Auditoria de Gestão – Tem como finalidade verificar a compatibilidade das atividades dos 
órgãos e entidades da administração direta e indireta com as políticas públicas formalmente 
instituídas, acompanhando indicadores orçamentários, físicos e financeiros e articulando-se 
com os órgãos de controle externo. A auditoria de gestão é responsável pela avaliação da ação 
governamental, no que diz respeito à eficiência, eficácia e efetividade dos atos de gestão, 
função inovadora da Administração Pública Municipal, compreendendo, dentre outros, os 
seguintes aspectos: 

a. Acompanhar e avaliar a compatibilidade da proposta orçamentária anual com 
as diretrizes orçamentárias e o plano plurianual; 

b. Acompanhar o cumprimento das exigências constitucionais e legais relativas à 
aplicação de recursos públicos, especialmente as estabelecidas pela Lei 
Complementar n° 101, de 04/05/2000; 

c. Acompanhar o cumprimento das exigências dos instrumentos normativos do 
Tribunal de Contas do Estado. 

Auditoria Operacional - atua nas áreas inter-relacionadas do órgão/entidade, avaliando a 
eficácia dos seus resultados em relação aos recursos materiais, humanos e tecnológicos 
disponíveis, bem como a economicidade e eficiência dos controles internos existentes para a 
gestão dos recursos públicos. Sua filosofia de abordagem dos fatos é de apoio, pela avaliação 
do atendimento às diretrizes e normas, bem como pela apresentação de sugestões para seu 
aprimoramento.  
Auditoria Contábil - é a técnica que, utilizada no exame dos registros e documentos e na 
coleta de informações e confirmações, mediante procedimentos específicos, pertinentes ao 
controle do patrimônio de um órgão ou entidade, objetiva obter elementos comprobatórios 
suficientes que permitam opinar se os registros contábeis foram efetuados de acordo com os 
princípios fundamentais de contabilidade e se as demonstrações deles originárias refletem, 
adequadamente, a situação econômico-financeira do patrimônio, os resultados do período 
administrativo examinado e as demais situações nelas demonstradas.  
Auditoria de Sistema - objetiva assegurar a adequação, privacidade dos dados e informações 
oriundas dos sistemas eletrônicos de processamento de dados, observando as diretrizes 
estabelecidas e a legislação específica.  
Auditoria Especial - objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de 
natureza incomum ou extraordinária, sendo realizadas para atender determinação do Chefe do 
Executivo, secretários municipais ou por solicitação de outras autoridades.  
 
 
 

NORMAS FUNDAMENTAIS DE AUDITORIA 

 
 
NORMAS RELATIVAS À PESSOA DO AUDITOR 
 
1. INDEPENDÊNCIA - o Auditor no exercício da atividade de auditoria deve manter uma 
atitude de independência que assegure a imparcialidade de seu julgamento, nas fases de 
planejamento, execução e emissão de seu parecer, bem assim nos demais aspectos 
relacionados com sua atividade profissional. 
2. SOBERANIA - durante o desenvolvimento do seu trabalho, o Auditor deverá possuir o 
domínio do julgamento profissional, pautando-se, exclusiva e livremente a seu critério, no 
planejamento dos seus exames, na seleção e aplicação de procedimentos técnicos e testes de 
auditoria, na definição de suas conclusões e na elaboração de seus relatórios e pareceres. 
3. IMPARCIALIDADE - durante seu trabalho, o Auditor está obrigado a abster-se de 
intervir nos casos onde há conflito de interesses que possam influenciar a absoluta 
imparcialidade do seu julgamento. 
4. OBJETIVIDADE - na execução de suas atividades, o Auditor se apoiará em fatos e 
evidências que permitam o convencimento razoável da realidade ou a veracidade dos fatos, 
documentos ou situações examinadas, permitindo a emissão de opinião em bases 
consistentes. 



5. CONHECIMENTO TÉCNICO E CAPACIDADE PROFISSIONAL - o Auditor no 
exercício das atividades de auditoria deve possuir um conjunto de conhecimentos técnicos, 
experiência e capacidade para as tarefas que executa; conhecimentos contábeis, econômicos 
e financeiros; e de outras disciplinas para o adequado cumprimento do objetivo da auditoria. 
Deverá, ainda, ter habilidade no trato com as pessoas e comunicar-se de maneira eficaz. 

 CONHECIMENTO TÉCNICO – face a complexidade e magnitude dos objetivos da 
administração pública, o Auditor necessita possuir conhecimentos técnicos das 
diversas áreas relacionadas com as atividades auditadas, de tal forma que lhe 
permitam comprovar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão e avaliar a 
economicidade, eficiência e eficácia alcançadas no desempenho dos objetivos do 
órgão ou entidade sob exame. 

 CAPACIDADE PROFISSIONAL - a capacidade profissional é adquirida pela aplicação 
prática dos conhecimentos técnicos. O somatório de experiências obtidas entre 
diversas situações contribuem para o amadurecimento do julgamento profissional, 
possibilitando o discernimento entre situações gerais e particulares. 

6. ATUALIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS - o auditor governamental deve 
manter sua competência técnica, atualizando-se quanto ao avanço de normas, procedimentos 
e técnicas aplicáveis à auditoria. 
7. CAUTELA E ZELO PROFISSIONAL - no desempenho de suas funções, na elaboração 
do relatório e emissão de sua opinião, o auditor governamental necessita agir com a devida 
precaução e zelo profissional, devendo acatar as normas de ética profissional, o bom senso em 
seus atos e recomendações, o cumprimento das normas gerais de auditoria governamental e o 
adequado emprego dos procedimentos de auditoria de aplicação geral ou específica. 

 CAUTELA PROFISSIONAL - no desenvolvimento do seu trabalho, o auditor 
governamental deve manter atitude prudente, com vistas a estabelecer uma adequada 
extensão dos seus exames, bem como aplicar metodologia apropriada à natureza e 
complexidade de cada exame. 

 ZELO PROFISSIONAL - o auditor governamental, no desempenho de suas atividades, 
deverá atuar com habilidade, precaução e esmero de modo a reduzir ao mínimo 
possível a margem de erro. 

8. COMPORTAMENTO ÉTICO - no desenvolvimento de seu trabalho, o auditor 
governamental, independentemente de sua formação profissional, deve ter sempre presente 
que, como servidor público, se obriga a proteger os interesses da sociedade, respeitar as 
normas de conduta que regem os servidores públicos, não podendo valer-se da função em 
benefício próprio ou de terceiros. Ficando, ainda, obrigado a guardar confidencialidade das 
informações obtidas, não devendo revelá-las a terceiros, sem autorização específica, salvo se 
houver obrigação legal ou profissional de assim proceder. 
 
NORMAS RELATIVAS À EXECUÇÃO DO TRABALHO 
 
O auditor governamental, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todas as 
dependências do órgão ou entidade auditada, assim como a documentos, valores e livros 
considerados indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições, não lhe podendo ser 
sonegado, sob qualquer pretexto, nenhum processo, documento ou informação. 
Quando houver limitação da ação do auditor, o fato deverá ser comunicado, de imediato, por 
escrito, ao dirigente da unidade/entidade auditada, solicitando as providências necessárias. 
 
1. PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS - o trabalho de auditoria deve ser adequadamente 

planejado, de forma a prever a natureza, a extensão e a profundidade dos procedimentos 
que nele serão empregados, bem como a oportunidade de sua aplicação.  
1. EXAME PRELIMINAR - com o objetivo de obter os elementos necessários ao 

planejamento dos trabalhos de auditoria, o auditor governamental deve realizar exames 
preliminares a respeito da natureza e características das áreas, operações, programas 
e dos recursos a serem auditados. Para tanto, deve considerar a legislação aplicável, 
normas e instruções vigentes, bem como os resultados das últimas auditorias 
realizadas e diligências pendentes ou não de atendimento.  

2. ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO - o resultado dos exames 
preliminares dará suporte ao programa formal de trabalho. A elaboração de um 
adequado programa de trabalho de auditoria exige: a determinação precisa dos 
objetivos do exame, ou seja, a identificação completa sobre o que se deseja obter com 



a auditoria; a identificação do universo a ser examinado; a definição e o alcance dos 
procedimentos a serem utilizados; o estabelecimento das técnicas apropriadas; a 
quantificação homem/hora necessária à execução dos trabalhos; e referência quanto 
ao uso de material e/ou documentos de exames prévios ou outras instruções 
específicas.  

3. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS - o auditor governamental deve efetuar 
um adequado exame com vistas à avaliação da capacidade e efetividade dos sistemas 
de controles internos - contábil, administrativo e operacional - das unidades da 
administração direta e indireta.  

4. CAPACIDADE DOS SISTEMAS DE CONTROLE - devem ser avaliados os 
procedimentos, políticas e registros que compõem os controles, com o objetivo de 
constatar se estes proporcionam razoável segurança de que as atividades e operações 
se realizam, de forma a possibilitar o atingimento das metas, em termos satisfatórios de 
economia, eficiência e eficácia.  

5. EFETIVIDADE - é necessária a realização de um exame das operações que se 
processam nos sistemas de controle, com o propósito de verificar se os procedimentos, 
políticas, mecanismos, registros etc, que os integram, funcionam de acordo com o 
previsto e se os objetivos de controle estão sendo atendidos, de forma permanente, 
sem desvios.  

