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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Objetivo do Manual Operacional de Auditoria 

O objetivo deste Manual Operacional é descrever e padronizar o Processo de 

Auditoria, conduzido pela Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI), apresentando as 

suas principais etapas e atividades, de forma a garantir uma atuação eficiente e eficaz da 

área. Destaca-se que não serão tratados, neste Manual, os trabalhos realizados pela 

Coordenadoria de Auditoria Geral que não correspondam a auditorias, como, por exemplo, 

atividades de monitoramento, apuração e realização de cursos.  

Adicionalmente, este Manual visa a operacionalizar e detalhar os conteúdos 

constantes do Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral (MA-01), relacionados ao 

Processo de Auditoria Interna e Consultoria, contribuindo para a padronização de 

entendimentos e práticas, porém sem restringir a autonomia de cada equipe de auditoria 

quanto à definição de métodos de trabalho.  

As diretrizes estabelecidas neste documento estão baseadas nas normas de 

auditoria vigentes, a exemplo das Normas Brasileiras de Contabilidade (expedidas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade), e das boas práticas adotadas pela Controladoria Geral 

da União (CGU) e demais órgãos de controle, em especial os de controle interno. 

 

1.2 Estrutura do Manual Operacional de Auditoria 

O presente Manual Operacional de Auditoria está dividido em 27 tópicos, sendo 

que o tópico 3 apresenta as atividades de auditoria interna governamental, quais sejam: 

avaliação e consultoria. Trata-se de um item teórico, o qual expõe os diferentes tipos de 

auditoria vigentes na Coordenadoria de Auditoria Geral. 

O tópico seguinte apresenta uma visão macro do Processo de Auditoria, 

enfatizando a entrada e as saídas do referido processo. A finalidade do tópico consiste em 

permitir que os agentes públicos da AUDI compreendam o processo como um todo, 

identificando as correlações entre as diversas etapas da auditoria.   

O item 5 deste Manual expõe os possíveis conflitos de interesse que podem surgir 

durante, ou até mesmo antes de iniciar o trabalho de auditoria.  Também estão previstas as 

medida mitigadoras (substituições no trabalho) para cada possível conflito.  
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Os tópicos 6 a 10.2 apresentam a realização das atividades de auditoria em si, 

desde a emissão da Ordem de Serviço (OS), que inicia os trabalhos, até a definição dos 

principais procedimentos de auditoria interna aplicáveis em AUDI, os quais permitem à 

equipe de auditoria obter provas suficientes e adequadas para fundamentar suas conclusões 

e recomendações.  

Os itens 10.3 e 25 dispõem sobre os papéis de trabalho, sua importância, estrutura 

e forma de arquivamento. Destaca-se que os papéis de trabalho devem embasar os 

trabalhos de auditoria e ser organizados de forma que qualquer pessoa prudente e 

informada, a qual não teve relação direta com o trabalho, tenha a devida compreensão 

sobre a auditoria. 

Ademais, as evidências, que embasam os achados de auditoria; os produtos 

intermediários (Nota de Auditoria), preliminar (Relatório Preliminar de Auditoria) e finais 

(Relatório de Auditoria, Nota Técnica); a análise da primeira e da segunda manifestações 

da Unidade Auditada, quando necessário; e a elaboração das respectivas recomendações 

estão detalhadas nos tópicos 10.4 a 21 deste Manual. 

Finalmente, os tópicos 22 a 24 deste Manual versam sobre as regras para 

anonimização e para publicação dos produtos finais, além de apresentar detalhes sobre a 

conclusão da Ordem de Serviço.  

 

2. ABREVIATURAS E SIGLAS 

AUDI  Coordenadoria de Auditoria Geral 

CA  Controlador Adjunto  

CAG         Coordenador de Auditoria Geral 

CE  Coordenador da Equipe 

CG  Controlador Geral do Município de São Paulo  

CGU  Controladoria-Geral da União 

COCIN Coordenadoria de Controle Interno 

DD  Diretor da Divisão 

GCGM Gabinete da Controladoria Geral do Município 

Hh  Horas homem  

IN   Instrução Normativa 

MA-01 Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral 
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MO-01 Manual Operacional de Recebimento e Tratamento de Demandas de 

Auditoria 

MO-02  Manual Operacional de Auditoria 

MO-03 Manual Operacional de Monitoramento de Recomendações e 

Contabilização de Benefícios 

OS  Ordem de Serviço 

POS  Proposta de Ordem de Serviço 

RF  Registro Funcional 

SEI  Sistema Eletrônico de Informações 

SI  Solicitação de Informação 

 

3. ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL 

A auditoria interna governamental é definida pela IN CGU nº 03/2017 como: 

 

[...] uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, 

desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 

organização. Deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem 

seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e 

disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de 

governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. 

 

Em consonância com o disposto na IN CGU nº 03/017, as atividades relacionadas 

à auditoria interna governamental devem ter como propósito o aumento e a proteção do 

valor organizacional das instituições públicas. Para tal, por meio dos trabalhos de auditoria 

interna, a AUDI busca identificar e minimizar as possibilidades de fraudes, erros ou 

práticas ineficazes das organizações e, dessa forma, aprimorar os processos de governança, 

de gerenciamento de riscos e de controles internos dos órgãos da Administração Pública 

Municipal e quaisquer organizações que, de qualquer forma, utilizem, arrecadem, 

guardem, gerenciem ou administrem recursos oriundos da Prefeitura Municipal de São 

Paulo. Ainda, de acordo com a Portaria CGM n° 27, de 21 de fevereiro de 2020, cabe à 

própria AUDI o acompanhamento da implementação das recomendações monitoráveis 

emitidas nos relatórios.  
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A seguir, serão abordadas, em maiores detalhes, as atividades de avaliação e 

consultoria. Destaca-se que a atividade de monitoramento será abordada em detalhes no 

Manual Operacional de Monitoramento de Recomendações e Contabilização de Benefícios 

(MO-03). 

 

3.1 Avaliação 

De acordo com a IN CGU nº 08/2017, o trabalho de avaliação pode ser definido 

como a obtenção e a análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou 

conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Em consonância com o disposto 

na IN CGU nº 03/2017, tais objetos de auditoria podem estar relacionados à execução de 

programas de governo; à regularidade, economicidade, eficiência e eficácia da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração 

Pública; à regularidade da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

entre outros. 

Ainda segundo a IN CGU nº 08/2017, as características do objeto de auditoria, 

bem como os objetivos e a delimitação do escopo do trabalho, são determinantes para a 

definição do tipo de avaliação que será realizado, sendo possível a utilização individual de 

um dos tipos ou uma combinação entre eles, conforme descritos a seguir: 

a) Contábil, Financeira, Orçamentária ou Patrimonial: busca a obtenção e 

a avaliação de evidências a respeito das informações contábeis, financeiras, 

orçamentárias e patrimoniais produzidas por órgãos e entidades da Administração, 

que serão avaliados quanto à adequabilidade e conformidade com os dispositivos 

legais que regem a Contabilidade Pública. Tais trabalhos têm por finalidade 

proporcionar à Administração uma gestão fiscal mais responsável, que pressupõe 

ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Em AUDI, tais atividades são 

exercidas através de análises contábeis, planejadas com base em indicativos de 

fragilidades encontradas na execução orçamentária, abrangendo trabalhos que 

envolvem, por exemplo, inscrição em Restos a Pagar e a utilização do elemento 

de Despesa 92 - Despesas de Exercícios Anteriores por unidades da 

Administração Direta e Indireta; análises dos Relatórios de Gestão Fiscal 

elaborados quadrimestralmente, a fim de verificar se estão de acordo com as 

exigências constantes na Lei Federal Complementar nº 101, de 04 de maio de 
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2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e orientações da Secretaria do Tesouro 

Nacional - STN, atendendo a solicitação do Controlador Geral do Município; 

análises da adequação das prestações de contas de utilização de recursos 

municipais no aspecto de normas contábeis aplicáveis, realizadas a partir de 

demandas pontuais oriundas dos próprios órgãos ou entidades da Prefeitura de 

São Paulo; 

b) Conformidade/Compliance: visa à obtenção e à avaliação de evidências 

para verificar se certas atividades financeiras ou operacionais de um objeto de 

auditoria selecionado obedecem às condições, às regras e aos regulamentos a ele 

aplicáveis. 

c) Operacional ou de Desempenho: obtém e avalia evidências a respeito da 

eficiência e da eficácia das atividades operacionais de um objeto de auditoria, 

podendo ser este, por exemplo, um órgão ou uma entidade, um departamento, 

uma política pública, um processo ou uma atividade. Possui a finalidade de 

verificar se os objetivos estabelecidos vêm sendo alcançados. Fornece análises 

objetivas para auxiliar a administração a melhorar seu desempenho e suas 

operações, reduzir custos, facilitar a tomada de decisões e a adoção de medidas 

corretivas pelas partes responsáveis. Esse tipo de avaliação envolve uma 

variedade de temas e de metodologias. 

 

3.2 Consultoria 

A atividade de consultoria, de acordo com a IN CGU nº 08/2017, consiste em 

assessoramento, aconselhamento e outros serviços relacionados, fornecidos à alta 

administração, com a finalidade de adicionar valor às operações da unidade. 

Por conta da natureza dos trabalhos sob sua responsabilidade, os servidores da 

AUDI entram em contato com uma grande variedade de temas essenciais para o 

funcionamento das organizações, envolvendo análises relacionadas à conformidade a 

normas e legislações e a outros temas complexos e relevantes para as unidades, como 

controles internos e riscos. Com o intuito de se beneficiar deste know how, é possível que a 

alta administração das Unidades Auditadas solicite, por meio do serviço de consultoria, 

suporte, aconselhamento e apoio destes servidores no trato desses e outros assuntos que 

avaliem impactar as suas atividades de forma relevante. Segundo a IN CGU nº 03/2017, 

“os serviços de consultoria devem abordar assuntos estratégicos da gestão, como os 
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processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos e ser 

condizentes com os valores, as estratégias e os objetivos da Unidade Auditada”. No 

entanto, é importante ressaltar que, ao prestar serviços de consultoria, a AUDI não deve 

assumir qualquer responsabilidade que seja própria da administração da Unidade Auditada. 

 

4. PROCESSO DE AUDITORIA 

O processo de auditoria, em resumo, envolve desde o recebimento da Proposta de 

Ordem de Serviço e a elaboração da Ordem de Serviço (OS), pela Diretoria de Divisão 

Técnica, até a publicação do produto final da auditoria e a conclusão da OS.  

Este tópico expõe uma visão macro do Processo de Auditoria, sendo que o 

detalhamento de cada etapa é apresentado ao longo deste Manual.  

 

4.1 Entrada do Processo - Proposta de Ordem de Serviço (POS) 

Regra geral, o processo de auditoria inicia-se a partir das informações contidas na 

Proposta de Ordem de Serviço (POS).  

A POS é uma das saídas do processo estabelecido no Manual Operacional de 

Recebimento e Tratamento das Demandas de Auditoria (MO-01) e contém, dentre 

outras informações, a origem da demanda e a descrição sucinta do objeto do trabalho a ser 

realizado. 

Em regra, a POS gera uma Ordem de Serviço (OS), ou seja, uma nova auditoria. 

É na OS que o Diretor da Divisão (DD) define o objeto e as diretrizes do trabalho, com o 

auxílio, se necessário, da equipe de auditoria. 

Apesar de, normalmente, uma POS gerar uma OS, existem exceções. Por 

exemplo, no caso de perda do objeto, há a descontinuidade do processo e o encerramento 

da demanda (vide tópico 6.7), o qual deve ser devidamente justificado. 

Destaca-se que, quando já houver POS emitida, o encerramento da demanda é de 

responsabilidade do Diretor de Divisão, que, de acordo com a necessidade, pode solicitar o 

auxílio de agente público de sua divisão. O documento contendo a justificativa para o 

encerramento deve ser revisto e aprovado pelo Coordenador Geral de Auditoria e 

devidamente arquivado, assim como eventuais documentos correlatos. 

As atividades relacionadas à POS estão apresentadas no quadro a seguir: 
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Quadro 01 – Atividades relacionadas à POS. 

TRATAMENTO DA PROPOSTA DE ORDEM DE SERVIÇO 

Seq. Atividade Responsável 

1 
Selecionar, a partir da lista de demandas priorizadas de cada 

Divisão, a próxima demanda a ser atendida. 

Diretor de 

Divisão 

2 
Em casos excepcionais, como na perda do objeto, deve-se 

encerrar a demanda. 

Diretor de 

Divisão 

Orientações: 

2 - O Diretor de Divisão pode solicitar a opinião/auxílio da equipe de auditoria. 

Fonte: O Autor. 

 

 

4.2 Saídas do Processo (Produtos Finais) 

Conforme descrito no Manual da Coordenadoria de Auditoria Geral (MA-01), 

os produtos finais vigentes na AUDI são: o Relatório de Auditoria (RA) e a Nota 

Técnica (NT). 

O RA apresenta as conclusões da equipe de auditoria, elaboradas após a avaliação 

da manifestação formal da Unidade Auditada acerca dos achados de auditoria de não-

conformidade. Junto ao RA, é elaborado o Plano de Ação, o qual consiste em uma 

planilha contendo eventuais recomendações à Unidade Auditada e as providências que 

serão por elas tomadas. 

A NT é utilizada apenas para os casos em que não há achados de auditoria de não-

conformidade. 

Os produtos finais, bem como todas as etapas relacionadas, serão devidamente 

detalhados ao longo deste manual. 
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4.3 Síntese das Principais Etapas e Fluxograma 

De forma resumida, o Processo de Auditoria inicia-se com a elaboração da Ordem 

de Serviço pelo Diretor da Divisão a partir da POS. Uma vez aberta a OS, é emitido o 

Ofício de Apresentação da equipe de auditoria, a qual deve elaborar o planejamento inicial 

da auditoria, sendo que sua execução se inicia após a aprovação do planejamento inicial 

pelo supervisor. 

Durante o planejamento, recomenda-se à equipe de auditoria a realização de uma 

reunião inicial com a Unidade Auditada, para a apresentação de informações referentes ao 

objeto da auditoria. Destaca-se que tal reunião, apesar de não obrigatória, é altamente 

recomendável. 

Após finalizada a etapa de planejamento, a equipe de auditoria deve, então, 

executar a auditoria: realizar visitas in loco, elaborar Solicitações de Informações, realizar 

a análise de documentos, além de outras atividades que considerar necessárias para atender 

às diretrizes definidas na OS e ao escopo estabelecido.  

Regra geral, a equipe de auditoria identifica achados de auditoria de não-

conformidade que necessitam da manifestação da Unidade Auditada. Nesse caso, é 

elaborado um Relatório Preliminar de Auditoria, que resultará, após a análise da 

manifestação da Unidade Auditada, no produto final: Relatório de Auditoria, contendo 

também as eventuais recomendações emitidas pela equipe.  

Quando não houver achados de auditoria de não-conformidade, a equipe de 

auditoria elabora outro produto final, qual seja, a Nota Técnica. 

Uma vez elaborado e aprovado o produto final da auditoria, este deve ser 

publicado no site da CGM (salvo exceções justificadas), possibilitando a ampla divulgação 

do documento.  

Destaca-se que, ao longo do processo de auditoria, a equipe pode realizar 

solicitações urgentes, inclusive sugerir a interrupção imediata de atos, por meio da 

elaboração e emissão de uma Nota de Auditoria.    

Ao final da auditoria, a equipe deve concluir a pasta corrente, com o 

arquivamento dos papéis de trabalho.  

O processo de Auditoria pode ser representado através do fluxograma abaixo, 

contendo as principais etapas.  
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Fluxograma 01 – Processo de Auditoria (simplificado) 

 

Fonte: O Autor.
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O desmembramento de cada etapa da auditoria, com suas atividades e a definição 

dos respectivos responsáveis, estão devidamente detalhados nas seções seguintes. 

 

5. CONFLITO DE INTERESSES 

A análise de conflito de interesses visa a garantir que qualquer agente público de 

AUDI que tenha relação direta com o trabalho seja imparcial e independente para evitar a 

perda da autonomia técnica ou de objetividade. 

De acordo com a NBC P1: 

1.2.1 – O auditor deve ser independente, não podendo deixar-se 

influenciar por fatores estranhos, por preconceitos ou quaisquer outros 

elementos materiais ou afetivos que resultem perda, efetiva ou aparente, 

de sua independência. 

 

Em regra, esses agentes públicos devem avaliar seu próprio grau de 

independência e a existência de conflito de interesses quando: 

● Diretor de Divisão: da elaboração da Ordem de Serviço. 

● Coordenador de AUDI: da aprovação/ratificação da Ordem de Serviço. 

● Supervisor: da designação do Supervisor do Trabalho. 

● Membros da Equipe de Auditoria: da designação da Equipe de Auditoria.  

 

De acordo com a NBC P1, o auditor deve ser independente, não podendo deixar-

se influenciar por fatores estranhos, por preconceitos ou quaisquer outros elementos 

materiais ou afetivos que resultem em perda, efetiva ou aparente, de sua independência. 

Dessa forma, em regra, o trabalho deve ser recusado caso existam potenciais prejuízos à 

autonomia técnica ou à objetividade. 

Nesse sentido, à semelhança do que está disposto na referida norma, estão 

impedidos de executar o trabalho de auditoria os servidores da AUDI que tenham tido, em 

relação à Unidade Auditada (órgãos/entidades públicas municipais), nos últimos 24 

meses: 

a) vínculo conjugal ou de parentesco consanguíneo em linha reta, sem limites de 

grau, em linha colateral até o 3º grau e por afinidade até o 2º grau, com 
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administradores, acionistas, sócios ou com empregados que tenham ingerência na 

sua administração ou nos negócios ou sejam responsáveis por sua contabilidade; 

b) relação de trabalho como servidor, comissionado ou prestador de serviço 

(empregado, administrador ou colaborador assalariado), ainda que esta relação 

seja indireta; 

c) participação direta ou indireta como acionista ou sócio; 

d) interesse financeiro direto, imediato ou mediato, ou substancial interesse 

financeiro indireto, compreendida a intermediação de negócios de qualquer tipo e 

a realização de empreendimentos conjuntos; 

e) função ou cargo incompatível com a atividade de auditoria;  

f) qualquer outra situação de conflito de interesses no exercício da auditoria. 

 

Nos casos citados acima, o servidor da AUDI deve declarar-se impedido e recusar 

o trabalho, sendo necessária a formalização de tal recusa e da respectiva justificativa. É 

essencial que o documento gerado seja guardado nos papéis de trabalho. Destaca-se que 

tais situações de conflito de interesses podem ocorrer por parte do Coordenador Geral da 

AUDI, do Diretor da Divisão ou da equipe de auditoria.   

 

5.1 Coordenador Geral da AUDI 

No caso da existência de conflito de interesses por parte do Coordenador Geral da 

AUDI, o agente público responsável pela revisão/aprovação do produto da auditoria, da 

Ordem de Serviço, de Ofícios e de outros documentos, será o Diretor da Divisão 

relacionada à OS. Nesse caso, o papel de Supervisor deverá exercido por agente público 

diverso do Diretor de Divisão. 

 

5.2 Diretor de Divisão  

No caso da existência de conflito de interesses por parte do Diretor de Divisão, o 

agente público que irá substituí-lo será o coordenador da respectiva divisão, assumindo as 

atribuições relacionadas à Ordem de Serviço, à aprovação do planejamento da respectiva 

auditoria, entre outras descritas neste manual. 
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5.3 Supervisor do Trabalho 

No caso da existência de conflito de interesses por parte do Supervisor do 

Trabalho, o Diretor da Divisão deverá designar outro agente público de AUDI para a 

função. 

 

5.4 Equipe de Auditoria  

No caso da existência de conflito de interesses por parte da equipe de auditoria ou 

por qualquer de seus membros, o Diretor da Divisão deverá designar outra equipe ou 

membro da mesma divisão. 

 

 

6. ORDEM DE SERVIÇO 

A Ordem de Serviço (OS) é o documento emitido pela AUDI que indica o início 

do processo de auditoria, devendo, portanto, compor os papéis de trabalho da respectiva 

auditoria. Regra geral, esse documento deve ser elaborado e assinado pelo Diretor de 

Divisão, o qual pode solicitar a opinião/auxílio da equipe de auditoria designada para sua 

elaboração. Uma vez elaborada a OS, esta também deve ser revisada e assinada pelo 

Coordenador de AUDI e aprovada pelo Controlador Geral, em atendimento ao disposto no 

Decreto Municipal nº 59.496/2020. 

A Ordem de Serviço apresenta a síntese das principais diretrizes e informações 

acerca do trabalho de auditoria, servindo de suporte ao planejamento inicial. Destaca-se 

que a AUDI realiza o controle de todas as OSs emitidas, por meio de um banco de dados, o 

que permite um controle dos trabalhos iniciados, em execução e concluídos, além de 

facilitar consultas posteriores.   

O quadro a seguir apresenta as principais atividades relacionadas à abertura da 

Ordem de Serviço. 
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Quadro 02 – Atividades relacionadas à abertura da Ordem de Serviço. 

ABERTURA DA ORDEM DE SERVIÇO 

Seq. Atividade Responsável 

1 
Alocar a equipe de auditoria, definindo o supervisor, o 

coordenador da equipe e os demais membros. 

Diretor de 

Divisão 

2 

Analisar a POS, assim como os documentos que deram origem 

à demanda. Fazer o levantamento de outras informações 

relacionadas ao objeto. 

Diretor de 

Divisão 

3 Definir o objeto e as diretrizes da OS. 
Diretor de 

Divisão 

4 

Elaborar, assinar e encaminhar a OS, em Processo SEI 

específico, formalizando o objeto e as diretrizes da auditoria, os 

integrantes da equipe e o supervisor da auditoria. 

Diretor de 

Divisão 

5 
Revisar, assinar a OS e encaminhá-la ao Controlador Geral 

(SEI). 

Coordenador 

de AUDI 

6 Aprovar a OS (SEI). 
Controlador 

Geral 

7 
Manter a OS aprovada nos papéis de trabalho, em pasta corrente 

eletrônica. 

Coordenador 

da Equipe 

8 Atualizar o banco de dados de OS. 
Coordenador 

de AUDI 

9 
Em casos excepcionais, como na perda do objeto, deve-se 

proceder ao encerramento da demanda. 

Diretor de 

Divisão 

Orientações: 

1 - Regra geral, a equipe de auditoria é composta por 2 membros (1 coordenador e 1 

membro). 

1 a 3 - O Diretor de Divisão pode solicitar a opinião/auxílio da equipe de auditoria para 
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elaboração da OS. 

4 - O processo SEI contendo a Ordem de Serviço será posteriormente relacionado a outro 

processo SEI, sendo que este último iniciará com o Ofício de Apresentação e outros 

documentos relacionados à respectiva auditoria, consistindo em um meio de comunicação 

com a Unidade Auditada. 

7 - A OS é um documento de uso interno da AUDI, não sendo apresentado à área 

auditada. 

Fonte: O Autor. 
 

 

6.1 Estrutura da Ordem de Serviço 

A Ordem de Serviço (OS) deve conter as seguintes informações:  

a) a origem da demanda, por exemplo: Interna ou Externa (Ouvidoria, Gabinete da 

CGM, MPE, TCM, entre outros); 

b) a Unidade Auditada; 

c) o objeto da auditoria; 

d) as diretrizes para a auditoria; 

e) os auditores que comporão a equipe de auditoria e o responsável pela supervisão 

do trabalho. 

 

À semelhança do que dispõe a IN CGU nº 08/2017, essa formalização visa à 

organização interna e tem como destinatário a equipe de auditoria.  

 

6.1.1 Objeto da Auditoria 

O objeto da auditoria consiste na identificação da demanda, e não deve possuir 

caráter genérico, vagueza ou imprecisão capazes de inviabilizar o planejamento da 

auditoria. 

Destaca-se que o detalhamento e a extensão do trabalho serão definidos 

posteriormente pela equipe, após o planejamento, no escopo da auditoria.  
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6.1.2 Diretrizes da Auditoria 

 Uma vez definido o objeto da auditoria, e baseado nas informações prévias para o 

cadastro da Proposta de Ordem de Serviço, para a abertura da Ordem de Serviço e outras 

informações disponibilizadas em AUDI, o Diretor de Divisão terá condições de determinar 

as diretrizes do trabalho de auditoria, as quais deverão ser consideradas, em conjunto com 

a avaliação dos riscos e dos controles associados ao objeto, para a delimitação do escopo 

pela equipe de auditoria. 

À semelhança que dispõe a IN CGU º 008/2017, as diretrizes contêm questões a 

que a auditoria pretende responder, deixando claro o propósito da auditoria. Ademais, 

as diretrizes devem ser concisas, realistas e sem ambiguidades. Sua importância consiste 

em direcionar o escopo, os testes de auditoria, o tempo, os recursos e as competências 

necessárias da equipe, a metodologia e a natureza do trabalho de auditoria; além de 

orientar a formulação dos achados de auditoria. 

À semelhança do que dispõe o referido normativo, o Diretor de Divisão deve 

atentar-se aos seguintes aspectos, ao desenvolver as diretrizes do trabalho:  

a) observar que as diretrizes do trabalho estão relacionadas ao objetivo geral 

definido no Plano da Auditoria Interna (PAINT) e devem estar em harmonia com 

os objetivos do objeto auditado. Para os trabalhos de auditoria não previstos 

inicialmente no plano, as diretrizes do trabalho devem ser elaboradas para atender o 

aspecto específico que o motivou; 

b) considerar as expectativas das partes interessadas; 

c) considerar a possibilidade de ocorrência de erros significativos, fraudes e não 

conformidades relacionadas ao objeto da auditoria. 

 

6.2 Equipe de Auditoria 

Regra geral, a equipe de auditoria é formada por dois membros, sendo um deles o 

coordenador da equipe. Destaca-se que as atribuições dos membros e do coordenador da 

equipe estão descritas nos subtópicos seguintes.  

Excepcionalmente, a auditoria pode ser realizada por apenas um membro, quando 

o objeto for simplificado e de baixo risco. Também existem outros casos em que a alta 

complexidade, urgência e risco do objeto demandam uma equipe de auditoria formada por 

mais de dois membros. 
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6.2.1 Atribuições dos Membros da Equipe 

A equipe de auditoria é formada por agentes públicos a quem cabe, dentre outras 

atribuições, executar o trabalho de auditoria, desde a fase de planejamento inicial até a 

conclusão da pasta corrente eletrônica (vide Fluxograma 01), coletando e analisando 

informações, e elaborando os produtos intermediários/finais e os papéis de trabalho da 

auditoria.  

Enfatiza-se que os membros da equipe devem ater-se ao objeto e às diretrizes da 

auditoria, além de definir o escopo do trabalho, no momento da elaboração do 

planejamento inicial, conforme disposto no item 9 deste Manual.  

Em regra, a equipe de auditoria é formada por um coordenador da equipe e os 

demais membros. Também participam, indiretamente, o Supervisor e o Coordenador de 

AUDI, cujas atividades estão descritas nos itens 6.3 e 6.4 deste Manual.  

 

6.2.2 Atribuições do Coordenador da Equipe 

O coordenador da equipe é o membro da equipe de auditoria que, além das 

atribuições relacionadas à execução do trabalho de auditoria, é o principal responsável pelo 

contato com a Unidade Auditada, por meio do SEI, e-mail institucional, reuniões e 

videoconferências online oficiais. Ademais, caso ocorra a reunião inicial com a Unidade, 

descrita no tópico 9.1.1.1Reunião Inicial com a Unidade deste Manual, será ele, em regra, 

o responsável pela condução da referida reunião. 

Adicionalmente, o coordenador da equipe, em conjunto com os demais membros 

da equipe, deve tomar certas decisões relacionadas à condução do trabalho, como por 

exemplo, a ordem cronológica de execução das atividades de auditoria, além de fazer a 

interface entre a equipe e o supervisor. 

 

6.3 Atribuições do Supervisor 

O Supervisor, geralmente o Diretor de Divisão, utilizando-se de seus 

conhecimentos técnicos e experiência, é responsável por verificar o cumprimento da 

totalidade do escopo do trabalho, a qualidade do produto da auditoria e acompanhar o 

desenvolvimento dos trabalhos pela equipe. Também é responsável por revisar o produto 
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intermediário/final de auditoria e auxiliar na resolução de eventuais problemas que 

surgirem no decorrer da auditoria. 

O Supervisor tem a atribuição de recomendar a aprovação, aprovação com 

ressalvas ou reprovação dos produtos de auditoria ao Coordenador de AUDI. Os motivos 

que levaram a divergência de conclusão entre o Supervisor e a Equipe de Auditoria devem 

ser expostos ao Coordenador de AUDI (vide tópico 21.4). 

 

6.4 Atribuições do Coordenador de AUDI 

O Coordenador de AUDI tem a função de realizar uma segunda revisão do 

produto intermediário/final da auditoria, propondo sugestões de melhoria ou realizando 

questionamentos, além de também auxiliar na resolução de eventuais problemas que 

surgirem no decorrer dos trabalhos. Além de revisar o produto de auditoria, ele também o 

aprova. 

O Coordenador de AUDI, com sua visão estratégica, verifica se o conteúdo do 

produto de auditoria contribuirá para a melhoria dos controles internos e da gestão da 

Unidade Auditada. 

 

6.5 Fluxo de Elaboração/Revisão/Aprovação da Ordem de Serviço  

O fluxograma a seguir apresenta a responsabilidade pela elaboração, revisão e 

aprovação da Ordem de Serviço (OS).   

Conforme demonstrado, o Diretor de Divisão, ao elaborar a Ordem de Serviço, 

pode solicitar a opinião/auxílio da equipe de auditoria. Uma vez elaborado, o documento é 

encaminhado para a Coordenador de AUDI para revisão e assinatura e, posteriormente, 

encaminhado para o Controlador Geral para aprovação.  

Uma vez aprovada a OS, o Diretor de Divisão responsável deve encaminhar a OS 

à equipe designada, para que esta inicie as tratativas relativas ao planejamento dos 

trabalhos (tópico 9). 
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Fluxograma 02 – Atividades relacionadas à abertura da Ordem de Serviço. 

 

Fonte: O Autor. 
 

 

6.6 Alterações na Ordem de Serviço 

Caso sejam necessárias alterações no objeto e/ou nas diretrizes da OS, a equipe de 

auditoria, conjuntamente com o respectivo Diretor de Divisão, deve avaliar e prever o 

tempo e os recursos que seriam necessários para a conclusão da demanda adicional. 

Essas alterações podem ser decorrentes, por exemplo, de novas informações que 

ampliem a demanda original, ou podem ocorrer quando, no decorrer da auditoria, durante 

as visitas técnicas e a análise de documentos, a equipe identificar eventuais riscos, 

irregularidades ou fragilidades não relacionadas às diretrizes originais.  

Caso a possível alteração no objeto e/ou nas diretrizes demande um prazo 

adicional expressivo, tanto a equipe quanto o respectivo Diretor devem avaliar a 

possibilidade de gerar uma nova demanda à qual será dado tratamento conforme o MO-01. 

Se confirmada a necessidade de alteração da OS, o documento deve ser 

novamente submetido à ratificação do Coordenador de AUDI e à aprovação do 

Controlador Geral do Município.  
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6.7 Encerramento da Demanda (POS) 

Via de regra, toda POS gera uma OS, que, por sua vez, origina uma auditoria. 

Entretanto, existem exceções, como no caso de perda do objeto, havendo a 

descontinuidade do processo e encerramento da demanda, o qual deve conter, 

principalmente, o motivo de tal encerramento. 

Neste caso, o Diretor de Divisão poderá propor o cancelamento/encerramento da 

Proposta de Ordem de Serviço ao Coordenador de AUDI. 

Destaca-se que os documentos relativos ao encerramento da Proposta de Ordem 

de Serviço devem constar dos papéis de trabalho. O fluxo para o encerramento da Proposta 

de Ordem de Serviço está representado a seguir:  

 

Fluxograma 03 – Atividades relacionadas ao encerramento da demanda (POS). 

 

Fonte: O Autor. 

 

 

7. OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO 

Aprovada a Ordem de Serviço, o Diretor de Divisão deve expor o documento à 

respectiva equipe de auditoria e, posteriormente, notificar a Unidade Auditada do início da 

auditoria, mediante o envio do Ofício de Apresentação da Equipe. 

