
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 
 

Instrução Normativa CGM nº 001, de 29 de agosto de 2017. 
 

Define diretrizes, princípios, conceitos e 
aprova normas técnicas para a atuação da 
Auditoria Interna do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Municipal. 

 
 
A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 667 de 27 de janeiro de 2005 e 
alterações posteriores, Resolução TCM/BA  nº 1120 de 21 de dezembro de 2005 e 
demais normas em vigor,e 
 
Considerando a necessidade de atualizar os aspectos conceituais e práticos da 
ação de controle no setor público Municipal, no que diz respeito à atuação da 
Auditoria Interna do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal; e 
 
Considerando a necessidade de promover a normatização, sistematização, 
padronização de documentos técnicos e aplicação do conceito de materialidade, 
relevância, risco, seletividade, desempenho e criticidade para o planejamento dos 
trabalhos de auditoria no âmbito do Sistema Municipal de Controle Interno; 
 
 RESOLVE: 
 
Art. 1º. Definir diretrizes, princípios, conceitos e aprovar as normas técnicas 
relativas à ação de controle aplicáveis ao Serviço Público Municipal, a fim de 
disciplinar e padronizar a atuação da Auditoria Interna do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Municipal.  
 
Art. 2º. Aprovar o Manual de Auditoria Interna do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Municipal, consubstanciado no disposto no artigo 1º, constituído 
do Anexo a esta Instrução Normativa, bem como dos atos complementares 
supervenientes.  
 
Paragrafo único. O inteiro teor do Manual de Auditoria Interna ficará disponível no 
Portal da Prefeitura Municipal de Camaçari, no endereço eletrônico 
http://www.camaçari.ba.gov.br, nos Atos Normativos da Controladoria-Geral do 
Município. 
 
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 
 

Camaçari, 29 de agosto de 2017.  
 

 
Bruno Garrido Gonçalves 

Controlador Geral do Município 
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APRESENTAÇÃO 
 

A Coordenadoria Central de Auditoria - CCA -, unidade que compõe o 

Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Camaçari - PMC -, tem 

por objetivo realizar auditorias visando o acompanhamento da execução dos 

programas, projetos, atividades e da movimentação dos recursos 

orçamentários e extra-orçamentários, compreendidos os fundos municipais, 

com a finalidade de avaliar os resultados quanto à eficiência, eficácia e 

efetividade da gestão financeira, orçamentária, contábil, patrimonial e 

operacional dos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública 

Municipal, bem como, no que couber, de outras entidades responsáveis pela 

aplicação, captação e arrecadação de recursos públicos municipais. 

A Auditoria Interna é uma atividade realizada com o propósito de auxiliar 

a Alta Administração no cumprimento de seus objetivos, mediante análises e 

avaliações dos sistemas de informações, de controles internos e de 

gerenciamento de riscos. 

O presente Manual fundamenta-se na Instrução Normativa da 

Controladoria Geral do Município - CGM - nº 06 de 10 de agosto de 2015, que 

estabelece regras gerais para realização das atividades da Auditoria Interna no 

âmbito do Poder Executivo do Município de Camaçari e tem por finalidade a 

concretização dos procedimentos de auditorias internas. 

Os auditores internos do Poder Executivo devem observar os aspectos 

legais, as normas e os procedimentos definidos neste Manual, o qual deverá 

ser seguido de forma a permitir que suas atuações sejam objetivas, 

sistemáticas e equânimes. 

O Manual de Auditoria deverá ser permanentemente atualizado e 

aprimorado, acompanhando a evolução das atividades da Coordenadoria 

Central de Auditoria, das técnicas de Auditoria e da Administração Pública. 

 
Camaçari, 29 de agosto de 2017. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este Manual tem o objetivo de auxiliar os auditores internos da 

Coordenadoria Central de Auditoria - CCA - no planejamento, administração e 

execução das atividades de Auditoria Interna. Os padrões aqui estabelecidos 

destinam-se a orientar os procedimentos das atividades de Auditoria Interna 

concernentes ao planejamento, execução e elaboração dos Relatórios de 

Auditoria, bem como o monitoramento. 