6. EXAME DOS OBJETIVOS DE CONTROLE - considerando-se que os órgãos/entidades 
adotam sistemas de controle, com o intuito de alcançar o cumprimento das metas e 
objetivos estabelecidos, o auditor governamental deverá:  

 Certificar-se da existência e propriedade dos procedimentos e mecanismos de 
salvaguarda dos recursos humanos, financeiros e materiais, assim como do 
devido uso e funcionamento dos mesmos;  

 Constatar se os sistemas de registros incluem a totalidade das operações 
realizadas e se os métodos e procedimentos utilizados permitem confiar se as 
informações financeiras e operacionais oriundas daqueles, refletem, 
adequadamente, a boa e regular utilização dos recursos, bem como o 
cumprimento das metas e dos objetivos dos programas;  

 Certificar-se da existência e idoneidade dos critérios, para identificar, classificar 
e mensurar dados relevantes das operações, verificando, igualmente, se estão 
sendo adotados parâmetros adequados para avaliação da efetividade, 
eficiência, eficácia e economicidade dessas operações; e,  

 Comprovar se os procedimentos estabelecidos asseguram, razoavelmente, o 
cumprimento das diretrizes governamentais, das leis, regulamentos, normas e 
outras disposições de observância obrigatória.  

 
2.  OBTENÇÃO DE EVIDÊNCIAS - em atendimento aos objetivos da atividade de   auditoria, o 
Auditor deverá realizar, na extensão julgada necessária, os testes ou provas adequados nas 
circunstâncias, para obter evidências qualitativamente aceitáveis que fundamentem, de forma 
objetiva, suas recomendações e conclusões.  

1. FINALIDADE DA EVIDÊNCIA - consiste na obtenção suficiente de elementos para 
sustentar a emissão de seu parecer, que possam permitir ao Auditor chegar a um grau 
razoável de convencimento da realidade dos fatos e situações observados, da 
veracidade da documentação examinada, da consistência da contabilização dos fatos e 
fidedignidade das informações e registros gerenciais para fundamentar, solidamente, 
sua opinião. A validade do seu julgamento depende diretamente da qualidade das 
evidências.  

2. QUALIDADE DA EVIDÊNCIA - considera-se que a evidência é de qualidade 
satisfatória quando reúne as características de suficiência, competência e pertinência.  

 SUFICIÊNCIA - quando, mediante a aplicação de testes que resultem na 
obtenção de uma ou várias provas, o Auditor é levado a um grau razoável de 
convencimento a respeito da realidade ou veracidade dos fatos examinados.  

 ADEQUAÇÃO - entende-se como tal, quando os testes ou exames realizados 
são apropriados à natureza e características dos fatos examinados.  

 PERTINÊNCIA - a evidência é pertinente quando há coerência com as 
observações, conclusões e recomendações da auditoria. .  

 



3.  DETECÇÃO - não obstante não ser o objetivo primeiro da auditoria a busca de 
impropriedades ou de irregularidades, no decorrer dos exames, o Auditor deverá estar 
consciente da probabilidade de risco de tais ocorrências, atentando: para as fragilidades dos 
controles internos; para riscos potenciais a que estão sujeitos os recursos utilizados; às 
peculiaridades/características de como se desenvolvem as operações; para a atitude do 
pessoal ante os controles existentes, assim como comportamentos indevidos.  

 O adequado conhecimento da natureza e peculiaridade das operações 
permitem ao Auditor a identificação de indicadores de irregularidades. Os 
indicadores podem surgir: como conseqüência dos controles estabelecidos; 
pelos resultados dos trabalhos efetuados pelos próprios auditores; ou por 
outras fontes de informações.  

 Quando se manifestam tais indicadores, o Auditor está obrigado a ampliar o 
alcance dos procedimentos necessários, a fim de evidenciar, nestes casos, a 
existência de irregularidades.  

 A aplicação dos procedimentos de auditoria não garante a detecção de toda 
impropriedade ou irregularidade; portanto, a manifestação posterior de uma 
situação imprópria ou irregular ocorrida no período submetido a exame não 
significa que o trabalho efetuado pelo Auditor tenha sido inadequado, sempre e 
quando possa demonstrar que o efetuou de acordo com o estabelecido pelas 
Normas de Auditoria do Sistema de Controle Interno.  

 APURAÇÃO - a apuração de impropriedades e irregularidades exige do auditor 
governamental extrema prudência e profissionalismo, a fim de alcançar com 
efetividade os objetivos propostos para a apuração.  

 No exercício de suas atividades, o Auditor, ao verificar a ocorrência de 
irregularidades, deverá de imediato, levar o assunto, por escrito, ao 
conhecimento do dirigente da unidade/entidade auditada, solicitando os 
esclarecimentos e justificativas pertinentes.  

 
NORMAS RELATIVAS AO RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
No âmbito do serviço público, a opinião do Auditor deverá ser expressa através de Relatório 
e/ou documento equivalente. 
 
Para cada auditoria realizada, o Auditor governamental deverá elaborar relatório que refletirá 
os resultados dos exames efetuados, de acordo com a forma ou tipo de auditoria. 
As informações que proporcionem a abordagem da auditoria, quanto aos atos de gestão, fatos 
ou situações observados, devem reunir principalmente os seguintes atributos de qualidade: 
 

 Concisão - usar linguagem clara e concisa de forma que seja fácil o seu 
entendimento por todos, sem necessidade de explicações adicionais por parte 
de quem o elaborou; 

 Objetividade - deve conter mensagem clara e direta, a fim de que o leitor 
entenda facilmente o que se pretendeu transmitir; 

 Convicção - relatar de tal modo que as evidências conduzam a qualquer 
pessoa prudente às mesmas conclusões a que chegou o auditor; 

 Clareza - assegurar-se de que a estrutura do relatório e a terminologia 
empregada permitam que as informações reveladas possam ser entendidas 
por quaisquer pessoas, ainda que não versadas na matéria; 

 Integridade - devem ser incluídos no relatório todos os fatos relevantes 
observados, sem nenhuma omissão, proporcionando uma visão objetiva das 
impropriedades/irregularidades apontadas, recomendações efetuadas e 
conclusão; 

 Coerência - assegurar-se de que os resultados da auditoria correspondam aos 
objetivos determinados; 

 Oportunidade - os relatórios devem ser emitidos tempestivamente, a fim de 
que os assuntos neles abordados possam ser objeto de oportunas 
providências; 

 Apresentação - o auditor governamental deve cuidar para que os assuntos 
sejam apresentados numa seqüência lógica, segundos os objetivos do 



trabalho, de forma correta, isto é, em uma linguagem perfeita, isenta de erros 
ou rasuras que possam prejudicar o correto entendimento; e 

 Conclusivo - o relatório deve permitir a formação de opinião sobre as 
atividades realizadas. 

Os relatórios de auditoria devem seguir os padrões usualmente adotados em auditoria 
governamental, admitindo-se, em determinadas circunstâncias, as adaptações necessárias 
através das quais o Auditor possa se expressar de forma a não prejudicar a interpretação e a 
avaliação dos resultados dos trabalhos. 
 
 
 

PLANEJAMENTO E PLANO DE TRABALHO 

 

FUNDAMENTOS: 
 
Para melhor entender a natureza do planejamento, deve-se conceituar três termos: 
planejamento, plano e tomada de decisão. 
 
Planejamento: 
A função de planejar é definida como a análise de informações relevantes do presente e do 
passado e a avaliação dos prováveis desenvolvimentos futuros de forma que um curso de ação 
seja determinado e que torne possível o atingimento de objetivos já determinados. 
 
Plano:  
A recomendação de um curso de ação estabelecida no planejamento é um plano.  É através do 
plano que o planejamento se torna operacional. 
 
Tomada de decisão:  
Tomada de decisão é uma atividade inerente ao processo de planejamento como um todo.  
Tomar uma decisão é fazer uma escolha entre duas ou mais alternativas. 
 

 A alternativa escolhida é a decisão. 
 
O processo de tomada de decisão é uma tentativa racional de atingir os objetivos propostos.  
Ele obedece ao seguinte roteiro básico: 
 

 Determinação do problema (diagnóstico). 
 Desenvolvimento de alternativas possíveis para melhor solucionar o problema. 
 Análise das alternativas.  Essa análise será feita em função dos pontos fracos e 

fortes de cada alternativa. 
 Eficácia da melhor alternativa. 

 
EFICÁCIA DO PLANEJAMENTO 
 
Uma das dimensões consideradas significantes no planejamento é até que ponto o ato de 
planejar mais ou menos contribui para a eficácia do trabalho. 
 

 Quando o planejamento é bem elaborado, contribui para reduzir ambigüidade e 
conflito de posições  entre os executores do trabalho de auditoria e a intenção de 
quem o demandou. 

 Relacionado com o acima disposto, o planejamento limita ações arbitrárias. 

 O planejamento reduz o grau de incerteza dentro da organização. 

 O processo de planejamento deve ser participativo, uma vez que o envolvimento de 
todos os níveis funcionais é o pressuposto mais importante para se alcançar os 
objetivos planejados. 

 O planejamento força a quem o concebeu a considerar fatores, para efeito de 
tomada de decisão (escolha de alternativas) que dificilmente seriam consideradas 
sem um planejamento. 



 O planejamento é importante, pois contribui para o desempenho das demais funções 
do processo.  Sem a definição de um caminho como referência, as atividades do 
trabalho de auditoria teriam dificuldades em se dirigir ao(s) objetivo(s) 
estabelecido(s). 

 
PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO 
 
1ª ETAPA: Conhecimento do Órgão/Entidade (ou do assunto), objeto da auditoria. 

 
Levantamentos. 

 Análise dos últimos relatórios de auditoria; 

 regime(s) jurídico(s) ao(s) qual(is) o órgão/entidade está submetido; 

 características mais importantes do órgão/entidade (finalidade/objetivo do órgão); 

 legislação aplicável, relacionada com a política de pessoal adotada, inclusive lei 
orçamentária; 

 análise do manual de normas e procedimentos internos no setor.  
 

Obter do(s) órgão(s) ou entidade(s) ou ainda, extrair do sistema: 
 

 Plano de classificação de cargos e salários; 

 relação de pessoal contendo todos os dados funcionais de cada servidor, inclusive 
os contratos. (De acordo com a necessidade do trabalho a ser executado). 