O Ofício de Apresentação é o documento de comunicação que informa à Unidade 

Auditada o objeto da auditoria e a composição da equipe de auditoria.  
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7.1 Estrutura do Ofício 

O Ofício de Apresentação, documento que inaugura o processo SEI criado para a 

comunicação com a Unidade Auditada, possui as seguintes informações: 

- destinatário (geralmente o Chefe de Gabinete da Unidade Auditada);  

- assunto (apresentação da equipe de auditoria à Unidade Auditada); 

- identificação da equipe de auditoria, inclusive o coordenador da equipe;  

- objeto da auditoria;  

- solicitação à Unidade Auditada para o fornecimento de documentos, informações 

e recursos necessários à execução da auditoria.  

 

7.2 Fluxo de Elaboração/Assinatura/Encaminhamento do Ofício  

O Diretor de Divisão deve elaborar o Ofício de Apresentação no SEI, assinar 

eletronicamente o documento e disponibilizá-lo para o Coordenador de AUDI. O 

Coordenador, por sua vez, também deve assinar eletronicamente o documento, o qual será, 

então, encaminhado para o Chefe de Gabinete (ou cargo equivalente) da Unidade a ser 

auditada, informando, dessa maneira, a realização dos trabalhos de auditoria.    

A equipe de auditoria, de posse do Ofício de Apresentação, deve guardar o 

documento como papel de trabalho.  

 

Quadro 03 – Atividades relacionadas ao Ofício de Apresentação. 

OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO 

Seq. Atividade Responsável 

1 
Elaborar o Ofício de Apresentação no processo SEI criado para 

a comunicação com a Unidade Auditada. 

Diretor de 

Divisão 

2 Assinar eletronicamente o Ofício de Apresentação no SEI. 
Diretor de 

Divisão 

3 Assinar eletronicamente o Ofício de Apresentação no SEI. 
Coordenador 

de AUDI 
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4 
Encaminhar o Ofício de Apresentação ao Chefe de Gabinete 

(ou cargo equivalente) da área a ser auditada. 

Diretor de 

Divisão 

5 Guardar o Ofício de Apresentação como papel de trabalho. Equipe 

Fonte: O Autor. 
 

 

8. RISCO DO TRABALHO DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL 

O risco do trabalho de auditoria governamental (risco de auditoria) é o risco de 

que o auditor expresse uma conclusão inapropriada caso a informação sobre o objeto 

contenha distorções relevantes. Em um trabalho de asseguração razoável, o auditor reduz o 

risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo nas circunstâncias, de modo a obter 

segurança razoável de confiabilidade para expressar sua conclusão. 

De acordo com a NBC TA - Estrutura Conceitual, o risco do trabalho de 

asseguração pode ser representado pelos componentes abaixo, “embora nem todos estes 

componentes estejam necessariamente presentes ou sejam significativos para todos os 

trabalhos de asseguração”:  

[...] (a) o risco de que a informação sobre o objeto analisado contenha 

distorções relevantes, o que, por sua vez, consiste em: 

(i) risco inerente: é suscetibilidade da informação sobre o objeto a uma 

distorção relevante, pressupondo que não haja controles relacionados; e 

(ii) risco de controle: é o risco de que uma distorção relevante possa 

ocorrer e não ser evitada, ou detectada e corrigida, em tempo hábil, por 

controles internos relacionados; e 

(b) risco de detecção: é o risco de que o auditor independente não detecte 

uma distorção relevante existente. 

Logo, o risco deve ser reduzido a um nível aceitavelmente baixo para que os 

fundamentos utilizados para embasar as conclusões tenham confiabilidade razoável. 
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8.1 Identificação e Avaliação dos Riscos de Auditoria 

Para que a equipe de auditoria alcance um nível aceitavelmente baixo de risco do 

trabalho de auditoria governamental, ao longo da auditoria devem ser identificados e 

avaliados os riscos de distorções relevantes e de detecção. A identificação e avaliação dos 

riscos de auditoria começam na fase de planejamento e finalizam com a execução da 

auditoria, quando as informações obtidas pela equipe de auditoria foram adequadas e 

suficientes. 

Com as informações obtidas na análise preliminar do objeto de auditoria, será 

possível a equipe de auditoria avaliar os riscos inerentes ao objeto, ou seja, os riscos 

próprios da atividade (objeto) em análise. 

Para a avaliação dos riscos inerentes, deve ser analisada a susceptibilidade das 

operações a erros importantes independentemente dos efeitos dos controles internos.  Os 

aspectos para essa análise incluem: complexidade das operações, sensibilidade das 

operações, requisitos legais e obrigatórios, grau de influência sofrida por outras 

áreas/operações, o modelo de operação e o histórico da Unidade Auditada. 

Ainda, com as informações obtidas na análise preliminar do objeto de auditoria e 

com o levantamento dos riscos inerentes, a equipe de auditoria deve realizar a análise 

inicial dos controles para avaliação do risco de controle. 

Com base na IN CGU nº 08/2017, a análise inicial dos controles consiste na 

verificação do modo como os controles foram planejados e estruturados e se o seu desenho 

é capaz de garantir segurança razoável de que os riscos relacionados ao objeto em questão, 

os riscos inerentes, estão sendo gerenciados a um nível aceitável. 

Assim, com base nessas informações e no julgamento profissional da equipe de 

auditoria, é possível avaliar inicialmente os controles internos e consequentemente o nível 

de risco de controle. 

Após a identificação dos componentes do risco de distorção relevante (risco 

inerente e risco de controle), pode-se avaliar o risco de auditoria, ou seja, o “risco de o 

auditor chegar a conclusões inválidas e/ou fornecer opiniões equivocadas com base no 

trabalho de auditoria realizado”. 

Os trabalhos de auditoria visam a obter segurança razoável, não absoluta, de que 

os dados auditados estão corretos. Assim sendo, a Equipe de Auditoria precisa lidar com o 

risco de não detectar algum erro existente (risco de detecção) e, portanto, de emitir uma 
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opinião inapropriada. Para evitar que isso ocorra, os auditores devem ter como objetivo 

reduzir o risco de auditoria a um nível aceitável. 

O único risco controlável pela equipe de auditoria é o risco de detecção, por isso 

deve ser avaliada a melhor abordagem de auditoria (natureza, época e extensão dos 

procedimentos para coleta de evidências) a fim de reduzir o nível do risco de detecção e, 

consequentemente, o risco de auditoria. 

 

9. PLANEJAMENTO INICIAL DA AUDITORIA 

O planejamento é uma importante etapa do processo de auditoria, em que são 

definidas as principais atividades necessárias e estimados os seus respectivos prazos para 

atender a Ordem de Serviço, sendo essencial para gerar um produto de qualidade. Enfatiza-

se que o planejamento é um processo contínuo, o qual pode ser modificado e atualizado 

durante a execução da auditoria. 

De acordo com a IN CGU nº 08/2017: 

Para cada trabalho de auditoria previsto [...] deve ser realizado um 

planejamento específico, o qual deve estabelecer os principais pontos de 

orientação das análises a serem realizadas, incluindo, entre outras, 

informações acerca dos objetivos do trabalho, do escopo, das técnicas a 

serem aplicadas, das informações requeridas para os exames, do prazo de 

execução e da alocação dos recursos ao trabalho. 

O planejamento inicial cumpre as seguintes funções na auditoria, à semelhança do 

que dispõe a IN CGU nº 08/2017: 

 auxilia a equipe de auditoria a organizar adequadamente o trabalho 

de auditoria para que seja realizado de forma eficiente e eficaz; 

 permite identificar os recursos necessários e a assegurar a 

eficiência do seu uso; 

 permite a elaboração de cronogramas de trabalho realistas; 

 auxilia a equipe a dedicar atenção apropriada às áreas mais 

importantes da auditoria; 

 auxilia a equipe a identificar e a resolver tempestivamente 

problemas potenciais; 
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 apoia a equipe na tomada de decisão a respeito de mudanças que 

venham a ocorrer durante o trabalho. 

Dessa forma, para cumprir essas funções e realizar adequadamente o 

planejamento, é necessário dividi-lo em três etapas: 

 análise preliminar do objeto de auditoria; 

 definição do escopo de auditoria; 

 elaboração do Cronograma de Atividades. 

 

Além das definições e orientações apresentadas na sequência deste tópico, a 

equipe deve também atentar-se às orientações gerais constantes do tópico 0, as quais são 

aplicáveis tanto à etapa de planejamento quanto à etapa de execução dos trabalhos de 

auditoria. 

 

9.1 Análise Preliminar do Objeto de Auditoria 

A partir do objeto de auditoria e das diretrizes definidas na Ordem de Serviço 

recebida, a equipe de auditoria deve recorrer às informações disponíveis sobre o objeto de 

auditoria e sobre a Unidade para a elaboração do escopo da auditoria, definição da 

metodologia de auditoria a serem realizados e dos recursos necessários para a realização da 

auditoria, seguindo as diretrizes estabelecidas na OS. 

Inicialmente, a equipe de auditoria deve utilizar as informações que serviram de 

base para a abertura da Ordem de Serviço. Posteriormente, a equipe deve levantar as 

informações relevantes para a execução do trabalho referentes à Unidade e ao objeto de 

auditoria, como as seguintes: 

 o tipo e a extensão dos problemas identificados em auditorias 

anteriores correlatas ao objeto ou à Unidade Auditada;  

 trabalhos de auditoria elaborados por outros órgãos (órgãos de 

controle externo ou controle interno próprio da unidade); 

 recomendações pendentes de atendimento; 

 leis e regulamentos, normas, orientações, manuais e procedimentos 

internos, decisões de órgãos reguladores relacionados ao objeto de 

auditoria; 
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 jurisprudência de interesse; 

 estrutura organizacional da Unidade; 

 os processos relacionados ao objeto de auditoria, a adequação dos 

mecanismos de controle, os níveis de materialidade e dos riscos 

identificados; 

 responsáveis pelo objeto de auditoria; 

 ações e programas orçamentários envolvidos; 

 sistemas informatizados utilizados; 

 informações extraídas de sistemas corporativos, da imprensa, da 

internet. 

 

Muitas dessas informações também podem ser obtidas por meio de entrevistas e 

reuniões com os gestores e agentes públicos da Unidade Auditada ou por meio de visitas in 

loco. 

Apesar de não ser obrigatório, é recomendável que a equipe de auditoria realize o 

mapeamento do processo a ser auditado. Conforme dispõe a IN CGU Nº 008/2017:  

Mapear um processo significa desenhar a sequência de atividades, de 

decisões e de documentos, indicando o sentido de seu fluxo, de forma a 

deixar clara a relação entre todos esses elementos, de acordo com uma 

visão que parte do nível maior de detalhe para o menor. Trata-se, pois, da 

análise estruturada do objeto da auditoria, de seus componentes (agentes, 

responsáveis, atividades, processos, subprocessos, produtos, entre outros) 

e do relacionamento entre eles, de forma a torná-lo mais facilmente 

compreensível. 

Nesse sentido, o mapeamento possibilitará identificar os participantes envolvidos 

no processo e suas atribuições, os controles existentes, as oportunidades de melhoria, além 

de eventuais problemas relacionados ao objeto da auditoria. Auxiliará, também, no 

mapeamento dos riscos envolvidos. 

Caso a equipe de auditoria julgue pela insuficiência ou inadequação dos processos 

mapeados existentes na Unidade, ou caso a Unidade não tenha o mapeamento dos 

processos, a equipe deverá interagir com os agentes públicos da Unidade, de forma a 

confirmar o entendimento sobre o objeto de auditoria, bem como entender os processos, 

controles e riscos relacionados ao objeto de auditoria. 
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9.1.1 Interação com a Unidade no Planejamento Inicial 

A interação da equipe de auditoria com a Unidade durante o planejamento tem 

como objetivo obter informações suficientes sobre os processos, o objeto de auditoria, os 

riscos envolvidos e os controles adotados. Para a obtenção dessas informações, e para 

explicar o processo de auditoria à Unidade Auditada, é altamente recomendável a 

realização de uma reunião inicial. 

É provável que, apenas com a reunião inicial, a equipe de auditoria não consiga 

obter informações suficientes sobre o objeto de auditoria para realizar seu planejamento. 

Portanto, outras reuniões, visitas, solicitações de informações e questionamentos aos 

setores responsáveis sobre os processos podem ser necessários. 

 

9.1.1.1 Reunião Inicial com a Unidade 

Apesar de não ser obrigatória, a reunião inicial entre a equipe de auditoria e a 

Unidade Auditada é altamente recomendável, visto que tal reunião possibilita uma 

aproximação entre as partes, proporcionando maior cooperação entre elas. 

Adicionalmente, a reunião visa a sanar eventuais dúvidas da Unidade Auditada 

em relação à auditoria e da equipe de auditoria em relação à auditada. 

Para a solicitação e agendamento da reunião, a equipe de auditoria deve entrar em 

contato com o Chefe de Gabinete (ou cargo equivalente) da Unidade Auditada, via ligação 

telefônica ou e-mail corporativo. 

 

9.1.1.1.1 Objetivo e Pauta da Reunião 

A reunião inicial tem como objetivo comunicar aos representantes da Unidade 

Auditada que o trabalho de auditoria foi iniciado, além de apresentar informações acerca 

do processo de auditoria, obter informações sobre a Unidade Auditada e sanar eventuais 

dúvidas de ambas as partes. 

É importante a participação do Chefe de Gabinete ou cargo equivalente da 

Unidade Auditada na referida reunião, sendo que, sempre que possível, deve ser conduzida 

pelo coordenador da equipe de auditoria. 

A pauta da reunião inicial deve abranger, preferencialmente, os seguintes tópicos: 
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 apresentação da equipe de auditoria, inclusive indicando quem 

exercerá o papel de coordenador da equipe; 

 apresentação do objeto da auditoria; 

 apresentação do processo de auditoria, o direito à manifestação da 

Unidade, o produto final e a respectiva publicação; 

 solicitação do ponto focal da Unidade Auditada; 

 definição dos recursos e da estrutura necessários para os trabalhos 

de campo, tais como disponibilização de espaço físico, se for o 

caso; 

 tratativas sobre acesso a instalações físicas, documentos e 

informações, inclusive quando houver dados sigilosos; 

 obter informações sobre a estrutura organizacional da Unidade 

Auditada, bem como sobre os responsáveis das áreas relacionadas 

ao objeto de auditoria; 

 obter informações gerais sobre os processos, riscos e controles do 

objeto de auditoria. 

 

9.1.1.1.2 Ponto Focal da Unidade 

A equipe de auditoria deve entrar em contato com o Chefe de Gabinete ou cargo 

equivalente da Unidade Auditada (por ligação telefônica, e-mail ou reunião inicial), 

apresentar o objeto da auditoria e requisitar um ponto focal. 

Destaca-se que o ponto focal é um agente público da Unidade Auditada, indicado 

pelo Chefe de Gabinete ou cargo equivalente, para facilitar a comunicação entre a equipe 

de auditoria e a auditada. Nesse sentido, o ponto focal é o responsável por disponibilizar as 

informações, os documentos e os processos solicitados pela equipe para a execução da 

auditoria. 

Dessa maneira, a equipe de auditoria deve enfatizar que o ponto focal seja, 

preferencialmente, o agente público responsável pelo controle interno da Unidade 

Auditada. Isso porque, de uma forma geral, o controle interno da Unidade tem por 

finalidade: aperfeiçoar a gestão; promover padrões de ética, transparência e fortalecimento 

da integridade; e prevenir práticas irregulares. 

Uma vez indicado o ponto focal, a equipe de auditoria deve ter o cuidado de 

sempre copiar o Chefe de Gabinete (ou cargo equivalente) em todas as comunicações e 
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requisições, garantindo que este tenha ciência das atividades e solicitações realizadas pela 

equipe de auditoria e das respostas fornecidas pelo ponto focal.  

Se não houver a indicação de um ponto focal, todas as requisições, comunicações 

e Solicitações de Informações da equipe de auditoria devem ser realizadas via Chefia de 

Gabinete. 

 

9.1.1.1.3 Registro da Reunião 

A reunião inicial com a Unidade Auditada, caso ocorra, deve ser devidamente 

formalizada mediante registro da equipe de auditoria, o qual deve conter um resumo dos 

principais assuntos tratados, como as etapas do processo de auditoria, o objeto e o ponto 

focal, bem como conter as informações obtidas sobre o objeto de auditoria e a Unidade 

Auditada. 

Destaca-se que o registro da reunião deve ser guardado como papel de trabalho. 

 

9.1.1.2 Demais interações com a Unidade para o Planejamento Inicial 

Caso a equipe de auditoria julgue insuficientes as informações obtidas na reunião 

inicial e em pesquisas preliminares, é necessário que a equipe continue em contato com os 

responsáveis pelos processos relacionados ao objeto de auditoria e o ponto focal da 

Unidade, no intuito de obter maiores informações para a realização do planejamento 

inicial. 

Essas interações podem ser realizadas por meio da aplicação de procedimentos 

como: solicitações de informações, visitas in loco, entrevistas e reuniões, devendo ser 

mantidas até que a equipe de auditoria julgue pela suficiência e adequação das informações 

obtidas sobre o objeto de auditoria, seus processos, riscos e controles. 

 

9.2 Definição do escopo de auditoria 

Encerrada a análise preliminar do objeto de auditoria, a equipe de auditoria deverá 

definir o escopo do trabalho, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Ordem de 

Serviço e as informações obtidas na etapa anterior. 

O escopo da auditoria abrange todos os aspectos que deverão ser considerados 

para o cumprimento da Ordem de Serviço. Sempre que possível, o escopo deve responder 

aos seguintes questionamentos: quando, o quê, onde e quanto. 
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Ao determinar a abrangência da auditoria, a equipe deve definir objetivamente o 

que será e o que não será incluído, levando em consideração a existência de limites 

funcionais dos setores, limites dos processos, período de tempo e localizações geográficas 

a serem avaliadas. Assim, todas as informações obtidas na análise preliminar do objeto de 

auditoria, e que a equipe julgue relevantes, devem ser utilizadas para a definição do 

escopo. 

À semelhança do que dispõe a IN CGU nº 008/2017, é essencial que o escopo da 

auditoria contenha os principais controles capazes de mitigar os riscos inerentes ao objeto 

(os riscos próprios da atividade), ou seja, o escopo deve abranger aqueles controles que 

possuem desenho adequado e estão, aparentemente, em correto funcionamento. Também 

podem compor o escopo de auditoria os controles que servem para mitigar um grande 

número de riscos. 

Nessas situações, em que os controles existem e parecem adequados, os testes que 

prevalecerão no Cronograma de Atividades serão os testes de controle. 

Por outro lado, caso a equipe de auditoria identifique riscos inerentes altos com 

controles fracos ou inexistentes, a auditoria deve ser baseada na aplicação de 

procedimentos substantivos. Dessa forma, a equipe poderá identificar o impacto resultante 

da inexistência ou da inadequação dos controles. 

Assim, o escopo deve focar em pontos cruciais obtidos na análise preliminar do 

objeto de auditoria. Além disso, a delimitação do conteúdo do escopo, da sua extensão e da 

sua amplitude evita que a equipe de auditoria venha a ser questionada sobre aspectos que 

estavam fora desses limites definidos. Adicionalmente, o escopo deve ser suficiente para 

que as diretrizes da Ordem de Serviço sejam atendidas.  

 

9.3 Colaboração de Especialistas Externos à AUDI 

A equipe de auditoria, durante a etapa de planejamento inicial, pode concluir pela 

necessidade de participação de especialistas externos à AUDI, especialmente nos seguintes 

casos: 

 quando a equipe de auditoria não detiver conhecimentos ou 

habilidades técnicas específicas; 

 quando o aprendizado e a troca de experiências possibilitarem o 

enriquecimento dos trabalhos; 
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 quando a equipe entender que será despendido muito tempo e 

esforço para compreender um assunto específico que pode ser fácil 

e rapidamente esclarecido por um especialista. 

Tais especialistas externos correspondem a agentes públicos da Administração 

Pública Municipal, com habilidades, conhecimento e experiência em área específica, cujo 

trabalho nessa área é utilizado pela equipe de auditoria para ajudá-la a obter evidências de 

auditoria suficientes e apropriadas. 

À semelhança do que dispõe o CFC Nº 1.230 DE 27.11.2009, a equipe de 

auditoria deve avaliar se o especialista requisitado possui competência, habilidades e 

objetividade necessárias para fins da auditoria. Em relação à avaliação da objetividade, a 

equipe deve atentar-se aos interesses e relações que podem criar uma ameaça à 

objetividade desse especialista. 

Enfatiza-se que a equipe de auditoria não tem a sua responsabilidade reduzida 

pela utilização do trabalho de especialista externo à AUDI. Ademais, é a equipe que 

concluirá se o trabalho do especialista é adequado para fins de auditoria, constituindo 

evidência de auditoria apropriada. Caso o trabalho do especialista influencie nas decisões 

da equipe, o referido trabalho deve compor os papéis de trabalho. 

A previsão da necessidade de colaboração de especialistas externos à AUDI deve 

constar do planejamento inicial da auditoria, sendo que a efetiva solicitação de colaboração 

ocorrerá durante a execução dos trabalhos de auditoria. Essa necessidade será ratificada 

pelo Diretor responsável pela Ordem de Serviço, quando da aprovação do planejamento 

inicial da auditoria. 

 

9.4 Elaboração do Cronograma de Atividades 

Após a definição do escopo, a equipe de auditoria deve elaborar uma descrição 

sucinta das principais atividades previstas para o desenvolvimento dos trabalhos, como 

procedimentos, técnicas e testes, a qual deve constar de um Cronograma de Atividades. No 

referido documento, a equipe deve planejar as datas para a realização de cada atividade, 

possibilitando a previsão da quantidade de dias e horas demandadas para a execução da 

auditoria. Também devem ser previstos os recursos necessários para a execução da 

auditoria, por exemplo, para a logística das visitas in loco. Tal cronograma facilita a 

organização e o controle dos trabalhos efetuados pela equipe. 
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Dependendo do tipo de auditoria, a equipe deve determinar a extensão e a 

profundidade dos procedimentos de auditoria, devendo se basear na complexidade e no 

volume das operações; na natureza do item em exame; nos principais riscos e na avaliação 

preliminar dos controles a eles relacionados; na relação custo-benefício de realização dos 

procedimentos; na capacidade com que os procedimentos podem contribuir para o 

atendimento da Ordem de Serviço; e no grau de segurança e no tipo de evidência que se 

pretende obter, a fim de fundamentar sua opinião. 

Nesse contexto, no Cronograma de Atividades devem constar, à semelhança do 

que dispõe a IN CGU nº 008/2017:  

a) os procedimentos e os testes de auditoria necessários para identificar, analisar e 

documentar as informações durante a execução do trabalho, de modo a permitir a 

emissão da opinião pela equipe;  

b) os instrumentos necessários à aplicação dos testes para avaliar os controles 

internos selecionados, como: 

 roteiros de verificação; 

 checklist de análise documental; 

 roteiro de entrevista. 

 

Realizada a análise preliminar do objeto, definido o escopo da auditoria, 

eventualmente prevista a necessidade do especialista e elaborado o cronograma de 

atividades, a equipe de auditoria deve, então, determinar o prazo estimado para conclusão 

da auditoria, e remeter as informações (escopo, necessidade de especialista, cronograma de 

atividades e prazo estimado) ao diretor responsável pela Ordem de Serviço, para sua 

aprovação. 

Destaca-se que o prazo estimado para a realização da auditoria envolve desde a 

data de emissão da Ordem de Serviço, até a data prevista para a emissão do Relatório de 

Auditoria ou Nota Técnica. 

 

9.5 Aprovação do Diretor 

Conforme descrito ao final do tópico anterior, o Diretor responsável pela Ordem 

de Serviço deverá aprovar o planejamento proposto pela equipe, incluindo o escopo, a 

eventual necessidade de especialista, o cronograma de atividades e o prazo estimado.  
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É recomendável que seja realizada uma reunião entre Diretor e equipe de 

auditoria para apresentação das informações obtidas na análise preliminar de auditoria e 

dos aspectos considerados para a elaboração do escopo de auditoria, o cronograma de 

atividades e o prazo estimado. 

Como o Diretor deve avaliar tais informações apresentadas pela equipe de 

auditoria, ele pode recusar e propor adequações aos itens que compõem o planejamento 

inicial da auditoria. 

Nos casos em que o Planejamento Inicial aprovado prever a necessidade de 

especialista externo, o Diretor responsável comunicará o fato ao Coordenador de AUDI, 

que por sua vez, solicitará a requisição do Controlador Geral, o qual possui a seguinte 

competência, prevista na Lei nº 15.764/2013: 

 

Art. 138. Compete ao Controlador Geral: [...] 

VIII – requisitar, aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal, os agentes públicos, materiais e infraestrutura necessários ao 

regular desempenho das atribuições da Controladoria Geral do 

Município; [...] 

 

9.6 Ajustes Durante a Execução dos Trabalhos 

O planejamento inicial faz parte de um planejamento contínuo e mutável durante 

toda a auditoria, uma vez que a equipe pode tomar conhecimento de informações inéditas, 

até então desconhecidas, mas relevantes, durante a execução dos trabalhos. Dessa forma, o 

planejamento pode ser modificado e atualizado durante a execução da auditoria. 

A título exemplificativo, durante o curso dos trabalhos, o aprofundamento da 

compreensão sobre o objeto da auditoria pode gerar mudanças no planejamento inicial, 

sendo necessária, por exemplo, a análise de outros processos e legislações correlatas, e/ou 

visitas a outras unidades da Pasta Auditada, com consequente eventual alteração do 

escopo, e demandando uma carga maior de tempo para a execução das atividades.  

Ademais, como os membros da equipe normalmente se dedicam a mais de uma 

auditoria simultaneamente, eventuais alterações no planejamento de um trabalho podem 

impactar o cronograma de outras auditorias em andamento. Mudanças na programação de 

férias dos servidores e outras situações imprevisíveis também podem acarretar a 

necessidade de atualização do planejamento da auditoria. 
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Dessa forma, os casos de alteração do prazo estimado de conclusão da auditoria 

ou do escopo, pelos motivos elucidados ou outros que surgirem, devem ser encaminhados 

ao Diretor para aprovação, conforme tópico 9.59.4 deste manual. 

 

9.7 Fluxo do Planejamento da Auditoria 

O quadro abaixo detalha as etapas do planejamento da auditoria e os respectivos 

responsáveis: 

Quadro 04 – Atividades relacionadas ao planejamento da auditoria. 

PLANEJAMENTO INICIAL DA AUDITORIA 

Seq. Atividade Responsável 

1 

Realizar a análise preliminar do objeto e das diretrizes da 

auditoria, por meio de reunião e de levantamento de informações 

em sistemas, sites ou outras fontes de informações, como 

legislações, contratações, jurisprudências. 

Equipe 

2 Definir o escopo da auditoria. Equipe 

3 
Elaborar o Cronograma de Atividades e definir o prazo 

estimado para o término da auditoria. 
Equipe 

4 

Encaminhar o Planejamento Inicial (escopo, Cronograma de 

Atividades e prazo estimado) ao Diretor de Divisão, para 

aprovação. 

Coordenador 

da Equipe 

5 
Se necessário, realizar reunião com o Diretor de Divisão para 

apresentação e discussão do Planejamento Inicial. 
Equipe 

5 Aprovar o Planejamento Inicial da auditoria. 
Diretor de 

Divisão 

6 

Caso o Diretor de Divisão não seja o supervisor do trabalho, 

encaminhar o Planejamento Inicial da auditoria ao supervisor do 

trabalho, para conhecimento. 

Coordenador 

da Equipe 
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7 
Manter o Planejamento arquivado na pasta corrente eletrônica 

(papéis de trabalho). 

Coordenador 

da Equipe 

Orientações: 

2 e 3 - O planejamento inicial deve conter as atividades a serem desenvolvidas durante a 

auditoria, o respectivo local e dias/semanas necessários para execução das tarefas, além do 

H/H estimado de cada membro da equipe de auditoria. 

Fonte: O Autor. 

 

Fluxograma 04 – Atividades relacionadas ao planejamento da auditoria. 

 

Fonte: O Autor. 

 

 

9.8 Encerramento da Demanda 

Conforme já exposto, no planejamento inicial, a equipe de auditoria deve, 

primeiramente, realizar uma pesquisa preliminar sobre o objeto da auditoria, como por 

exemplo, analisar previamente o contrato divulgado no Portal da Transparência, analisar 

legislações e jurisprudências correlatas, consultar o Sistema de Orçamento e Finanças da 

Prefeitura de São Paulo. 

Mediante a análise de tais informações, em casos excepcionais, a equipe pode 

chegar à conclusão de que a auditoria não deva ser realizada, seja por perda de objeto ou 

por qualquer outro motivo plausível, não restando, desta forma, procedimentos adicionais 

a serem executados na avaliação em questão. Nesse caso, a equipe deve propor o 
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encerramento da demanda para o Supervisor do trabalho, expondo os motivos e 

justificativas para o referido encerramento. 

O Supervisor dos trabalhos, por sua vez, em caso de concordância com a 

fundamentação apresentada pela equipe, proporá o cancelamento/encerramento ao 

Coordenador de AUDI, que, concordando, encaminhará ao Gabinete/Controlador Geral 

para aprovação, devendo a Unidade Auditada ser comunicada. 

Caso o encerramento da demanda não seja ratificado, a equipe deverá prosseguir 

com o planejamento da auditoria. 

Destaca-se que os documentos referentes ao encerramento da demanda devem ser 

devidamente guardados como papel de trabalho. O fluxo de elaboração, encaminhamento e 

aprovação do encerramento da demanda está representado a seguir: 

 

Fluxograma 05 – Atividades relacionadas ao encerramento da demanda no planejamento. 

 

Fonte: O Autor. 
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10. EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA 

A execução das atividades da auditoria deve iniciar-se por meio da emissão, via 

Processo SEI, pela equipe de auditoria, de uma Informação à Unidade Auditada. O 

referido documento deve conter informações relacionadas ao escopo do trabalho e período 

de realização da auditoria, ambos determinados no planejamento inicial, além de outras 

informações que a equipe julgar necessárias. 

Destaca-se que a execução de tais atividades deve, na medida do possível, ser 

realizada conforme previsto no planejamento inicial e de acordo com o cronograma de 

atividades elaborado. Eventuais ajustes de atividades e prazos no planejamento podem ser 

realizados ao longo da auditoria. 

Além das definições e orientações apresentadas na sequência deste tópico, a 

equipe deve também atentar-se às orientações gerais constantes do tópico 0, as quais são 

aplicáveis tanto à etapa de planejamento quanto à etapa de execução dos trabalhos de 

auditoria.  

 

Quadro 05 – Atividades relacionadas à execução dos procedimentos de auditoria. 

EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

Seq. Atividade Responsável 

1 

Encaminhar, por meio do Processo SEI, Informação à Unidade 

Auditada, contendo o escopo da auditoria e o prazo de 

realização, conforme definidos no planejamento. 

Equipe 

2 

Emissão de Solicitação de Informações 

Solicitar informações à Unidade Auditada, por meio do 

documento Solicitação de Informações (SI), e encaminhá-lo por 

meio do Processo SEI à Unidade, discriminando os documentos 

e informações necessários para a execução do trabalho e 

determinando prazo para sua disponibilização, o qual pode ser 

prorrogado mediante justificativa apresentada pela Unidade. 

Equipe 

3 Analisar os documentos e informações recebidos através da SI. Equipe 

4 Se necessário, aprofundar o conhecimento sobre os assuntos Equipe 
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 relacionados à auditoria, mediante acesso a sistemas, pesquisas 

na Internet, livros ou outras fontes de informação (legislações, 

jurisprudências, etc.). 

5 
Visitar in loco a Unidade Auditada (inspeção física), se houver 

necessidade. 
Equipe 

6 
Executar os demais procedimentos de auditoria necessários, 

conforme planejamento. 
Equipe 

7 
Produzir os papéis de trabalho, incluindo as evidências que darão 

suporte às conclusões da auditoria. 
Equipe 

8 
Elaborar as conclusões da auditoria com base em evidências 

objetivas, adequadas e suficientes. 
Equipe 

Orientações: 

4 - Regra geral, as inspeções físicas devem ser previamente agendadas com o responsável 

da área auditada. Excepcionalmente, visitas surpresas podem ser realizadas, quando 

imprescindíveis para a eficácia do trabalho. 

1 a 8 - As atividades descritas e seu respectivo sequenciamento variam de acordo com as 

especificidades de cada auditoria. 

Fonte: O Autor. 
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Fluxograma 06 – Atividades relacionadas à execução dos procedimentos de auditoria. 

 

Fonte: O Autor. 