Auditar consiste em confrontar a situação real que se apresenta com 

uma situação ideal baseada no bom desempenho operacional e no 

cumprimento de dispositivos normativos. A gestão operacional baseia-se em 

princípios da Administração Pública: economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade, que devem ser seguidos pelas unidades administrativas. 

É responsabilidade dos auditores internos respeitar o conteúdo deste 

Manual, que surge com o fim de dotá-los de um instrumento de consulta e 

orientação; rever e atualizar os procedimentos de Auditoria Interna; estabelecer 

bases para uniformização das técnicas utilizadas nos exames de Auditoria 

Interna; possibilitar métodos de controle de qualidade na condução dos 

trabalhos e fortalecer os controles internos da Coordenação Central de 

Auditoria. 

Almeja-se que este Manual contribua para aperfeiçoar os trabalhos dos 

auditores internos, elevando o nível de profissionalização nas auditorias 

realizadas nos órgãos e entidades da estrutura organizacional da Prefeitura 

Municipal de Camaçari. 
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1. AUDITORIA INTERNA 

1.1. Conceito e finalidades da Auditoria Interna 

A Auditoria Interna é uma atividade realizada com o desígnio de auxiliar 

a Administração no cumprimento de seus objetivos, mediante análises e 

avaliações dos sistemas de informações, de controles internos e de 

gerenciamento de riscos. 

Seu propósito é avaliar a eficiência e a eficácia dos controles internos, 

com o intuito de analisar e aperfeiçoar os processos de gerenciamento de 

riscos, controle e governança, tecendo recomendações para melhoria das 

atividades da Administração, em termos de economicidade, eficiência, eficácia, 

efetividade e equidade do seu desempenho. 

Resumidamente, pode-se dizer que auditoria é um processo (ou 

procedimento) de confrontação entre um fato ocorrido e o que deveria ocorrer; 

ou seja, uma comparação entre uma situação encontrada e um determinado 

critério: 

 

A condição é a situação encontrada pela auditoria durante a execução 

dos trabalhos; o critério é a sua base de sustentação, que se constitui em leis, 

decretos, portarias, instruções normativas, manuais, decisões etc. 

São três as finalidades básicas da Auditoria Interna: 

 

✓ Fortalecer a gestão. 

✓ Racionalizar as ações de controle. 

✓ Prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Municipal. 

Os trabalhos de Auditoria Interna devem ser desenvolvidos com o intuito 

de agregar valor à gestão e melhorar as atividades, propondo ações 

preventivas e corretivas, de forma a assistir e assessorar a Alta Administração 

da Prefeitura Municipal de Camaçari, gerando redução de custos. 
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1.2. Controle e Auditoria Interna 

A Controladoria Geral do Município - CGM - é o órgão responsável pelo 

controle interno no Município de Camaçari. Em sua estrutura administrativa, a 

Coordenação Central de Auditoria - CCA - é o setor responsável pelas 

auditorias internas requeridas aos órgãos e entidades que compõem a 

estrutura administrativa municipal. A CCA visa identificar riscos e fornecer 

garantia razoável à entidade no cumprimento de sua missão e verificar se os 

objetivos gerais estão sendo atendidos: 

✓ Executar as operações de forma organizada, ética, econômica, eficiente 

e eficaz. 

✓ Estar em conformidade com as leis e os regulamentos aplicáveis. 

✓ Salvaguardar recursos contra perda, abuso e dano. 

✓ Cumprir as obrigações de accountability1. 

 
O controle deve ser executado de forma prévia, concomitante ou 

posterior à execução de um ato, enquanto a auditoria realiza-se 

posteriormente. 