 
Reuniões e  entrevistas  com  os  responsáveis pelo setor ou atividade específica,   
objeto  da auditoria. 

 
2ª ETAPA:  Elaboração 
 

Definição de objetivos observando: 
 

 fatos relevantes relacionados com o objeto da auditoria; 

 grau de complexidade das operações; 

 instrumentos disponíveis para utilização. 
 

Estruturação   dos   meios   para   se   alcançar   os  objetivos 
 

 Através de roteiros ou programas, deverão ser construídas instruções, na seqüência 
da análise a ser realizada.  A descrição dos passos deverá indicar não só a tarefa a 
ser executada, como também a técnica. (Qual a técnica de auditoria a ser utilizada). 

 
Determinação da amplitude   dos   testes   a   serem efetuados diretamente 
relacionados  com  a  importância   da   operação  no  processo auditado. 

 
Sempre que possível o plano de trabalho deverá ser subdividido em 2 partes: 
 

 aplicação de check list (questionário); 

 aplicação de roteiro de procedimentos. 
 

O check list é composto de perguntas diretas que ensejam respostas do tipo sim ou não.  
É aplicável na elaboração de entrevistas e na constatação da existência de controles  
auxiliares. 
 
O roteiro (ou programa) é mais abrangente.  Contém a discriminação detalhada dos 
passos a serem seguidos para a execução do trabalho inclusive a metodologia (técnicas) 
aplicável a cada caso. 

 
3ª ETAPA:   Avaliação,  Acompanhamento   e   Flexibilidade   
 



O auditor não deve ter o plano como roteiro de trabalho inflexível, que engessa suas ações e 
criatividade.  O plano dever ser, principalmente, um instrumento de orientação para o auditor, 
um guia para o controle da eficiência e eficácia de seu trabalho e deve servir de estímulo para 
sua imaginação, possibilitando o seu constante aperfeiçoamento. 
 
O plano não pode tolher a iniciativa e o sentimento do auditor e deve ser constantemente 
avaliado, permitindo seu redirecionamento e redimensionamento todas as vezes que as 
circunstâncias exigirem, porém, todas as mudanças devem ser cuidadosamente discutidas com 
o nível hierárquico imediatamente superior. 
 
É importante estar atento para a ocorrência de fatos novos que podem se traduzir em novas 
demandas solicitadas em função de mudanças nas políticas governamentais ou situações 
relevantes detectadas pela auditoria e que não tenha sido objeto do planejamento. 
 
Durante a execução do plano, este deve ser constantemente avaliado e testado quanto a: 
 

 sua flexibilidade; 

 completabilidade e razoabilidade; 

 grau de atendimento dos objetivos. 

 nível de dificuldades de execução. 
 
Nessa fase deverá ser estimado o tempo para execução de cada tarefa, bem como o prazo de 
realização de todo o trabalho. 
 
Qualquer modificação no planejamento deverá ser documentada e aprovada por superior 
responsável pela coordenação dos trabalhos. 

 

 

TECNICAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

 

CONCEITO 
 
Procedimentos ou técnicas de auditoria são as investigações técnicas que, tomadas em 
conjunto, permitem a formação fundamentada da opinião do auditor sobre o trabalho realizado. 
 
Os procedimentos são as ferramentas técnicas que o auditor utiliza para colher as evidências 
sobre a fragilidade ou segurança do controle interno. 
 
A finalidade dos procedimentos é colher suficientes e competentes evidências para 
fundamentar a formulação e manifestação da opinião do auditor sobre o trabalho realizado. 
 
SELEÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
 
A seleção dos procedimentos a serem adotados em cada fase do exame depende da avaliação 
de diversos fatores, muitos dos quais estão inter-relacionados. Cabe ao auditor determinar 
quais os procedimentos aplicáveis em situações específicas e em que extensão eles deverão 
ser aplicados em função dos objetivos do órgão/entidade das diretrizes administrativas, nível 
dos seus dirigentes e funcionários, seus controles internos, dos objetivos a serem atingidos 
pelos procedimentos e do patamar do risco que o auditor está propenso a assumir com 
respeito ao valor dos erros ou irregularidades que seu exame poderá deixar de detectar. 
 
ERRO E IRREGULARIDADE 
 
O trabalho do auditor não é exclusivamente projetado para desvendar fraudes. Além do que o 
administrador público não é essencialmente uma pessoa desonesta. Não é essa a finalidade 
da auditoria e não é este o conceito generalizado do administrador público. Contudo, ao 
programar e executar seu exame, e ao expressar sua opinião, o auditor deve levar em conta a 
possibilidade de erros e irregularidades, inclusive desfalques e outras modalidades de fraudes. 



 
A prevenção contra fraude, ou os meios para detectá-las tempestivamente, é responsabilidade 
do administrador público, a quem compete instalar no sistema de controle interno as 
correspondentes medidas de segurança e de detecção. 
 
Distinção entre erro e irregularidade 
 
O termo erro refere-se a práticas administrativas com incorreções involuntárias e inclui os 
aritméticos, os de execução nos registros e elementos contábeis, desvios inconscientes ou por 
desconhecimento das normas contábeis, e esquecimento ou má interpretação dos fatos 
administrativos.  Exemplo:  
 

 má interpretação na escolha de um evento para o lançamento de vantagem ou 
desconto. 

 
O termo irregularidade refere-se às distorções voluntárias e intencionais nos atos 
administrativos.  Exemplo: 
 

 apropriação de ativos. 
 
As irregularidades podem resultar de: 
 

 interpretação distorcida da legislação; 

 apropriação indébita de ativos por administradores, funcionários ou terceiros; 

 descumprimento da legislação. 
 
Indícios de erros e irregularidades 
 
Algumas circunstâncias que poderão induzir o auditor a suspeitar da existência de erro ou 
irregularidade incluem, entre outras, as seguintes situações: 
 

1. Discrepância nos registros contábeis, tais como diferenças entre contas sintéticas e 
analíticas. 

2. Diferenças reveladas por confirmações recebidas de terceiros. 
3. Número de respostas aos pedidos de confirmação direta bem inferior ao esperado. 
4. Transação não suportada por documentação apropriada. 
5. Transações não contabilizadas de acordo com instruções genéricas. 
6. Transações inusitadas no fim ou próximo do fim do exercício. 
7. Falta de segregação de função em transações sensíveis. 
8. inexistência de normas para a execução dos trabalhos. 
9. falta de documentação comprobatória da transação ou cópia xérox de documentos. 
10. Etc. 

 
Transação sem suporte 
 
Transação sem suporte é aquela para a qual não há suficiente e competente material 
comprobatório. Geralmente ela envolve pagamento para o qual inexiste legalidade, autorização 
ou essencialidade.  
 
Um bom exemplo é a conhecida nota fria, pela qual é obtida documentação de compra de bem 
ou serviço que, na realidade, nunca foi recebido.  
 
CLASSIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 
 
Para fins de análise, os procedimentos de auditoria podem ser classificados em duas amplas 
categorias, a saber: 
 

1. teste de aderência; 
2. teste substantivo. 

 



TESTE DE ADERÊNCIA 
 
A boa norma relativa à execução do trabalho de auditoria requer que o auditor estude e avalie 
o sistema de controle interno do auditado, para determinar o grau de confiança a ser nele 
depositada, e a natureza e extensão dos procedimentos de auditoria.  
 
A revisão dos controles internos é fundamentalmente o processo para levantamento de dados 
sobre a natureza e organização dos procedimentos prescritos. A informação necessária para 
essa finalidade é obtida por meio de entrevistas com o pessoal apropriado do órgão e 
consultas a manuais de procedimentos, descrição de funções, organogramas. Elas podem ser 
coletadas por meio de respostas a questionários (check list), de forma narrativa, em 
fluxograma, etc. 
 
Após revisão do sistema de controle interno, o auditor tem condições de avaliar a segurança 
por ele proporcionada, a fim de determinar a extensão dos testes de auditoria. O objetivo do 
teste de aderência é proporcionar razoável segurança de que os procedimentos de controle 
interno estão sendo executados na forma prescrita. 
 
O teste de aderência pode ser retrospectivo quando o auditor investiga a aderência no passado 
ao procedimento prescrito pela função de controle, mediante a auditoria da evidência de sua 
execução. A evidência poderá ser um relatório ou a assinatura do funcionário que executou o 
procedimento.  Exemplos: 
 

 conferido com  Certidão de Contagem de Tempo por: ............. 

 soma conferida por: ............................................................................... 
 
O teste flagrante é quando o auditor confirma a aderência no ato do procedimento, 
testemunhando sua execução. 
 
TESTES SUBSTANTIVOS 
 
Testes substantivos, também conhecidos por procedimentos substantivos, são procedimentos 
de auditoria destinados a obter a competente comprovação da validade e propriedade contábil 
das transações e dos saldos. 
 
Os testes substantivos subdividem-se em: 
 

 testes dos detalhes das transações e saldos; 

 procedimentos de revisão analítica. 
 
TIPOS DE TESTES SUBSTANTIVOS 
 
Alguns dos tipos mais comuns dos procedimentos substantivos de auditoria são: 

 Exame Físico 

 Circularização (Confirmação) 

 Conferência De Cálculos 

 Conferência De Requisitos Formais E Dados Básicos 

 Exame Dos Documentos Originais 

 Exame Da Escrituração 

 Investigação Minuciosa 

 Inquérito 

 Exame Dos Registros Auxiliares 

 Correlação Das Informações Obtidas 

 Observação 

 Amostragem. 
 
A utilização adequada dessas técnicas, conjugadas com os objetivos traçados, permitirá ao 
auditor, preparar o programa de trabalho de auditoria e executá-lo de acordo com tais objetivos 
e a segurança fornecida pelo sistema de controle interno. 
 