 

10.1 Solicitações de Informações (SI) 

A Solicitação de Informações (SI) deve ser elaborada pela equipe de auditoria 

sempre que for verificada a necessidade de obtenção de informações, documentos ou 

processos referentes à Unidade Auditada, necessários à realização dos trabalhos.  

 

10.1.1 Estrutura da SI  

A SI deve conter, detalhada e especificamente, as informações, os documentos e 

os processos necessários para a realização da auditoria, a serem fornecidos pela Unidade 

Auditada, dentro do prazo estipulado pela equipe de auditoria. 

Outras informações adicionais podem ser inseridas na SI para que as respostas, 

por parte da Unidade Auditada, sejam melhor elaboradas:  

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

b) definição do formato em que os dados deverão ser encaminhados: se por meio 

físico (impresso), ou em meio eletrônico (e-mail, pen-drive, SEI, entre outros); 

c) orientações sobre a necessidade de identificação dos responsáveis e da fonte da 

informação, e sobre a necessidade de que os documentos enviados à equipe de 

auditoria estejam datados e assinados. 



 

48 

 

O prazo estipulado na SI, em regra, é de 05 dias úteis. Entretanto, pode ser 

diferente porque, à semelhança do que dispõe a IN CGU nº 08/2017, a equipe de auditoria 

deve considerar o volume de informações requisitadas, de forma que o tempo estipulado 

seja suficiente para a Unidade Auditada providenciar o solicitado. 

Enfatiza-se que a equipe de auditoria deve prorrogar o prazo mediante 

justificativa plausível da Unidade Auditada, sendo que, após duas dilações de prazo 

concedidas, e existindo um terceiro pedido de prorrogação, este deve ser avaliado e 

respondido pelo Coordenador de AUDI.  

Quando a equipe de auditoria não receber a resposta no prazo estipulado, deve-se 

entrar em contato com a Unidade Auditada, com vistas a solucionar o problema. Caso o 

problema persista e não haja manifestação da Unidade em relação à Solicitação de 

Informações, a equipe deve comunicar o fato ao Coordenador de AUDI, para que este 

delibere acerca das providências a serem tomadas no caso específico. 

Ressalta-se que, diante do descumprimento injustificado de requisição do 

Controlador Geral, poderá haver a suspensão de vencimentos e a responsabilização do 

agente público omisso, com a instauração de processo administrativo disciplinar, conforme 

dispõe a Lei nº 17.273, de 14 de janeiro de 2020: 

 

Art. 138 Compete ao Controlador Geral: [...] 

VI - requisitar aos órgãos ou entidades da Administração Pública 

Municipal informações e documentos necessários ao regular 

desenvolvimento dos trabalhos da Controladoria Geral do Município; [...] 

§ 1º O descumprimento injustificado das requisições do Controlador 

Geral no prazo assinalado acarretará suspensão de vencimentos, nos 

termos do art. 230 da Lei nº 8.989, de 1979, e responsabilização do 

agente omisso, com instauração do correspondente processo 

administrativo disciplinar, devendo ser observados, para a definição da 

penalidade, o impacto social da negativa e a imprescindibilidade das 

informações negligenciadas. 

Art. 141 Os órgãos municipais deverão atender, em caráter prioritário, às 

demandas da Controladoria Geral do Município, ficando esta ainda 

autorizada a requisitar recursos materiais, pessoal e infraestrutura de 

outros órgãos municipais para a consecução de seus objetivos. 
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No caso específico dos contratos de gestão e demais parcerias, a Unidade 

Auditada deve responder à SI de forma tempestiva e prioritária, sob pena de 

responsabilidade, de acordo com a Lei nº 17.273 de 14 de janeiro de 2020:     

 

Art. 69. Quando houver solicitação de informações por órgãos 

fiscalizadores do Município de São Paulo e, em especial a Controladoria 

Geral do Município, a entidade parceira deverá responder ao 

requerimento de forma tempestiva e prioritária, sob pena de 

responsabilidade. 

 

Ademais, de acordo com a mesma Lei, o Controlador Geral possui o direito de 

acesso a qualquer processo eletrônico registrado no SEI, inclusive os sigilosos:  

 

Art. 83. Fica garantido ao Controlador Geral do Município perfil no 

Sistema Eletrônico de Informações - SEI que permita acesso a todos os 

processos eletrônicos registrados, incluindo aqueles que apresentarem 

nível sigiloso. 

 

Destaca-se que todas as Solicitações de Informações, e as respectivas respostas da 

Unidade Auditada que sejam relevantes para dar suporte ao trabalho de auditoria, devem 

compor os papéis de trabalho. 

 

10.1.2 Fluxo de Elaboração/Encaminhamento da SI  

A Solicitação de Informações deve ser encaminhada via sistema SEI, referente ao 

processo administrativo da auditoria, e destinada ao ponto focal ou ao Chefe de Gabinete 

(ou cargo equivalente) da Unidade Auditada. 

Destaca-se que esse encaminhamento deve ser feito mediante o envio do processo 

SEI à respectiva Unidade Auditada, mantendo o processo aberto na unidade atual, ou seja, 

aberto na caixa SEI utilizada pela equipe. Esse envio é necessário porque, geralmente, a 

Unidade Auditada recebe o processo SEI, encaminha para outras áreas e depois conclui o 

processo em sua Unidade, impedindo seu conhecimento sobre os novos documentos 

inseridos. 

Uma vez recebidos os documentos e as informações solicitados via SI, a equipe 

de auditoria deve realizar a análise de tais informações e, em conjunto com outros 
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procedimentos de auditoria, elaborar os possíveis achados de auditoria, considerando a 

adequação e a suficiência das evidências obtidas. 

 

10.2 Procedimentos de Auditoria Interna  

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T-12), os 

procedimentos de auditoria interna são os exames, incluindo testes de observância e testes 

substantivos, que permitem ao auditor interno obter evidências suficientes para 

fundamentar suas conclusões e recomendações. 

10.2.1 Testes de Observância e Testes Substantivos  

De acordo com a IN CGU nº 08/2017, os testes de observância “são aqueles que 

avaliam o desenho e a efetividade operacional dos controles, ou seja, se os controles 

realmente impedem ou revelam a ocorrência de falhas nas atividades controladas e se eles 

estão funcionando da forma estabelecida.”. 

Os testes visam a verificar, principalmente, se as atividades de controle:  

a) estão sendo efetivamente observadas e aplicadas de maneira uniforme; 

b) estão formalizadas, caso necessário, por meio de políticas e de manuais, por 

exemplo, permitindo que tais atividades possam ser executadas por outros 

funcionários;  

c) encontram-se atualizadas e atendendo aos objetivos da unidade; 

d) são frequentemente divulgadas e reforçadas junto aos responsáveis pela sua 

operacionalização, sendo, portanto, aplicáveis; 

e) são adequadas em relação aos riscos respectivos avaliados. 

 

À semelhança do que dispõe a Resolução nº 1.214, de 27 de novembro de 2009, 

do Conselho Federal de Contabilidade, a equipe de auditoria, ao executar os testes de 

observância, deve atentar-se aos seguintes aspectos:  

a) A importância de executar procedimentos para obter evidência de auditoria sobre 

a efetividade operacional dos controles, observando: 

 o modo como os controles foram aplicados ao longo do período; 

 a consistência dos controles; 

 por quem ou por quais meios eles foram aplicados. 
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b) A existência de outros controles, os quais sirvam de suporte para os controles a 

serem testados. Nesse caso, a equipe de auditoria deve avaliar a necessidade de 

examinar tais controles.   

 

Já os testes substantivos, segundo a NBC T12, visam à obtenção de evidência 

quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de 

informações da Unidade Auditada.  

Segundo o que dispõe a IN CGU nº 08/2017:  

 

[...] Os procedimentos substantivos subdividem-se em:  

a) testes de detalhes (também denominados testes de transações e saldos): 

se referem ao exame de registros contábeis e das operações/documentos 

que lhes deram origem, bem como a conformidade dos atos 

administrativos; 

b) procedimentos analíticos substantivos (também denominados revisões 

analíticas): envolvem a utilização de comparações para avaliar adequação 

– comparando, por exemplo, o saldo de uma conta com dados não 

financeiros a ela relacionados. 

 

Ainda, de acordo com o referido normativo, os procedimentos substantivos são 

importantes para a complementação dos testes de observância, visto que possibilitam ao 

auditor constatar a fidedignidade das operações e registros produzidos pela Unidade 

Auditada. 

Dessa forma, uma aplicação do teste de observância seria a verificação da efetiva 

aplicação, pela Unidade Auditada, de um controle estabelecido.  

Já uma aplicação do teste substantivo seria a verificação dos dados obtidos nos 

sistemas da Unidade Auditada com os documentos que lhes deram origem.  

 

10.2.2 Técnicas de Amostragem  

Segundo a IN CGU nº 08/2017, a amostragem é uma técnica que consiste na 

obtenção de informações a respeito de uma população a partir da investigação de apenas 

uma parte dela. Isso porque permite obter informações sobre uma parte da população e 

fazer afirmações válidas a respeito da população como um todo, sendo eficaz em situações 
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em que a execução do censo seja inviável ou antieconômica, e a informação obtida da 

amostra seja suficiente para atender aos objetivos pretendidos. 

Destaca-se que, primeiramente, é essencial o entendimento do conceito de 

população. De acordo com a NBC T 11.11, população é a totalidade dos dados do qual a 

equipe de auditoria deseja extrair a amostra para chegar a uma conclusão.  

Dessa forma, é necessário determinar se a população é apropriada para o objetivo 

específico da auditoria. Se, por exemplo, o objetivo for testar a existência de pagamentos 

indevidos por serviços não prestados em determinado período, a população pode ser 

definida como os processos de pagamentos desse período.  

Ainda, conforme a NBC T 11.11, pode ser apropriado usar a estratificação para 

auxiliar no planejamento eficiente e eficaz da amostra. A estratificação permite a divisão 

de uma população em subpopulações, cada qual contendo um grupo de unidades de 

amostragem com características homogêneas ou similares, fazendo com que a equipe de 

auditoria dirija esforços para os itens que contenham maior potencial de erro. Por exemplo, 

o enfoque nos processos de pagamentos de maiores valores de determinado período, para 

detectar distorções relevantes por avaliação a maior. Adicionalmente, a estratificação pode 

resultar em redução do tamanho da amostra. 

Ainda de acordo com a supracitada norma, para que a conclusão, a qual a equipe 

de auditoria tenha chegado em relação à amostra, seja corretamente planejada para 

aplicação à população, é necessário que: 

a) a amostra seja representativa da população; 

b) todos os itens da população tenham oportunidade idêntica de serem selecionados. 

 

Nesse sentido, a equipe de auditoria deve se atentar ao risco de amostragem, o 

qual, segundo a NBC T 11.11, “surge da possibilidade de que a conclusão do auditor, com 

base em uma amostra, possa ser diferente da conclusão que seria alcançada se toda a 

população estivesse sujeita ao mesmo procedimento de auditoria”. 

Conforme disposto na IN CGU nº 08/2017, o risco de amostragem pode ser de 

dois tipos: 

[...] a) concluir que a população está adequada, sob determinado critério, 

quando na realidade ela está inadequada; 

b) concluir que a população está inadequada, sob determinado critério, 

quando na realidade ela está adequada. 
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De acordo com o referido normativo, o risco de amostragem, como parte do risco 

de auditoria, deve ser administrado e reduzido a níveis aceitavelmente baixos, em 

conformidade com o nível de asseguração necessário para a auditoria. O risco de 

amostragem é influenciado pelo plano amostral utilizado e pelo tamanho da amostra, de 

forma que, para um mesmo plano amostral, em geral, quanto maior o tamanho da amostra, 

menor o risco de amostragem.  

Um ponto merecedor de destaque refere-se ao tamanho da amostra, o qual é 

afetado pelo nível do risco de amostragem que a equipe de auditoria está disposta a aceitar 

dos resultados da amostra. Quanto mais baixo o risco aceitável, maior deve ser o tamanho 

da amostra. 

Quanto aos métodos de amostragem, a NBC T 11.11 dispõe que existem a 

amostragem estatística e a não-estatística:  

 

Amostragem estatística é aquela em que a amostra é selecionada 

cientificamente com a finalidade de que os resultados obtidos possam ser 

estendidos ao conjunto de acordo com a teoria da probabilidade ou as 

regras estatísticas. O emprego de amostragem estatística é recomendável 

quando os itens da população apresentam características homogêneas. 

Amostragem não-estatística (por julgamento) é aquela em que a amostra 

é determinada pelo auditor utilizando sua experiência, critério e 

conhecimento da entidade. 

 

Em relação à escolha dos métodos, deve-se levar em consideração a finalidade do 

procedimento de auditoria, o dever de fornecer informação baseada em evidência 

suficiente e apropriada, e a necessidade de reduzir ou administrar o risco de se chegar a 

conclusões inapropriadas. 

Geralmente, é mais comum o uso da amostragem estatística, visto que a 

amostragem não-estatística tem aplicabilidade restrita a análises pontuais. 

Segundo a IN CGU nº 08/2017:  

 

[...] a amostragem em auditoria deve ser planejada e executada visando 

ao efetivo cumprimento dos objetivos de cada trabalho, considerando 

suas especificidades. Devido às particularidades técnicas que envolvem a 

amostragem, o auditor deve dispor dos recursos e conhecimentos técnicos 
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necessários para a escolha da estratégia adequada, sempre observando o 

princípio do zelo profissional e da proficiência. 

 

10.2.3 Técnicas de Auditoria 

Conforme disposto nas Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras 

Superiores 400 (ISSAI 400):  

 

Os membros da equipe de auditoria devem possuir, coletivamente, o 

conhecimento, as habilidades e a competência necessárias para concluir a 

auditoria com êxito. Isso inclui compreensão e experiência prática do tipo 

de auditoria que está sendo realizada, familiaridade com as normas e a 

legislação aplicáveis, um entendimento das operações da entidade 

auditada e habilidade e experiência para exercer o julgamento 

profissional.  

 

Portanto, é de suma importância que os membros da equipe de auditoria possuam 

conhecimentos adequados sobre as técnicas de auditoria, a fim de evitar a aplicação de 

técnicas desnecessárias e o desperdício de recursos humanos e de tempo. 

Os membros também devem estar atentos ao fato de que as técnicas de auditoria 

não são excludentes, mas complementares, conforme dispõe a IN CGU nº 08/2017.  

Destaca-se que existem várias técnicas de auditoria, sendo que este Manual 

apresentará apenas aquelas frequentemente utilizadas nos trabalhos de auditoria da AUDI.  

 

10.2.3.1 Inspeção  

De acordo com a NBC TA 500 (R1): 

A inspeção envolve o exame de registros ou documentos, internos ou 

externos, em papel, em forma eletrônica ou em outras mídias, ou o exame 

físico de ativo. A inspeção de registros e documentos fornece evidência 

de auditoria com graus variáveis de confiabilidade, dependendo de sua 

natureza e fonte e, no caso de registros internos e documentos, da 

efetividade dos controles sobre a sua produção. 
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Um exemplo é a inspeção de documentos em busca de evidência de fornecimento 

de produto e autorização de pagamento ao fornecedor. 

Ainda, segundo a norma, os documentos podem representar evidência de auditoria 

da existência de um ativo. Por exemplo, a inspeção de um contrato executado pode 

fornecer evidência de auditoria relevante para verificar a aquisição de determinado bem.  

No caso de exame físico de ativo, é possível obter evidência de auditoria 

confiável quanto à sua existência, mas não necessariamente quanto aos direitos e 

obrigações da Unidade Auditada ou à avaliação dos ativos. Destaca-se que a inspeção de 

itens individuais do estoque pode acompanhar a observação da contagem do estoque. 

À semelhança do que dispõe a IN CGU 08/2017, utilizando-se da técnica da 

inspeção física, os membros da equipe de auditoria podem, por exemplo: verificar, através 

do exame visual, o item específico a ser examinado; comprovar que ele realmente existe; 

avaliar se o item sob exame é fidedigno; apurar a quantidade real existente fisicamente; e 

realizar exame visual a fim de averiguar se o objeto examinado é o que deveria ser e se 

permanece em condições de uso. 

Adicionalmente, a inspeção possibilita verificar os atributos de um objeto, como o 

estado de conservação de um bem, o prazo de validade de produtos e os tipos de materiais 

utilizados.  

Cabe enfatizar, ainda conforme a citada norma, que a inspeção é uma técnica que 

possibilita à equipe de auditoria se certificar quanto à existência de conformidade entre a 

realidade e os registros da Unidade Auditada, e de que os registros estão corretos e seus 

valores adequados, em função da quantidade e da qualidade do item examinado. 

O êxito na inspeção depende de um planejamento pela equipe de auditoria, o qual 

deve conter, principalmente, as seguintes atividades: 
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Quadro 06 – Atividades relacionadas à técnica de inspeção. 

TÉCNICA DE AUDITORIA: INSPEÇÃO 

Seq. Atividade Responsável 

1 

Obter o conhecimento necessário sobre a Unidade Auditada, 

sobre o local físico a ser inspecionado e sobre a técnica de 

auditoria. 

Equipe 

2 

Realizar um estudo preliminar em relação ao objeto da 

auditoria. Por exemplo, leitura de contratos, processos 

administrativos e normativos aplicáveis. 

Equipe 

3 

Fazer um levantamento das informações que se quer obter, 

dos aspectos a serem observados e os documentos a serem 

analisados na inspeção. 

Equipe 

4 

Construir um roteiro de visita in loco: organizar por assunto 

os aspectos a serem observados e as informações que se 

deseja obter, inclusive se será utilizada a técnica da 

observação, descrita no tópico 10.2.3.2 deste Manual. 

Equipe 

5 

Definir o local a ser inspecionado e a data adequada para a 

inspeção. 
Equipe 

6 

Informar à Unidade Auditada a data em que será feita a visita 

in loco e solicitar o nome da pessoa (contato) que auxiliará 

na inspeção. Caso exista algum inconveniente, selecionar 

outra data. 

Equipe 

7 

Durante a inspeção, fazer registros fotográficos dos aspectos 

relevantes para a auditoria, além de solicitar cópias de 

documentos e controles da Unidade Auditada, quando 

cabível. 

Equipe 

8 

Formalizar (redigir) as principais informações obtidas na 

inspeção, inclusive possíveis irregularidades detectadas, 
Equipe 
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sendo que tal documento deve compor os papéis de trabalho 

da auditoria. 

Orientações: 

6 - Há casos em que a equipe de auditoria não necessita informar à Unidade Auditada 

sobre a inspeção in loco; por exemplo, na inspeção relativa à realização de eventos 

promovidos pela Auditada. 

1 a 8 - A equipe de auditoria deve ser composta por, no mínimo, dois membros, de 

modo que ambos possam contribuir para a efetividade da inspeção e para que se 

resguarde a segurança da equipe. 

Fonte: O Autor. 

 

10.2.3.2 Observação 

A observação consiste em uma técnica muito útil nas atividades de auditoria, visto 

que possibilita o exame de processo ou procedimento executado por outros indivíduos, 

geralmente agentes públicos da Unidade Auditada, permitindo averiguar se o item sob 

exame opera em conformidade com os padrões (critérios) definidos. 

Um bom planejamento das atividades, a serem aplicadas ao objeto/item a ser 

observado, contribui para o êxito da técnica de observação. Segundo o disposto na IN 

CGU nº 08/2017, o planejamento deve abarcar principalmente as seguintes atividades: 

 

a) identificação da atividade específica a ser observada; 

b) observação da sua execução; 

c) comparação do comportamento observado com os padrões; 

d) avaliação e conclusão. 

 

Um exemplo prático seria a observação, pela equipe de auditoria, da prestação de 

serviço de lavanderia por terceiro contratado, em hospital público municipal. Nesse caso, a 

equipe pode observar o processo de entrega dos enxovais limpos e da retirada dos enxovais 

sujos pela contratada, além da pesagem dos enxovais, possibilitando à equipe comparar e 

avaliar os itens observados com os padrões estabelecidos no contrato e em normas de 

vigilância sanitária.  

Destaca-se que a equipe de auditoria deve redigir um documento com as 
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principais informações obtidas na observação, inclusive possíveis irregularidades 

detectadas, sendo que tal documento deve compor os papéis de trabalho da auditoria.  

Outro exemplo, contido na NBC TA 500 (R1), refere-se à observação, pela equipe 

de auditoria, da contagem do estoque pelos agentes públicos da Unidade Auditada ou da 

execução de atividades de controle. De acordo com a norma:  

 

A observação fornece evidência de auditoria a respeito da execução de 

processo ou procedimento, mas é limitada ao ponto no tempo em que a 

observação ocorre e pelo fato de que o ato de ser observado pode afetar a 

maneira como o processo ou procedimento é executado. 

 

Ou seja, a técnica da observação apresenta limitação na obtenção de evidência de 

auditoria, necessitando ser aplicada em conjunto com outras técnicas e outras fontes. Essa 

limitação é percebida, por exemplo, quando da observação dos controles internos de um 

Órgão/Entidade Público Municipal, em que existe o risco de os funcionários exercerem a 

atividade que está sendo observada de forma mais cuidadosa do que fariam normalmente.  

 

10.2.3.3 Confirmação externa (Circularização) 

De acordo com a IN CGU nº 08/2017, a confirmação externa ou circularização: 

 

[...] é a técnica utilizada para a obtenção de declaração formal e 

independente de partes externas (pessoas, empresas, órgãos fiscalizadores 

etc.) a respeito de fatos ligados às operações da Unidade Auditada. Serve 

também para a verificação, junto a fontes externas à Unidade Auditada, 

da fidedignidade das informações obtidas internamente. 

 

Enfatiza-se que, geralmente, a evidência de auditoria obtida por meio da 

circularização é mais confiável do que a aquela gerada internamente pela Unidade 

Auditada, uma vez que provém de fonte independente. 

Em complemento, a NBC TA 500 (R1) dispõe que essa técnica é relevante no 

tratamento de afirmações associadas a certos saldos contábeis e seus elementos, não se 

restringindo apenas a estes. Isso porque a equipe de auditoria pode solicitar confirmação 

de termos de contratos ou transações da Auditada com terceiros; ou a solicitação de 
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confirmação pode ser planejada para perguntar se foram efetuadas quaisquer modificações 

no contrato e, em caso afirmativo, quais são os detalhes relevantes.  

 

10.2.3.4 Indagação (Entrevista) 

De acordo com o disposto na NBC TA 500 (R1), a indagação consiste na busca de 

informações junto a pessoas com conhecimento, financeiro e não financeiro, dentro ou fora 

da Unidade Auditada. Essa técnica de auditoria pode incluir indagações escritas formais 

e/ou indagações orais informais, sendo que a avaliação das respostas é uma parte 

importante dessa técnica.  

As respostas às indagações, segundo a referida norma, podem fornecer à equipe 

de auditoria informações não obtidas anteriormente, ou evidência de auditoria 

comprobatória. Destaca-se que existe a possibilidade de as respostas obtidas serem 

significativamente divergentes das informações que a equipe de auditoria obtiver por 

outros meios; por exemplo, informações referentes à existência de fragilidade nos 

controles da Unidade Auditada. Em alguns casos, as respostas às indagações fornecem 

uma base para que os membros da equipe modifiquem ou realizem procedimentos de 

auditoria adicionais. 

A citada norma dispõe ainda que, para confirmar respostas a indagações verbais, a 

equipe de auditoria pode obter representações formais da Unidade Auditada.  

Em complementação, a IN CGU nº 08/2017 dispõe sobre os diferentes tipos de 

entrevista:  

 

[...] a) livre ou não estruturada: realizada sem roteiro prévio ou com 

roteiro simplificado (contendo os principais pontos de interesse da 

equipe, mas permitindo que sejam formuladas outras questões no 

momento). Nesse tipo de entrevista, deve ser dada ao entrevistado a 

liberdade de desenvolver o assunto. Geralmente, é usada em estudos 

exploratórios; 

b) semiestruturada: realizada mediante um roteiro previamente 

estabelecido; normalmente traz perguntas fechadas e algumas abertas; 

c) estruturada: baseada em roteiro fixo, com perguntas bem definidas. 
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O êxito na indagação oral, à semelhança do que dispõe a IN CGU nº 08/2017, 

depende de um planejamento pela equipe de auditoria, o qual deve conter, principalmente, 

as atividades elencadas a seguir: 

 

Quadro 07 – Atividades relacionadas à técnica de indagação oral. 

TÉCNICA DE AUDITORIA: INDAGAÇÃO ORAL 

Seq. Atividade Responsável 

1 

Obter o conhecimento necessário sobre a Unidade Auditada, 

sobre a área a ser examinada e também sobre a técnica de 

auditoria. 

Equipe 

2 Listar as informações que se quer obter. Equipe 

3 

Construir um roteiro de entrevista com questões organizadas 

por assunto. 
Equipe 

4 Definir o número de entrevistados. Equipe 

5 

Selecionar o(s) entrevistado(s) (deve-se levantar informações 

sobre o entrevistado, especialmente sua relação com o 

assunto). 

Equipe 

6 

Marcar a hora e o local da entrevista com antecedência. 

Explicar o objetivo da entrevista. 
Equipe 

7 

Formalizar (redigir) as principais informações obtidas na 

indagação oral e submetê-las formalmente ao entrevistado 

para fins de ratificação, estabelecendo-se um prazo para 

resposta (o encaminhamento pode ser realizado por e-mail), 

caso não possam ser ratificadas ao final da entrevista. A 

formalização e a respectiva ratificação devem compor os 

papéis de trabalho. 

Equipe 

Orientações: 

7 - Caso a equipe de auditoria considere adequado gravar a entrevista, deve, 
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primeiramente, perguntar ao entrevistado se ele concorda com a gravação, bem como 

solicitar sua anuência por meio de assinatura em termo de autorização próprio, o qual 

deverá ser arquivado como papel de trabalho; 

1 a 7 - O número de entrevistadores deve ser de dois membros, no mínimo, de modo que 

um possa efetuar anotações, enquanto o outro realiza as perguntas, principalmente se a 

entrevista não for gravada. 

Fonte: O Autor. 

 

Para evitar que o resultado da indagação seja enviesado, é importante que a 

equipe de auditoria, à semelhança do que dispõe a IN CGU nº 08/2017: 

 seja educada, prestativa, discreta e objetiva; 

 tenha boa comunicação verbal, disposição para ouvir, empatia no 

momento da realização da entrevista, além de atitude 

compreensiva e neutra, não devendo emitir opiniões (contrárias ou 

a favor) acerca das colocações do entrevistado; 

 esteja atenta a informações que possam ser subentendidas; 

 evite a utilização de tom acusatório; de declarações não 

sustentadas por evidências ou que façam o entrevistado se sentir 

coagido; de questionamentos desnecessários, não relacionados com 

o objeto da auditoria; ou ainda o uso excessivo de termos técnicos. 

 

10.2.3.5 Recálculo (Conferência de Cálculos) 

O recálculo ou conferência de cálculos, conforme disposto na NBC TA 500 (R1), 

consiste na verificação da exatidão matemática de documentos ou registros, podendo ser 

realizado manual ou eletronicamente. 

Trata-se de uma técnica bastante utilizada nas auditorias da AUDI, na medida em 

que operações dos Órgãos/Entidades municipais envolvem valores, números e 

quantidades, e estão sujeitas, portanto, a erro ou a fraude. Por exemplo, caso o atestado de 

execução de determinado serviço indique a execução de apenas 70% do serviço 

contratado, a equipe de auditoria poderá aplicar a técnica de recálculo para apurar o valor 

que deveria ter sido pago ao prestador de serviço e comparar com o montante apurado pela 

Unidade Auditada. 
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Destaca-se que, na aplicação da técnica de recálculo, é essencial a dupla 

conferência dos referidos cálculos pela equipe de auditoria. Essa dupla conferência deve 

constar dos papéis de trabalho. 

Analogamente ao disposto na IN CGU nº 08/2017, a equipe de auditoria deve 

reconhecer as limitações do emprego dessa técnica; por exemplo, a impossibilidade de 

determinar a validade e fidedignidade dos números que compõem as bases examinadas, 

sendo necessária a combinação com outros tipos de técnicas.  

 

10.2.3.6 Procedimentos analíticos 

Segundo a NBC TA500 (R1):  

 

Os procedimentos analíticos consistem em avaliação das informações 

feitas por meio de estudo das relações plausíveis entre dados financeiros 

e não financeiros. Os procedimentos analíticos incluem também a 

investigação de flutuações e relações identificadas que sejam 

inconsistentes com outras informações relevantes ou que se desviem 

significativamente dos valores previstos. [...]  

 

Dessa forma, os procedimentos analíticos permitem à equipe de auditoria avaliar 

as informações contábeis (montantes financeiros, quantidades físicas, índices) mediante 

comparação com parâmetros ou expectativas identificados ou desenvolvidos pela equipe. 

Para tanto, poderá utilizar desde métodos simples a técnicas estatísticas avançadas. 

De acordo com a IN CGU nº 08/2017, uma das premissas dessa técnica é que as 

relações entre as informações existem e tendem a se manter, a menos que ocorram 

situações que provoquem alguma alteração, como, por exemplo, a ocorrência de transações 

ou eventos não usuais ou não recorrentes; alterações contábeis, organizacionais, 

operacionais e tecnológicas; ineficiências; erros; fraudes; ou atos ilegais. 

Ainda, de acordo com a referida norma, os procedimentos analíticos contribuem 

para a identificação de: 

 

[...] a) diferenças inesperadas; 

b) ausência de diferenças quando esperadas; 

c) erros em potencial; 

d) possíveis fraudes ou atos ilícitos; 
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e) outras transações ou eventos incomuns ou não recorrentes. [...]  

 

Ademais, os procedimentos analíticos envolvem, à semelhança do que dispõe a 

NBC TA 520 e a título exemplificativo: 

 comparações de informações contábeis e financeiras relativas ao 

período corrente com períodos anteriores;  

 análise de informações de órgãos/entidades públicos do mesmo 

ramo de atividade, como a comparação entre os montantes e os 

custos dos contratos firmados, cujos objetos sejam semelhantes, 

por órgãos/entidades públicos de porte comparável do mesmo 

setor;   

 análise de resultados previstos pela entidade, por exemplo, 

orçamentos ou previsões, ou expectativas do auditor, como uma 

estimativa de depreciação; 

 estudo das relações entre informações financeiras e não 

financeiras, por exemplo, custos com folha de pagamento e 

número de empregados. 

 

Para utilizar a técnica dos procedimentos analíticos substantivos, a equipe de 

auditoria deve determinar se os dados a serem considerados são confiáveis. Nesse 

contexto, a NBC TA 520 dispõe que, a fim de avaliar a confiabilidade dos dados, devem 

ser observados os seguintes aspectos:  

 fonte das informações disponíveis;  

 comparabilidade das informações disponíveis;  

 natureza e relevância das informações disponíveis; 

 controles sobre a elaboração das informações que são planejadas 

para assegurar sua integridade, precisão e validade.  

 

Segundo a IN CGU nº 08/2017, uma vez utilizada a técnica dos procedimentos 

analíticos, caso sejam identificadas relações inconsistentes entre os dados analisados e os 

parâmetros estabelecidos, a equipe de auditoria deve executar outras técnicas de auditoria, 

por exemplo, a indagação, a fim de obter as evidências necessárias para a emissão da sua 

opinião sobre o objeto auditado. 



 

64 

 

 

10.2.3.7 Reexecução 

Conforme definição constante na NBC TA 500 (R1), a “reexecução envolve a 

execução independente pelo auditor de procedimentos ou controles que foram 

originalmente realizados como parte do controle interno da entidade.”   

Por meio dessa técnica, a equipe de auditoria executa novamente os 

procedimentos e os controles da Unidade Auditada, com o objetivo de verificar a 

veracidade, legitimidade e o funcionamento dos seus sistemas, processos e controles 

internos.   

Diferentemente da técnica da observação, em que a equipe de auditoria se limita a 

observar os agentes públicos da Unidade Auditada realizando os procedimentos, na técnica 

da reexecução os próprios membros da equipe de auditoria executam os procedimentos da 

Unidade Auditada, possibilitando uma avaliação quanto à legitimidade e veracidade dos 

dados. 

Do resultado dessa avaliação, caso a equipe de auditoria identifique fragilidades, 

poderá propor melhorias aos sistemas, procedimentos e controles internos da Unidade 

Auditada.  

 

10.2.3.8 Rastreamento e Vouching  

De acordo com a IN CGU nº 08/2017, as técnicas de rastreamento e vouching 

aplicam-se principalmente às auditorias financeiras. Porém, a lógica existente nestas 

técnicas pode ser útil para serem aplicadas em outros tipos de auditoria. 