Sendo assim, o controle pode ser executado por todos que pertencem à 

organização. Dessa forma, o servidor pode revisar os seus próprios atos 

(forma básica de controle); a gestão pode revisar seus atos e seus controles, 

solicitando auditorias em suas Secretarias/Órgãos. Destarte, a Auditoria 

Interna somente poderá ser realizada por auditores efetivos da Auditoria 

Interna especificamente designados. 

 

 
1.3. Fundamento constitucional e relevância da Auditoria Interna 

O art. 70, parágrafo único da Constituição Federal/88 (CF/88) estabelece 

a obrigatoriedade da prestação de contas de todas as pessoas física ou 

jurídica, pública ou privada que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou 

 

 
1 

"Obrigação de responder por uma responsabilidade outorgada". 
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administram dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 

responda. 

O caput do art. 74 da CF/88 determina que o Poder Executivo mantenha 

um Sistema de Controle Interno a fim de, dentre outras incumbências, 

comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência 

da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 

Administração Pública. 

Sob o ponto de vista histórico, a Auditoria Interna praticava atividades 

fiscalizadoras e contábeis dos fatos administrativos já consumados, sem 

atentar-se ao processo dinâmico pelos quais esses fatos eram gerados. Com a 

gradual racionalização dos serviços públicos, um novo enfoque gerencial se faz 

presente, expandindo o campo de ação da Auditoria Interna, passando a atuar 

na revisão das diretrizes organizacionais e na análise dos fluxos de 

informações gerenciais. 

A unidade de Auditoria Interna visa assessorar a administração da 

entidade em suas responsabilidades primárias: prevenção e identificação de 

erros e manutenção adequada do Sistema de Controle Interno. 

1.4. Atribuições do auditor interno 

As atividades da Auditoria Interna estão estruturadas em procedimentos, 

com enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado. Sendo assim, o 

auditor interno deve manter o seu nível de competência profissional pelo 

conhecimento atualizado das normas e técnicas de auditoria, da legislação 

inerente à profissão, dos conceitos e técnicas administrativas e da legislação 

aplicável à entidade. 

São atribuições e responsabilidades do auditor interno: 
 

✓ Realizar auditorias nos sistemas administrativo, financeiro, tributário, de 

pessoal, de material, de patrimônio, de custos, de arrecadação e outros 

pertinentes, assegurando a confiabilidade dos mesmos e atestando a 

eficácia e eficiência das gestões. 
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✓ Realizar auditorias de acompanhamento na execução orçamentária, 

contratos, convênios e outros instrumentos congêneres no âmbito da 

PMC, inclusive nos fundos municipais, apontando soluções quando 

identificadas incorreções/distorções. 

✓ Testar e avaliar o cumprimento das obrigações legais e contratuais no 

âmbito da PMC, monitorando a execução de registros nos prazos 

estabelecidos, normas e legislações. 

✓ Examinar e avaliar a gestão e as ferramentas de controle orçamentário, 

financeiro, patrimonial, contábil e operacional no âmbito da PMC. 

✓ Testar e avaliar os métodos utilizados para aferição de custos na 

obtenção de estoques, acompanhando a guarda, o controle e o 

inventário dos bens públicos. 

✓ Contribuir para manutenção e desenvolvimento dos sistemas contábeis 

e fiscais, assessorando a implantação de novas rotinas, sempre que 

houver alteração na legislação contábil e fiscal. 

✓ Monitorar sistematicamente as oportunidades e ameaças fiscais, 

tributárias, contábeis e administrativas. 

✓ Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

✓ Exercer outras responsabilidades/atribuições correlatas. 
 

Dessa forma, a área de atuação da Auditoria Interna compreende todos os 

setores que formam a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de 

Camaçari. 

Estão sujeitos à análise da auditoria todos os sistemas, processos, 

operações, funções e atividades da Prefeitura Municipal de Camaçari, 

conforme o programa de auditoria. 
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1.5. Posição hierárquica e grau de dependência 

 
Quanto à vinculação hierárquica, a Auditoria Interna da Coordenadoria 

Central de Auditoria está diretamente subordinada ao Controlador Geral, sendo 

vedada a delegação desse vínculo a outra autoridade. 