Não raro, ocorrem casos em que, com a utilização de um único procedimento de auditoria o 
objetivo estará cumprido e outros em que se tornará necessária a utilização de mais de um 
procedimento para cumprimento do objetivo traçado. 
 
Exame Físico 
 
Consiste na visitação ao local onde se situa o objeto de auditoria permitindo ao auditor formar 
opinião quanto a existência física do objeto ou item a ser auditado.  Este exame físico deve 
possuir as seguintes características:  
 

 Existência física: comprovação visual da existência do item. 

 Autenticidade: discernimento da fidedignidade do item. 

 Quantidade: apuração adequada da quantidade real física. 

 Qualidade: comprovação visual de que o objeto auditado permanece em perfeitas 
condições de uso. 

 
O exame físico realizado pelo auditor relativamente à existência de servidores do   
órgão/entidade tem por objetivo a constatação visual de que estes existem e nas quantidades 
apuradas.  O auditor deve, sempre, ter a segurança e preocupação de que aquilo que está 
examinando tem por objetivo a identificação correta, abrangendo as características acima 
citadas. 
 
O exame físico não existe por si só.  Trata-se de um procedimento complementar permitindo ao 
auditor certificar-se de que há correspondência nos registros da empresa.  Desta forma, a 
comprovação física serve para determinar que os registros estão corretos e os valores são 
adequados em função da qualidade do item examinado. 
 
A título de exemplo, citamos os seguintes procedimentos de auditoria de exame físico: 
 

1. Contagem de servidores. 
2. Contagem de Vale-Alimentação. 
3. Contagem de Vale-Transporte. 

 
Em muitos casos esta técnica só obtém êxitos satisfatórios se preparativos preliminares forem 
executados, permitindo que os itens a serem examinados estejam em condições de auditoria. 
 
Documentos em trânsito ou arquivados desordenadamente podem dificultar ou mesmo 
invalidar o exame visual e a contagem física.  Assim, o êxito ou fracasso na aplicação desta 
técnica, dependerá do planejamento preliminar elaborado pelo auditor relativamente a estes 
problemas. 
 
Circularização - (confirmação) 
 
A comprovação obtida de fontes independentes externas do auditado proporcionam maior 
segurança para fins de auditoria do que aquelas obtidas exclusivamente dentro do 
órgão/entidade.  
 
É a técnica utilizada na obtenção de declaração formal e independente, de pessoas não 
ligadas a administração, para confirmação de fatos ligados à atividades do órgão/entidade 
auditado. 
 
Este procedimento só tem validade para comprovação de auditoria quando o pessoal do 
órgão/entidade, ligado ao assunto à comprovar, tiver  participação no processo, devendo ficar 
sob controle do auditor a remessa e obtenção das respostas dos pedidos circularizados . 
 
Após seleção dos itens a serem confirmados, o auditor deve exercer um bom controle entre a 
remessa e seu efetivo recebimento para que o procedimento tenha validade.  Destacam-se a 
seguir alguns dos procedimentos usados no processo: 

 Seleção criteriosa dos itens a serem obtidos através do procedimento de 
confirmação; 



 Redação concisa das cartas de pedidos de confirmação, contendo as datas pré-
determinadas com base para o procedimento de confirmação; 

 Revisão detalhada, pelo auditor, da redação final das cartas, quanto ao nome, 
endereço do circularizado, data-base do pedido de confirmação e as assinaturas 
autorizadas; 

 Controle dos pedidos de confirmação a serem despachados; 

 Envelopamento das circulares, colocação do envelope de retorno e selagem; 

 Verificação das confirmações recebidas e despacho do 2º pedido para aquelas não 
respondidas; 

 Confirmação pessoal para as 1ª e 2ª circularizações não respondidas; 

 Procedimento alternativo de verificação para as respostas não obtidas através das 
circularizações  (1º, 2º pedido de circularização pessoal). 

 
Normalmente, o procedimento alternativo é o último meio pelo qual o auditor deve lançar mão 
para confirmar o objeto da circularização não respondida. 
 
Os dois tipos de pedidos de confirmação de dados usados pela auditoria são: Positivo e 
Negativo. 
 
O positivo é utilizado quando há necessidade de resposta da pessoa de quem se quer obter 
uma confirmação formal.   
 
Este pedido pode ser usado de duas formas: 
 

1. Branco: quando não se colocam valores nos pedidos de confirmação; 
2. Preto: quando utilizados saldos ou valores a serem confirmados na data-base 

indicada. 
 

O pedido de confirmação negativo é utilizado quando a resposta for necessária em caso de 
discordância da pessoa de quem se quer obter a confirmação, ou seja, na falta de confirmação, 
o auditor entende que a pessoa concorda com os valores colocados no pedido de confirmação.  
Este tipo de pedido é geralmente usado como complemento do pedido de confirmação positivo, 
e deve ser expedido como carta registrada para assegurar que a pessoa de quem se quer 
obter a confirmação, efetivamente recebeu tal pedido. 
 
Dentre as áreas em que poderemos utilizar  as confirmações, citamos as seguintes: 

 Consignatários 

 Confirmação de Informativos de Alteração no órgão de origem 

 Confirmação de valor Líquido a receber com o crédito em c/c bancária 

 Confirmação de dados pessoais e funcionais, junto ao órgão de origem. 
 
Conferência de Cálculo 
 
É um procedimento que visa efetuar a prova de correção matemática de fórmulas e resultados 
de operações sobre  números e adoção correta de taxas e índices, utilizados pelos órgãos e 
entidades em operações, contratos, demonstrativos financeiros, saldos, totais, valores e 
registros objetos de exame. 
 
Muito embora os valores auditados/inspecionados  possam ter sido conferidos pelo 
órgão/entidade, é de grande importância que sejam reconferidos pelo auditor, pois pode levar à 
identificação de erro ou irregularidade.  Exemplo: 
 
Uma relação de pagamentos que tenha sido somada pelo órgão/entidade e fornecida ao 
auditor  através de fita de soma é imprescindível que o auditor refaça sua soma. 
 
Ressalte-se que nessa fita podem ter sido incluídos ou excluídos valores sem que estejam 
impressos. 
 
Conferência de Requisitos Formais e Dados Básicos 
 



É um procedimento que objetiva verificar se todas as informações e elementos indispensáveis 
foram, conforme o caso, preenchidos, impressos, registrados, atendidos ou anexados 
corretamente. 
 
Exame dos Documentos Originais 
 
Trata-se do procedimento voltado para a comparação do registro das transações com os 
documentos que lhe deram origem. 
As transações comerciais entre terceiros compreendem, de modo geral, a transferência da 
propriedade de bens, serviços ou direitos e são suportadas por documentação hábil, 
comprovando-as, gerando em conseqüência ocorrências contábeis, fiscais e legais. 
 
O exame a ser realizado pelo auditor, sobre tais documentos, deve atender às seguintes 
condições: 
 

 Autenticidade: constatar se a documentação é fidedigna e merece crédito; 

 Normalidade: constatar que a transação refere-se à operação normal e de acordo 
com os objetivos da empresa; 

 Aprovação: verificação de que a operação e os documentos foram aprovados por 
pessoa autorizada; 

 Registro: comprovar que o registro das operações foi adequado, a documentação é 
hábil e houve correspondência contábil, fiscal, etc. 

 
No exame, o auditor deve certificar-se de que o documento examinado: 

 seja o hábil e legal para o tipo de operação; (ex: Informativo de Alteração, 
Informativo de Inscrição, Certidão de Contagem de Tempo, etc). 

 não contenha emendas ou rasuras; 

 seja original (não aceitar cópias reprográficas). 
 
Exame da Escrituração  
 
É o procedimento usado pela auditoria para constatação da veracidade das informações 
contábeis, fiscais, além de levantamentos de análises, composições de saldos, conciliações, 
etc. 
 
Exemplo de procedimentos passíveis de exame de escrituração: 
 

 Confronto das liberações para quitação da folha de pagamento com a escrituração 
contábil. 

 Conciliação bancária; 
 
Investigação Minuciosa 
 
Este procedimento é adotado quando há necessidade de se aprofundar os exames de auditoria 
em determinada área, documento, análise de conta, informação obtida, etc. 
 
Quando esta técnica é aplicada, seu objetivo é certificar que, no momento, o item auditado é 
realmente fidedigno, devendo o auditor ter suficientes conhecimentos técnicos (contábeis, 
fiscais, societários, etc.) para detectar a existência de quaisquer anomalias. 
 
Inquérito 
 
Consiste em consultar pessoas dentro ou fora da empresa, utilizando ou não questionários 
estruturados. 
 
Este procedimento deve ser bem aplicado, evitando-se questionamentos desnecessários, não 
objeto da auditoria. Sua aplicação, recomenda-se que seja efetuada por auditores experientes 
e que tenham razoável conhecimento do órgão/entidade e da área sob exame.  As respostas 
podem ser obtidas através de declarações formais ou informais. 



 
Ressalte-se que toda informação obtida deve, sempre que  possível, ser examinada de forma a 
constatar  sua efetiva comprovação e veracidade.  
 
Exames dos Registros Auxiliares 
 
Tais registros constituem o suporte de autenticidade dos registros principais examinados.  O 
uso desta técnica deve sempre ser conjugado com o uso de outras que possam comprovar a 
fidedignidade do registro principal. 
 
No sistema de controle interno, os registros analíticos e sintéticos exercem funções de 
conferência para detecção de erros e irregularidades.  No caso de processamento  de dados 
por computador os registros sintéticos e analíticos são baseados nos mesmos elementos de 
entrada. 
 
Há sempre, porém, perigo de que esses registros também possam não ser autênticos, que eles 
tenham sido apressadamente preparados com única finalidade de apoiar dados incorretos. 
 