Por meio do rastreamento e vouching é possível verificar a correspondência entre 

os lançamentos contábeis e a documentação que lhe serve de base. Entretanto, conforme 

disposto no referido normativo, são executadas em sentido oposto: no rastreamento, o 

auditor primeiramente seleciona documentos que representem as transações e, 

posteriormente verifica se estas foram de fato registradas no sistema contábil; já 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. 
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Portanto, a técnica do rastreamento é utilizada para testes de subavaliações, em 

que devem ser testados os documentos-fonte de maior materialidade, permitindo a 

detecção de quantias lançadas a menor nos registros contábeis.  

Por sua vez, a técnica do vouching é utilizada para testes de superavaliações, em 

que são selecionados e testados os lançamentos contábeis de maior materialidade, 

possibilitando a detecção de lançamentos a maior nos registros contábeis.  

 

10.2.3.9 Análise Documental  

De acordo com a IN CGU nº 08/2017, a análise documental visa à comprovação 

das transações que, por exigências legais, comerciais ou de controle, sejam evidenciadas 

por documentos, como faturas, notas fiscais, certidões, portarias e declarações. Enfatiza-se 

que a finalidade do emprego dessa técnica consiste na verificação da legitimidade tanto do 

documento quanto da transação. Por exemplo, a autenticidade de Notas Fiscais de Serviço 

Eletrônicas pode ser verificada no site da Secretaria da Fazenda respectiva. Já no que tange 

à legitimidade da transação, a equipe de auditoria pode analisar se a Nota Fiscal, 

individualmente ou em conjunto com outras documentações, atendem, por exemplo, às 

disposições legais para fins de prestação de contas e pagamento à contratada. 

Ainda, de acordo com o referido normativo, a análise documental envolve o 

exame de dois tipos de documentos: internos, produzidos pela própria Unidade Auditada, e 

externos, produzidos por terceiros. 

Os seguintes aspectos devem ser observados pela equipe da auditoria na utilização 

dessa técnica de auditoria:  

 a fidedignidade e a confiabilidade da documentação 

(autenticidade); 

 a regularidade da operação no contexto em que se insere e sua 

conformidade com os objetivos e normativos da Unidade 

Auditada; 

 a aprovação das operações e dos documentos examinados por 

pessoa autorizada (aprovação); 

 a correção no preenchimento de formulários e registros (por 

exemplo, data, destinatário, assinatura) e, nos casos de documentos 

oficiais, a existência de registro em Órgão competente 

(oficialidade). 
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A análise documental, segundo a IN CGU nº 08/2017, fornece evidência de 

auditoria com graus de confiabilidade variáveis, que dependem da natureza e da fonte dos 

registros e, no caso de documentos internos, da eficácia dos controles internos. 

 

10.3 Papéis de Trabalho 

Os papéis de trabalho constituem o conjunto de documentos que suportam e 

embasam os trabalhos da equipe de auditoria, sendo, portanto, essenciais para as atividades 

de auditoria.  

De acordo com o disposto na NBC TI 01:  

 

12.1.2.3 – Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de detalhe 

suficientes para propiciarem a compreensão do planejamento, da 

natureza, da oportunidade e da extensão dos procedimentos de Auditoria 

Interna aplicados, bem como do julgamento exercido e do suporte das 

conclusões alcançadas.[...] 

 

Portanto, os papéis de trabalho devem ser completos quanto ao escopo da 

atividade de auditoria, às informações e aos fatos relevantes, à fonte das informações e às 

conclusões. 

Nesse contexto, os papéis de trabalho da equipe de auditoria podem conter os 

documentos listados a seguir (rol exemplificativo): 

 

Quadro 08 – Lista exemplificativa dos documentos que compõem os papéis de trabalho. 

Papéis de Trabalho - Documentos  

 cópia da Ordem de Serviço; 

 documento de encerramento da demanda, se for o caso; 

 documentos do planejamento inicial da auditoria, inclusive o Cronograma de 

Atividades;  

 cópia do Ofício de Apresentação; 
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 cópia das Solicitações de Informações (SI); 

 cópia dos documentos/informações relevantes fornecidos pela Unidade Auditada 

como resposta às Solicitações de Informações;  

 cópia da formalização das informações relevantes obtidas nas visitas in loco (por 

exemplo, inspeção e observação); 

 cópia dos documentos relevantes obtidos nas visitas in loco;  

 cópia dos documentos/informações relevantes obtidos na circularização; 

 cópia da formalização das informações relevantes obtidas na indagação oral e 

respectiva ratificação pelo entrevistado;   

 cópia dos registros das informações relevantes obtidas na indagação escrita; 

 cópia de documentos/informações obtidos na utilização de outras técnicas de 

auditoria; 

 cópia de legislações e jurisprudências cabíveis;  

 cópia dos registros das reuniões realizadas (por exemplo, reuniões inicial e final);  

 cópia da Matriz de Achados (vide tópico 10.5.3); 

 os produtos intermediários, acaso existentes (como o Relatório Preliminar de 

Auditoria e a Nota de Auditoria);  

 o produto final (Relatório de Auditoria ou Nota Técnica);  

 a formalização das discordâncias e respectivas justificativas, referentes ao conteúdo 

do Relatório Preliminar de Auditoria, do Relatório de Auditoria, da Nota Técnica ou 

da Nota de Auditoria (vide tópico 21.4);  

 a formalização da declaração de impedimento, da recusa em realizar a auditoria e da 

respectiva justificativa (situações de conflito de interesses, por parte do Coordenador 

Geral da AUDI, do Diretor da Divisão ou da equipe de auditoria).    
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Fonte: O Autor. 

 

Enfatiza-se que os documentos e informações contidos nos papéis de trabalho 

podem envolver figuras, quadros, tabelas, desenhos, esquemas, fotografias, fluxogramas, 

gráficos, gravuras, mapas, organogramas, plantas. Também podem envolver gravações de 

áudio e vídeo. 

Um ponto merecedor de destaque refere-se à verificação da integridade de 

qualquer documento anexado aos papéis de trabalho, pela equipe de auditoria, conforme 

dispõe a NBC TI 01. Para isso, a equipe de auditoria pode, por exemplo, pesquisar o 

conteúdo no Diário Oficial ou pesquisar a autenticidade de uma Nota Fiscal em sites da 

Secretaria da Fazenda competente. 

Ademais, é de suma importância que as informações contidas nos papéis de 

trabalho possibilitem visualizar a profundidade dos exames efetuados e deem o adequado 

suporte a todos os pontos levantados no RPA, no RA, na NT ou na NA. 

A equipe de auditoria deve organizar os papéis de trabalho de forma a possibilitar 

que outro auditor, o qual não teve relação direta com o trabalho, tenha a devida 

compreensão sobre a auditoria e as conclusões da equipe. Adicionalmente, em AUDI, é 

comum a consulta aos papéis de trabalho em anos posteriores, seja para eventuais 

esclarecimentos, seja para a obtenção de informações sobre a Unidade Auditada ou sobre a 

auditoria. Daí a importância de manter os papéis de trabalho devidamente organizados e 

arquivados de forma sistemática e racional. 

Por exemplo, é comum o encaminhamento de Relatórios de Auditoria para a 

Corregedoria Geral do Município (CORR), Unidade integrante da CGM e responsável pela 

apuração e correição de irregularidades administrativas. Nesse contexto, a CORR pode 

solicitar informações adicionais que eventualmente possam estar contidas nos papéis de 

trabalho que embasaram tais Relatórios, no intuito de obter maiores detalhes sobre um 

assunto específico, para a possível instauração de sindicâncias e/ou de processos 

administrativos de responsabilização.  

Ademais, os papéis de trabalho podem ser permanentes ou correntes, sendo que 

suas definições e detalhamentos são apresentados a seguir.   
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10.3.1 Pasta Permanente Eletrônica 

A pasta permanente eletrônica deve conter os papéis de trabalho permanentes, ou 

seja, aqueles que podem ser reutilizados em outras auditorias na mesma Unidade Auditada, 

desde que devidamente atualizados. Portanto, são diferentes daqueles que contêm 

informações sobre a auditoria de um único período. 

Nesse contexto, a pasta permanente deve conter informações que possibilitem o 

entendimento da Unidade Auditada e que impactem o objeto de auditoria, por exemplo:  

a) informações sobre a estrutura organizacional e as legislações aplicáveis à 

Auditada; 

b) cópias ou excertos de manuais, contratos e atas; 

c) informações sobre a área de atuação, o setor de atividades, o ambiente 

econômico e legal em que a Auditada atua; 

d) os riscos significativos a que a Auditada está exposta e as medidas de controle 

a eles relacionadas (definidos pela administração da Unidade, conforme a política 

de gestão de riscos da organização). 

 

Destaca-se que a pasta permanente, assim como a corrente, são complementares e 

devem ter acesso exclusivo e restrito aos servidores da AUDI. Ademais, as informações e 

documentos obsoletos ou substituídos devem ser excluídos da pasta permanente.  

Por fim, caso os documentos da pasta permanente sejam utilizados pela equipe 

como evidências que suportam as suas conclusões, tais documentos devem ser juntados 

aos papéis de trabalho da respectiva auditoria (pasta corrente). 

 

10.3.2 Pasta Corrente Eletrônica 

As informações e documentos, correspondentes à Ordem de Serviço da atividade 

de auditoria, os quais compõem os papéis de trabalho correntes, devem ser incluídos em 

uma pasta corrente eletrônica, criada especialmente para armazená-los. Esta pasta deve ser 

de acesso exclusivo e restrito aos servidores da AUDI, podendo os documentos e 

informações nela inseridos ser organizados por assunto. Por exemplo, no caso do Relatório 

de Auditoria, recomenda-se a organização por constatação. 

Nesse sentido, objetivando facilitar a organização, a pasta corrente eletrônica 

criada deve conter principalmente as seguintes subpastas: 
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a) Proposta de Ordem de Serviço: deve conter todos os documentos e justificativas 

que embasaram a criação da POS, a exemplo de: demanda, papéis gerados para a 

criação da POS, a própria POS, entre outros. 

b) Planejamento: além da OS, deve conter a Nota de Encerramento e a declaração de 

impedimento, caso existentes, além da planilha de planejamento inicial da 

auditoria e outros documentos utilizados; 

c) Ofício de Apresentação: deve conter cópia do ofício encaminhado;  

d) Execução da Auditoria: deve conter as subpastas:  

 Achados de Auditoria: deve conter as Solicitações de Informações, 

a formalização dos procedimentos de auditoria e das reuniões, as 

legislações e jurisprudências, além de todas as evidências, 

documentos e informações que embasaram os achados; 

 Informações Suplementares: deve conter documentos e 

informações adicionais, não relacionados aos achados de auditoria. 

Por exemplo, pode conter achados de pouca relevância, não 

considerados no produto final, e os respectivos documentos que os 

embasam; 

e) Produtos Intermediários: deve conter o RPA ou a NA, inclusive a formalização de 

eventuais discordâncias; 

f) Produtos Finais: deve conter o RA ou a NT, ambos nas versões para envio à 

Unidade e para publicação, inclusive a formalização de eventuais discordâncias. 

 

Destaca-se que, no caso de documentos físicos utilizados pela equipe para a 

obtenção de evidências, devem ser geradas cópias eletrônicas, as quais também devem ser 

armazenadas como papéis de trabalho na pasta corrente eletrônica. 

Deve-se garantir a segurança, integridade, acessibilidade e possibilidade de 

recuperação das informações, seja em papel, meio eletrônico ou outras mídias, conforme 

dispõe o Manual de Auditoria Operacional do TCU - dezembro/2018. 

Recomenda-se à equipe de auditoria construir os papéis de trabalho à medida em 

que se executem as atividades de auditoria e à medida em que forem obtidos os 

documentos e as informações. 
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10.3.3 Formalização da Aplicação dos Procedimentos de Auditoria e das Reuniões. 

Conforme exposto em outros tópicos deste Manual, a equipe de auditoria deve 

formalizar (redigir) as principais informações obtidas na aplicação dos procedimentos de 

auditoria, por exemplo, na inspeção e na observação. Tais informações devem envolver a 

descrição sucinta da técnica adotada e os principais resultados. O documento gerado dessa 

formalização deve compor os papéis de trabalho da auditoria. 

Ressalta-se que, segundo exposto no subitem 10.2.3.4, do item 10.2 

Procedimentos de Auditoria Interna, deste Manual, na aplicação da técnica da 

indagação oral, a equipe de auditoria deve formalizar (redigir) as principais informações 

obtidas e submetê-las formalmente ao entrevistado para fins de ratificação. Dessa forma, 

tanto o documento originário da formalização, quanto a ratificação pelo entrevistado, 

devem ser guardados como papéis de trabalho. Entretanto, caso a equipe de auditoria grave 

a entrevista, com o consentimento do entrevistado, o áudio já constitui evidência de 

auditoria e pode ser juntado aos papéis de trabalho.  

Já na aplicação da técnica da indagação escrita, como o entrevistado responde 

formalmente, não há necessidade de sua ratificação, sendo que a resposta encaminhada à 

equipe de auditoria precisa ser mantida como papel de trabalho.  

Ademais, na aplicação da técnica de recálculo (conferência de cálculos) e nos 

achados de auditoria que envolvam cálculos, é essencial a dupla conferência dos referidos 

cálculos pela Equipe de Auditoria. Essa dupla conferência deve constar dos papéis de 

trabalho.   

Destaca-se que os achados considerados não relevantes pela equipe de auditoria, 

comunicados ou não à Unidade Auditada, também devem ser guardados como papéis de 

trabalho. 

Adicionalmente, todas as reuniões (inicial, final e/ou intermediárias) realizadas 

pela equipe de auditoria com a Unidade também necessitam ser formalizadas mediante 

documento que contenha um resumo das principais informações apresentadas ou 

debatidas. Este documento deve ser igualmente mantido na pasta corrente eletrônica 

referente aos papéis de trabalho.  

Caso a equipe de auditoria verifique a necessidade de formalizar outros fatos e 

informações considerados relevantes, recomenda-se a respectiva formalização e guarda na 

pasta corrente eletrônica. 
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Visando à melhor organização dos documentos na respectiva pasta eletrônica, os 

papéis de trabalho produzidos pela equipe de auditoria devem conter um cabeçalho 

contendo, minimamente, as seguintes informações:  

a) identificação da Ordem de Serviço; 

b) identificação do(s) Procedimento(s) de Auditoria adotado(s) ou do tipo de 

reunião (inicial, final ou intermediária); 

c) local de aplicação do(s) Procedimento(s) de Auditoria ou da realização da 

reunião; 

d) data de aplicação do(s) Procedimento(s) de Auditoria ou da realização da 

reunião; 

e) participantes e respectivos cargos, quando couber; 

f) fonte das informações. 

 

Uma vez elaborado o cabeçalho, a equipe deve descrever o(s) Procedimento(s) de 

Auditoria adotado(s), sucintamente, seus objetivos e quais os principais resultados. No 

caso das reuniões, a equipe deve descrever os principais pontos discutidos, resumidamente. 

 

10.4 Evidências 

As evidências de auditoria são informações utilizadas pela equipe de auditoria 

para embasar a opinião dos auditores de que o objeto está ou não de acordo com os 

critérios aplicáveis. 

De acordo com a NBC TI: 

 

12.2.3.4 – As informações que fundamentam os resultados da Auditoria 

Interna são denominadas de “evidências”, que devem ser suficientes, 

fidedignas, relevantes e úteis, de modo a fornecer base sólida para as 

conclusões e recomendações à administração da entidade. 

 

A evidência deve ser tanto suficiente (atributo quantitativo), quanto confiável, 

fidedigna, relevante e útil (atributos qualitativos), para persuadir uma pessoa bem 

informada de que os achados são razoáveis. 

Ainda, de acordo com a NBC TA 200: 
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17. Para obter segurança razoável, o auditor deve obter evidência de 

auditoria apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um 

nível baixo aceitável e, com isso, possibilitar a ele obter conclusões 

razoáveis e nelas basear a sua opinião. 

 

A quantidade de evidência requerida depende do risco de distorção relevante 

(quanto maior o risco, provavelmente mais evidência será requerida) e da qualidade das 

evidências obtidas (quanto maior a qualidade, menos evidência será requerida). Dessa 

forma, a suficiência e adequação da evidência estão inter-relacionadas. No entanto, a 

simples obtenção de mais evidência não compensa sua baixa qualidade. A confiabilidade 

da evidência é influenciada por sua fonte e natureza, e depende das circunstâncias 

específicas nas quais foi obtida. A equipe de auditoria deve considerar tanto a relevância 

quanto a confiabilidade da informação a ser usada como evidência de auditoria, 

respeitando a confidencialidade de toda evidência de auditoria e informação recebida. 

Portanto, a equipe de auditoria deve obter evidências de auditoria suficientes, 

confiáveis, fidedignas, relevantes e úteis para fundamentar os achados, reduzir o risco de 

auditoria a um nível baixo aceitável, e assim chegar a conclusões para atender ao escopo 

da auditoria, eventualmente propondo recomendações. 

Nos casos de falta de evidências apropriadas e suficientes, a equipe de auditoria 

deve avaliar se a causa está relacionada à falha na estratégia metodológica adotada pela 

equipe de auditoria ou a deficiências do objeto de auditoria, a exemplo de falhas dos 

controles internos ou problemas operacionais e estruturais. No primeiro caso, pode ser 

necessário modificar a estratégia metodológica ou revisar o objetivo da auditoria e seu 

escopo. No segundo caso, os problemas identificados são achados de auditoria. 

A evidência pode tomar várias formas, tais como registros de transações em papel 

ou meio eletrônico, comunicações externas em documento físico ou em meio eletrônico, 

observações feitas pela equipe de auditoria e testemunho oral ou escrito de agentes da 

Unidade Auditada.  

Os métodos de obtenção de evidência de auditoria podem incluir quaisquer das 

técnicas relacionadas no tópico 10.2 Procedimentos de Auditoria Interna. As decisões 

da equipe de auditoria sobre a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria 

impactarão os métodos de obtenção das evidências de auditoria e a própria evidência de 

auditoria a ser obtida. 
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10.4.1 Atributos das Evidências 

As definições deste tópico são baseadas na IN CGU nº 08/2017, a qual define que 

os atributos da evidência são a suficiência, a confiabilidade, a fidedignidade, a relevância e 

a utilidade. 

A evidência suficiente é aquela concreta, adequada e convincente. Uma evidência 

suficiente permite que qualquer pessoa prudente e informada chegue às mesmas 

conclusões que a equipe de auditoria. 

Evidências confiáveis podem ser entendidas como as melhores possíveis de serem 

obtidas por meio da utilização de técnicas de auditoria apropriadas. Para que sejam 

confiáveis, as evidências devem ser também fidedignas, ou seja, válidas e representar de 

forma precisa os fatos, sem erros ou tendências. 

A confiabilidade da evidência é influenciada por sua fonte e natureza, e depende 

das circunstâncias específicas por meio das quais foi obtida. Em regra, é possível verificar 

as seguintes características quanto à obtenção das evidências: 

a) evidência obtida de terceiros independentes (sem vínculos com a Unidade 

Auditada) tende a ser mais imparcial que aquela obtida junto à Unidade Auditada; 

b) 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) evidência obtida diretamente pela equipe de auditoria tende a ser mais confiável 

do que evidência obtida indiretamente; 

d) evidência proporcionada por documentos originais é mais confiável do que a 

evidência proporcionada por fotocópias; 

e) evidência corroborada por informações oriundas de outras fontes tende a ser mais 

confiável do que aquela que é obtida em uma única fonte. 

 

Em casos de dúvida a respeito da confiabilidade das informações, ou indicações 

de possível fraude, a equipe de auditoria deve avaliar a necessidade de se realizar 

procedimentos adicionais. É fundamental também que, nesse processo, avalie a relação 

custo-benefício de se realizar novos procedimentos. 

O atributo da relevância assegura que a evidência esteja diretamente relacionada 

ao escopo do trabalho. A avaliação do que seja uma informação relevante é também uma 

questão de lógica e de julgamento profissional da equipe de auditoria. 
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A utilidade da informação registrada como evidência relaciona-se à sua 

capacidade de auxiliar a equipe de auditoria a atingir os seus objetivos. Para tanto, ela 

deverá ser útil para a construção dos achados, e assim chegar a conclusões para responder 

ao(s) objetivo(s) de auditoria e propor recomendações. 

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 fundado em fatos e circunstâncias 

que são conhecidos pelo auditor. Quando houver fatos e circunstâncias conhecidas, bem 

como evidência de auditoria adequada, o julgamento profissional poderá ser usado para 

justificar a tomada de decisões sobre os assuntos que sejam relevantes no contexto dos 

trabalhos. 

 

10.4.2 Fragilidades 

A equipe de auditoria deve considerar que algumas evidências podem apresentar 

problemas ou fragilidades, oriundos principalmente de evidências: 

a) baseadas em apenas uma fonte; 

b) testemunhais não corroboradas por documento ou observação; 

c) cujo custo de obtenção não atenda a critérios de custo-benefício; 

d) provenientes apenas do gestor ou da Unidade Auditada; 

e) cuja fonte seja parcial com relação ao resultado do trabalho; 

f) obtidas de amostras não-representativas; 

g) relacionadas à ocorrência isolada; 

h) conflitantes. 

 

Quando as evidências de auditoria forem relativamente frágeis, a equipe de 

auditoria deve realizar procedimentos adicionais, aplicando outras técnicas de auditoria, 

por exemplo, para que possa obter evidências mais robustas ou complementares, para 

atingir o objetivo da auditoria. 

Uma delas é a circularização, que consiste na confirmação, junto a terceiros, de 

fatos e informações apresentadas pela Unidade Auditada. 

Nos casos de evidências provenientes apenas da Unidade Auditada e de fonte 

parcial, a equipe de auditoria deve aplicar técnicas para apurar sua confiabilidade. 



 

76 

 

O ceticismo profissional permite à equipe de auditoria reconhecer que podem 

existir circunstâncias que façam com que a informação sobre o objeto de auditoria 

contenha distorções relevantes. Isso significa que o auditor interno 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. 

 

10.4.3 Fontes de Informação 

As fontes de informação capazes de gerar evidências podem ser internas ou 

externas à Unidade Auditada, conforme dispõe a IN CGU nº 08/2017. 

Informações internas são aquelas produzidas no âmbito da Unidade. 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. 

As informações externas são produzidas por organização independente da 

Unidade Auditada, mas podem ser subsequentemente processadas ou não por esta. As 

informações processadas posteriormente pela Unidade Auditada, em geral, são 

consideradas menos confiáveis do que as informações puramente externas, e estas, por sua 

vez, tendem a ser mais confiáveis do que as produzidas internamente pela Unidade, posto 

que estão menos expostas a possíveis alterações pelo auditado. 

As “informações produzidas por serviços de terceiros” podem ser assim 

denominadas por não se enquadrarem perfeitamente em nenhum dos critérios citados 

anteriormente. Se, por um lado, são produzidas externamente à organização, por outro 

lado, não têm o mesmo grau de confiabilidade que pode ser normalmente atribuído a uma 

fonte externa, uma vez que há um vínculo de prestação de serviços entre a Unidade e o 

terceiro. 

 

10.4.4 Grau de Persuasão das Evidências 

De acordo com a IN CGU nº 08/2017, a persuasão é a capacidade de a informação 

apoiar a equipe de auditoria na formulação de achados, de conclusões e de recomendações, 

de forma a lhe garantir segurança razoável e a convencer o auditado e os demais 

destinatários do trabalho de que a opinião da equipe está correta.  
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Ainda de acordo com o normativo, considerando (i) que as evidências de auditoria 

são necessárias para sustentar a opinião da equipe de auditoria, (ii) que não é comum a 

equipe de auditoria encontrar evidências que sozinhas comprovem as situações apontadas, 

e (iii) que confiar em evidências que transmitem pouco ou nenhum convencimento 

aumenta consideravelmente o risco de auditoria, a equipe de auditoria deve estar atenta ao 

grau de persuasão das informações utilizadas. 

É possível obter evidências persuasivas adequadas e suficientes se, entre outras 

ações, a equipe de auditoria construir um planejamento consistente e eficaz. Nesse sentido, 

segundo a IN CGU nº 08/2017, alguns indicativos podem auxiliar a equipe de auditoria a 

obter e registrar evidências mais persuasivas, quais sejam: 

a) o exame físico realizado pela equipe de auditoria fornece evidência mais 

convincente; 

b) a observação direta realizada pela equipe de auditoria constitui o segundo tipo de 

técnica mais persuasiva; 

c) informações provenientes de terceiros são mais convincentes do que as enviadas 

pela Unidade Auditada; 

d) informações documentais são mais convincentes do que as testemunhais, sendo 

que essas últimas são as menos persuasivas de todas. 

 

Além disso, são mais convincentes as informações advindas de fontes confiáveis e 

aquelas corroboradas por outras fontes. 

A equipe de auditoria, contudo, deve 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 o poder de busca e apreensão de documentos e informações. Essas 

limitações influenciam o grau de persuasão ou de convencimento das evidências. 

 

10.5 Achados de Auditoria 

À semelhança do que dispõe a IN CGU nº 08/2017, achado é o resultado da 

comparação entre um critério preestabelecido pela equipe de auditoria e a condição real 

encontrada durante a realização dos exames, comprovado por evidências. Tem como 

objetivo responder às questões de auditoria levantadas na fase de planejamento. Também 

pode ser chamado de constatação ou de observação. 
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Nesse sentido, o achado pode indicar conformidade ou não-conformidade com o 

critério, e ainda pode ser resultante da dificuldade na obtenção de evidências apropriadas e 

suficientes (falhas dos controles internos ou problemas operacionais e estruturais). 

De acordo com o Anexo da Portaria do TCU nº 280, de 8 de dezembro de 2010, 

as não-conformidades encontradas na comparação entre o critério e a condição real podem 

envolver impropriedades e irregularidades: 

 impropriedades: falhas de natureza formal de que não resulte dano 

ao erário e outras que têm o potencial para conduzir à 

inobservância aos princípios de Administração Pública ou à 

infração de normas legais e regulamentares, tais como deficiências 

no controle interno, violações de cláusulas, abuso, imprudência, 

imperícia; 

 irregularidades: práticas de ato de gestão ilegal, ilegítimo, 

antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou 

patrimonial, dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo 

ao antieconômico, desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou 

valores públicos, tais como fraudes, atos ilegais, omissão no dever 

de prestar contas, violações aos princípios de Administração 

Pública. 

 

10.5.1 Requisitos Básicos dos Achados de Auditoria 

De acordo com a IN CGU nº 08/2017: 

 

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 trabalhos de auditoria; 

b) estar devidamente fundamentado em evidências, as quais devem 

ser capazes de demonstrar que a situação registrada realmente existe ou 

existiu; 

c) mostrar-se convincente, ou seja, ser consistente em cada um de 

seus componentes, de forma que mesmo um terceiro (prudente e 
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informado) que não tenha participado da auditoria o compreenda e o 

aceite. 

 

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 respectivo Diretor de Divisão para que seja definida a abordagem a ser adotada. É 

recomendado que essa situação deva seguir o rito habitual das demais demandas enviadas 

à Coordenadoria de Auditoria Geral, seguindo as orientações e fluxos constantes do MO-

01. 

 

10.5.2 Componentes dos Achados de Auditoria 

Os achados de auditoria devem ser suportados por quatro componentes, quais 

sejam: critério, condição, causa e efeito e referem-se aos trabalhos de Auditoria de 

Conformidade e de Auditoria de Desempenho. 

 

10.5.2.1 Critério (o que deveria ser) 

É o padrão utilizado para avaliar se o objeto auditado atende, excede ou está 

aquém do desempenho esperado. Nos casos de auditoria de conformidade, é o padrão legal 

(em sentido amplo) utilizado para avaliar o objeto de auditoria. Já nos casos de auditoria 

de desempenho, os critérios são os padrões de eficiência, eficácia, efetividade e/ou 

economicidade aplicáveis ao objeto auditado. Os critérios são definidos pela equipe de 

auditoria na fase de planejamento do trabalho, baseado no objeto de auditoria e nas 

informações obtidas. Com a obtenção de novas informações durante a execução dos 

trabalhos, outros critérios podem ser definidos pela equipe. 

 

10.5.2.2 Condição ou Situação Encontrada (o que é) 

Trata-se da situação existente, identificada e documentada durante a fase de 

execução da auditoria. Pode ser evidenciada de diversas formas, dependendo das técnicas 

de auditoria empregadas. 
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10.5.2.3 Causa 

É a razão para a existência da diferença entre o critério e a condição, ou seja, entre 

a situação esperada e a encontrada. Explica por que a situação encontrada existe, 

esclarecendo a razão de se configurar da forma como está. 

Sendo assim, é imprescindível que a equipe de auditoria se empenhe em descobrir 

a causa raiz, ou seja, a causa primeira, mais profunda e mais importante da condição. Para 

tanto, é necessário levantar hipóteses sobre quais fontes poderão acarretar as situações 

encontradas. 

A determinação da causa raiz pode ser complexa. Em alguns casos, vários fatores, 

com diferentes graus de influência, podem se combinar para formar a causa raiz de uma 

situação encontrada, ou a causa raiz pode estar relacionada a uma questão mais ampla, 

como a cultura organizacional da entidade. Sendo assim, é possível que sejam 

identificadas apenas causas intermediárias para algumas situações. 

Importante ressaltar que, preferencialmente, a recomendação emitida ao final do 

trabalho deve estar diretamente relacionada à causa raiz. Quando se atua na causa raiz, é 

possível eliminar ou reduzir a probabilidade de reincidência da situação negativa 

encontrada e contribuir de forma mais eficaz para o aprimoramento da gestão. 

 

10.5.2.4 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 à 

exposição que sofre o objeto de auditoria ou a Unidade Auditada por não estar conforme o 

padrão esperado. Trata-se do impacto da diferença entre o referencial utilizado (critério) e 

a situação real encontrada durante a auditoria (condição). 

O efeito pode ser existente, quando já se trata de um fato resultante da condição, 

ou potencial (risco), quando há exposição, sem que tenha sido detectado efeito real. Pode 

ainda ser financeiro ou não-financeiro. O efeito financeiro, quando negativo, deve ser 

apurado conforme o caso em questão. O efeito não-financeiro deve demonstrar as 

implicações lógicas do achado, como: possibilidade de ocorrência de fraude, não 

cumprimento de norma legal ou contratual, entre outros. 
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10.5.3 Matriz de Achados de Auditoria 

A matriz de achados de auditoria é um documento auxiliar para a estruturação dos 

achados e registro dos critérios e situações verificadas pela equipe de auditoria. Ela é 

estruturada em formato de tabela, em que as colunas correspondem aos componentes dos 

achados e a outros conteúdos úteis para a compreensão das respostas às questões de 

auditoria e para o auxílio à posterior elaboração da comunicação dos resultados. 

Essa matriz deve ser elaborada concomitantemente à realização dos testes e à 

formação da opinião da equipe sobre as respostas às questões de auditoria, permitindo 

estruturar o resultado do trabalho da equipe baseado nas informações e evidências obtidas. 

O principal objetivo da matriz é organizar os achados de auditoria em um 

documento único que apresente, de forma sintética, as informações que comporão os 

achados, o que propicia uma visão geral do trabalho realizado, facilitando as discussões 

internas e a supervisão. 

Para alcançar o objetivo de estruturação de informações e evidências, é necessário 

que a matriz de achados contenha os critérios e situações que a equipe de auditoria julgou 

estarem em conformidade com base nos testes aplicados e no julgamento profissional. 

Assim, a matriz organizará todos os critérios verificados pela equipe de auditoria, 

bem como suas conclusões e evidências. Para os casos de desconformidade com os 

critérios estabelecidos, outras informações devem ser apuradas, como causa e efeito, para 

que se obtenha uma melhor compreensão da situação e do tipo de recomendação que será 

proposta. 

Para os demais casos, nas situações de conformidade, a equipe de auditoria 

também deve preencher a matriz, registrando que essas situações e critérios foram 

verificados e se concluiu pela sua conformidade. 