Essa relação tem por objetivo proporcionar à Auditoria Interna um 

posicionamento suficientemente elevado, de modo a permitir o desempenho de 

suas atribuições com maior abrangência e independência. 

A unidade de Auditoria Interna se sujeita à orientação normativa e 

supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Municipal, prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram. Essa 

vinculação técnica visa proporcionar qualidade aos trabalhos e efetividade dos 

resultados de auditoria. 

 
2. POSTURA PROFISSIONAL 

Para efeito deste Manual, define-se auditor interno como o servidor 

efetivo do cargo alocado nos trabalhos técnicos da Auditoria Interna, 

ingressado através de concurso público. 

Além disso, no exercício de suas funções, o auditor deverá proceder de 

acordo com as seguintes posturas: 

✓ Comunicar ao gestor do órgão/entidade, no momento da apresentação, a 

natureza e o objetivo das verificações a serem realizadas, nos limites 

julgados convenientes. 

✓ Aplicar, imparcialidade, de modo a não distorcer os objetivos de seus 

trabalhos, abstendo-se de emitir opinião preconcebida ou tendenciosa, 

induzida por convicções políticas ou de qualquer outra natureza. 

✓ Manter sigilo absoluto sobre atos e fatos relativos ao órgão/entidade 

auditada, bem como papéis de trabalho, que devem ser conservados sob 

seu controle, durante as atividades de auditoria, arquivando-os na 

respectiva pasta de trabalho. 
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✓ Manter um relacionamento cordial com os auditados, sem prejuízo da 

formalidade que o cargo exige. 

✓ Estar sempre identificado com o uso do crachá e apresentar-se ao órgão 

auditado usando vestimenta adequada ao ambiente. 

✓ Ser preciso em suas argumentações, fazendo uso da palavra de forma 

ponderada e ouvindo atentamente as considerações do auditado. 

✓ Recusar  favores  ou   concessões  das  pessoas  pertencentes  direta   ou 

indiretamente aos órgãos ou entidades. 

✓ Buscar permanente aprimoramento profissional, mantendo-se atualizado 

quanto a novas técnicas e instrumentos de trabalho relativos à sua área  

de atuação. 

✓ Possuir conhecimento da finalidade, extensão e profundidade do trabalho. 

 
2.1 Código de ética 

 
Consoante Ruy de Azevedo Sodré (1977), a ética profissional pode ser 

definida da seguinte forma: “Conjunto de princípios que regem a conduta 

funcional de determinada profissão”. 

Considerando que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a 

consciência dos princípios morais são norteadores do servidor público, seja no 

exercício de cargo, emprego ou função, ou fora dele, os atos, comportamentos 

e atitudes dos agentes públicos deverão ser direcionados sempre para a 

preservação da honradez e da tradição dos serviços públicos municipais. Por 

conseguinte, foi instituído pelo Decreto nº 6515/2016, em 18 de agosto de 

2016, o Código de Ética e de Conduta Profissional dos servidores da 

Controladoria Geral do Município. 

Constituem condutas a serem observadas pelo servidor da 

Controladoria Geral do Município e dessa fazendo parte os Auditores Internos. 
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- DAS CONDUTAS 
 

I - Condutas Gerais: 

 
a) manter, no âmbito pessoal e profissional, conduta adequada aos valores 

morais, éticos e sociais; 

b) preservar o espírito de lealdade, urbanidade, imparcialidade e 

cooperação no convívio funcional, de forma que preconceitos ou 

discriminações não venham a influir na objetividade e na exatidão de seu 

trabalho; 

c) alertar, com cortesia e reserva, qualquer pessoa sobre erro ou atitude 

imprópria contra a Administração Pública, orientando-a quanto às medidas 

cabíveis a serem adotadas. 