Ao examinar tais registros, o auditor deve atentar para a possibilidade de adulteração de 
dados.  Quando houver suspeita de que o registro é de origem inadequada, o auditor deve 
obter provas sobre a autenticidade dos lançamentos ali registrados objeto da suspeita. 
 
Correlação das Informações Obtidas 
 
Este procedimento consiste no relacionamento harmônico do sistema contábil de partidas 
dobradas. 
 
Durante a execução do trabalho, o auditor executará serviços cujas informações estarão 
relacionadas com outras áreas de controle da empresa.  A medida que for sendo observado 
este inter-relacionamento, o auditor estará efetuando o procedimento da correlação. 
 
Observação 
 
É a técnica de auditoria mais intrínseca, pois envolve o poder de constatação visual do auditor.  
Esta técnica pode revelar erros, problemas ou deficiências através de exames visuais e é uma 
técnica dependente da argúcia, conhecimentos, e experiências do auditor, que colocada em 
prática possibilitará que sejam identificados quaisquer problemas no item em exame. 
 
A observação é, talvez, a mais generalizada de todas as técnicas de auditoria.  Ela não se 
aplica à verificação específica de problemas, da forma que o fazem a confirmação ou a 
conferência de cálculos, sendo, ao contrário, de alguma utilidade em quase todas as fases do 
exame e não devendo jamais ser omitida. 
 
Exemplos de algumas observações: 
 

 Número de Ordens de Pagamentos geradas em função de erros de cálculo no 
pagamento. 

 Número de Reclamações de Servidores;  

 Ocorrência de reprocessamento de informações em decorrência de erros. 
 
Assim, após ter avaliado o sistema de controle interno, que permitirá ao auditor traçar a 
extensão do trabalho, definem-se os procedimentos ou técnicas de auditoria a serem 
aplicadas. 
 
Durante a execução do trabalho, o auditor deverá estar atento sobre a  melhor forma de 
obtenção das provas necessárias ao seu trabalho, captando as informações consideradas 
válidas e satisfatórias e avaliando de imediato todas as provas e informações obtidas no 
decorrer dos exames. 
 



Como conseqüências da utilização das técnicas de auditoria poderão surgir provas ou 
evidências de erros que conduzirão o auditor a detectar fraudes culposas ou falhas nos 
procedimentos de controles internos.   
 
Não existe uma técnica de auditoria voltada para detecção de fraudes ou erros culposos.  
Estes são descobertos como conseqüência dos testes e extensão dos exames de auditoria 
aplicados corretamente. Exemplo: 
 
A descoberta de funcionários fantasma na folha de pagamento decorre do exame da 
documentação de registros com o nome constante na folha  e  outros exames conclusivos. 
 
Amostragem 
 
Um dos fatores básicos que define a qualidade da prova dependerá do critério de seleção 
adotado pelo auditor. 
 
Assim, com base no sistema de controle interno e nos elementos de juízo de que dispõe, o 
auditor determinará o número de operações a serem examinadas, permitindo a obtenção de 
elementos de convicção que sejam válidos para o universo a ser testado. 
 
As técnicas de amostragem podem ser classificadas em dois grupos: 
 

 Amostras Probabilísticas: baseadas em leis estatísticas que lhes conferem 
fundamentação científica.  

 
As principais são: aleatória simples, sistemática, estratificada e por estimativa. 

 

 Amostras não-probabilísticas: não apresentam fundamentação científica, 
dependendo unicamente dos critérios de julgamento do auditor através dos quais 
seleciona subjetivamente os elementos a serem traçados, contudo não é possível 
generalizar os resultados para formar uma conclusão da população  em exame. 

 
A aplicação da metodologia estatística na amostragem, não implica, necessariamente, na 
limitação ou substituição do julgamento do auditor.   
 
Até ao contrário, é um instrumento auxiliar na avaliação dos resultados obtidos na auditoria da 
amostra. 
      
ORIENTAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS 

1. Após ter avaliado os sistemas de controle interno, o que permitirá ao auditor traçar a 
extensão do seu trabalho, definem-se os procedimentos ou técnicas de auditoria a 
serem aplicadas. 

2. Durante a execução do trabalho, o Auditor deverá estar atento sobre a melhor forma de 
obtenção das provas necessárias ao seu trabalho, captando informações consideradas 
válidas e satisfatórias e avaliando, de imediato, todas as provas e informações obtidas 
no decorrer dos exames. 

3. Como conseqüências da utilização das técnicas de auditoria poderão surgir provas ou 
evidências de erros que conduzirão o auditor a detectar fraudes culposas ou falhas nos 
procedimentos de controle interno. Não existe uma técnica de auditoria voltada para 
detecção de fraudes ou erros culposos. Estes são descobertos como conseqüência 
dos testes e extensão dos exames de auditoria aplicados corretamente. 

4. A prática adequada dessas técnicas, conjugada com os objetivos traçados, permitirá ao 
auditor executar o programa de auditoria de acordo com tais objetivos e com a 
segurança fornecida pelos sistemas de controles internos  

5.  

 



PAPÉIS DE TRABALHO 

 
CONCEITO 
 
Consistem no registro de informações suficientes que permitam ao auditor formar opinião sobre 
a exatidão e a finalidade dos elementos examinados. 
 
PRINCIPAIS OBJETIVOS 

 Atender às normas usuais de auditoria; 
 Representar na Justiça, se necessário, as evidências do trabalho executado. 
 Acumular as provas necessárias para suportar o relatório do auditor; 
 Registrar todas as provas e informações que o auditor colheu, como base para 

formar sua opinião; 
 Facilitar a revisão do coordenador, assegurando-lhe que o serviço foi efetuado de 

forma correta, dando-lhe oportunidade de avaliar os membros da equipe quanto a: 
     - competência em assuntos de auditoria; 
     - senso de organização; 
     - habilidade em planejar e executar o trabalho; e 
     - habilidade de expressão. 
 
REQUISITOS 
 
Os requisitos de cada papel de trabalho dependem do tipo de informação que ele contém. 
Entretanto, é possível estabelecer a seguinte relação de itens, que orientam a sua preparação: 
 

 Descrição detalhada de todo o trabalho executado e dos fatos incluídos ou não na 
carta de recomendações e relatório de auditoria; 

 Indicações claras e precisas que permitam concluir que: 
 - o planejamento do trabalho foi integralmente cumprido; 

- o sistema de controle interno foi adequadamente avaliado e as conclusões dessa 
avaliação consideradas para estabelecer a natureza e oportunidade dos procedimentos 
adotados; 

 Os elementos da prova examinados devem estar perfeitamente referenciados; 
 Cada papel de trabalho tem a sua numeração; 
 As explicações, comentários e observações devem ser claros e precisos. 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 

 Limpeza: devem estar limpos de forma a não prejudicar o seu entendimento; 

 Clareza: ordenação na descrição das informações, permitindo a qualquer leitor entendê-
las sem necessidade de explicações da pessoa que as elaborou; 

 Referenciação: forma de integrar (amarrar) informações que dizem respeito a uma ou 
mais áreas examinadas; 

 Lógica: elaboração coerente facilitando o raciocínio e a seqüência natural do objetivo a 
ser atingido; 

 Índice: adoção de processo identificador nos papéis de trabalho, de forma a indicar onde 
estão suportadas as opiniões emitidas e o exame realizado. 

 
TIPOS 
 
Folha de trabalho (Folha Mestra)  
Preencher a lápis preto o seu cabeçalho que deve conter: 

 o nome ou rubrica de quem o preparou e a data; 

 a rubrica ou assinatura do coordenador que o revisou; 

 nome do órgão/entidade; 

 data do exame; 

 área auditada; 

 subtítulos. 



Utilizada para descrever todo tipo de informação que o auditor julgar interessante fazer, como 
um diário, ou uma memória dos acontecimentos e pontos de atenção, conforme planejamento 
e roteiros estabelecidos. Deve conter todas as ocorrências verificadas que ensejarem ou não a 
apresentação de sugestões, bem como a referência do que foi levantado. A identificação das 
siglas e seus significados. Deve citar a legislação básica utilizada e outros suportes 
necessários para o embasamento legal da irregularidade apontada. 
 
Folha Subsidiária (Testes, amostragens) 
Preencher a lápis preto o seu cabeçalho que deve conter: 

 nome do órgão/entidade; 
 período sob análise; 
 título do levantamento efetuado. 

 
Utilizada para levantamento de amostragens e testes aplicáveis a cada área específica. O 
auditor na elaboração destes testes deverá estipular um critério de percentual sobre o universo 
analisado, segundo técnicas de amostragem. 
Utilização sempre que necessário de notas explicativas na parte inferior esquerda, sobre os 
fatos e cálculos efetuados com a respectiva memória. Anexar as fitas de máquina de calcular 
dos somatórios e cálculos. 
 
Folha de Pontos de Auditoria  
Preenchimento a lápis preto, identificando órgão e área. Apor data e assinatura do responsável 
na parte própria do campo utilizado. 
Para anotações de situações surgidas no decorrer dos trabalhos; para verificação em outras 
áreas a serem posteriormente auditadas, ou fatos e/ou irregularidades condizentes a outro 
órgão/entidade. 
O auditor constantemente enfrenta novos problemas, que exigem a elaboração de outros 
modelos de papel de trabalho, ou ampliação dos antigos, demonstrando sua capacidade de 
idealizar formulários de papel de trabalho de acordo com as necessidades apresentadas no 
decorrer do levantamento. 
 
SIMBOLOGIA 
 
Sinais ou marcas padronizadas são usados para evidenciar as conferências e os cruzamentos 
feitos com valores constantes de outros documentos ou registros contábeis. 
 
Devem ser apostos ao lado direito do número ou informação constante da folha subsidiária. 
 
O emprego dos sinais servem para confirmar a conferência no total dos documentos 
analisados que após os exames não possam ser modificados. 
 