 

10.5.3.1 Estrutura da Matriz de Achados de Auditoria 

A matriz de achados deve conter, pelo menos, as seguintes informações (colunas) 

para cada aspecto verificado (linhas): 

a) Critério: padrão utilizado para determinar se o objeto auditado atinge, excede ou 

está aquém do desempenho esperado. Indica os critérios que refletem como a 

gestão deveria ser; 

b) Situação: descrição da situação existente, deixando claro os fatos encontrados e o 

período de ocorrência dos fatos; 
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c) Evidência: descrição dos resultados da aplicação dos procedimentos de auditoria 

e, posteriormente, dos métodos de análise dos dados para a produção das 

evidências. Ou seja, as informações utilizadas pela equipe de auditoria para 

embasar a opinião de que o objeto está ou não de acordo com os critérios 

aplicáveis. 

d) Descrição: sintetização da situação encontrada. Trata-se do título que será 

utilizado nos relatórios de conclusão, e deve ser elaborado de modo a direcionar a 

atenção do leitor; 

e) Causa: é a razão da existência da diferença entre o critério e a condição, ou seja, 

entre a situação esperada e a encontrada. Explica por que a situação encontrada 

existe.  Pode ser relacionada à operacionalização ou à concepção do objeto de 

auditoria, ou estar fora do controle ou da influência do gestor da Unidade 

Auditada. A identificação das causas requer evidências e análises robustas; 

f) Efeito: consequências relacionadas às causas e aos correspondentes achados. 

Avalia quais foram ou podem ser as consequências para o Órgão/Entidade, para o 

erário público ou para a sociedade; 

g) Documentos: listagem dos documentos utilizados como fontes para as descrições 

dos itens anteriores, principalmente as fontes das evidências; 

h) Responsável: indicação do(s) auditor(es) responsável(is) pela aplicação e análise 

dos procedimentos de auditoria, bem como pela conclusão sobre a situação 

encontrada em relação ao critério verificado. 

 

Ressalta-se que, caso a situação encontrada esteja em conformidade com o critério 

verificado, deve-se proceder ao preenchimento apenas dos campos: critério, situação atual, 

evidências, documentos e auditor responsável. Não é necessário, neste caso, o 

preenchimento dos campos: descrição, causa e efeito. 

 

10.6 Nota de Auditoria 

A Nota de Auditoria (NA) é um documento eventualmente emitido pela equipe de 

auditoria, ainda no decorrer da execução dos trabalhos, para comunicar 

irregularidades/fragilidades identificadas que demandem providências imediatas a serem 

adotadas pela Unidade Auditada, considerando que aguardar a finalização dos trabalhos 
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para comunicar o(s) achado(s) poderá resultar em danos à sociedade ou à Administração 

Pública. 

Assim, a NA somente deve ser emitida nos casos em que for imprescindível 

comunicar imediatamente à Unidade Auditada irregularidades ou fragilidades que 

demandem ações imediatas, quando a execução da auditoria ainda está em andamento. 

Dessa forma, trata-se de um produto intermediário e eventual da auditoria. 

Além dos achados de auditoria de não-conformidade identificados pela equipe, a 

N.A. contém também solicitação para que a Unidade Auditada apresente, para cada um 

dos achados: 

a) a sua manifestação, com as eventuais justificativas ou a concordância com as 

conclusões da equipe; 

b) o plano de providências, com as medidas adotadas (ou a serem adotadas) pela 

Unidade para os achados apontados; e 

c) o prazo para implementação do referido plano de providências. 

 

A Nota de Auditoria, por ser um produto intermediário, não é publicada no sítio 

eletrônico da CGM. No entanto, o seu conteúdo, bem como a manifestação da Unidade 

acerca dos achados apontados pela equipe, poderão compor, posteriormente, o produto a 

ser emitido quando da finalização dos trabalhos. 

Os achados de não-conformidade presentes na Nota de Auditoria devem seguir as 

mesmas diretrizes constantes do tópico 10.510.5.1: devem compor a Matriz de Achados e 

conter todos os componentes descritos anteriormente. Além disso, a equipe de auditoria 

deve apresentá-los, considerando suas causas e efeitos, de forma clara e objetiva. 

Quanto à sua estrutura, a NA é assinada pela equipe de auditoria e constituída 

pelos seguintes tópicos: 
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Quadro 09 – Estrutura da Nota de Auditoria. 

Estrutura da NA Conteúdo/Tópicos 

Cabeçalho 

- Número da N.A. e indicação da Ordem de Serviço. 

- Data de emissão do documento. 

- Indicação da Unidade Auditada e do destinatário (Chefe de 

Gabinete ou cargo equivalente). 

Introdução 

- Informações introdutórias ou preliminares, necessárias para 

o entendimento da finalidade da Nota de Auditoria; 

- Detalhamento/delimitação do escopo das análises, se 

necessário. 

Achados de Auditoria 

de Não-Conformidade 

- Detalhamento dos achados de auditoria de não-

conformidade, contendo as evidências que os suportam. Para 

cada achado, devem constar os seguintes elementos: 

a) Título; 

b) Desenvolvimento/fundamentação; 

c) Solicitação da Manifestação da Unidade; do Plano de 

Providências; e do Prazo de Implementação; 

Ao final, devem constar a data do documento e as 

assinaturas dos membros da equipe de auditoria (no caso de 

assinaturas eletrônicas, devem constar, na nota, os nomes, 

cargos e RFs dos assinantes). 

Anexos 
- Eventuais anexos da NA, que complementam os achados, 

conforme o caso. 

Fonte: O Autor. 
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Ressalta-se que, apesar de ser um produto intermediário, a Nota de Auditoria deve 

ser revisada e aprovada pelo Supervisor do trabalho antes de ser encaminhada à Unidade, 

de modo a corroborar que o seu conteúdo, forma e finalidade estejam em conformidade 

com as diretrizes deste manual. Nos casos em que a Nota de Auditoria for reprovada pelo 

Supervisor do trabalho e não for possível chegar a um entendimento entre Supervisor e 

Equipe de Auditoria, os procedimentos preconizados no tópico 21.4 devem ser seguidos. 

Adicionalmente, no tocante à elaboração da NA, devem ser observadas também, 

quando aplicáveis, as orientações para redação e revisão constantes do tópico 21. 

O quadro abaixo apresenta o fluxo de atividades a ser seguido para a elaboração, 

revisão, aprovação e encaminhamento da Nota de Auditoria: 

 

Quadro 10 – Atividades relacionadas à Nota de Auditoria. 

NOTA DE AUDITORIA 

Seq. Atividade Responsável 

1 
Elaborar a Nota de Auditoria. 

Equipe 

2 
Revisar a Nota de Auditoria. 

Supervisor do Trabalho 

3 

Incluir a Nota de Auditoria (revisada) no 

Processo SEI (documento externo). Equipe 

4 

Elaborar e assinar Informação SEI para 

encaminhar a Nota de Auditoria ao Supervisor 

do trabalho. 

Equipe 

5 

Elaborar e assinar Manifestação para 

aprovação da Nota de Auditoria. Supervisor do Trabalho 

6 

Elaborar e assinar Encaminhamento SEI para 

envio da Nota de Auditoria à Unidade. Supervisor do Trabalho 

Fonte: O Autor. 
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Fluxograma 07 – Atividades relacionadas à Nota de Auditoria. 

 

Fonte: O Autor. 

 

10.6.1 Prazo para Manifestação da Unidade 

O prazo para manifestação da Unidade Auditada quanto à NA é de 10 (dez) dias 

úteis, podendo ser definido prazo inferior ou superior, a critério da equipe de auditoria.  

Nos casos de solicitação de prorrogação do prazo inicial, caso a justificativa do 

pedido de dilação seja considerada válida, a equipe de auditoria pode conceder a 

prorrogação por até duas vezes, sendo que, a partir da terceira solicitação, os pedidos 

devem ser decididos a critério do Coordenador de AUDI. 

Quando a equipe de auditoria não receber a resposta no prazo estipulado, deve-se 

entrar em contato com a Unidade Auditada, com vistas a solucionar o problema. Caso o 

problema persista e não haja manifestação da Unidade em relação à Nota de Auditoria, a 

equipe deve comunicar o fato ao Coordenador de AUDI, para que esta delibere acerca das 

providências a serem tomadas no caso específico. 
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11. ORIENTAÇÕES DIVERSAS APLICÁVEIS AOS TRABALHOS DE 

AUDITORIA 

Este tópico apresenta orientações sobre diversos assuntos relacionados ao 

planejamento e à execução dos trabalhos de auditoria, as quais podem auxiliar a equipe no 

desenvolvimento de suas atividades.  

 

11.1 Pesquisa de Normativos e Jurisprudências 

As pesquisas de normativos e jurisprudências recomendadas para a realização do 

planejamento inicial e da execução da auditoria, relacionadas à Unidade Auditada e ao 

objeto de auditoria, devem seguir as orientações deste tópico. 

 

11.1.1 Recursos Exclusivamente Municipais 

Para os objetos de auditoria que envolvam exclusivamente recursos municipais, 

recomenda-se a utilização dos recursos a seguir: 

 Base de dados das auditorias realizadas por AUDI; 

 Base de dados das recomendações emitidas por AUDI; 

 Legislação, competências, funções, estrutura organizacional, ações 

e programas, auditorias internas, prestações de contas, indicadores, 

entre outros assuntos relacionados à Unidade; 

 Sítios eletrônicos institucionais das Unidades. 

 Legislação Municipal: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/ 

 Jurisprudências do Tribunal de Contas do Município de São Paulo: 

https://portal.tcm.sp.gov.br/jurisprudencia 

 Jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/ 

 Jurisprudências do Supremo Tribunal Federal: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia

.asp 

 

Além disso, pelo fato da ampla divulgação dos entendimentos do Tribunal de 

Contas da União, a equipe de auditoria pode se valer dos entendimentos e jurisprudências 

desta Corte de Contas para corroborar e suportar as suas opiniões. 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/
https://portal.tcm.sp.gov.br/jurisprudencia
https://scon.stj.jus.br/SCON/
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp
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11.1.2 Recursos com participação de outros Entes 

Os objetos de auditoria que envolvam recursos, parcial ou total, provenientes de 

outros Entes (Federal ou Estadual), devem atender concomitantemente aos normativos e 

decisões emitidos por todos os envolvidos. 

Dessa forma, recomenda-se, além dos recursos anteriores, a utilização das fontes a 

seguir: 

 Recursos Federais: 

- Legislação Federal: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/ 

- Jurisprudências do Tribunal de Contas da União: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/inicio/ 

- 4ª edição da revista Orientações e Jurisprudência do TCU: 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A

24D6E86A4014D72AC81CA540A&inline=1 

 

 Recursos Estaduais: 

- Legislação Estadual: https://www.al.sp.gov.br/alesp/pesquisa-legislacao/ 

- Jurisprudências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: 

https://www.tce.sp.gov.br/jurisprudencia 

 

11.2 Relacionamento com a Unidade 

O estabelecimento de uma comunicação eficaz com a Unidade Auditada durante 

todo o processo de auditoria é fundamental para o bom desenvolvimento dos trabalhos. 

Com isso, a equipe de auditoria pode melhorar a compreensão sobre o objeto auditado, ter 

acesso direto a fontes de informação, a dados e a esclarecimentos advindos da Unidade 

Auditada sobre os achados ou sobre quaisquer aspectos que possam influenciar a opinião 

da equipe de auditoria. 

É imprescindível, portanto, que a equipe de auditoria mantenha boas relações 

profissionais com todas as partes envolvidas no processo de auditoria, promova um fluxo 

de informações livre e aberto, respeitando os requisitos de confidencialidade, e conduza 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/inicio/
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24D6E86A4014D72AC81CA540A&inline=1
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24D6E86A4014D72AC81CA540A&inline=1
https://www.al.sp.gov.br/alesp/pesquisa-legislacao/
https://www.tce.sp.gov.br/jurisprudencia
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discussões em um ambiente de mútuo respeito e compreensão do papel e das 

responsabilidades das partes envolvidas. 

Em geral, a comunicação da equipe com a Unidade Auditada ocorre por escrito, 

tanto para solicitar, quanto para enviar informações. Não obstante, é importante que sejam 

realizadas reuniões com a Unidade Auditada, de modo a facilitar o entendimento quanto ao 

trabalho e aos seus respectivos resultados. 

 

11.3 Reuniões Intermediárias com a Unidade 

As reuniões intermediárias com a Unidade Auditada devem ocorrer quando a 

equipe de auditoria entender necessárias ao correto entendimento sobre determinados 

assuntos, relevantes para o andamento dos trabalhos. 

As informações obtidas em reuniões intermediárias com a Unidade devem ser 

registradas e compor os papéis de trabalhos. As principais informações a constar nestes 

registros devem ser o próprio motivo da reunião, ou seja, os assuntos discutidos, os 

esclarecimentos prestados e qualquer informação coletada junto à Unidade. Ademais, 

qualquer nova informação sobre controles, estrutura organizacional, processos ou 

documentos também deve ser registrada, seguindo as orientações do item 10.3. 

Importante atentar que, conforme o item 10.4, as informações de caráter 

testemunhal, por serem menos persuasivas, devem ser confirmadas por outras fontes, 

sempre que possível. 

 

11.4 Indícios de Fraude 

É possível que, no decorrer dos trabalhos, a equipe de auditoria depare-se com 

indícios de fraude, mas não seja possível reunir elementos e evidências que sustentem o 

registro de um achado de auditoria acerca da possível conduta fraudulenta. Ademais, 

eventuais investigações criminais extrapolam a competência dos auditores e o escopo dos 

trabalhos de auditoria. 

Nesse caso, tendo em vista a limitação das ferramentas de investigação 

disponíveis, e considerando os limites das competências legais atribuídas à AUDI e aos 

agentes públicos nela lotados, faz-se necessário o encaminhamento dos indícios 

identificados pela equipe aos órgãos competentes para investigação. 
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Assim, para comunicar os indícios de fraude identificados ao longo dos trabalhos, 

a equipe deve proceder ao fluxo de tratativas descrito no quadro a seguir:  

 

Quadro 11 – Atividades relacionadas ao encaminhamento de indícios de fraude. 

ENCAMINHAMENTO DE INDÍCIOS DE FRAUDE 

Seq. Atividade Responsável 

1 

Iniciar um processo SEI diverso para 

comunicação dos indícios de fraude aos 

órgãos competentes, com a inclusão de Folha 

de Informação contendo o histórico e a 

descrição dos elementos identificados. 

Equipe 

2 
Encaminhar a Folha de Informação ao 

Supervisor do Trabalho. 
Equipe  

3 
Revisar e encaminhar as informações ao 

Coordenador de AUDI. 
Supervisor do Trabalho 

4 
Avaliar as informações e elaborar Memorando 

para encaminhamento à CGM/GAB. 
Coordenador de AUDI 

5 

Avaliar as informações e, se for o caso, 

encaminhar os indícios de fraude aos órgãos 

competentes para investigação/providências. 

Gabinete da CGM 

Fonte: O Autor. 

 

12. PRODUTOS DE AUDITORIA 

Os produtos de auditoria, que correspondem a documentos emitidos para relatar e 

comunicar as conclusões da equipe e os resultados da auditoria, são: 

a) Relatório Preliminar de Auditoria (RPA): produto intermediário e 

preliminar, emitido após a conclusão dos procedimentos de auditoria. Apresenta 
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os achados de auditoria de não-conformidades à Unidade, para que esta se 

manifeste e proponha um plano de providências para sanar os problemas 

identificados; 

b) Relatório de Auditoria (RA): produto final, contendo as conclusões da equipe 

após a análise da manifestação da Unidade quanto ao R.P.A., bem como as 

eventuais recomendações da equipe à Unidade Auditada. 

c) Nota Técnica (NT): produto final, que possui estrutura e fluxo simplificados, 

sendo utilizada somente nos casos em que não há achados de auditoria de não-

conformidade. 

d) Nota de Auditoria (NA): conforme já detalhado no item 10.6, trata-se de um 

produto intermediário e eventual, emitido quando, antes mesmo da conclusão dos 

trabalhos de auditoria, for imprescindível a comunicação imediata de achados de 

não-conformidade que demandem providências tempestivas da Unidade. A NA 

pode substituir o RPA nos casos em que, após a emissão da Nota de Auditoria, a 

equipe não identificar novos achados de não-conformidade que requeiram 

manifestação adicional da Unidade. 

 

Os tópicos subsequentes deste manual (tópicos 12 a 23) apresentam as 

características, finalidades, detalhamentos, orientações, fluxos e trâmites referentes aos 

produtos de auditoria (RPA, RA e NT), desde a elaboração até a publicação, quando for o 

caso. Ressalta-se que a Nota de Auditoria, produto intermediário, já foi abordada no item 

10.6. Por fim, o tópico 21 apresenta orientações gerais aplicáveis aos produtos de 

auditoria. 

 

 

13. RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA 

O Relatório Preliminar de Auditoria apresenta os achados de auditoria de não-

conformidade à Unidade Auditada, para que esta tenha a oportunidade de se manifestar 

acerca das não-conformidades apontadas e de propor soluções aos problemas identificados 

pela equipe. 

Esse relatório é, via de regra, a primeira comunicação formal dos achados de 

auditoria, por isso a importância de que todos os achados estejam embasados nas 
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evidências encontradas e possuam, em sua fundamentação, os seus quatro componentes 

(vide item 10.5.2). 

Desse modo, a Unidade Auditada pode, se for o caso, manifestar-se discordando 

da opinião dos auditores, trazendo justificativas que apontam eventuais falhas de 

entendimento, erros de interpretação ou fragilidades das evidências, levando a equipe de 

auditoria a rever seu posicionamento ou a embasá-lo de forma mais consistente. Por outro 

lado, a Unidade Auditada pode concordar com os achados de auditoria, corroborando a 

opinião da equipe de auditoria. 

Assim, as finalidades do Relatório Preliminar de Auditoria são: 

a) Comunicar os achados de auditoria à Unidade; 

b) Oportunizar que a Unidade Auditada se manifeste sobre a opinião da 

equipe, seja para apresentar eventuais justificativas e informações 

adicionais, ou para expressar sua concordância com os achados relatados; e 

c) Estimular a busca de soluções pela Unidade, mediante solicitação de um 

plano de providências que possibilite o saneamento dos problemas 

verificados. 

O Relatório Preliminar de Auditoria é assinado pela Equipe de Auditoria e 

aprovado pelo Coordenador da AUDI, sua estrutura contém os seguintes tópicos: 

Quadro 12 – Estrutura do Relatório Preliminar de Auditoria. 

Estrutura do RPA Conteúdo/Tópicos 

Capa 

- Indicação da Ordem de Serviço; 

- Unidade Auditada; 

- Período de realização da auditoria. 

Sumário - Sumário com os tópicos do RPA e as respectivas páginas. 
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Introdução 

- Objetivo da Ordem de Serviço; 

- Escopo resumido do trabalho; 

- Breve contextualização dos fatos; 

- Orientações para a manifestação da Unidade. 

Metodologia 
- Relação dos procedimentos de auditoria realizados pela 

equipe de auditoria. 

Considerações Iniciais 

(Opcional) 

- Informações introdutórias ou preliminares, necessárias 

para o entendimento dos achados de auditoria; 

- Detalhamento/delimitação do escopo das análises, se 

necessário. 

Achados de Auditoria 

de Não-Conformidade 

- Detalhamento dos achados de auditoria, relacionados às 

não-conformidades, contendo as evidências que os 

suportam. Para cada achado, devem constar os seguintes 

elementos: 

a) Título; 

b) Desenvolvimento/fundamentação; 

c) Solicitação da Manifestação da Unidade; do Plano de 

Providências; e do Prazo de Implementação; 

- Ao final, devem constar a data do documento e as 

assinaturas dos membros da equipe de auditoria (no caso 

de assinaturas eletrônicas, devem constar, no relatório, os 

nomes, cargos e RFs dos assinantes). 
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Anexos e apêndices 
- Eventuais anexos e apêndices do RPA, que 

complementam os achados de auditoria, se for o caso. 

Fonte: O Autor. 

 

O Relatório Preliminar de Auditoria é o documento que apresenta a consolidação 

dos achados de auditoria de não-conformidade e deve ser contextualizado com 

informações introdutórias do objeto, metodologia e procedimentos adotados, e 

informações sobre a extensão e objeto desses procedimentos. 

No RPA, a introdução deve conter informações gerais sobre a Ordem de Serviço e 

seu objeto, explicando ao leitor, de forma sucinta, clara e objetiva, os aspectos que foram 

averiguados pela equipe de auditoria. O tópico deve conter uma síntese do objeto da 

Ordem de Serviço, a origem da demanda (se possível), e informações quantitativas e 

qualitativas do objeto auditado (valores, datas, tipo de contratação ou licitação, entre 

outros). 

No tópico “metodologia”, devem ser apresentados os procedimentos e técnicas de 

auditoria utilizados pela equipe durante a execução dos trabalhos. Informações sobre a 

extensão dos procedimentos, corte temporal, análise amostral, por exemplo, podem ser 

descritas no tópico “considerações iniciais”, caso existente, juntamente com outras 

informações essenciais para o adequado entendimento das fundamentações e conclusões a 

que chegou a equipe. 

A seção “achados de auditoria de não-conformidade” deve conter os achados de 

forma individualizada. Assim, a Equipe de Auditoria pode expor claramente cada 

constatação, suas causas e efeitos. Além disso, a individualização dos achados propicia que 

a manifestação da Unidade também seja elaborada de forma específica para cada item. 

Destaca-se, uma vez mais, que a descrição de cada achado de auditoria deve 

contemplar: (i) o critério; (ii) a situação encontrada/condição; (iii) a causa; (iv) o efeito; e 

(v) as principais evidências. 

Ao final de cada achado de não-conformidade apresentado, a equipe de auditoria 

deve incluir os seguintes campos: (i) manifestação da Unidade; (ii) plano de providências; 

e (iii) prazo de implementação. Desse modo, a Auditada tem a oportunidade de esclarecer 
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os apontamentos e indicar eventuais soluções. O tópico 0 adiante aborda maiores 

informações acerca da manifestação da Unidade. 

Por fim, ressalta-se que, nos casos em que já houve a emissão de uma Nota de 

Auditoria pela equipe e, após a finalização dos trabalhos, não foram identificados novos 

achados de não-conformidade que demandem manifestação adicional da Unidade, a Nota 

de Auditoria pode substituir o Relatório Preliminar de Auditoria e, assim, é possível a 

supressão da etapa do R.P.A., passando-se para a elaboração do Relatório de Auditoria.  

Caso tenha sido emitida Nota de Auditoria, mas tenham sido identificados novos 

achados, a equipe deverá fazer constar no RPA os achados relatados na NA, bem como as 

respectivas manifestações da unidade para retificação, ratificação ou atualização por parte 

desta quando de sua manifestação. 

O quadro abaixo apresenta o fluxo de atividades a ser seguido para a elaboração, 

revisão, aprovação e encaminhamento do Relatório Preliminar de Auditoria: 

 

Quadro 13 – Atividades relacionadas ao Relatório Preliminar de Auditoria. 

RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA 

Seq. Atividade Responsável 

1 
Elaborar o Relatório Preliminar de Auditoria. 

Equipe 

2 
Revisar o Relatório Preliminar de Auditoria. 

Supervisor do Trabalho 

3 
Revisar o Relatório Preliminar de Auditoria. 

Coordenador de AUDI 

4 

Incluir o Relatório Preliminar de Auditoria 

(revisado) no Processo SEI. Equipe 

5 

Elaborar e assinar Folha de Informação, 

destinada ao Diretor de Divisão. Equipe 
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6 

Elaborar e assinar o Encaminhamento, 

direcionando-o à AUDI, com sugestão de 

aprovação do Relatório Preliminar de 

Auditoria. 

Supervisor do Trabalho 

7 

Elaborar e assinar Manifestação para 

aprovação do Relatório Preliminar de 

Auditoria. 

Coordenador de AUDI 

8 

Elaborar e assinar o Encaminhamento, 

enviando o processo ao GAB. Coordenador de AUDI 

9 

Encaminhar o Relatório Preliminar de 

Auditoria à Unidade Auditada. Gabinete da CGM 

Fonte: O Autor.
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Fluxograma 08 – Atividades relacionadas ao Relatório Preliminar de Auditoria. 

 

Fonte: O Autor. 

 

14. PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Com o envio do Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade Auditada deve se 

manifestar quanto aos achados de auditoria de não-conformidade, o que inclui a 

apresentação de seu posicionamento, do plano de providências e dos prazos de 

implementação. 

Essa manifestação é a primeira oportunidade de a Unidade Auditada se manifestar 

quanto aos apontamentos da equipe de auditoria. No caso de discordância com relação aos 

achados de auditoria de não-conformidade, espera-se que as justificativas da Unidade 

tragam informações válidas e evidências para suportar a argumentação. 
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Em caso de concordância com os respectivos achados de auditoria, espera-se que 

a Unidade Auditada apresente o plano de providências, que seja de implementação viável e 

atenda à necessidade de saneamento da fragilidade ou mitigação de efeitos, bem como os 

prazos de implementação do referido plano. 

 

14.1 Prazo para resposta da Unidade 

Destaca-se que o prazo inicial para a Primeira Manifestação da Unidade é de 10 

(dez) dias úteis, a contar do encaminhamento do Relatório Preliminar de Auditoria pelo 

Gabinete da CGM à Unidade Auditada. Caso a equipe de auditoria considere este prazo 

inicial insuficiente, poderá conceder prazo inicial superior, a depender da quantidade e 

complexidade dos achados de auditoria de não-conformidade. 

Caso seja necessária dilação do prazo para resposta, a Unidade deverá encaminhar 

a solicitação, com a justificativa fundamentada, antes do término do prazo inicial. Neste 

caso, o pedido deverá ser deferido caso a justificativa apresentada seja considerada válida 

pela equipe. 

Os dois primeiros pedidos de prorrogação de prazo para resposta devem ser 

analisados e respondidos pela equipe de auditoria. A partir do terceiro pedido de dilação, a 

solicitação deverá ser avaliada pelo Coordenador de AUDI. 

Se eventualmente a Unidade não encaminhar sua manifestação dentro do prazo 

concedido, tendo em vista a importância da resposta da Unidade para a elaboração do 

Relatório de Auditoria, a equipe de auditoria deve reportar o fato ao Coordenador de 

AUDI, para que este delibere sobre as providências a serem tomadas no caso específico. 

 

15. REUNIÃO FINAL COM A UNIDADE 

O Relatório Preliminar de Auditoria deve conter sugestão de reunião entre a 

equipe de auditoria e a Unidade Auditada, e esta, por sua vez, deverá solicitar o 

agendamento da reunião em período anterior ao prazo de manifestação estabelecido. 

Recomenda-se, como boa prática, que a equipe ratifique a importância da reunião junto à 

Unidade, por outros meios de comunicação, como telefone e/ou e-mail. 

A reunião final tem o objetivo de esclarecer os pontos levantados pela equipe de 

auditoria no relatório, bem como já obter eventuais informações e esclarecimentos da 

Unidade Auditada. Pretende-se, ainda, estimular a Unidade Auditada a apresentar um 
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plano de providências para solução das fragilidades e irregularidades eventualmente 

identificadas. 

Dessa forma, nesta reunião cabe à equipe apresentar, resumidamente, os achados 

de auditoria de não-conformidade, e sanar eventuais dúvidas quanto às irregularidades e 

impropriedades apresentadas. 

Sugere-se o seguinte roteiro: no início da reunião, é recomendável a explicação 

dos procedimentos de auditoria que foram adotados pela equipe. Em seguida, explicam-se 

as situações encontradas e o contraste existente com o respectivo critério que deveria ter 

sido seguido. Por fim, apontam-se os possíveis efeitos negativos (ineficiência, fraude, erro, 

ilegalidade, entre outros), decorrentes dos achados de auditoria de não-conformidade. 

Com isso, espera-se que os responsáveis e/ou gestores da Pasta compreendam os 

apontamentos e sejam, sempre que possível, sensibilizados para a criação de uma resposta 

adequada (plano de ação) para corrigir as impropriedades ou irregularidades encontradas. 

Por parte da Unidade Auditada, espera-se que sejam fornecidas à equipe, de 

antemão, eventuais justificativas, informações e esclarecimentos adicionais sobre os 

achados de auditoria, os quais serão posteriormente formalizados em sua manifestação. 

Espera-se, também, que a Unidade vislumbre alternativas de solução para os achados 

relatados. Desse modo, as propostas de melhoria, aperfeiçoamento ou implementação de 

controles e procedimentos partiriam dos próprios gestores, que são os maiores 

conhecedores das atividades e desafios diários de seus Órgãos. 

Cabe salientar que a equipe de auditoria e os gestores da Unidade devem, 

preferencialmente, chegar a uma solução comum que tanto atenda aos apontamentos da 

auditoria como também seja de aplicação viável pelos gestores. 

Ademais, a Unidade Auditada deve também ser orientada a encaminhar sua 

manifestação formalizada de acordo com os seguintes itens (já solicitados no RPA): 

a) A “Manifestação da Unidade” para cada um dos achados de não-

conformidade relatados, inserindo informações e documentos que evidenciem as 

eventuais justificativas apresentadas, bem como considerações da Pasta e/ou 

concordância com os apontamentos discorridos; 

b) O “Plano de Providências”, concreto e detalhado, para cada achado de não-

conformidade, que será adotado pela Unidade com vistas a sanar as fragilidades 

identificadas e/ou mitigar a ocorrência de falhas futuras; e 

c) O “Prazo para Implementação” do Plano de Providências supracitado. 
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Por fim, a equipe deve explicar à Unidade sobre as próximas etapas da auditoria 

(descritas na sequência deste manual), incluindo uma breve explanação acerca do 

Relatório de Auditoria, do Anexo de Recomendações (a ser posteriormente preenchido 

pela Unidade), e da publicação do Relatório de Auditoria no sítio eletrônico da CGM.  

 

16. RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Após a análise da Primeira Manifestação da Unidade, a equipe de auditoria deve, 

então, redigir o documento final da auditoria, contendo as conclusões dos trabalhos e as 

eventuais recomendações à Unidade Auditada. O documento em questão denomina-se 

Relatório de Auditoria. 

As finalidades do Relatório de Auditoria são: 

a) registrar as conclusões da equipe de auditoria, concebidas após a avaliação da 

manifestação formal da Unidade Auditada acerca dos achados de não-

conformidade; 

b) comunicar os resultados à Unidade Auditada e aos demais Órgãos interessados, 

bem como ao Gabinete da CGM; e 

c) propor recomendações à Unidade Auditada, quando couber, com vistas a adotar 

medidas para sanar as irregularidades e/ou fragilidades identificadas, ou a 

melhorar a gestão, os processos, ou os controles internos da Pasta. Destaca-se que 

o tópico 17 deste manual discorrerá acerca das recomendações a serem emitidas 

pela equipe de auditoria.  

O Relatório de Auditoria é assinado pela equipe e possui estrutura similar à do 

Relatório Preliminar, com a adição da manifestação da Unidade, da análise final da equipe 

e das recomendações, sendo constituído pelos seguintes tópicos: 
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Quadro 14 – Estrutura do Relatório de Auditoria. 

Estrutura do RA Conteúdo/Tópicos 

Capa 

- Indicação da Ordem de Serviço; 

- Unidade Auditada; 

- Período de realização da auditoria. 

Sumário - Índice com os tópicos do relatório e as respectivas páginas. 

Sumário Executivo 

- Objetivo da Ordem de Serviço; 

- Escopo resumido do trabalho; 

- Breve contextualização dos fatos; 

- Resumo das principais constatações e recomendações; 

- Sugestão de encaminhamento ao Tribunal de Contas do 

Município, à Câmara Municipal e aos demais Órgãos 

competentes, conforme o caso. 

Metodologia 
- Relação das atividades e procedimentos de auditoria 

realizados pela equipe de auditoria. 

Considerações 

Iniciais (Opcional) 

- Informações introdutórias ou preliminares, necessárias ao 

entendimento das constatações; 

- Detalhamento/delimitação do escopo das análises, se 

necessário. 
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Constatações de 

Não-Conformidade 

- Detalhamento das constatações de não-conformidade da 

equipe de auditoria. Para cada constatação, devem constar os 

seguintes elementos: 

a) Título; 

b) Desenvolvimento/fundamentação; 

c) Manifestação da Unidade; 

d) Plano de Providências; 

e) Prazo de Implementação; 

f) Análise da Equipe de Auditoria; 

g) Recomendações (conforme o caso). 

- Resumo dos resultados e impactos do trabalho (opcional, a 

critério da equipe). 

- Ao final da última constatação, devem constar a data do 

documento e as assinaturas dos membros da equipe de 

auditoria (no caso de assinaturas eletrônicas, devem constar, 

no relatório, os nomes, cargos e RFs dos assinantes). 

Anexos e apêndices 

- Eventuais anexos e apêndices do relatório, que 

complementem as constatações e as manifestações da 

Unidade, conforme o caso. 