II - Condutas Específicas: 

 
a) ser assíduo e pontual ao serviço; 

 
b) apresentar-se ao trabalho com vestimentas apropriadas; 

 
c) zelar pela correta utilização de recursos materiais, equipamentos, 

serviços contratados ou veículos do serviço público colocados à sua 

disposição, sempre observando, tanto na aquisição quanto na 

operacionalização, os princípios da economicidade e da responsabilidade 

socioambiental; 

d) abster-se de emitir opiniões ou adotar práticas que demonstrem 

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, credo ou quaisquer outras 

formas de discriminação ou que possam perturbar o ambiente de trabalho 

ou causar constrangimento aos demais servidores, inclusive aquelas 

relacionadas a valores religiosos, culturais ou políticos; 

e) prezar pela manutenção de um ambiente laboral tranquilo, sem 

atrapalhar a concentração dos colegas, evitando comportamentos 

incompatíveis com o ambiente de trabalho. 
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III - Condutas Profissionais: 

 
a) desempenhar, com tempestividade e profissionalismo, as atribuições que 

lhe forem cometidas, primando pelo mais alto padrão de prudência, 

honestidade e qualidade, não se eximindo de qualquer responsabilidade 

daí resultante; 

b) apoiar-se em documentos e evidências que permitam convicção da 

realidade ou da veracidade dos fatos ou das situações examinadas, de 

modo a agir sempre com objetividade e imparcialidade, evitando 

posicionamentos meramente pessoais ou subjetivos; 

c) cumprir os prazos regulamentares para apresentação dos trabalhos que 

lhe são afetos, comunicando à chefia imediata, com antecedência, quando 

a impossibilidade de atender ao tempo estabelecido; 

d) respeitar o corpo funcional e as alçadas decisórias, mantendo o 

compromisso com a verdade; 

e) representar denúncia fundamentada perante a Comissão de Ética, em 

face de servidores da Controladoria, sempre que for verificado qualquer 

desvio comprometedor da boa gestão no serviço público, analisada sob os 

aspectos da legalidade, moralidade, eficiência, economicidade e eficácia; 

f) agir diligentemente de acordo com as deliberações legitimamente 

estabelecidas na instituição; 

g) manter disciplina e respeito no trato com interlocutores, quando no 

exercício da atividade interna e externa; 

h) contribuir para o aprimoramento das atividades de competência da 

Controladoria Geral do Município; 

i) ter comprometimento técnico-profissional com as atribuições da carreira, 

primando pela qualidade dos trabalhos e pelo compromisso com a missão 

institucional do órgão, respeitando a hierarquia estabelecida; 
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j) manter sigilo sobre os dados e informações tratados na Controladoria 

Geral do Município, em quaisquer hipóteses, inclusive quando cedido para 

órgãos da Administração Pública ou em casos de fruição de licença em 

geral; 

k) abster-se de intervir em casos onde haja conflito de interesse que possa 

influenciar na imparcialidade do seu trabalho, devendo consultar a 

Comissão de Ética em caso de dúvida em relação ao tema; 

l) comunicar imediatamente à Comissão de Ética acerca de fatos que tenha 

conhecimento e que possam gerar eventual conflito de interesses ou de 

violação de conduta ética; 

m) fazer-se acompanhar, sempre que possível, de outro servidor público, 

em casos de participação de encontros profissionais, reuniões ou similares 

com pessoas que tenham interesse na apuração e nos resultados dos 

trabalhos realizados e quando das audiências concedidas a particulares. 

- DAS VEDAÇÕES 

 
É vedado ao servidor da Controladoria Geral do Município: 

 
I – Receber, para si ou para outrem, recompensa, vantagem ou benefício 

de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

direta ou indiretamente interessadas em decisão relacionada às suas 

atribuições enquanto servidor público municipal, com exceção a: 

a) brindes que não tenham valor comercial ou aqueles distribuídos a título 

de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos 

especiais ou datas comemorativas, desde que não ultrapassem o valor 

unitário de R$ 100,00 (cem reais) e que não sejam direcionados com 

caráter de pessoalidade a determinados servidores; 

b) participação em eventos de interesse institucional com despesas 

custeadas pelo patrocinador, desde que haja prévia e expressa anuência 

da autoridade superior e não se refiram a benefício pessoal; 
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II – Participar de encontros externos, de qualquer natureza, na função de 

representante da Controladoria Geral do Município sem prévia e expressa 

anuência da autoridade hierarquicamente superior. 