O auditor deverá adotar uma legenda demonstrando qual o seu significado no próprio papel de 
trabalho, com base no documento conferido. Exemplos: 
 

 - Somas conferidas 
 - Conferência com  conta-corrente 
 - Analisamos a contabilização 
 - Verificamos nota fiscal e nota de empenho 

 
ORDENAMENTO DOS PAPÉIS DE TRABALHO 
 
Juntar os papéis de trabalho, obedecendo à seguinte ordem: 
 - folha mestra 
 - folha subsidiária 
 - legislação específica, se houver. 
  - cópias dos documentos quando necessário. 
 
Este procedimento deverá se repetir, tantas quantas forem as rotinas estabelecidas.  
 
Montagem das Pastas 



 
 Pastas divididas por área; 
 Cópia da Carta de Recomendação e ordem de serviço interna; 
 Pastas com no máximo duzentos papéis arquivados; 
 Em sua capa deverá conter os seguintes nomes: 

       - órgão/entidade; 
       - área auditada; 
       - nome dos integrantes da equipe 
       - número da pasta; 
       - data da elaboração da Carta de Recomendação ou Relatório de Auditoria; 
       - período auditado; 
       - nome do coordenador. 
  
Revisão final dos Papéis de Trabalho 
 
O objetivo principal é garantir que o serviço foi executado de acordo com as normas usuais de 
auditoria. 
 
Os papéis de trabalho devem conter a assinatura ou rubrica de quem os preparou e de quem 
os revisou. 
 
A montagem dos papéis de trabalho deve ser feita à medida que as áreas são completadas e 
antes da emissão da Carta de Recomendações. Se os papéis de trabalho não estiverem 
adequados ou foram omitidos procedimentos importantes, o coordenador deve solicitar as 
devidas complementações antes da reunião com os dirigentes do órgão/entidade auditado. 
 
Importante ressaltar que a revisão dos papéis de trabalho é um excelente instrumento para o 
treinamento e avaliação dos auditores. 
 
Referências nos Papéis de Trabalho 
 
Referências devem ser colocadas em todos os papéis de trabalho com caneta a tinta azul ou 
preta. Como quase todo exame ou comentário corresponde a um fato citado em outra área, a 
referência deve ser colocada tanto em um local como em outro. 
A referência nos papéis de trabalho pode ser feita pelo sistema alfa-numérico.  
 
 
Exemplo: Almoxarifado             A   
                                                       03    171       
    
  Transportes                T 
                                                       10    188 
 
  Contabilidade             C 
                                                       70    298 
 
 
Cruzamento nos Papéis de Trabalho 
 
Os cruzamentos das referências servem para: 
 

 ajudar o acompanhamento do fluxo de informações nos Papéis de Trabalho e 
identificação de relacionamentos importantes; 

 ajudar o entendimento pela pessoa que o revisa. 
 
O cruzamento deve ser feito nas duas direções (vem de  e vai para) 
 
Exemplo: 
 - ligação dos comprovantes (cópias reprográficas estritamente necessárias), com a 
folha       



               subsidiária; 
 - ligação da folha subsidiária com a folha mestra; 
 - ligação da folha mestra com a Carta de Recomendações ou Relatório de  Auditoria. 
 
Manuseio e Guarda de Documentos 
 
Os papéis de trabalho são de propriedade da Auditoria e representam o registro do trabalho 
executado e a base para emissão da Carta de Recomendações e Relatório de Auditoria, 
portanto, eles devem ser adequadamente controlados, no sentido de evitar que terceiros não 
autorizados tenham acesso. 
 
Esse fato exige que durante a realização dos trabalhos de auditoria no órgão/entidade, sejam 
guardados em gaveta com fechaduras por ocasião do intervalo do almoço e à noite, para 
segurança exigida pelo exercício do cargo. 
 
Esse procedimento de controle visa resguardar a divulgação de assuntos confidenciais do 
auditado. 
 
Certificar-se quando da devolução dos documentos do auditado bem como de sua entrega ao 
setor de origem. 
 
Após o término das revisões, os papéis de trabalho deverão ser arquivados em lugar seguro 
com controle de entrada e saída e guardados durante dez anos antes de incinerá-los. 
 
 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 
DEFINIÇÃO 
 
O relatório é a peça fundamental e mais importante dos trabalhos de auditoria. É o instrumento 
em que se demonstram os resultados, mediante exposição simples, e sucinta das ocorrências 
detectadas, de modo a possibilitar a tomada de decisão ou providências cabíveis, por parte das 
autoridades competentes. 
 
O relatório é o produto dos trabalhos desenvolvidos, daí a preocupação constante com a 
qualidade e a segurança das informações nele inseridas, sob pena de perda da credibilidade e 
confiança do auditado. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Precisão 
 
O relatório deve ser completo e exato. Cada frase, valor e referência devem estar 
fundamentados em fatos apurados, devidamente comprovados.  A auditoria deve desenvolver 
a sua atuação no mais elevado grau de confiança. 
 
Precisão, portanto, é exatidão, assim, em hipótese alguma, o auditor deve afirmar ou levantar 
questões que não possam ser comprovadas.  PRECISAR é informar de maneira completa e 
fidedigna o fato ocorrido. 
 
Isso posto, se o auditor não tiver certeza dos fatos, deve se aprofundar na análise, até 
satisfazer-se adequadamente, mas nunca fazer colocações indefinidas, como: 
 

a) Emitir relatório financeiro na data prevista na Norma Interna n. 05/DIF. 
 
São constantes os atrasos na emissão desse documento e a causa pode estar no recebimento 

de 
avisos bancários intempestivamente. 
 



Ora, pode estar não é está. A afirmação é vaga, ou seja, não está comprovada, deixa dúvida, 
logo, em relatório de auditoria, não deve ser usada. 
 

b) Sendo as notas de responsabilidades emitidas em função das informações do 
Almoxarifado, não entendemos tais diferenças. 

 
“Não entendemos”, no caso, deixa dúvida quanto ao que o auditor quer dizer, a afirmação 
precisa e correta deve ser:  As notas de responsabilidade estão fundamentadas nas 
informações do Almoxarifado, logo são injustificáveis as diferenças apontadas. 
 
Precisão é, também, a escolha acertada do termo próprio, da palavra exata para a idéia que 
se quer exprimir.  A impropriedade dos termos torna a linguagem imprecisa e obscura. 
 
Clareza 
 
De certa forma, CLAREZA e PRECISÃO estão interligadas, uma vez que o princípio básico da 
CLAREZA é o conhecimento suficiente do assunto.  Só se consegue ser claro quando se 
conhece bem a matéria.  CLAREZA, na comunicação, é a forma de expressar o pensamento, 
que normalmente se obtém com a ordem direta (sujeito + verbo e complemento) e com frases 
curtas.  (PRECISÃO é a informação fidedigna do fato). 
 
Na dúvida, o auditor não deve falar, pois somente depois de conhecer bem o assunto terá 
condições de escrever com objetividade e, conseqüentemente, com clareza. 
 
Outro fator imprescindível à CLAREZA é a ordenação das idéias.  É fundamental a seqüência 
lógica dos fatos. Cada sugestão deve destacar o assunto principal, deixando para o comentário 
os detalhes necessários à sua compreensão, mas sem repetição do que já foi dito, isto é, não 
se deve repetir o assunto na proposição e no comentário. 
 
Sempre que possível, deve-se usar quadro ou gráfico demonstrativo.  Normalmente são mais 
claros que muitas páginas de dissertação. 
 
O emprego de expressões técnicas dificulta o entendimento do relatório, todavia, caso sejam 
necessárias, devem ser acompanhadas do conceito de aceitação geral.  Exemplos: 
 

 Passivo a Descoberto = parte da dívida que excede ao valor dos ativos. 
 

 Partida Dobrada = a cada débito corresponde um crédito e vice-versa. 
 

 Passivo fictício = compromisso não existente. 
 
Os destinatários dos relatórios nem sempre trabalham em departamentos financeiros ou de 
contabilidade, conseqüentemente, não estão familiarizados com todas as expressões 
específicas dessas áreas. 
 
Expressões latinas ou de outros idiomas, a exemplo de “a priori”, “a posteriori”, “pari passu”, “in 
loco”, “modus faciendi”, etc, também devem ser evitados. 
 
Outro cuidado que se deve ter é com expressões que soam mal, como:  diz respeito, da nação, 
por cada, etc. 
 
Evite repetição de palavras no mesmo período.  Procure ser objetivo, de forma a se fazer 
entender.  Não seja agressivo. Só faça afirmações quando tiver convicção e documentos que 
as comprovem.  Seja isento.  Pontos de vistas pessoais podem prejudicar a correta 
interpretação do fato. 
 
Concisão 
 
CONCISO é o contrário de PROLIXO, conseqüentemente, CONCISÃO é a exclusão de tudo 
que for desnecessário ao entendimento do relatório, sem prejudicar o seu conteúdo.  É, 



portanto, a eliminação de idéias, observações, palavras e parágrafos que não fazem falta ao 
texto.   
Exemplos: 
 

Prolixo: 
 
“Promover a contratação de seguros contra riscos de toda espécie, para proteção dos bens 
móveis e imóveis da Empresa.” 
 

Conciso: 
 
Contratar seguros contra sinistros para os bens móveis e imóveis. 

 
Prolixo: 

 
“Identificar as causas e os responsáveis pelas diferenças entre os controles contábeis do 
Almoxarifado e os controles da Diretoria de Material e Patrimônio.” 
 

Conciso: 
 
Identificar as causas e proceder ao ajuste das diferenças entre a Contabilidade e o 
Almoxarifado. 
 

Prolixo: 
 
“Através de análises nos referidos setores, constatamos que existem diferenças e que não vêm 
sendo acertadas nos estoques do Almoxarifado.  Exemplos”: 
 
   Conciso: 
 
Há divergências de valores entre os controles dos materiais em estoque.  Exemplos: 
 

Prolixo: 
 
“Constatamos nos vários processos analisados desobediência ao contrato”..... 
 