Fonte: O Autor. 

 

Ressaltam-se, ainda, as seguintes observações quanto à estrutura do Relatório de 

Auditoria: 

  os títulos das constatações de não-conformidade devem resumir, de forma 

objetiva e clara, a irregularidade/fragilidade identificada; 
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  as constatações de não-conformidade do Relatório de Auditoria são 

derivadas dos achados de auditoria contidos no RPA e/ou NA, e devem ser 

conclusivas; 

 a manifestação da Unidade deve ser transcrita, na íntegra, após cada 

respectiva constatação de não-conformidade, ou como anexo do RA, a 

depender de sua extensão; 

  as recomendações da equipe de auditoria devem ser apresentadas após a 

análise das respectivas constatações de não-conformidade. 

 

Importante salientar que achados de auditoria de não-conformidade que forem 

totalmente superados após a análise da manifestação da Unidade não devem constar no 

Relatório de Auditoria (vide tópico 0). Além disso, se necessário para a elaboração do RA, 

a equipe eventualmente pode realizar alterações no título e no teor das constatações 

relatadas preliminarmente no RPA, de forma a adaptá-las às novas conclusões obtidas após 

a análise da manifestação da Unidade.  

Ademais, destaca-se que devem ser incluídas, no Sumário Executivo, as sugestões 

de encaminhamento do Relatório ao Tribunal de Contas do Município, à Câmara 

Municipal e aos demais Órgãos competentes, para ciência e/ou providências, conforme o 

caso. 

Uma vez elaborado, o Relatório de Auditoria deve ser encaminhado à Unidade 

Auditada juntamente com o Anexo de Recomendações (tópico 17.4), de forma a 

possibilitar a manifestação da Pasta quanto às recomendações emitidas pela equipe de 

auditoria (vide tópico 0). 

Considerando a manifestação da Unidade ao referido Anexo, a equipe concluirá o 

Relatório de Auditoria, que será, posteriormente, publicado no sítio eletrônico da CGM, 

salvo exceções devidamente justificadas (vide tópico 23). 

O quadro abaixo apresenta o fluxo de atividades a ser seguido para a elaboração, 

revisão, aprovação e encaminhamento do Relatório de Auditoria: 
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Quadro 15 – Atividades relacionadas ao Relatório de Auditoria. 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Seq. Atividade Responsável 

1 
Elaborar o Relatório de Auditoria e o Anexo 

de Recomendações. 
Equipe 

2 
Revisar o Relatório de Auditoria. 

Supervisor do Trabalho 

3 
Revisar o Relatório de Auditoria. 

Coordenador de AUDI 

4 
Incluir o Relatório de Auditoria (revisado e 

aprovado) e o Anexo de Recomendações (vide 

item 17.4) no Processo SEI. 

Equipe 

5 
Elaborar e assinar Folha de Informação, 

encaminhando os documentos ao Supervisor 

do Trabalho 

Equipe 

6 
Elaborar e assinar o Encaminhamento, 

direcionando-o à AUDI, com sugestão de 

aprovação do Relatório de Auditoria. 

Supervisor do Trabalho 

7 
Elaborar e assinar Manifestação para 

aprovação do Relatório de Auditoria. 
Coordenador de AUDI 

8 
Elaborar e assinar o Encaminhamento, 

enviando o processo ao GAB. 
Coordenador de AUDI 

9 
Encaminhar o Relatório de Auditoria à 

Unidade Auditada e aos demais Órgãos 

competentes. 

Gabinete da CGM 

Fonte: O Autor. 
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Fluxograma 09 – Atividades relacionadas ao Relatório de Auditoria. 

 

Fonte: O Autor. 

 

 

16.1 Achados de auditoria de não-conformidade superados após a análise da 

manifestação da Unidade 

Conforme o fluxo já apresentado ao longo deste manual, os achados de auditoria 

de não-conformidade identificados pela equipe são encaminhados, através do RPA ou da 

NA, à Unidade Auditada, para manifestação. Neste momento, a Unidade tem a 
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oportunidade de apresentar, se for o caso, eventuais justificativas ou fatos que demonstrem 

erros ou imprecisões nas conclusões da equipe de auditoria. Nesse sentido, quando os 

elementos apresentados na manifestação da Unidade levam a equipe de auditoria a rever e 

retificar de forma integral o entendimento expresso em um achado de auditoria, 

desconsiderando a conclusão equivocada anteriormente apontada no RPA ou na NA, 

considera-se que tal achado foi “superado” após a análise da manifestação da Unidade.  

Caso, após a análise da Primeira Manifestação da Unidade pela Equipe, um ou 

mais achados de auditoria de não-conformidade constantes do Relatório Preliminar sejam 

considerados inteiramente superados, não deverão ser apresentados como constatações no 

Relatório de Auditoria, haja vista não se sustentarem. 

Por isso, quando da ocorrência de achados de não-conformidade superados, a 

equipe de auditoria deverá inserir, na Folha de Informação que encaminha o Relatório de 

Auditoria ao Supervisor do Trabalho, informações a este respeito, comunicando a retirada 

dos respectivos achados de não-conformidade do Relatório de Auditoria, de modo que a 

Unidade seja notificada e tome ciência não só da conclusão a que chegou a equipe com os 

esclarecimentos por ela prestados, como também da modificação realizada na versão final 

do Relatório. 

Ademais, a justificativa e a análise final da equipe de auditoria acerca dos achados 

de não-conformidade superados deve ser revisada pelo Supervisor do Trabalho e constar 

na Matriz de Achados. 

Já no caso de achados de não-conformidade apenas parcialmente superados após a 

análise da manifestação da Unidade, a equipe de auditoria deve manter o achado de 

auditoria no RA e, se necessário, realizar ajustes ao título e ao teor da constatação, de 

forma a compatibilizá-los com o novo entendimento alcançado pela equipe. 

 

16.2 Achados de auditoria de não-conformidade solucionados pela Unidade 

Nos casos em que, na sua manifestação sobre o RPA ou a NA, a Unidade 

Auditada comprove à equipe que um (ou mais) dos achados de auditoria de não-

conformidade foi(ram) devidamente sanado(s), mediante a apresentação de evidências de 

que a Unidade tomou as providências cabíveis e solucionou integralmente a 

fragilidade/irregularidade apontada antes da finalização da auditoria, tal achado de 
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auditoria de não-conformidade deve ser mantido e apresentado como constatação no 

Relatório de Auditoria, sendo que a equipe deve tomar os seguintes cuidados: 

 

a) As evidências apresentadas pela equipe de auditoria no conteúdo da 

constatação de não-conformidade devem ser adequadas e suficientes para 

comprovar que a fragilidade/irregularidade de fato existia à época do envio do 

RPA ou da NA para manifestação da Unidade; 

b) A manifestação da Unidade, apresentada na íntegra no RA, deve conter 

evidências que comprovem que a fragilidade/irregularidade em questão foi 

integralmente sanada; 

c) A análise da equipe de auditoria, apresentada após a manifestação da Unidade, 

deve asseverar, com clareza, que a fragilidade/irregularidade existia quando da 

realização dos procedimentos de auditoria, porém que já foi sanada pela própria 

Unidade; 

d) A equipe de auditoria deve proceder ao registro, no Anexo de Recomendações, 

da resposta concomitante atrelada a tal constatação de não-conformidade, de 

forma a possibilitar o registro de atendimento concomitante no Anexo de 

Recomendações, conforme orientações constantes do tópico 17 do presente. 

Destaca-se que, para este caso, não deve ser emitida recomendação no RA, pois o 

problema a que se refere já está solucionado. 

 

 

17. RECOMENDAÇÕES 

  

17.1 Aspectos gerais da elaboração da recomendação 

As recomendações consistem em propostas de ações apresentadas às Unidades 

Auditadas, visando a corrigir as não conformidades, tratar riscos e aperfeiçoar processos 

de trabalho e controles. 

Em linhas gerais, recomendações são as orientações sobre as providências 

mediatas ou imediatas que podem ser apresentadas ao gestor responsável para solucionar 

as irregularidades ou impropriedades constatadas pela equipe de auditoria nos trabalhos ou 

nas ações internas de controle. 



 

108 

 

As recomendações originam-se dos achados de auditoria de não-conformidades, 

mas não há a obrigatoriedade de que seja elaborada uma recomendação para cada 

constatação. É possível haver uma única recomendação vinculada a vários achados ou 

ainda, um achado de não-conformidade sem recomendação a ele vinculada. 

Cada recomendação deve ser emitida tendo em mente sua eficácia, ou seja, o 

benefício (impacto) advindo de sua implementação. 

  

17.1.1 Características desejáveis a uma recomendação 

Segundo orientações constantes na IN CGU nº 08/2017 e adaptações feitas à 

CGM, a equipe deve observar as seguintes características na elaboração de uma 

recomendação de auditoria. 

 

17.1.1.1 Atuar na causa raiz 

A partir dos achados de auditoria, é desejável que a equipe identifique a origem 

do problema ou da irregularidade encontrada. Esse enfoque permite que a recomendação 

alcance maior eficácia, pois a ação passa a ser preventiva ao invés de corretiva.  

Um sinal de que a recomendação está direcionada à causa raiz é a perspectiva por 

efeitos mais amplos, gerando impactos em objetos similares e por um maior período de 

tempo. Como exemplo, ao observar que um determinado processo de contratação 

apresenta irregularidades quanto à falta de determinado documento, e a Unidade não 

possui rotinas ou material padronizado para homologação da licitação, é mais eficaz 

recomendar que seja implementado um procedimento de averiguação de documentos 

(como uma lista de verificação) pela área responsável do que recomendar a observância do 

item faltante nas contratações futuras.  

Note que, nesse exemplo, o risco de ocorrência de problemas similares diminui 

significativamente, uma vez que a adoção do procedimento de verificação de documentos 

permite a continuidade dos efeitos da recomendação. 

Por outro lado, observa-se que as recomendações com o enfoque de atuação nas 

condições encontradas, ou nas suas consequências, são muitas vezes necessárias, 

principalmente quando se trata de danos a terceiros ou de prejuízos ao erário. Entretanto, 

elas têm um alcance limitado.  
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Vide abaixo um exemplo de identificação da causa raiz e de possíveis 

recomendações a serem emitidas quando o achado se resumir à “falta de documentação de 

habilitação específica em um processo licitatório por deficiência em procedimentos de 

verificação de documentos, ocasionando contratação de empresa não qualificada”: 

 

Quadro 16 – Exemplo de identificação de causa raiz a partir de um achado de auditoria. 

Achado 01: “Falta de documentação de habilitação específica em um processo licitatório 

por deficiência em procedimentos de verificação de documentos, ocasionando contratação 

de empresa não qualificada”. 

Foco Parte do achado Possíveis recomendações para cada foco 

Condição Falta de documentação 

de habilitação 

específica em um 

processo licitatório 

Orientar os servidores das áreas competentes 

para que, nas próximas contratações, se 

observe a existência do referido documento 

Causa Deficiência em 

procedimentos de 

verificação de 

documentos 

Elaborar e implementar procedimento de 

verificação de toda a documentação necessária 

antes da homologação da licitação. 

Efeito Contratação de empresa 

não qualificada. 

Cessar o contrato vigente e providenciar novo 

processo licitatório. 

Fonte: O Autor. 

 

Note-se que para uma constatação pode ser observado diversos componentes 

como a condição, causa e efeito. E com foco para cada um deles pode ser elaborada uma 
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diferente recomendação. Entretanto, são preferíveis recomendações que ataquem a causa 

raiz. 

 

17.1.1.2 Ser viável e prática 

A recomendação deve conter ações viáveis de implementação, não abarcando 

restrições legais, financeiras, técnicas ou outras.  

A título de exemplo, considere um contrato de locação de veículos exclusivos, 

assinado pela Prefeitura. Finalizados os trabalhos de auditoria, concluiu-se que um mesmo 

carro consta em dois processos de pagamento distintos, indicando ter sido utilizado no 

mesmo período do mesmo dia, mas em locais diferentes. Vide abaixo um exemplo de 

recomendação exequível a ser emitida:  

 

Quadro 17 – Exemplo de análise de recomendação viável a partir de um achado de auditoria. 

Achado 02: “Apresentação de veículos em duplicidade em processos de pagamento 

distintos, indicando pagamento indevido por serviços não prestados.” 

Causa: Deficiência na fiscalização dos veículos fornecidos à Prefeitura. 

Recomendação não viável (embora ideal): 

Recomenda-se implantar sistema integrado 

de dados contendo toda a base de veículos 

contratados por todas as unidades, 

permitindo ao gestor do contrato verificar a 

existência de duplicidades antes de cada 

pagamento efetuado. 

Recomendação viável (praticável): 

Recomenda-se que o Órgão responsável 

pela vistoria dos veículos contratados utilize 

uma planilha eletrônica ou alternativa 

similar para organizar a relação de veículos 

vistoriados por contrato, formatado para 

evidenciar as duplicidades, ficando 

disponível para consulta dos gestores e 

fiscais dos contratos. 

Fonte: O Autor. 

 

A título de explicação, consideramos que, para o exemplo acima, a equipe de 

auditoria tenha identificado que a Unidade Auditada não possui orçamento e/ou já tenha 
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requisitado anteriormente, em momentos distintos, a implementação de sistema 

tecnológico para auxílio à fiscalização e que não tenha obtido êxito na demanda. Ainda, 

verificou-se que a atual gestão não pretende investir em recursos tecnológicos no curto-

médio prazo. 

No exemplo acima, observa-se que o desenvolvimento e a implantação de um 

sistema com banco de dados de veículos contratados poderiam resolver a deficiência na 

fiscalização (causa do achado), evitando ocorrências de prejuízos futuros.  

Nesse caso, há claramente restrição orçamentária e técnica, uma vez que o 

desenvolvimento e a implantação do referido sistema demandam recursos não disponíveis 

na Unidade Auditada.  

Alternativamente, poderia ser recomendada a utilização de outro meio eletrônico 

que possibilitasse melhorar os controles, mitigando os problemas encontrados, até que 

fosse possível a adoção de solução mais completa. 

Cabe destacar a importância de considerar a manifestação da Unidade, que 

apresentará suas limitações e plano de providência viável. 

 

17.1.1.3 Boa relação custo-benefício 

Na medida do possível, deve-se analisar se o custo da implementação de uma 

recomendação é menor que o benefício esperado, ou seja, se a implementação da 

recomendação traz resultados mais vantajosos à unidade considerando o custo associado. 

Para verificar a vantagem, é necessário ponderar se os recursos a serem utilizados 

compensam o resultado que se quer obter. 

 

17.1.1.4 Considerar alternativas 

Em consonância com a análise de custo-benefício, deve-se levar em conta as 

diferentes alternativas para se obter o resultado almejado. Assim, para um determinado 

achado de auditoria, é preciso verificar as diversas possibilidades levantadas pela equipe 

de auditoria, incluindo aquelas eventualmente sugeridas pela própria Unidade Auditada, 

levando em consideração as características desejáveis a uma recomendação, aqui 

apresentadas. 
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A consideração de alternativas pode ser realizada a partir do foco na causa raiz, na 

causa próxima, no próprio objeto, ou ainda, na remediação de consequências, sendo que 

algumas alternativas podem ter efeitos complementares, ou até sobrepostos. 

 

17.1.1.5 Ser monitorável 

Para ser monitorável, é necessário que o objetivo da recomendação seja 

verificável (após transcorrido determinado prazo) através de evidências concretas. 

 

17.1.1.6 Ser direcionada 

Para buscar a efetividade da implementação da recomendação, é necessário que 

seja indicada a área ou o cargo do agente responsável pela implementação das 

recomendações. Nesse caso, é importante que a informação esteja clara tanto para AUDI 

quanto para a Unidade Auditada. 

 

17.1.1.7 Ser direta (ser clara) 

A recomendação deve ser redigida de maneira clara, objetiva e sucinta no produto 

de auditoria, ficando explícita a ação a ser realizada pela Unidade Auditada.  

Para tanto, expressões de ponderação como “pode ser realizado”, 

“especialmente”, “preferencialmente”, e demais formas lacônicas, prejudicam a 

objetividade, e, portanto, devem ser evitadas. 

Contribui também para a clareza, a elaboração de recomendação com ação 

direcionada a um objetivo específico. Caso contrário, a recomendação com ações 

elencadas para resolver diversos aspectos do achado tem o seu entendimento confuso e de 

difícil aplicação e, por consequência, pode comprometer a característica de ser 

monitorável. 
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17.1.1.8 Ser específica 

Ao elaborar a recomendação, deve-se direcionar as ações e o resultado que se 

espera, informando o que deve ser feito e o resultado a ser alcançado. No entanto, deve-se 

evitar o apego à forma (ou ao meio) como a Unidade Auditada buscará atender a 

recomendação, pois isso, muitas vezes, acaba interferindo na liberdade de escolha que tem 

o gestor para adotar a medida mais cabível e adequada à realização do objetivo da 

recomendação. 

Isso quer dizer que elaborar uma recomendação específica não significa 

especificar os meios para se alcançar os objetivos perseguidos. Por exemplo, é melhor 

recomendar que seja desenvolvido um controle de documentos para a homologação de um 

processo licitatório, com o objetivo de evitar a contratação de empresa não qualificada, em 

vez de estabelecer os meios a serem utilizados, como a adoção de tabela, e-mail, 

contratação de pessoal, utilização de formulário etc. Desta forma, fica a critério da 

Unidade Auditada deliberar acerca da ferramenta mais apropriada, desde que atendido o 

objetivo da recomendação. 

 

17.1.1.9 Ser significativa 

É necessário que os achados e, por consequência, as recomendações, sejam 

relevantes para a gestão da Unidade, com vistas à melhora do alcance dos resultados da 

Unidade Auditada, através do aprimoramento da eficiência dos gastos, das operações, dos 

controles internos e/ou da observância das normas aplicáveis. 

 

17.1.1.10 Ser positiva 

Refere-se à elaboração de recomendações de forma a indicar o que deve ser feito, 

ao invés do que não se deve fazer. Esta característica está relacionada à clareza e à 

capacidade de convencimento da recomendação emitida. 
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17.1.1.11 Ser convincente 

Trata-se da utilização de elementos persuasivos na elaboração da recomendação, 

como a citação de fatos bem identificados, a finalidade ou o reconhecimento das medidas 

adotadas anteriormente pela Unidade Auditada. 

Cabe à equipe de auditoria ponderar acerca das informações suficientes e 

relevantes para que a Unidade Auditada perceba a importância da tomada de ação 

relacionada. 

 

Quadro 18 – Exemplo de recomendação com citação da finalidade. 

Achado: Existência de sobrepreço do valor referente ao Contrato. 

Recomendação: Recomenda-se que, durante o procedimento de pesquisa de preços para 

licitações e contratações diretas, a Secretaria considere também, para fins de comparação 

e definição do preço máximo, os valores praticados em contratos vigentes ou anteriores de 

mesmo objeto no âmbito da própria Unidade ou dos demais órgãos da Prefeitura. 

Fonte: O Autor. 

 

 

Quadro 19 – Exemplo de recomendação com citação de ações em curso ou concluídas. 

Achado: Inadequação do planejamento do cardápio semanal com relação às quantidades 

de alimentos servidos. 

Recomendação: Embora a Unidade já tenha tomado medidas orientativas que 

possibilitaram a adequação dos ingredientes utilizados no preparo de refeições, 

recomenda-se, para aprimoramento dos controles, a inclusão da verificação do cardápio e 

da alimentação servida nos itens vistoriados na visita técnica realizada periodicamente. 

Fonte: O Autor. 
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17.2 Atribuição de Categorias para as Recomendações 

A classificação das recomendações em categorias, realizada pela equipe de 

auditoria quando do preenchimento do Anexo de Recomendações (vide tópico 17.4), visa a 

contribuir para a elaboração de melhores recomendações, conduzir as equipes de auditoria 

à reflexão acerca dos benefícios esperados, estimular a elaboração de recomendações 

relacionadas aos processos prioritários na atuação da auditoria interna (facilitando a 

avaliação da qualidade das recomendações), e direcionar a ação do monitoramento para 

uma efetiva contabilização de benefícios. 

No caso de registro de respostas concomitantes (vide tópico 16.2), a classificação 

em categorias será realizada de maneira similar à aplicável às recomendações. 

Quando as ações da Unidade Auditada acontecerem durante a execução dos 

trabalhos de auditoria, a equipe deve, por ocasião da emissão do Relatório de Auditoria, 

registrar os achados, as ações implementadas pela Unidade Auditada e realizar a 

contabilização do impacto positivo decorrente. 

Assim, com base no referencial teórico estabelecido na Portaria CGU 

nº1.037/2019, que aprova a “Orientação Prática: Relatório de Auditoria”, seguem as sete 

categorias de recomendações: 

  

17.2.1 Aperfeiçoamento da gestão de riscos 

As recomendações classificadas na categoria de aperfeiçoamentos de gestão de 

riscos preconizam o planejamento e o uso dos recursos humanos e materiais para tratar 

riscos relevantes, identificados durante os trabalhos de auditoria. 

Estas recomendações, em geral, são identificadas pelo caráter preventivo, sendo 

elaboradas com base na comparação de boas práticas e procedimentos com a situação 

encontrada, muito embora também possam ser relacionadas ao tratamento de situações de 

riscos já manifestados. 
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Quadro 20 – Exemplo de recomendação com aperfeiçoamento de gestão de riscos. 

Achado: Fragilidade na avaliação de usuários portadores de patologias relacionadas à 

psiquiatria para concessão das gratuidades para PNE. 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria verificar a viabilidade de contratar um 

médico com especialidade em psiquiatria para avaliar os casos envolvendo tal 

especialidade, a fim de diminuir os casos de fraude ou evitar indeferimentos indevidos na 

obtenção de gratuidade do serviço prestado ao PNE. 

Fonte: O Autor. 

 

17.2.2 Aperfeiçoamento da governança 

As recomendações pertencentes à categoria de aperfeiçoamento da governança 

incentivam a adoção de práticas de gestão voltadas à promoção e ao controle do 

desempenho e da direção estratégica das Unidades Auditadas. Sua característica 

diferenciadora é a necessidade de tomada de decisão e de apoio da Alta Administração 

para sua implementação. 

Quadro 21 – Exemplo de recomendação da categoria de aperfeiçoamento de governança (01). 

Achado: Deficiência no normativo, quanto ao direcionamento dos casos de infração, 

dificultando o encaminhamento correto e a análise consolidada das informações. 

Recomendação: Recomenda-se que a Secretaria atualize a Portaria, que regulamenta as 

normas de uso do serviço, para que o texto do Artigo, tenha como previsão que a 

comunicação nele prevista seja direcionada originalmente à CGM, independentemente da 

infração constatada, para o encaminhamento necessário. 

Fonte: O Autor. 
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Quadro 22 – Exemplo de recomendação da categoria de aperfeiçoamento de governança (02). 

Achado: A alta rotatividade dos cargos de chefia prejudica a estabilidade do quadro 

funcional, levando à fragilidades no processo de planejamento e execução dos projetos,  

com possíveis interrupções dos trabalhos e consequentes prejuízos ao controle interno das 

atividades. 

Recomendação: Quando da necessidade de transição de chefia, avaliar os servidores 

alocados na própria divisão, tentando buscar um talento dentre os que já dominam os 

trabalhos e que estejam aptos a assumir tal função, evitando morosidades decorrentes do 

ciclo de aprendizagem de um novo servidor sem domínio do modus operandi da área. 

Fonte: O Autor. 

 

17.2.3 Aperfeiçoamento dos controles internos 

As recomendações pertencentes à categoria de aperfeiçoamento dos controles 

internos afetam diretamente os sistemas de gestão existentes nas Unidades Auditadas, com 

vistas à melhoria da economicidade, da eficiência e da eficácia, tanto dos processos 

controlados, quanto do próprio procedimento de controle. 

 

Quadro 23 – Exemplo de recomendação com aperfeiçoamento dos controles internos. 

Achado: Deficiência no controle de aquisição de materiais pela Unidade levou ao 

pagamento por bens não entregues. 

Recomendação: Recomenda-se à Unidade adotar, para as futuras aquisições, documento 

padrão de entrega de materiais, contendo, no mínimo, fotos com data automática, notas 

fiscais, notas de transporte, justificativa técnica para o quantitativo (histórico, eventual 

necessidade, etc.) e identificação clara e assinaturas dos responsáveis pela solicitação e 

recebimento dos materiais. 

Fonte: O Autor. 
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17.2.4 Cessação 

Aplica-se às situações em que o objeto do trabalho de auditoria estiver em 

desacordo com o critério adotado (tendo sido identificada uma não conformidade) e não 

houver possibilidade de correção. Como exemplos, é possível citar a rescisão de um 

contrato ou a revogação de um certame licitatório. 

Quadro 24 – Exemplo de recomendação de cessação de objeto. 

Achado: Análise das condições de competitividade do Pregão Presencial ante o Pregão 

Eletrônico a partir de análise comparativa de preços para igual objeto indica desvantagem 

de mais de 50% no preço final. 

Recomendação: Recomenda-se à Unidade a revogação do Pregão Presencial por não 

atender ao princípio da economicidade. 

Fonte: O Autor. 

 

17.2.5 Ajuste de objetos  

Entende-se por objeto do trabalho de auditoria o setor, função, processo, sistema 

ou similar sob a responsabilidade de uma Unidade Auditada sobre a qual podem ser 

realizadas atividades de avaliação e consultoria pela AUDI. 

Esta categoria de recomendações é utilizada nas situações em que o objeto do 

trabalho de auditoria estiver em desacordo com o critério adotado (tendo sido identificada 

uma não conformidade) e houver a possibilidade de correção. Nesses casos, a equipe 

deverá indicar claramente na recomendação quais ajustes deverão ser efetuados. 

 

Quadro 25 – Exemplos de recomendação de ajuste de objeto. 

Achado 01: Ilegalidade da exigência contida no item de qualificação técnica do edital. 

Recomendação: Recomenda-se que a Unidade remova a condição constante no item do 

edital, de modo a restabelecer a regularidade das exigências de qualificação técnica, 

principalmente quanto aos princípios da legalidade, isonomia e ampla competição. 
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Achado 02: Subcontratação do Serviço em valores superiores aos praticados pela 

Unidade em Serviço similar e aplicação indevida de BDI gera despesa adicional estimada 

em R$ 230.616,00 por ano. 

Recomendação: Recomenda-se que seja negociada com a contratada uma redução no 

valor do contrato, por meio de ajuste na taxa do BDI para o serviço em questão, visto que, 

além de contrariar entendimento do TCU, não se justifica a sua aplicação sobre os custos 

do serviço subcontratado junto a terceiros. 

Fonte: O Autor. 

 

17.2.6 Reposição de bens e valores 

Enquadram-se, nesta categoria, as recomendações que tenham como finalidade 

garantir que o erário público seja preservado, seja por meio da devolução de bens e 

valores, seja por meio de aplicação de sanção pecuniária. São incluídas aqui as 

recomendações que sugerem que o gestor adote a medidas cabíveis para quantificação de 

prejuízos incorridos, aplicação de multas, efetivação de glosas ou qualquer medida que 

resulte na recuperação de valores ou bens. 

 

Quadro 26 – Exemplo de recomendação de reposição de bens e valores. 

Achado 02: Inadequação na cobrança anual relativa ao item C resultou em prejuízo de R$ 

206.148,40. 

Recomendação: Recomenda-se à Unidade que solicite, junto à contratada, o 

ressarcimento dos valores pagos a maior relativos aos itens não fornecidos, os quais, até o 

término da vigência do aditamento ao contrato, englobarão cerca de R$ 206.148,40. 

Fonte: O Autor. 
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17.2.7 Procedimentos para a classificação das recomendações 

Como ferramenta para auxiliar a equipe de auditoria na identificação da categoria 

mais adequada a uma determinada recomendação de auditoria, foi elaborada a árvore 

decisória apresentada a seguir: 

Fluxograma 10 – Árvore decisória a ser utilizada pela equipe de auditoria para a classificação da 

recomendação. 

 

Fonte: O Autor. 

 

Destaca-se que o uso da metodologia proposta visa unicamente a fornecer um 

roteiro objetivo para classificação, proporcionando a homogeneização das classificações. 

Muito embora uma recomendação possa ser aparentemente enquadrada em diferentes 

categorias, a árvore decisória pretende servir de roteiro, conduzindo a uma interpretação 

padronizada dentro da AUDI. 

Para que esta padronização seja alcançada, é importante que a ordem de avaliação 

da recomendação, conforme sugerido na árvore decisória, seja respeitada pela equipe. 
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17.2.7.1 Diferenciação entre categorias de aperfeiçoamentos e demais categorias 

Primeiramente, analisa-se se o foco de ação da recomendação está diretamente 

relacionado com o objeto de auditoria (em geral, quando há foco direto no achado ou em 

sua consequência) ou se a causa raiz do problema está relacionada aos processos e 

estruturas da organização. 

As recomendações de aperfeiçoamento são entendidas como aquelas capazes de 

proporcionar um maior impacto na Unidade Auditada, e estão relacionadas aos processos 

prioritários da atuação da auditoria interna, quais sejam: aperfeiçoamento dos controles 

internos, fortalecimento da governança e gestão de riscos. 

As demais categorias levam em conta a intenção da atuação sobre o objeto ou ato 

examinado (categoria de ajuste de objetos ou cessação), ou a necessidade de remediar a 

situação constatada (categorias reposição de bens e valores ou apuração de 

responsabilidade). 

 

17.2.7.2 Diferenciação entre aperfeiçoamento da gestão de riscos e demais 

aperfeiçoamentos 

As recomendações da categoria de aperfeiçoamento da gestão de riscos 

diferenciam-se dos demais aperfeiçoamentos por contrapor as práticas adotadas pela 

Unidade Auditada em relação a um referencial de melhores práticas. 

 

17.2.7.3 Diferenciação entre aperfeiçoamento dos controles internos e 

aperfeiçoamento da governança 

O aperfeiçoamento dos controles internos se diferencia do aperfeiçoamento da 

governança pela amplitude do impacto e o nível de decisão exigido para a implementação 

da recomendação. Espera-se que, quando voltado aos controles internos, o impacto se 

restrinja a apenas uma ou algumas áreas da organização. 

Já o aperfeiçoamento da governança requer decisão e apoio da Alta 

Administração da Unidade Auditada, por afetar a forma de gestão da organização como 

um todo. 
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17.2.7.4 Diferenciação entre ajuste de objetos e cessação 

A diferenciação entre a categoria de ajuste de objetos e cessação se dá pela existência ou 

não de possibilidade de correção do objeto auditado. Havendo possibilidade de correção, a 

recomendação será classificada como ajuste de objetos. Em caso de necessidade de 

interrupção da situação constatada pela impossibilidade de correção, a recomendação deve 

ser classificada como cessação. 

 

17.3 Avaliação e Contabilização de Benefícios 

 Nos casos de existência de Resposta Concomitante, ou seja, ações implementadas 

pela Unidade Auditada para solucionar as irregularidades ou impropriedades do achados 

de auditoria antes da emissão do Relatório de Auditoria, a Equipe de Auditoria é 

responsável por realizar o registro dos benefícios gerados. 

Portanto, nos casos de Resposta Concomitante a Equipe de Auditoria deve seguir 

as diretrizes contidas neste tópico para realizar a avaliação, contabilização e registro desses 

benefícios de forma adequada. 

 

17.3.1 Conceito 

Benefícios são os impactos positivos na gestão pública, alcançados com a 

implementação das ações adotadas pela Unidade Auditada, decorrentes das atividades de 

auditoria da AUDI. 

A realização dos benefícios pode ser observada tanto durante a etapa de auditoria, 

pela efetivação das ações tomadas em decorrência das atividades de auditoria (respostas 

concomitantes), quanto na fase de monitoramento, com a implementação da recomendação 

sugerida, pendente de atendimento.  

 

17.3.2 Tipificação/classificações 

Os benefícios podem ser divididos em financeiros e não-financeiros. 
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O benefício financeiro é aquele que tem representação monetária, e a sua 

realização deve ser demonstrada por documentos comprobatórios. 

Os benefícios financeiros decorrem de ações tomadas pela Unidade Auditada em 

resposta às atividades de auditoria que geraram economia ou reposição de bens e valores. 

Considera-se realizado o benefício financeiro, no caso de reposição de bens e 

valores, quando do registro do efetivo ingresso de bens e valores ao erário público, 

inscrição em dívida ativa dos valores devidos ou proposição de ação judicial. 