Conciso: 
 
Verificamos desobediência ao contrato .......... 
 
Oportunidade 
 
O relatório de auditoria deve ser emitido no menor tempo possível após a complementação do 
trabalho, para permitir ação imediata em benefício do órgão ou entidade. Excessiva demora na 
sua emissão poderá torná-lo obsoleto ou inadequado às circunstâncias, devido à dinâmica das 
operações do auditado ou, ainda, deixará de evitar a continuidade das irregularidades e falhas 
levantadas. 
 
Impessoalidade 
 
O relatório deve estar fundamentado em critérios técnicos e não em critérios pessoais.  Deve 
conter a legislação ou o amparo técnico. 
Assim, não faça colocações como: ...”em nossa opinião a produção é baixa devido a 
insatisfação dos empregados com os salários irrisórios”. 
 
Diga apenas:  “Os fatores que determinam o baixo nível de produção devem ser estudados, 
inclusive a remuneração dos operários da fábrica”.   
TIPOS DE RELATÓRIO 
 
Carta de Recomendações 



 
Ao término do trabalho em cada setor auditado, o auditor interno deve discutir com o gerente 
dessa área, suas conclusões e recomendações a respeito das falhas de controle e 
irregularidades apuradas. 
 
Essas discussões auxiliam na convicção dos fatos apurados, já dão ao auditado a 
oportunidade de expor seu ponto de vista e esclarecer situações específicas, evitando mal 
entendidos ou erros de interpretação dos fatos. 
 
Nela, o auditor deve tentar obter a concordância do auditado sobre o resultado dos trabalhos e 
o plano de ação necessário à melhoria dos controles e acerto das deficiências detectadas. 
 
Caso haja discordância em algum tópico e não haja possibilidade de acordo, esse fato será 
registrado com ambas as posições, assim como o motivo do desacordo. 
 
Terminada a discussão, será emitido, pela auditoria, um documento denominado “Carta de 
Recomendações” que conterá no mínimo o seguinte: 
 

1. a identificação do setor auditado e de seu responsável; 
 

2. as falhas ou irregularidades encontradas; 
 

3. as sugestões e recomendações para melhoria dos controles e acerto das falhas 
e irregularidades; 

 
4. o prazo acordado para os acertos; 

 
5. assinatura dos auditores e do auditado. 

 
A exemplo do relatório, a Carta de Recomendações exige muito cuidado na preparação e na 
elaboração das sugestões e recomendações, uma vez que ela retrata a imagem do auditor e, 
por extensão a da organização que ele representa; por isso, antes de emiti-la, em redação 
final, a equipe de campo deve discutir seu conteúdo com a coordenação. 
 
Principais requisitos da Carta de Recomendações 
 

 deve ser redigida de forma clara, concisa e objetiva; 
 deve indicar a extensão do problema.  O auditado deve ser  informado da falha e das 

suas conseqüências; 
 deve ser endereçada ao gerente da área auditada, ou seja, àquele que tem condições 

de tomar as providências corretivas ou assegurar que elas sejam tomadas.  Poderá, 
porém, a critério da diretoria, ou a pedido, ser enviada ao dirigente máximo do órgão ou 
entidade auditada; 

 deve ser redigida com parágrafos distintos para cada assunto, destacado em títulos, 
visando captar e manter o interesse do auditado; 

 não deve conter críticas dirigidas a pessoas e nem comentários depreciativos. 
 
A Carta de Recomendações é o documento que mostra a profundidade e a extensão dos 
exames efetuados no sistema de controle interno da organização e, ao mesmo tempo em que 
revela as fraquezas desse controle, propõe, de comum acordo com o auditado, as medidas 
necessárias ao seu fortalecimento. 
 
A sua grande virtude é a tempestividade, uma vez que as falhas e irregularidades são sanadas 
à medida em que são detectadas e pelas pessoas responsáveis pelo setor onde ocorrem, sem 
necessidade de aguardar um relatório completo, muitas vezes demorado. 
 
Relatório Gerencial 
 
Ao planejar e executar seu trabalho de auditoria, o auditor dará a ele um enfoque gestional, 
examinando os sistemas, critérios, políticas e procedimentos utilizados pelo órgão ou entidade 



na sua área de planejamento estratégico e tático, no seu processo decisório, bem como a 
quantidade de estrutura de controles internos gerenciais e sua observância. 
 
Verificará, também, o sistema orçamentário e sua conexão com o planejamento; a 
administração do patrimônio e de recursos humanos; o sistema de finanças e a repercussão 
pública e política dos programas de governo. 
 
Baseado nesses exames o auditor informará à Alta Administração sobre o cumprimento da 
missão institucional do órgão/entidade e, ainda, a adequação, eficácia e eficiência do 
desempenho da organização no tocante às suas funções de planejamento; no seu processo 
decisório; no estabelecimento de suas políticas e objetivos; no mecanismo de 
acompanhamento e gestões e no grau de obtenção dos resultados em relação aos objetivos e 
planos estabelecidos. 
 
Desse relatório constarão ainda as sugestões relacionadas na Carta de Recomendações, 
acordadas e não cumpridas pelo auditado, bem como as irregularidades relacionadas com a 
malversação de recursos, que foram dadas conhecimento ao dirigente, quando da constatação 
pela equipe de campo. 
 
Esse relatório será encaminhado e discutido pelo gerente de auditoria com o dirigente máximo 
do órgão/entidade. 
 
Relatório de Avaliação da Legislação Aplicada 
 
Durante o desenvolvimento do trabalho de auditoria, cabe aos auditores verificar a legislação 
específica aplicável a cada órgão/entidade. 
 
É sua tarefa, também, avaliar a aplicabilidade e as possíveis falhas ou incorreções existentes, 
sendo suas conclusões consubstanciadas em um relatório de sugestões a ser entregue e 
discutido com o dirigente do órgão/entidade. 
 
Nos casos de legislação genérica, isto é, aquela aplicável a diversos órgãos/entidades, as 
sugestões serão colecionadas pelo gerente de auditoria e, oportunamente, farão parte de um 
relatório a ser enviado ao setor competente da Prefeitura para sua avaliação e 
encaminhamentos julgados necessários.  
 
PROCEDIMENTOS USUAIS 
 
Técnica para Formulação de Sugestões 
 
Para cada deficiência ou irregularidade encontrada deve-se apresentar uma sugestão.  
Portanto, a sugestão não deve englobar mais de um assunto. 
 
Cada sugestão deve estar justificada com comentário preciso, e sempre que for o caso, os 
fatos devem estar fundamentados em normas de direito (Lei, Decreto, Resolução, etc.) ou em 
normas do órgão ou entidade auditada (Estatuto, Regimento Interno, Deliberações da Diretoria, 
Manuais de Procedimentos, Plano de Cargos e Salários, Comunicações Internas, etc.) e 
acompanhada de exemplos das inconformidades encontradas. 
 
Procedimento para Sugerir/Recomendar Correção 
 
A não ser que o comportamento já esteja expresso em lei ou em qualquer outra norma, a 
sugestão não deve definir a forma de correção de qualquer irregularidade.  Ao auditado sempre 
deve ser reservado o direito de escolha de como fazer, conseqüentemente, a sugestão deve se 
limitar ao que fazer. 
 
Isso posto, não se deve formular sugestões como: 
 

 Descontar em folha os ........... 
 Promover  o seguinte lançamento no  sistema financeiro.....l.... 



 
DESTINATÁRIOS DOS RELATÓRIOS 
 
De maneira a atingir o nível auditado, os relatórios serão destinados às seguintes pessoas e 
autoridades: 
 

Carta de Recomendações  
 

 Gerente da área auditada; 
 Dirigente do órgão/entidade, quando solicitado; 
 Auditoria Interna do órgão/entidade auditado, se houver. 

 
Relatório Gerencial 

 
 Dirigente máximo do órgão/entidade auditado; 
 Secretário do Sistema Operacional que supervisiona o órgão/entidade auditado; 
 Prefeito Municipal. 

 
Relatório de Avaliação da Legislação Aplicada 

 
 Dirigente máximo do órgão/entidade auditado, quando se tratar de legislação 

específica; 
 Setor da Prefeitura incumbido da revisão de normas legais. 

 
USUÁRIOS DOS RELATÓRIOS 
 
Além dos destinatários, poderão ter acesso aos relatórios mediante solicitação à Controladoria 
Geral do Município, quando a mesma expedirá autorização formal à Auditoria: 
 
 Poder Executivo 
 Poder Legislativo 
 Poder Judiciário 
 Tribunal de Contas do Estado 
 Dirigentes de órgão/entidade 
 Conselho de Administração de autarquia, sociedade de economia mista e empresa 

pública 
 Conselho curador de fundação 
 Conselho fiscal de entidades municipais 
 Outros, a critério do Controlador Geral. 

 
RESTRIÇÕES AO USO DOS RELATÓRIOS 
 
Devido ao caráter político e confidencial dos relatórios, a nenhum servidor é permitido, salvo se 
com autorização escrita do Coordenador da Auditoria ou do Controlador Geral do Município. 
 Tomar relatório emprestado para utilização fora da Auditoria; 
 Divulgar, de forma escrita ou verbal, qualquer informação constante de relatório; 
 Ceder ao auditado ou ao Setor dele, cópia parcial ou total de relatório. 

 
 

RELACIONAMENTO AUDITOR X AUDITADO 

 
HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO VERBAL 
 
A comunicação exige eficácia no envio e na recepção de mensagens. Abordaremos cinco 
modalidades de comunicação verbal: 
 

1. “Acusar o Recebimento” 
 

Dizer: “Eu estou ouvindo”, “Eu entendo”, “OK”; você já está ajudando o diálogo.  
 



Mas, é ainda melhor dizer frases como: “Eu concordo com você”, “Esta é uma boa idéia”,  “Eu 
discordo de você”,  “Por mim tudo bem”,  pois estas denotam que além de ouvir, você está 
avaliando o que está sendo dito. 
 
Desta forma transmite à outra pessoa que você está avaliando a opinião dela. Estimular as 
pessoas a falar ajuda a obter as informações necessárias. 
 

2.  “Refletir” 
 
Refletir é a maneira de demonstrar que você entende os sentimentos de outra pessoa.  
 
Para que possamos nos comunicar eficazmente com as pessoas é preciso que saibamos 
reconhecer e responder a estes sentimentos. 
 
Nunca devemos dizer a uma pessoa que ela não deve se sentir desta ou daquela maneira. 
Esta é a maneira mais segura de cortar a comunicação. 
 
A reflexão é uma habilidade que nos auxilia a desenvolver e manter EMPATIA com outras 
pessoas. 
   
      3. “Parafrasear” 
 
Significa colocar em suas próprias palavras o que você pensa que a outra pessoa disse.  
 
Você parafraseia para testar a sua compreensão ou confirmar a sua interpretação do que a 
outra pessoa disse. As paráfrases geralmente iniciam-se com as seguintes sentenças: 
   
  “Então você está dizendo que...” 
  “Se eu entendi bem você disse que...” 
   “Em outras palavras...” 
 
A paráfrase é uma maneira eficaz de dizer à outra pessoa que você a está ouvindo. É também 
uma maneira de assegurar a compreensão. 
 
      4 - “Perguntar” 
 
A quarta habilidade de comunicação verbal é a pergunta. É através das perguntas que você 
obtém as informações necessárias para a execução do seu trabalho. 
 
A paráfrase, quando usada para confirmar a compreensão, freqüentemente assume a forma de 
uma pergunta. 
 
      5 - “Elogiar” 
 
É uma maneira de se dar crédito ao auditado por alguma coisa que ele tenha feito bem.  
 
Pode também ser utilizada como forma de agradecimento ou como forma de concordar com o 
que a outra pessoa disse. 
 
Elogiar é também um modo para se obter e continuar obtendo a cooperação de outras 
pessoas. 
 
HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL 
 
O auditor deve controlar o seu comportamento não verbal de maneira que o auditado o 
interprete da forma pretendida. 
 
Abordaremos três dessas habilidades: 
   

1. “Atenção” 



 
Olhe as pessoas nos olhos e elas concluirão que você está ouvindo. Isso as incentivará a 
expressarem melhor os seus pensamentos com palavras. 
 

2. “Expressões Faciais” 
 
Criar uma imagem de pessoa amigável e acessível faz parte do trabalhar eficazmente com os 
outros. Isso pode facilitar a execução de suas tarefas, aumentando a cooperação que os 
funcionários do órgão auditado lhe darão. 
 

3. “Inflexão da Voz” 
 
O tom de voz afeta, mais do que as próprias palavras, a maneira com os outros interpretam o 
que se diz. 
 
PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO 
 
Antes de ser um bom comunicador é importante que a pessoa seja um bom ouvinte.  
 
Ouvir não pode ser algo passivo, mas ao contrário, uma ação consciente para captar e 
entender o que diz a outra pessoa. 
 
Na verdade, nós ouvimos melhor as pessoas que nos são simpáticas ou as que dizem coisas 
que nos agradam.  
 
Na atividade gerencial, a capacidade de ouvir é fundamental, já que o executivo passa a maior 
parte do seu tempo comunicando-se com outras pessoas.  
 
Se o executivo não sabe ouvir, a sua comunicação com os outros ficará muito prejudicada. 
 
Para que seja captada com perfeição uma informação, é importante que seja transmitido 
apenas o que for necessário e relevante.  
 
A informação concisa economiza tempo e causa maior impacto à pessoa que a recebe. 
 
Se as pessoas não captam direito o que você está falando, convém observar alguns pontos 
através destas perguntas: 
 

  Está claro para mim o que pretendo comunicar? 

  Uso uma linguagem adequada ao universo lingüístico do meu interlocutor? 

  Após a comunicação, verifico se o meu interlocutor entendeu a mensagem? 

  Uso tom de voz adequado? 

  Uso o momento e o ambiente adequados para comunicar-me? 

  Sou conciso, preciso e objetivo? 

  Tenho medo de dizer coisas erradas ou sem importância? 

  Tenho medo de ser ridicularizado ou rejeitado? 

  Será que creio em minhas próprias idéias? 
 

Antes que o interlocutor faça uma checagem nas informações que você deu, antecipe-se, 
através de perguntas do tipo  
 

 “está claro?”, 
 

 “tem alguma dúvida?”, “necessita de mais informações ou esclarecimentos?”. 
 
A comunicação eficaz evita distorções, responsáveis por mal-estar, ansiedade e até incidentes. 
Para obter a boa comunicação é importante atentar para os seguintes pontos: 
 

 Respeite o seu interlocutor, sendo um bom ouvinte. 

 Antes de comunicar, clarifique suas idéias. 



 Defina o real objetivo da comunicação. 

 Leve em consideração o ambiente e as pessoas. 

 Esteja atento à coerência entre linguagem verbal e não verbal. 

 Pense bem sobre os interesses e conhecimentos do seu interlocutor. 

 Verifique e acompanhe os efeitos da comunicação. 

 Procure compreender e ser compreendido. (Empatia) 

 Mostre interesse pelo seu interlocutor, mantendo contato visual. 

 Seja conciso, preciso e claro. 
 
Estes são os dez mandamentos da boa comunicação. Se for possível, coloque-os sobre sua 
mesa de trabalho ou distribua-os entre amigos, colegas, chefes e subordinados.  
 
DA ENTREVISTA 
 
São recomendados alguns cuidados para a sua realização, tais como: 
 
a) identificar no organograma da empresa a área a ser examinada e suas relações com outras 
áreas; 
b) verificar qualquer procedimento já definido para a área (circulares, manuais, etc.); 
c) identificar cargos e tarefas dos funcionários da área examinada; 
d) analisar “lay-out” da área, ou seja, a distribuição dos materiais e equipamentos e sua relação 
com as pessoas e fluxo de trabalho. Analisar também as condições ambientais de trabalho; 
e) identificar, através de consulta prévia, qual a melhor hora ou ocasião para ser feita a 
entrevista; 
f) ter em mãos um roteiro da matéria a ser coberta (pode ser o Levantamento Descritivo 
anterior); 
g) transmitir ao entrevistado qual a finalidade da entrevista, deixando claro que se pretende 
ajudar e não criticar; 
h) falar pouco, evitar contradizer o entrevistado e omitir a opinião própria sempre que possível; 
i) incentivar o entrevistado a apresentar sugestões que possam contribuir para o estudo; 
j) conduzir a entrevista de forma a obter a confiança do entrevistado; 
k) anotar cuidadosamente as informações do entrevistado (por melhor que seja a memória do 
entrevistador); 
l) não permitir que o entrevistado conduza a entrevista; 
m) evitar envolver-se em problemas operacionais da área, e não deixar a entrevista desviar-se 
para caminhos que obviamente não são pertinentes; 
n) não deixar passar observações semi-compreendidas, esclarecer todos os fatos; 
o) revisar os descritivos e organizar as informações que necessitam ser completadas. 
 
 
 
 
 
 



 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Legislação: 
 Constituição da República Federativa do Brasil - 1988 
 Constituição do Estado de Minas Gerais - 1989 
 Conselho Federal de Contabilidade – NBC  P01 – Normas Profissionais do Auditor 

Independente – 1997 
 Lei 4320 de 17 de março de 1964 

Artigos, Livros e Revistas: 
 Reis, Heraldo da Costa - Rev.Adm.Mun. v.40, n209, p/53-64-out/dez 1993 
 Curso de Introdução à Auditoria Operacional - Almeida, Sérgio Freitas e Quintiere, 

Marcelo M.R. - 1993 
 Repensando o Serviço de Auditoria na Administração Pública do Estado de M.G. 

SCA/SEF 
 Conceitos de Auditoria no Controle Interno (na Secretaria de Controle Interno – Senado 

Federal) 
 AUDIBRA, Instituto dos Auditores Internos do Brasil. Normas Brasileiras para o 

Exercício da Auditoria Interna. São Paulo, 1992; 
 IBAM, Auditoria Governamental, uma visão de qualidade. Rio de Janeiro: 1993; 
 IBAM, Sistema de Controle Interno, Revista de Administração Municipal,Rio de Janeiro, 

n. 135, v. 23, p. 23 – 29, mar/abr. 1976; 
 MANUAL DE AUDITORIA DA AGE – MT - 2005 
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro – 24º Edição – Malheiros 

Editores; 
 PISCITELLI, Roberto Bocaccio. O controle interno na administração pública federal 

brasileira. Brasília, ESAF, 1988; 
 REIS, Heraldo da Costa. Áreas e Centros de Responsabilidade no Controle Interno das 

Entidades Governamentais, in leitura complementar, Lei 4320 Comentada, 28 Ed. 
IBAM, Rio de Janeiro. 1997; 

 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Manual de Auditoria de Desempenho. Brasília: 
BTCU/29/abril, 1998; 

 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Manual de Auditoria de Natureza Operacional. 
Brasília – Coordenadoria de Fiscalização e Controle - 2000 

 NOVAK, Michael. “A teologia da Criação na América Latina - II”. GHISI, Ademar. Anexo 
II da Ata nº 55/85 do Tribunal de Contas da União 

 SILVA, Lino Martins da. O Controle Interno no Setor Público: Situação, Reforma e 
Constituinte. Conferência no 7

o
 Congresso Nacional de Administração Fazendária. Rio 

de Janeiro,1986. 
 

 