Em caso de economia, considera-se realizado o benefício quando houver efetiva 

diminuição de dispêndios de valores em função de alteração nos procedimentos 

decorrentes dos trabalhos de auditoria. 

Já o benefício não-financeiro é aquele que, embora não seja passível de 

representação monetária, demonstre um impacto positivo na gestão por meio de melhorias 

alcançadas decorrentes das atividades de auditoria, devendo, sempre que possível, ser 

quantificado utilizando-se de qualquer métrica adequada à situação específica, tais como 

número de munícipes/servidores/Entidades afetadas pela medida, redução de tempo de 

serviço prestado, aumento de população atendida, tipo de normativo alterado.  

 

17.3.3 Eventos conversíveis em benefícios 

Considerando que muitas recomendações emitidas restam ser implementadas pela 

Unidade Auditada posteriormente à finalização da auditoria, definem-se “eventos 

conversíveis em benefício” aqueles dos quais se espera obter impactos positivos à gestão 

após a implementação da recomendação pela Unidade Auditada e seja possível a 

contabilização conforme os requisitos e critérios aplicáveis. 

Os benefícios esperados da referida implementação podem ter efeitos financeiros 

ou não financeiros, a depender do tipo de impacto positivo a ser gerado em termos de: 

 economia aos cofres públicos; 

 reposição de bens e valores ao erário público; 

 adequações de critérios e normas; e 

 melhorias em procedimentos e processos. 
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17.3.4 Requisitos para contabilização dos benefícios 

Para que seja possível a contabilização e o registro dos benefícios, financeiros ou 

não financeiros, resultantes dos trabalhos de auditoria, é necessária a observância de 

requisitos mínimos, descritos a seguir: 

 a) Impacto positivo na gestão 

Pode-se observar a existência de impacto positivo na atuação da Unidade quando 

for possível documentar a melhoria em pelo menos um dos seguintes aspectos: 

 Eficácia: garantia da entrega de produtos e serviços à sociedade, em consonância 

com os instrumentos de planejamento estabelecidos, tais quais: programa de 

metas, plano plurianual, plano anual de metas, entre outros, alcançando os 

resultados desejados. 

 Eficiência: maximização dos processos de entrega de produtos e serviços à 

sociedade, a partir dos recursos disponíveis. 

 Efetividade: garantir que os impactos esperados para a política pública e/ou 

macroprocesso sejam atingidos (requisito da eficácia) da melhor maneira possível 

(requisito da eficiência). 

 Legalidade: garantir que os processos de entrega de produtos e serviços à 

sociedade sejam executados conforme previsão legal. 

 

Considerando que uma recomendação deve ser elaborada levando-se em conta as 

características necessárias, como a atuação na causa raiz, boa relação custo benefício, entre 

outros, espera-se que a implementação de toda recomendação produza algum benefício 

(financeiro ou não financeiro) que cause impactos positivos na gestão. 

Também podem ser considerados benefícios os impactos positivos na gestão, 

observados durante a execução dos trabalhos, desde que decorrentes das atividades de 

auditoria. 

b) Nexo Causal 

Para contabilizar o benefício, é necessário verificar a existência de relação de 

causalidade entre o benefício gerado e a auditoria. Isto significa que as atividades de 

auditoria devem causar algum impacto positivo (benefício financeiro ou não financeiro) na 

gestão, devendo ser possível evidenciar, de alguma forma, esta relação de causalidade. 
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Assim, a inobservância de nexo causal pode ocasionar a contabilização indevida 

de um impacto positivo na gestão como se fosse um benefício originado de atividade de 

auditoria, quando, na verdade, não houve participação da auditoria na melhoria adotada 

pela Unidade. 

Como exemplos de evidências de nexo causal, os seguintes documentos podem 

ser considerados: 

 recomendação enviada ao gestor e a subsequente evidência da efetiva adoção da 

medida recomendada (ou medida alternativa que atenda ao mérito da 

recomendação); 

 comunicação da equipe de auditoria, referente aos achados, enviada à Unidade 

através de documentos (como a Nota de Auditoria, por exemplo) e a subsequente 

evidência da efetiva adoção da medida relacionada; 

 manifestação da Unidade informando a adoção da medida durante os 

procedimentos de auditoria. 

c) Demonstração do benefício financeiro líquido 

A demonstração do benefício financeiro líquido é aplicável para os impactos 

mensuráveis em valor monetário. 

O benefício financeiro líquido corresponde ao benefício financeiro bruto, 

descontados os gastos adicionais decorrentes da implementação das medidas, que deverão 

ser informados, sempre que possível, pelo próprio gestor. Sempre que forem claros e 

mensuráveis, estes gastos devem ser contabilizados, demonstrando a agregação de valor à 

gestão. 

d) Determinação do período de competência do benefício 

A determinação do período de competência do registro do benefício serve para 

assegurar que os relatórios de desempenho da CGM reflitam apropriadamente os 

benefícios do período a que se referem.  E ainda, evita que benefícios sejam contabilizados 

em duplicidade. 
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d.1) benefício financeiro de efeito continuado 

Considera-se benefício financeiro de efeito continuado aquele que provém de 

ajustes realizados em atividades públicas permanentes que não se exaurem com uma única 

prestação. 

Tomando como base o ano das providências adotadas pelo gestor, o benefício 

financeiro de efeito continuado deve ser contabilizado (para efeitos de registro) da seguinte 

maneira: 

 Benefícios financeiros de efeito continuado por prazo indefinido ou 

superiores a 60 meses: deve se limitar ao período de 60 meses; 

 Benefícios financeiros com expectativa de cessação antes dos 60 meses (por 

exemplo, devido ao término contratual): deve-se considerar o prazo da 

cessação como limite; 

 Benefícios financeiros sem documentação que respalde um prazo estipulado: 

considera-se um ano.  

d.2) benefícios resultantes de providências adotadas, pelo gestor, no exercício atual ou 

dentro dos 02 exercícios anteriores 

O registro dos benefícios ocorridos em exercícios anteriores será limitado àqueles 

ocorridos em até 02 exercícios anteriores ao exercício de monitoramento. 

Salienta-se que a limitação é aplicável aos benefícios de medidas adotadas e não à 

recomendação que deu causa. Assim, benefícios de medidas adotadas há mais de 02 anos 

antes do exercício de monitoramento podem ser considerados ainda que a recomendação 

tenha sido emitida há mais de 02 anos. 

      

17.3.5 Subprocesso de avaliação e contabilização de benefícios 

Apresentada a tipificação e os requisitos para a contabilização dos benefícios nos 

tópicos anteriores, o quadro abaixo ilustra as principais etapas a serem seguidas pela 

equipe de auditoria nos casos de respostas concomitantes. 
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Fluxograma 11 – Subprocesso de avaliação e contabilização de benefícios. 

 

Fonte: O Autor. 

 

Ressalta-se que, na fase de auditoria, serão contabilizados os benefícios 

decorrentes de impactos positivos gerados no momento da realização da auditoria 

(respostas concomitantes). 

A seguir, apresentam-se as principais atividades envolvidas no processo de 

avaliação e contabilização dos benefícios. 

 

17.3.5.1 Identificação das ações implementadas pela Unidade Auditada decorrentes 

de atividade de auditoria 

O objetivo desta etapa é identificar as ações implementadas pela Unidade 

Auditada decorrentes de atividade de auditoria que tenham gerado impactos positivos até a 

data de emissão do anexo de recomendação. 

 

17.3.5.2 Avaliação do custo-benefício da contabilização do impacto positivo 

A equipe de auditoria deve, antes de contabilizar e registrar os benefícios, avaliar 

se a relação custo-benefício da contabilização e registro é viável e vantajosa; caso 
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contrário, deve finalizar justificadamente o Subprocesso de Avaliação e Contabilização de 

Benefícios. 

 

17.3.5.3 Documentação dos elementos necessários para a contabilização do benefício 

Após identificado que o benefício atende a todos os requisitos requeridos neste 

manual, a equipe de auditoria deverá documentar:  

 A descrição, identificação do benefício informado;  

 O nexo causal;  

 A memória de cálculo do benefício; e  

 O período de aplicação. 

 

Os documentos comprobatórios (evidências) devem ser devidamente arquivados 

nos papéis de trabalho. 

  

17.3.5.4 Verificação da suficiência de documentação 

Uma vez documentadas as evidências de que foram atendidos os requisitos 

previstos neste manual para a contabilização dos benefícios, deve a equipe proceder à 

verificação da suficiência desta documentação.  

O objetivo desta etapa é salvaguardar que os benefícios apontados pela equipe de 

auditoria possam ser verificados, de forma a minimizar os riscos de registros incorretos, 

visto que são frequentemente utilizados para avaliar os resultados da atuação da AUDI na 

Gestão Pública. 

Ressalta-se que, para os benefícios quantificáveis, é necessária a conferência dos 

métodos de obtenção dos valores apresentados, assim como se os valores em questão estão 

suportados por evidências constantes dos papéis de trabalho. 

Restando suficientes as evidências que confirmem os benefícios, a equipe deverá 

registrá-los, procedendo à finalização dos trabalhos. Por outro lado, caso identificada a 

insuficiência de documentação comprobatória, não se procederá ao registro do benefício; 

portanto, não haverá benefício a ser contabilizado. 
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17.3.6 Registro do benefício 

Uma vez avaliado e contabilizado o benefício, seu registro deve ser efetuado 

mediante a atualização da Planilha de Benefícios, que corresponde ao banco de dados da 

AUDI contendo as informações de todos os benefícios gerados em decorrência dos 

trabalhos de auditoria. 

Destaca-se que cabe à equipe de auditoria o registro somente dos benefícios 

relativos a respostas concomitantes. Para os benefícios apurados durante o monitoramento, 

a atualização da Planilha de Benefícios dar-se-á em momento posterior. 

O Subprocesso de Avaliação e Contabilização de Benefícios é encerrado com o 

registro do benefício. 

 

17.4 Anexo de Recomendações 

O Anexo de Recomendações é um documento anexo ao relatório de auditoria e 

que contém as respostas concomitantes e as recomendações emitidas organizadas em 

fichas de recomendações.  

Essas fichas possuem informações (elementos/campos) que permitem a 

identificação objetiva e resumida da resposta concomitante e da recomendação, conforme 

apresentados na sequência. 

Destaca-se que cabe à equipe de auditoria preencher o Anexo de Recomendações 

quando da finalização do Relatório de Auditoria. Ademais, a equipe deve atualizar o 

Anexo de Recomendações após a 2ª Manifestação da Unidade (previamente ao envio do 

RA para publicação), de forma a assinalar os marcadores adequados para o monitoramento 

conforme as respostas obtidas da Unidade. 

 

17.4.1 Preenchimento do Anexo de Recomendações 

Após a elaboração das recomendações com base nas características desejáveis 

citadas, a atribuição de categoria para cada recomendação emitida e o registro de eventuais 

respostas concomitantes, bem como seus benefícios gerados, cabe à Equipe de Auditoria 

proceder ao preenchimento do Anexo de Recomendações. 
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Na fase de emissão do Relatório de Auditoria, antes da 2ª Manifestação da 

Unidade, a Equipe de Auditoria deve preencher os seguintes campos do Anexo de 

Recomendações: 

 Número do Processo SEI; 

 Unidade Auditada; 

 Identificação; 

 Texto; 

 Categoria; e 

 Fundamentos. 

 

17.4.2 Campos do Anexo de Recomendações 

 

17.4.2.1 Número de Processo SEI 

Trata-se do número do processo SEI de execução dos trabalhos de auditoria. 

 

17.4.2.2 Unidade Auditada 

É a identificação da Unidade Auditada. 

 

17.4.2.3 Identificação 

Esse elemento da ficha de recomendação é composto pelo número do produto de 

auditoria e o número gerado para a resposta concomitante ou o número da recomendação 

emitida, que devem ser distintos e sequenciais, independentemente da constatação a que se 

referem. 

 

17.4.2.4 Texto 

É o texto integral da recomendação constante do Relatório de Auditoria. 

Lembrando que a recomendação deve estar escrita de forma clara e objetiva, conforme já 

apresentado no tópico 17. 

Nos casos de resposta concomitante, este campo deve ser preenchido com um 

resumo das ações implementadas pela Unidade Auditada. 
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17.4.2.5 Categoria 

Esse elemento da ficha de recomendação é a classificação da recomendação 

segundo a sua categoria, conforme apresentado no tópico 17.2. 

Em caso de resposta concomitante, deve-se avaliar o conteúdo da resposta e 

indicar a categoria aplicável. 

 

17.4.2.6 Fundamentos 

Neste campo, deve-se descrever, de forma resumida, os fundamentos de fato e de 

direito que levaram a equipe de auditoria a emitir aquela recomendação, ou que levaram à 

resposta concomitante apresentada pela Unidade Auditada, fazendo referência à 

constatação ou à manifestação da Unidade. Sempre que possível, deve-se inserir o número 

do documento SEI que contém a informação/fundamento apresentado. 

 

17.4.2.7 Campos da manifestação da Unidade Auditada 

Na sequência, serão apresentados os campos a serem preenchidos pela Unidade 

Auditada, quando da oportunidade de sua manifestação (vide tópico 18).  

a) Tipo de manifestação da Unidade 

Neste campo, são inseridas as informações a respeito do tipo de manifestação da 

Unidade, o texto da manifestação e o responsável pela implementação da ação na Unidade 

Auditada. 

A Unidade deverá selecionar o tipo de manifestação para a recomendação de 

auditoria emitida, escolhendo entre concordância, discordância ou proposta de alteração. 

Em caso de resposta concomitante da Unidade, a equipe de auditoria, ao elaborar 

a ficha de recomendação, deverá selecionar previamente a condição da resposta em 

questão. 

b) Ação 

O campo de Ação possui relação direta com o Tipo de Manifestação da Unidade. 

Espera-se que a Unidade preencha o campo com as seguintes informações: 
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 Quando há concordância com a recomendação: descrição da 

providência a ser adotada; 

 Quando não há concordância com a recomendação: descrição da 

justificativa para a ausência de providência e consequente assunção 

do risco no não cumprimento da recomendação; 

 Quando há proposta de alteração da recomendação: descrição da 

justificativa para alteração na recomendação e providência a ser 

adotada. 

Em caso de resposta concomitante à realização da auditoria, a Unidade Auditada 

sempre que possível informará, neste campo, os gastos adicionais decorrentes da 

implementação das medidas e quaisquer eventos que afetem as estimativas de benefício 

apresentadas no campo texto, para que a equipe de auditoria possa registrar corretamente o 

benefício líquido alcançado. 

c) Responsável pela implementação na unidade 

Neste campo, a Unidade Auditada deverá informar o cargo ou a função do 

responsável pela implementação da recomendação proposta (ou alternativa sugerida, se for 

o caso). Tal informação destina-se a facilitar o encaminhamento das demandas de 

monitoramento, pelo Gabinete da Unidade Auditada, ao setor responsável pela 

implementação da ação indicada. 

No caso de respostas concomitantes, este campo não será preenchido. 

Caso este campo não seja preenchido pela Unidade, considerar-se-á o Gabinete da 

Unidade Auditada como responsável pela implementação.      

d) Implementação 

Neste campo, a Unidade Auditada deverá apresentar o prazo previsto para a 

implementação da ação. 

No caso de respostas concomitantes, este campo não será preenchido. 
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17.4.2.8 Data indicativa para o monitoramento (“Monitoráveis após”) 

Este campo informa à equipe de monitoramento a data a partir da qual a 

recomendação pode ser monitorada, conforme a manifestação da Unidade e o plano de 

providências apresentado. 

Os trabalhos de monitoramento devem se iniciar a partir do momento em que a 

Unidade já tiver concluído a ação proposta (prazo previsto para implementar o referido 

plano). 

Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho de auditoria, neste 

campo deve constar o período de aplicação do benefício, conforme requisitos definidos 

para a contabilização dos benefícios (tópico 17.3). 

 

17.4.2.9 Exemplos de evidências de implementação 

Neste campo, a equipe de auditoria deve preencher com exemplos de como a 

Unidade Auditada pode comprovar a implementação da recomendação ou da ação 

proposta, por meio de documentos ou outros elementos que possam ser apresentados como 

evidências da concretização da atuação. Esse campo, além de orientar a Unidade Auditada, 

subsidiarão o monitoramento da implementação das recomendações ou da ação proposta. 

Os exemplos não são vinculativos, mantendo-se a discricionariedade da Unidade 

de apresentar, quando da etapa de monitoramento, outros documentos comprobatórios em 

função da ação tomada. 

Em situações em que houver resposta concomitante à realização da auditoria, 

deve-se informar a evidência do benefício e referenciar o papel de trabalho utilizado para a 

sua contabilização. 

 

17.4.2.10 Marcador 

Campo para uso da equipe de auditoria, após manifestação da Unidade Auditada, 

em que deve ser informada a situação da recomendação para fins de monitoramento, 

seguindo o disposto no item 19.1. 

No caso de resposta concomitante ao trabalho de auditoria, o marcador deve ser 

informado no momento da elaboração da ficha de recomendação, e não após a 

manifestação da Unidade, com base no benefício observado. 



 

134 

 

 

17.4.2.11 Valor envolvido (aplicável aos marcadores nº I, II, VIII ou IX) 

No caso de recomendação monitorável com possibilidade de benefícios 

financeiros (marcador VIII ou IX), no campo constará a informação da melhor estimativa 

para o valor monetário do benefício esperado do atendimento da recomendação proposta 

após a manifestação da Unidade Auditada. 

No caso de resposta concomitante ao trabalho de auditoria (marcador I e II), o 

valor deve ser informado com base no benefício financeiro líquido observado (tópico 

17.3.4), considerando os gastos adicionais decorrentes da implementação das medidas. 

 

17.4.3 Considerações adicionais 

Nesse campo, a equipe de auditoria poderá preencher informações adicionais, tais 

como: 

 Confirmação da existência do benefício não financeiro no caso de 

respostas concomitantes; 

 Informações adicionais sobre os benefícios que podem ser 

constatados em futuro trabalho de monitoramento; e 

 Outras informações que a equipe de auditoria julgue relevantes. 

 

17.5 Etapas da emissão do Anexo de Recomendações 

O quadro a seguir detalha a sequência dos procedimentos necessários para a 

emissão do Anexo de Recomendações e a apuração dos benefícios decorrentes de 

respostas concomitantes pela equipe de auditoria: 
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Quadro 27 – Atividades relacionadas à emissão do Anexo de Recomendações. 

EMISSÃO DO ANEXO DE RECOMENDAÇÕES 

Seq. Atividade Responsável 

1 

Após a finalização do Relatório de Auditoria, 

se houver recomendações emitidas, elaborar o 

Anexo de Recomendações, com o 

preenchimento dos seguintes campos na 

planilha para cada recomendação (ficha de 

recomendação): 

- Número do Processo SEI 

- Unidade Auditada 

- Identificação da recomendação 

- Texto da recomendação 

- Categoria da recomendação 

- Fundamentos 

Equipe 

2 

No caso de respostas concomitantes, proceder 

à avaliação e à contabilização dos benefícios 

atrelados, conforme orientações do tópico 

17.3. 

Observação: a equipe de auditoria poderá 

emitir Solicitação de Informações à Unidade 

para obter as evidências e documentos 

necessários ao registro dos benefícios 

decorrentes de respostas concomitantes. 

Equipe 

3 

Registrar, na Planilha de Benefícios da 

AUDI, as informações sobre os benefícios 

apurados (decorrentes de respostas 

concomitantes). 

Equipe 

4 

Encaminhar o Anexo de Recomendações 

juntamente com o RA para manifestação da 

Unidade (vide tópico 16) 

Equipe 

Fonte: O Autor. 

 

18. SEGUNDA MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Após o encaminhamento do Relatório de Auditoria à Unidade, juntamente com o 

Anexo de Recomendações, cabe à Pasta Auditada manifestar-se novamente, desta vez com 

relação somente às recomendações emitidas pela equipe de auditoria. 
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Ressalta-se que, como já houve manifestação prévia e análise final quanto aos 

achados de auditoria de não-conformidade, não cabe nova manifestação da Unidade acerca 

das constatações. Dessa forma, a Segunda Manifestação da Unidade deve estar restrita ao 

preenchimento das linhas indicadas no Anexo de Recomendações, disponibilizada à Pasta 

no Processo SEI, juntamente com o Relatório de Auditoria. 

Em suma, a Segunda Manifestação da Unidade consiste na indicação de 

concordância ou não-concordância com as recomendações propostas pela equipe de 

auditoria, bem como inclui, para o caso das recomendações não acatadas, a indicação das 

justificativas e/ou ações alternativas a serem adotadas pela Pasta para a solução dos 

problemas apontados, inclusive com os responsáveis por sua implementação e os 

respectivos prazos. 

Para o preenchimento do Anexo de Recomendações, a Unidade Auditada deve 

observar as instruções constantes da própria planilha. Caso a Pasta preencha o documento 

de forma inadequada, cabe à equipe de auditoria solicitar a retificação das informações 

prestadas, de forma a atender o que fora inicialmente requisitado, observando-se os limites 

de prazos, conforme detalhados na sequência. 

 

18.1 Prazo para resposta da Unidade 

O prazo inicial a ser concedido para a Segunda Manifestação da Unidade 

(preenchimento do Anexo de Recomendações) é de 10 (dez) dias úteis, a contar do 

encaminhamento do Relatório de Auditoria com o respectivo Anexo de Recomendações. 

Caso a equipe de auditoria considere este prazo inicial insuficiente, poderá conceder prazo 

inicial superior à Unidade, a depender da quantidade e complexidade das recomendações 

emitidas. 

Ainda, caso seja necessária a dilação do prazo para resposta, a Unidade deverá 

encaminhar a solicitação, com a justificativa fundamentada, antes do término do prazo 

inicial. Neste caso, o pedido deverá ser deferido caso a justificativa apresentada seja 

considerada válida pela equipe. 

Os dois primeiros pedidos de prorrogação de prazo para resposta devem ser 

analisados e respondidos pela equipe de auditoria. A partir do terceiro pedido de dilação, a 

solicitação deverá ser avaliada pelo Coordenador de AUDI. 
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18.2 Ausência ou inadequação da resposta da Unidade 

Se a Unidade não encaminhar o Anexo de Recomendações preenchido dentro do 

prazo estipulado, nem tampouco solicitar a dilação de prazo, ou se a justificativa para 

prorrogação do prazo não for acatada, a equipe de auditoria deverá considerar que a 

Unidade optou por não se manifestar quanto às recomendações e, desse modo, dar 

prosseguimento à atualização do Anexo de Recomendações e aos procedimentos de 

publicação do Relatório. 

Caso a resposta da Unidade seja alheia ao que foi solicitado e não contemple o 

preenchimento do Anexo de Recomendações, a equipe de auditoria deverá proceder 

conforme descrito no parágrafo anterior. Além disso, eventual manifestação alternativa 

encaminhada pela Unidade, concernente ao Anexo de Recomendações, deverá constar 

como anexo do Relatório a ser publicado. 

 

19. ATUALIZAÇÃO DO ANEXO DE RECOMENDAÇÕES 

Em sequência à etapa da Segunda Manifestação da Unidade, a Equipe de 

Auditoria deve proceder à atualização do Anexo de Recomendações, que servirá como 

ferramenta principal para o processo de monitoramento das recomendações. 

 Nesta etapa, em caso de rito habitual, o Anexo de Recomendações estará 

preenchido com as informações constantes do item “Campos da manifestação da Unidade 

Auditada”. 

Então, neste momento, cabe à Equipe de Auditoria atualizar o Anexo de 

Recomendações preenchendo os seguintes campos: 

 Monitorável após; 

 Exemplos de evidências de implementação; 

 Marcador; 

 Valor envolvido, se houver; e 

 Considerações adicionais, quando for o caso. 

 

19.1 Marcadores de Situação 

Os marcadores de situação são assinalados no Anexo de Recomendações (vide 

tópico 17.4) pela equipe de auditoria para informar o estágio de atendimento da 
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recomendação (após analisada a manifestação da Unidade) ou indicar os resultados 

advindos de eventuais respostas concomitantes. 

Cada marcador leva em conta a avaliação de algumas condições que se encontram 

na ficha de recomendação: o reconhecimento do benefício concomitante, a necessidade de 

monitoramento das recomendações e o impacto positivo a ser contabilizado como 

benefício (com a implementação da recomendação).  

Os marcadores também devem trazer informações suficientes para permitir o 

correto cálculo do índice de atendimento de recomendações para cada uma das Unidades 

Auditadas. 

 

 

19.1.1 Índice de atendimento de recomendações 

O índice de atendimento de recomendações é um indicador de gestão que 

demonstra o percentual de atendimento de recomendações constantes nos produtos de 

AUDI, quando consideradas as recomendações emitidas, válidas e monitoradas, e ainda as 

respostas concomitantes. 

A definição deste índice possibilita observar a resposta das Unidades 

Auditadas às recomendações emitidas pela AUDI quando na realização de suas atividades, 

permitindo avaliar a efetividade das ações da Coordenadoria, e assim adequar o 

planejamento dos trabalhos a serem executados.  

Ademais, para as Unidades da Administração Direta, o índice de 

atendimento de recomendações contribui para o Índice de Integridade desenvolvido pela 

CGM, cuja evolução faz parte de uma das metas da CGM, constante no Plano de Metas 

2017-2020. 

A responsabilidade pela apuração do índice de atendimento de recomendações é 

da coordenação de AUDI, e a apuração será realizada pelo menos uma vez por semestre, a 

fim de prover os dados necessários ao índice de integridade.  

 

19.1.2 Tipos de Marcadores de Situação 

A seguir, são apresentados os diferentes marcadores de situação e sua aplicação. 

I. Resposta concomitante resultando em economia  
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Identifica as ações implementadas pela Unidade Auditada, concomitantemente à 

realização dos trabalhos de auditoria, que, em decorrência destes, geraram economia 

efetiva. 

Aplica-se aos impactos positivos realizados até a emissão do Relatório de 

Auditoria, conforme tópico 17.3.4 Requisitos para contabilização dos benefícios. 

Trata-se de um marcador a ser preenchido pela equipe de auditoria quando da 

finalização do Relatório de Auditoria. 

II. Resposta concomitante resultando em reposição de bens e valores 

Identifica as ações implementadas pela Unidade Auditada, concomitantemente à 

realização dos trabalhos de auditoria, que, em decorrência destes, geraram ressarcimento 

de valores decorrentes de restituição pelos prejuízos apurados, glosas de pagamentos ou 

outras formas de reposição de bens de valores. 

Aplica-se aos impactos positivos realizados até a emissão do Relatório de 

Auditoria, conforme tópico 17.3.4 Requisitos para contabilização dos benefícios. 

Trata-se de um marcador a ser preenchido pela equipe de auditoria quando da 

finalização do Relatório de Auditoria. 

III. Resposta concomitante resultando em benefício sem valor monetário associado 

Identifica as ações implementadas pela Unidade Auditada, concomitantemente à 

realização dos trabalhos de auditoria, que, em decorrência destes, geraram melhorias 

qualitativas não representáveis em valor monetário. 

Aplica-se aos impactos positivos realizados até a emissão do Relatório de 

Auditoria. 

Trata-se de um marcador a ser preenchido pela equipe de auditoria quando da 

finalização do Relatório de Auditoria. 

IV. Recomendação atendida após monitoramento, sem valor monetário associado. 

Identifica as recomendações em que, na etapa de monitoramento, foram 

observados o atendimento e a existência de impactos positivos para a gestão, atribuíveis às 

melhorias qualitativas não representáveis em valor monetário. 

Trata-se de um marcador a ser preenchido apenas quando do monitoramento das 

recomendações. 
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V. Recomendação atendida após monitoramento com possibilidade de economia  

Identifica as recomendações em que, na etapa de monitoramento, foram 

observados o atendimento e a existência de impacto positivo para a gestão, atribuíveis às 

medidas de geração de economia. 

Trata-se de um marcador a ser preenchido apenas quando do monitoramento das 

recomendações. 

VI. Recomendação atendida após monitoramento com reposição de bens e valores 

Identifica as recomendações em que, na etapa de monitoramento, foram 

observados o atendimento e a existência de impacto positivo para a gestão, atribuíveis às 

medidas de ressarcimento de valores (decorrentes de prejuízos apurados), glosas de 

pagamentos ou outras formas de reposição de bens de valores. 

Trata-se de um marcador a ser preenchido apenas quando do monitoramento das 

recomendações. 

VII. Recomendação monitorável sem valor monetário associado 

Identifica as recomendações que restam a ser monitoradas após a finalização do 

trabalho de auditoria das quais se espera obter impactos positivos para a gestão, atribuíveis 

a melhorias qualitativas não representáveis em valor monetário. 

Também se utiliza esse marcador para recomendações a serem monitoradas e que 

não houve, por parte da equipe de auditoria, quantificação do valor estimado, seja para 

geração de economia ou reposição de bens e valores. 

Trata-se de um marcador a ser preenchido pela equipe de auditoria na finalização 

do Relatório de Auditoria, ou posteriormente pela equipe de monitoramento quando da 

finalização do ciclo de monitoramento. 

VIII. Recomendação monitorável com possibilidade de economia 

Identifica as recomendações que restam a ser monitoradas após a finalização do 

trabalho de auditoria das quais se espera obter impactos positivos para a gestão, atribuíveis 

às medidas de geração de economia. 
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Quando este marcador for empregado é necessário que a equipe apresente a 

quantificação do benefício no campo de “valor envolvido” e seu o detalhamento no campo 

“considerações adicionais”. 

Trata-se de um marcador a ser preenchido pela equipe de auditoria na finalização 

do Relatório de Auditoria, ou posteriormente pela equipe de monitoramento quando da 

finalização do ciclo de monitoramento. 

IX. Recomendação monitorável com possibilidade de reposição de bens e valores 

Identifica as recomendações que restam a ser monitoradas após a finalização do 

trabalho de auditoria das quais se espera obter impactos positivos para a gestão, atribuíveis 

às medidas de ressarcimento de valores (decorrentes de prejuízos apurados), glosas de 

pagamentos ou outras formas de reposição de bens e valores. 

Quando este marcador for empregado é necessário que a equipe apresente a 

quantificação do benefício no campo de “valor envolvido” e seu o detalhamento  no campo 

“considerações adicionais”. 

Trata-se de um marcador a ser preenchido pela equipe de auditoria na finalização 

do Relatório de Auditoria, ou posteriormente pela equipe de monitoramento quando da 

finalização do ciclo de monitoramento. 

X. Recomendação não monitorável - participa do índice de atendimento 

Identifica as recomendações que não serão monitoradas por ser possível concluir 

pelo seu não atendimento na etapa de auditoria ou de monitoramento, e/ou por ter havido 

recusa expressa do gestor da Unidade Auditada à recomendação proposta. Nessa situação, 

a recomendação não atendida participa da composição do índice de atendimento por se 

entender que o gestor assumiu os riscos decorrentes. 

XI. Recomendação não monitorável - não participa do índice de atendimento 

Identifica as recomendações que não serão monitoradas pela conclusão de não 

validade na etapa de auditoria ou de monitoramento, sendo esta conclusão justificável por 

meio de situações como perda de objeto, perda de competência, caso fortuito ou de força 

maior. Nessas situações, a recomendação não atendida não participa da composição do 

índice de atendimento por impossibilidade de atendimento. 
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19.2 Etapas da atualização do Anexo de Recomendações 

O quadro a seguir detalha a sequência dos procedimentos necessários para a 

atualização do Anexo de Recomendações: 

  

Quadro 28 – Atividades relacionadas à atualização do Anexo de Recomendações. 

ATUALIZAÇÃO DO ANEXO DE RECOMENDAÇÕES 

Seq. Atividade Responsável 

1 

Após a 2ª Manifestação da Unidade, atualizar 

o Anexo de Recomendações com o 

preenchimento dos seguintes campos: 

 

- Marcador; 

- Exemplos de evidências de 

implementação; 

- Monitorável após; 

- Informações adicionais, conforme o 

caso. 

Equipe 

2 

Inserir o Anexo de Recomendações atualizado 

como anexo do Relatório a ser publicado no 

sítio eletrônico da CGM, conforme 

procedimento detalhado no tópico 23. 

Equipe 

Fonte: O Autor. 

 

20. NOTA TÉCNICA 

A Nota Técnica corresponde ao produto final a ser utilizado somente nos casos 

em que não há achados de auditoria de não-conformidade. 

Uma vez que a Nota Técnica é um produto que não demanda quaisquer ações por 

parte da Unidade Auditada, não há versão preliminar do documento, e tampouco deve ser 

encaminhada para manifestação da Pasta. Trata-se, na verdade, de um produto com 

estrutura simplificada, cujas finalidades são: 

a) registrar as análises realizadas e/ou conclusões da equipe de auditoria, após 

o término dos trabalhos; e 



 

143 

 

b) comunicar os resultados à Unidade Auditada, ao Gabinete da CGM e aos 

demais Órgãos interessados. 

Desse modo, o que diferencia a Nota Técnica do Relatório de Auditoria é que, no 

caso da Nota Técnica, não há nenhuma ação a ser tomada pela Unidade Auditada, haja 

vista a inexistência de achados de auditoria de não-conformidade. 

Relativamente à estrutura do documento, a Nota Técnica deverá conter os 

seguintes tópicos: 

 

Quadro 29 – Estrutura da Nota Técnica. 

Estrutura da NT Conteúdo/Tópicos 

Capa 

- Indicação da Ordem de Serviço; 

- Unidade Auditada; 

- Período de realização da auditoria. 

Sumário 
- Índice com os tópicos do relatório e as respectivas 

páginas. 

Introdução 

- Descrição do objeto da Ordem de Serviço; 

- Breve contextualização dos fatos; 

- Escopo resumido dos trabalhos. 

Informação 

- Detalhamento das análises realizadas, incluindo: 

a) Descrição das atividades e dos procedimentos de 

auditoria realizados pela equipe; 

b) Fundamentação e evidências que sustentam as 

conclusões da equipe de auditoria. 

Conclusão 

- Conclusões da equipe de auditoria; 

- Enumeração das constatações fundamentadas no item 

anterior (quando for o caso); 

- Sugestão de encaminhamento aos Órgãos competentes, 

conforme o caso; 

- Ao final, devem constar a data do documento e as 

assinaturas dos membros da equipe de auditoria (no caso 

de assinaturas eletrônicas, devem constar, no documento, 

os nomes, cargos e RFs dos assinantes). 
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Anexos 
- Eventuais anexos e apêndices da Nota Técnica, que 

complementam o conteúdo do documento. 

Fonte: O Autor. 

 

Durante a elaboração da Nota Técnica, cabe à equipe de auditoria observar as 

orientações gerais aplicáveis aos produtos de auditoria, conforme tópico 21. Além disso, 

devem ser incluídas, na Conclusão, as sugestões de encaminhamento da Nota Técnica ao 

Tribunal de Contas do Município, à Câmara Municipal e aos demais Órgãos competentes, 

para ciência e/ou providências, conforme o caso. 

Destaca-se que não deverá ser elaborado o Anexo de Recomendações (já que 

inexistentes), e a Nota Técnica deve ser encaminhada à Unidade Auditada para ciência do 

resultado dos trabalhos. Ressalta-se, ainda, que a Nota Técnica deve ser publicada no sítio 

eletrônico da CGM, salvo exceções devidamente justificadas (vide tópico 23). 

O quadro abaixo apresenta o fluxo de atividades a ser seguido para a elaboração, 

revisão, aprovação e encaminhamento da Nota Técnica para publicação. Como, no caso da 

NT, não há manifestação da Unidade, o fluxo é único e simultâneo para o encaminhamento 

do documento original à Pasta Auditada e para a publicação da versão anonimizada (vide 

tópicos 22 e 23) no sítio eletrônico da CGM: 

 

Quadro 30 – Atividades relacionadas à Nota Técnica. 

NOTA TÉCNICA 

Seq. Atividade Responsável 

1 Elaborar a Nota Técnica. Equipe 

2 Revisar a Nota Técnica. Supervisor do Trabalho 

3 Revisar a Nota Técnica. Coordenador de AUDI 

4 
Anonimizar a Nota Técnica (versão para 

publicação – vide tópico 22). 
Equipe 

5 

Incluir a Nota Técnica original e a Nota 

Técnica na versão anonimizada (vide tópico 

20) no Processo SEI. 

Equipe 
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6 

Elaborar e assinar Folha de Informação 

encaminhando os documentos ao Supervisor 

do Trabalho. 

Equipe 

7 

Elaborar e assinar o Encaminhamento, 

direcionando-o à AUDI, com sugestão de 

aprovação da Nota Técnica. 

Supervisor do Trabalho 

8 
Elaborar e assinar Manifestação para 

aprovação da Nota Técnica. 
Coordenador de AUDI 

9 
Elaborar e assinar o Encaminhamento, 

enviando o processo ao GAB. 
Coordenador de AUDI 

10 

Encaminhar a Nota Técnica (versão original) à 

Unidade Auditada, para ciência, e aos demais 

Órgãos competentes, conforme o caso. 

Gabinete da CGM 

11 
Publicar a versão anonimizada da Nota 

Técnica no sítio eletrônico da CGM. 
Gabinete da CGM 

Fonte: O Autor. 
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Fluxograma 12 – Atividades relacionadas à Nota Técnica. 

 

Fonte: O Autor. 

 

21. ORIENTAÇÕES GERAIS APLICÁVEIS AOS PRODUTOS DE AUDITORIA 

 

21.1 Redação dos produtos de auditoria 

Para garantir a qualidade da redação dos documentos elaborados pela AUDI, é 

importante atentar-se aos seguintes fatores, à semelhança do que dispõe a IN CGU Nº 

008/2017:  
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Quadro 31 – Orientações para a redação dos produtos de auditoria. 

Coerência e coesão: a existência de coerência permite o entendimento do texto, ao 

possibilitar que suas partes se complementem, de forma que não haja nada desconexo. 

Para haver a interligação, é necessário respeitar as relações lógicas (principal/secundário; 

causa/efeito; contraste), a ordenação cronológica e a espacial (essa, mais 

especificamente, nas descrições), e o uso correto dos mecanismos de coesão. 

A coesão se refere à conexão entre os enunciados, permitindo a compreensão de suas 

relações. De forma geral, o emprego de pronomes e de sinônimos, além de conectivos e 

locuções que interligam corretamente as partes do texto, garante a coesão. 

Exemplos de conectivos e locuções: 

 relação de adição: ademais, adicionalmente, além disso, também; 

 relação de causa e consequência: pois, porque, assim, logo, visto que, por 

isso, haja vista; 

 relação de conclusão, resumo: portanto, em síntese, em suma; 

 relação de oposição: contudo, entretanto, porém, todavia; 

 relação de prioridade: principalmente, sobretudo. 

Tempo pretérito: ao redigir o Relatório ou Nota, utilizar o tempo pretérito, visto que a 

auditoria já ocorreu. 

Objetividade: as comunicações devem ser imparciais, neutras, justas e equilibradas, 

mantendo o foco nos fatos e nas circunstâncias relevantes. Para preservar a objetividade 

do texto, a linguagem deve ser comedida, sem a emissão de opiniões pessoais, nem 

duplo sentido, sem minúcias ou excessos de qualquer natureza. 

Um tipo de falha que prejudica a objetividade é, em lugar de apenas descrever a 

condição encontrada, ou seja, emitir juízo de fato, tecer comentários ou apresentar juízos 

de valor como: “a avaliação foi superficial”, “a atitude demonstra incompetência”. 

Portanto, deve-se enfatizar os resultados (positivos e negativos) que sejam significativos 

para as partes interessadas em relação aos objetos auditados, respondendo às questões de 

auditoria propostas durante o planejamento do trabalho. 
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Precisão: as comunicações devem ser livres de erros e de distorções e, portanto, fiéis aos 

fatos e às evidências que lhes dão suporte. Para garantir essa fidelidade, os termos 

devem ser usados em sua correta acepção, sem expressar ambiguidade, dúvidas, 

suspeitas ou insinuações. Devem, pois, ser evitadas expressões como: “achamos”; 

“deduzimos”; “há indícios”; “parece que”; “supõe-se”; “talvez”; “possível”; “provável”. 

Clareza: o pensamento de quem escreve deve ser exposto de forma a ser facilmente 

compreendido pelo leitor. Para isso, é necessário: 

a) organizar as informações de forma lógica; 

b) manter, em cada parágrafo, apenas uma ideia predominante e dar destaque a 

ela; 

c) cuidar para que as ideias principais mantenham relação coerente entre si e 

também com as ideias secundárias; 

d) manter próximos os assuntos similares (física ou temporalmente); 

e) utilizar linguagem acessível, sem excesso de termos técnicos, tendo em vista 

que a maior parte dos usuários das informações contidas nos relatórios não é 

um público especialista em auditoria. 

Completude: devem ser redigidas todas as informações essenciais à compreensão dos 

resultados da auditoria, ou seja, aquelas necessárias e suficientes para apoiar as 

constatações. Esse atributo refere-se à inserção das informações que sejam realmente 

importantes para que os leitores cheguem às mesmas conclusões a que a equipe chegou. 

Concisão: as comunicações devem ser diretas, evitando-se detalhes supérfluos, 

redundância, excesso de palavras e informações não relacionadas ao trabalho realizado. 

A concisão e a completude, ao contrário do que possa parecer, estão em relação de 

complementaridade, e não de oposição. 

Comunicação construtiva: o conteúdo das comunicações deve ser útil, isto é, capaz de 

conduzir a Unidade Auditada em direção às melhorias necessárias e ao alcance dos seus 

objetivos. 

Moderação: Consiste na atitude cuidadosa que os auditores devem ter com a linguagem 

utilizada em seus relatórios, a qual deve se basear em vocabulário e tom comedidos, 

equilibrados, sem excessos de qualquer natureza. 
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Seguem alguns cuidados que os auditores devem adotar na redação dos relatórios para 

que o tom seja adequado: 

a) não depreciar pessoas ou instituições; 

b) não realizar generalizações ou insinuações; 

c) ser criterioso no uso de adjetivos, utilizando-os apenas quando forem 

realmente necessários; 

d) não usar palavras ou expressões com carga emocional, mesmo que seja sutil, 

como incapacidade, incompetência ou que denotem ironia ou sarcasmo; 

e) sempre que possível, equilibrar informações positivas e negativas; 

f) evitar as palavras com conotação negativa (exemplos: nenhum, ninguém, 

nada...). 

Atendimento às normas gramaticais: os textos produzidos pela AUDI devem estar de 

acordo com as normas de redação oficial e com o padrão culto da língua portuguesa no 

Brasil. 

 Fonte: O Autor – baseado na IN CGU Nº 008/2017. 

 

21.2 Qualidade dos produtos de auditoria 

Além de atentar-se às orientações quanto à redação do documento, a equipe de 

auditoria deve também observar as seguintes diretrizes, fundamentais para a qualidade dos 

produtos de auditoria: 

 

a) As constatações e as conclusões da equipe de auditoria devem estar 

fundamentadas nas evidências objetivas colhidas ao longo dos trabalhos, as 

quais devem, obrigatoriamente, constar do Relatório/Nota. 

b) Constatações que não estejam baseadas em evidências objetivas e verificáveis 

não devem constar do Relatório/Nota. 

c) As constatações e análises da equipe de auditoria devem ter a sua redação 

limitada aos elementos necessários para a perfeita compreensão dos fatos, do 

contexto, dos procedimentos realizados, das evidências e das conclusões da 

equipe. Aspectos irrelevantes para a sua finalidade não devem constar do 

Relatório/Nota. 
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d) Eventuais tabelas, informações ou documentos extensos ou acessórios, porém 

imprescindíveis para a compreensão dos resultados da auditoria, devem ser 

incluídos como anexos do Relatório/Nota. 

 

21.3 Revisão dos Produtos de Auditoria 

A Nota Técnica, o Relatório Preliminar de Auditoria e o Relatório de Auditoria 

devem ser analisados e revisados pelo Supervisor do trabalho e pelo Coordenador de 

AUDI (ou por substitutos designados). A Nota de Auditoria, por sua vez, deve ser 

analisada e revisada apenas pelo Supervisor do Trabalho. 

Se houver a necessidade de retificações e/ou aprimoramentos, o revisor deve 

devolver o Relatório/Nota à equipe de auditoria, para que esta analise o conteúdo e 

providencie, quando couber, as correções, alterações e/ou inclusões propostas, conforme 

julgamento profissional. 

Cumpre salientar que consiste em obrigação da equipe de auditoria elaborar o 

Relatório/Nota em consonância com os preceitos, regras e orientações contidos neste 

Manual Operacional de Auditoria. O relatório que apresentar distorções em relação ao 

padrão estabelecido deve ser rejeitado pelos revisores e devolvido para que os devidos 

ajustes sejam efetivados. 

No que se refere aos aspectos a serem revisados pelo Supervisor do Trabalho e 

pelo Coordenador de AUDI, o produto deve ser avaliado, em especial, quanto aos 

seguintes pontos: 

 objetividade e clareza das informações; 

 adequação e suficiência da fundamentação e das evidências 

apresentadas; 

 aderência às normas e princípios aplicáveis aos trabalhos de 

auditoria; 

 coerência, congruência e razoabilidade das conclusões da equipe; 

 pertinência, adequação e viabilidade das recomendações emitidas 

pela equipe; 

 correção da linguagem; e 

 adequação da estrutura e formatação do documento. 
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As informações, análises e documentos constantes dos papéis de trabalho não 

precisam ser verificados durante a revisão pelo Supervisor e Coordenador de AUDI, pois 

não fazem parte do Relatório ou da Nota. Da mesma forma, os cálculos efetuados pela 

equipe de auditoria não precisam necessariamente ser refeitos pelo revisor, uma vez que a 

dupla-conferência dos cálculos é atribuição da própria equipe. 

Na eventual impossibilidade de que o produto seja elaborado dentro do padrão 

estipulado, a equipe de auditoria deve solicitar a aprovação formal do Supervisor do 

trabalho e do Coordenador de AUDI para que o documento seja redigido e encaminhado 

com estrutura ou formato alternativos. 

As tratativas referentes à revisão do documento pelo Supervisor do trabalho e pelo 

Coordenador de AUDI devem ser formalizadas e juntadas aos papéis de trabalho. 

 

21.4 Divergências entre os membros da equipe de auditoria, o supervisor e o 

Coordenador de AUDI 

Nos casos em que ocorrerem discordâncias entre os membros da equipe de 

auditoria, o supervisor e o Coordenador de AUDI, durante a elaboração, revisão e/ou 

aprovação do produto de auditoria, devem ser observadas as orientações apresentadas 

neste tópico. 

 

21.4.1 Divergências entre os membros da equipe de auditoria 

Quando houver discordância entre os próprios membros da equipe de auditoria a 

respeito das análises e/ou conclusões a serem relatadas no produto de auditoria, a 

divergência deve ser reportada ao supervisor do trabalho e, se mantida, ao Coordenador de 

AUDI, visando à construção de um consenso. 

Se mantida a discordância, ambos os entendimentos divergentes devem ser 

relatados no produto de auditoria, sendo que: 

a) deve constar, como achado de auditoria ou constatação, na seção habitual do 

produto de auditoria, o posicionamento do(s) membro(s) da equipe que concluiu(ram) pela 

não-conformidade do objeto/aspecto controverso; 

b) deve constar, logo após o achado de auditoria ou constatação em questão, em 

tópico excepcional, intitulado “Posicionamento Divergente”, o posicionamento do(s) 



 

152 

 

membro(s) da equipe que concluiu(ram) pela conformidade do objeto/aspecto 

controverso; 

c) neste caso, devem ser registrados, tanto na versão original quanto na versão de 

publicação do produto de auditoria, ao final do achado/constatação controverso(a) e do 

posicionamento divergente, os nomes e registros funcionais dos respectivos membros da 

equipe responsáveis por cada um dos posicionamentos; 

d) uma vez assinado o produto de auditoria por todos os membros da equipe, o 

supervisor do trabalho deve, em seu encaminhamento do produto ao Coordenador de 

AUDI, sugerir a aprovação, aprovação com ressalvas ou reprovação do achado/constatação 

controverso(a) e incluir a justificativa conforme o seu próprio entendimento a respeito da 

divergência em questão; 

e) então, o Coordenador de AUDI, ciente dos posicionamentos divergentes dos 

membros da equipe e do entendimento do supervisor do trabalho, deverá, em seu despacho 

quanto ao produto de auditoria, aprovar, aprovar com ressalvas ou reprovar o 

achado/constatação controverso(a), registrando, de forma justificada, o seu posicionamento 

acerca da divergência relatada. 

 

21.4.2 Divergências entre os membros da equipe de auditoria e o supervisor do 

trabalho 

Se o supervisor do trabalho discordar do conteúdo do produto de auditoria e não 

for possível alcançar um entendimento consensual entre os demais envolvidos na 

elaboração e revisão do produto, deve ser adotado o seguinte procedimento: 

a) uma vez assinado o produto de auditoria pela equipe, contendo as suas 

conclusões acerca do objeto auditado, o supervisor do trabalho deve, em seu 

encaminhamento do produto ao Coordenador de AUDI, sugerir a aprovação com ressalvas 

ou reprovação do produto de auditoria e incluir a justificativa conforme o seu próprio 

entendimento a respeito do(s) achado(s) ou constatação(ões) que, em sua opinião, 

deveria(m) ser reprovado(s). Adicionalmente, o supervisor pode também sugerir, neste 

mesmo encaminhamento, a realização de análises adicionais pela equipe, inserindo a 

justificativa fundamentada; 

b) após análise dos elementos apresentados pelo supervisor, caberá ao 

Coordenador de AUDI aprovar, aprovar com ressalvas ou reprovar o produto de auditoria, 

bem como eventualmente determinar a realização de análises ou procedimentos de 
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auditoria adicionais pela equipe, registrando, para os casos de reprovação ou aprovação 

com ressalvas, a justificativa fundamentada. 

 

21.4.3 Divergências entre os membros da equipe de auditoria e o Coordenador de 

AUDI 

Caso o Coordenador de AUDI discorde do conteúdo do produto de auditoria e não 

seja possível alcançar um entendimento consensual entre todos os envolvidos na 

elaboração e revisão do documento, deve ser adotado o seguinte procedimento: 

a) recebidos o produto de auditoria assinado pela equipe e o encaminhamento com 

a opinião do supervisor do trabalho, o Coordenador de AUDI deverá, em seu despacho 

quanto ao produto, aprovar com ressalvas ou reprovar o documento e incluir a justificativa 

fundamentada para a sua decisão. Ressalta-se que o Coordenador de AUDI também poderá 

determinar a realização de análises ou procedimentos de auditoria adicionais pela equipe, 

mediante justificativa; 

b) caso um ou mais achados, constatações ou recomendações do produto de 

auditoria sejam reprovados pelo Coordenador de AUDI, a manifestação da Unidade 

Auditada somente será exigível para os achados ou recomendações que foram aprovados; 

c) nos casos de aprovação com ressalvas ou reprovação do Relatório de Auditoria 

ou da Nota Técnica pelo Coordenador de AUDI, o seu despacho, contendo a justificativa 

fundamentada, deve ser publicado conjuntamente com o Relatório de Auditoria ou a Nota 

Técnica no sítio eletrônico da CGM, salvo quando o produto não for objeto de publicação.  

 

21.5 Prazos 

Regra geral, o período de realização da auditoria, constante nos produtos de 

auditoria (intermediário ou final), consiste na data em que foi emitida a Ordem de Serviço, 

até a data em que foi finalizado o respectivo produto. 

Excepcionalmente, no Relatório de Auditoria versão publicação deve constar 

como data final a mesma data do Relatório de Auditoria, visto que os trabalhos de 

auditoria se encerram quando da análise da manifestação da Unidade Auditada e da 

emissão de recomendações pela equipe de auditoria.   
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Ademais, destaca-se que em cada produto de auditoria, deve constar, ao final do 

documento, a data de emissão do referido documento, a qual consiste no dia em que o 

produto foi finalizado e, portanto, não sofrerá alterações.  

O quadro a seguir indica, detalhadamente, as datas que devem constar em cada 

produto específico de auditoria:  

  

Quadro 32 – Datas a constar dos produtos de auditoria. 

 

Produto de 

Auditoria 

Período de Realização da Auditoria  

Data de Emissão 

do Documento Data Inicial Data Final 

NT 
Data de emissão da 

OS 

Data de emissão 

do documento 

 

 

 

 

 

Data em que o 

produto de auditoria 

está finalizado e não 

sofrerá alterações 

RPA 
Data de emissão da 

OS 

Data de emissão 

do documento 

RA 
Data de emissão da 

OS 

Data de emissão 

do documento 

RA Publicação 
Data de emissão da 

OS 

Mesma data do 

RA 

NA 
Data de emissão da 

OS 

Data de emissão 

do documento 

Fonte: O Autor. 

 

Quanto ao período para a manifestação da Unidade Auditada em relação aos 

produtos de auditoria, a equipe de auditoria deve adotar os seguintes prazos:  

 

Quadro 33 – Prazos para manifestação da Unidade. 

Produto de 

Auditoria  

Prazo para 

Manifestação  

da Unidade 

Auditada 

Exceção  
Prorrogação de 

Prazo  

RPA, RA, NA 

10 dias úteis, a contar 

do encaminhamento 

à Unidade Auditada.  

Caso a equipe de 

auditoria considere o 

prazo de 10 dias úteis 

Até 02 vezes pela 

equipe de auditoria, 

sendo que a partir do 

terceiro pedido de 
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insuficiente, poderá 

conceder prazo 

superior, a depender 

da quantidade e 

complexidade das 

recomendações 

emitidas. 

dilação, a solicitação 

deverá ser avaliada 

pelo Coordenador de 

AUDI. 

Fonte: O Autor. 

 

 

22. ANONIMIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA/ NOTA TÉCNICA 

Anteriormente ao envio para a publicação do Relatório de Auditoria ou da Nota 

Técnica (tópico 23), cabe à equipe de auditoria revisar o documento e efetuar as 

modificações necessárias para a anonimização de dados/informações pessoais e/ou 

sensíveis. 

Ressalta-se que a anonimização visa a evitar a exposição inadequada de pessoas 

físicas e jurídicas, e, por isso, alguns cuidados devem ser tomados. 

À semelhança da “Orientação Prática: Relatório de Auditoria” da CGU, as 

seguintes regras devem ser observadas para a anonimização de dados/informações na 

versão do Relatório/Nota Técnica a ser publicada no sítio eletrônico da CGM: 

 

22.1 No caso de PESSOAS FÍSICAS: 

a) Nomes, informações e assinaturas de pessoas físicas devem ser anonimizados. 

b) A anonimização/descaracterização dos dados e informações pessoais deve seguir 

os formatos indicados no quadro abaixo: 

 

Quadro 34 – Exemplos de anonimização de dados/informações de pessoas físicas. 

Exemplos de 

Dados/Informações 
Descaracterização 

José Santos Silva J. S. S. 

RF: 123.456-7 RF: 123.***-* 

CPF: 123.456.789-0 CPF: 123.***.***-* 
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RG: 1.234.567-8 RG: 1.23*.***-* 

Rua João de Souza, n° 123 Rua *****, n° *** 

Telefone: (11) 99999-9999 Telefone: (11) *****-**** 

E-mail: 

jose.silva@hotmail.com 
E-mail: *****@***** 

Dados em forma de imagem 
Tachar na cor preta (através do aplicativo Paint ou 

similar). 

Fonte: O Autor. 

 

Observação: para os casos não previstos no quadro acima, caberá à equipe de auditoria 

definir a forma de anonimização dos dados/informações. 

 

c) Quando houver menção a pessoa física, o mesmo indivíduo não pode ser 

identificado, simultaneamente, pelas iniciais do nome e pelo CPF (ou RF) 

descaracterizado. Neste caso, apenas uma das formas de identificação 

anonimizada deverá ser utilizada. 

d) Informações sobre o cargo e/ou função exercida por servidores públicos 

municipais mencionados no relatório não devem ser anonimizadas. 

 

22.2 No caso de PESSOAS JURÍDICAS: 

a) A identificação de pessoas jurídicas deve ser realizada mediante a razão social 

ou o Nome Fantasia e o CNPJ. Neste caso, tais dados não devem ser 

anonimizados. 

b) A identificação de microempreendedores deve ser realizada através do CPF 

descaracterizado, ou das iniciais do nome, sempre com a indicação de que se trata 

de uma pessoa jurídica (sigla ME). 

 

Ao critério da equipe de auditoria, outros dados/informações considerados 

sensíveis também poderão ser anonimizados, desde que a motivação fundamentada conste 

dos papéis de trabalho. 
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Ainda, destaca-se que, salvo as exceções previstas no tópico 22, o Relatório de 

Auditoria/Nota Técnica a ser publicado não contém os nomes, informações e assinaturas 

da equipe de auditoria responsável pelos trabalhos, do supervisor e do Coordenador da 

AUDI, uma vez que o documento possui caráter institucional e é assinado eletronicamente 

por meio do SEI. 

  

23. PUBLICAÇÃO 

Os Relatórios de Auditoria e as Notas Técnicas serão publicados no sítio 

eletrônico da CGM, salvo exceções devidamente justificadas, de forma a promover a 

transparência, a prestação de contas e o controle social no âmbito da Administração 

Pública Municipal. 

  

23.1 Publicação do Relatório de Auditoria 

No caso do Relatório de Auditoria, a publicação da versão anonimizada deve 

ocorrer após a Segunda Manifestação da Unidade, quando da atualização do Anexo de 

Recomendações, finalização do Relatório e conclusão da Ordem de Serviço. 

A versão para publicação deve ser estruturada conforme a versão final do 

Relatório, sendo que o Anexo de Recomendações preenchido pela Unidade e atualizado 

pela equipe de auditoria deve constar, neste momento, como anexo do próprio Relatório 

(“Anexo – Plano de Ação”). 

O encaminhamento do supervisor do trabalho ao Coordenador de AUDI deve 

conter as seguintes informações: 

i) Unidade Auditada; 

ii) Período de Realização; 

iii) Objeto da Auditoria. 

Destaca-se que, nos casos de aprovação com ressalvas ou reprovação do Relatório 

de Auditoria pelo Coordenador de AUDI, o seu despacho, contendo a justificativa 

fundamentada, deve ser publicado conjuntamente com o Relatório de Auditoria no sítio 

eletrônico da CGM, salvo quando o produto não for objeto de publicação. 

O quadro abaixo apresenta o fluxo de atividades a ser seguido para a publicação 

do Relatório de Auditoria: 
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Quadro 35 – Atividades relacionadas à publicação do Relatório de Auditoria. 

RELATÓRIO DE AUDITORIA - VERSÃO PUBLICAÇÃO 

Seq. Atividade Responsável 

1 
Inserir o Anexo - Plano de Ação no Relatório 

de Auditoria a ser publicado. 
Equipe 

2 

Anonimizar o Relatório de Auditoria (vide 

tópico 22) e incluir a versão anonimizada para 

publicação no Processo SEI. 

Equipe 

3 

Elaborar e assinar Folha de Informação, 

encaminhando o documento ao Supervisor do 

Trabalho. 

Equipe 

4 
Elaborar e assinar o Encaminhamento, 

direcionando-o à AUDI. 
Supervisor do Trabalho 

5 
Elaborar e assinar o Encaminhamento, 

enviando o processo ao GAB. 
Coordenador de AUDI 

6 
Publicar o Relatório no sítio eletrônico da 

CGM. 
Gabinete da CGM 

Fonte: O Autor. 
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Fluxograma 13 – Atividades relacionadas à publicação do Relatório de Auditoria. 

 

Fonte: O Autor. 

  

23.2 Publicação da Nota Técnica 

Já no caso da Nota Técnica, como não há manifestação da Unidade Auditada, o 

encaminhamento da versão anonimizada do documento para publicação no sítio eletrônico 

da CGM deve ocorrer simultaneamente ao envio da versão original para ciência da Pasta 

Auditada. 

Dessa forma, há somente um único fluxo simultâneo para encaminhar a Nota 

Técnica à Unidade Auditada (versão original) e para publicação (versão anonimizada). O 

referido fluxo foi apresentado anteriormente no tópico 20. 

O encaminhamento do supervisor do trabalho ao Coordenador de AUDI deve 

conter as seguintes informações: 

i) Unidade Auditada; 

ii) Período de Realização; 
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iii) Objeto da Auditoria. 

 

Destaca-se que, nos casos de aprovação com ressalvas ou reprovação da Nota 

Técnica pelo Coordenador de AUDI, o seu despacho, contendo a justificativa 

fundamentada, deve ser publicado conjuntamente com a Nota Técnica no sítio eletrônico 

da CGM, salvo quando o produto não for objeto de publicação. 

 

23.3 Exceções 

Como já explanado, os Relatórios de Auditoria e as Notas Técnicas serão 

publicados no sítio eletrônico da CGM, salvo exceções devidamente justificadas. 

Tais exceções devem estar abrangidas na seguinte hipótese de sigilo, prevista na 

Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011), art. 23, inciso 

VIII, transcrito a seguir:  

 

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou 

do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja 

divulgação ou acesso irrestrito possam: [...] 

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação 

ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 

 

Nessa hipótese, deve existir o posicionamento do respectivo órgão ou entidade 

pública que poderá ter sua atividade de inteligência, de investigação ou de fiscalização em 

andamento comprometida com a eventual publicação do Relatório de Auditoria ou da Nota 

Técnica produzida pela AUDI. 

Ciente desse posicionamento, a CGM não publicará o respectivo produto final da 

auditoria. Todavia, quando a referida hipótese de sigilo cessar, deverá haver a publicação 

do Relatório de Auditoria ou da Nota Técnica em questão.   

Destaca-se que, se o Relatório ou a Nota Técnica não for objeto de publicação, a 

respectiva justificativa fundamentada deverá ser apresentada e formalizada, pelo 

Coordenador da AUDI: 

a) no Encaminhamento do Relatório de Auditoria ao Gabinete da CGM; ou 

b) no Encaminhamento da Nota Técnica ao Gabinete da CGM. 
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Ademais, considerando que não haverá publicação do produto final da auditoria, a 

estes casos não se aplica o fluxo de publicação do Relatório de Auditoria, e o fluxo de 

encaminhamento da Nota Técnica deverá ser adaptado, de forma a suprimir as etapas 

relativas à publicação. 

  

24. CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 

Quando do encaminhamento do Relatório de Auditoria ou da Nota Técnica para 

publicação (Encaminhamento do Supervisor do Trabalho à AUDI), o Diretor da Divisão 

responsável pela Ordem em Serviço (OS) em questão deve tomar as providências para a 

conclusão da OS nos controles da AUDI. 

O procedimento para a conclusão da Ordem de Serviço consiste na atualização 

dos dados relativos à Ordem de Serviço no sistema de controle de demandas da AUDI, 

com o registro da finalização da demanda. 

O quadro abaixo apresenta o fluxo de atividades a ser seguido para a conclusão da 

Ordem de Serviço: 

 

Quadro 36 – Atividades relacionadas à conclusão da Ordem de Serviço. 

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 

Seq. Atividade Responsável 

1 

Solicitar, por e-mail, à Assessoria Técnica da 

AUDI, o registro da finalização da demanda 

no sistema de controle da AUDI. 

Diretor de Divisão 

2 

Atualizar os dados relativos à Ordem de 

Serviço no sistema de controle das demandas 

da AUDI, com o registro da finalização da 

demanda. 

Assessoria Técnica da AUDI 

Fonte: O Autor. 
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25. ARQUIVAMENTO DOS PAPÉIS DE TRABALHO 

Em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento do Relatório de Auditoria/Nota 

Técnica para publicação, a equipe de auditoria deverá revisar e organizar a pasta corrente 

eletrônica e proceder ao arquivamento dos papéis de trabalho da auditoria em Processo 

Eletrônico SEI específico. 

No Processo SEI em questão, deverão constar, por exemplo, os seguintes 

documentos/informações: 

a) cópia da Ordem de Serviço; 

b) indicação dos números dos processos eletrônicos de aprovação da OS e de 

execução da auditoria; 

c) documento(s) contendo o planejamento da auditoria; 

d) Matriz de Achados (conforme detalhado no item 10.5.3); 

e) todos os documentos referenciados na Matriz de Achados, identificados por 

constatação; 

f) documentos suplementares que foram produzidos ou utilizados pela equipe de 

auditoria, em especial os mencionados neste manual; 

g) demais documentos exemplificados no item 10.3 Papéis de Trabalho. 

 

Além disso, o Processo SEI supramencionado deverá conter Folha de Informação 

assinada por todos os membros da equipe de auditoria, na qual estarão relacionados todos 

os documentos anexados ao processo. 

A Assessoria Técnica da AUDI deverá realizar o controle dos processos SEI 

relativos aos papéis de trabalho das auditorias já finalizadas. 

Por fim, ressalta-se que os papéis de trabalho devem ser armazenados por um 

período de 35 (trinta e cinco) anos. 
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