III – Valer-se do bom relacionamento interpessoal com os colegas para 

escusar-se do cumprimento de suas obrigações, deveres e atribuições. 

IV – Manifestar publicamente divergências de opinião de cunho técnico que 

denotem desacordo entre servidores em exercício na Controladoria Geral 

do Município, quando no desempenho de suas atribuições. 

V – Divulgar informações relativas aos trabalhos desenvolvidos ou a serem 

realizados pela Controladoria Geral do Município ou repassá-las a terceiros 

sem a prévia autorização formal da autoridade competente. 

VI – Ministrar ou participar, sem autorização da chefia imediata, de 

seminários, cursos e similares que comprometam o desempenho das 

atribuições ou a jornada de trabalho, observada a conduta estabelecida 

deste Código. 

VII – Divulgar, comercializar, repassar ou fornecer tecnologias que tenham 

sido adquiridas ou desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, 

salvo com expressa autorização da autoridade competente. 

VIII – Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou 

do seu conhecimento para atendimento do seu superior hierárquico. 

IX – Alterar ou deturpar o teor de documentos que devam ser 

encaminhados para providências. 

X – Retirar da repartição pública, sem estar devidamente autorizado, 

qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. 

XI – Utilizar informações para qualquer vantagem pessoal ou de qualquer 

outra maneira contrária à lei ou que resulte em prejuízos éticos aos 

legítimos objetivos da organização. 
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3. PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS TRABALHOS DE AUDITORIA 
 

Os trabalhos de auditoria terão foco na prevenção, buscando fortalecer 

os controles prévios e concomitantes e serão norteados pelos princípios 

constitucionais da Administração Pública, pelos princípios implícitos 

decorrentes de outras normas e por aqueles reconhecidos pela doutrina e 

jurisprudência, dentre os quais se destacam: 

✓ Legalidade: o administrador público somente poderá fazer o que 

estiver expressamente autorizado em lei e nas demais espécies 

normativas. Inexistindo, portanto, incidência de sua vontade subjetiva, 

pois à Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A 

Administração deve indicar em cada ato praticado a sua devida 

fundamentação legal. 

 
✓ Finalidade: impõe ao administrador público que atue vinculado ao 

interesse público e com obediência à finalidade específica da lei. O 

princípio da finalidade é elemento formador do ato administrativo e seu 

desvirtuamento gera nulidade do ato praticado. 

 
✓ Impessoalidade: requer objetividade no atendimento do interesse 

público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. 

 
✓ Moralidade: estabelece que a Administração atue segundo padrões 

éticos de probidade, decoro e boa-fé, por meio de um padrão de 

conduta normalmente aceito pela sociedade, devendo o agente público 

agir com honestidade e justiça em busca do melhor resultado para o 

interesse público, com base no que estabelece a lei. A moralidade 

exige proporcionalidade entre os meios e os fins a atingir, entre os 

sacrifícios impostos à coletividade e os benefícios por ela auferidos. 

 
✓ Publicidade: torna obrigatória a divulgação de atos, contratos e outros 

instrumentos celebrados pela Administração Pública para 
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conhecimento, controle e início dos seus efeitos. A publicidade dar-se-á 

pela inserção do ato no Diário Oficial ou edital afixado em local próprio 

para divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as 

hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal. 

 
✓ Transparência: divulgação de relatórios e demonstrativos, visando 

permitir ao cidadão avaliar, por meio da informação disponibilizada, o 

grau de sucesso obtido no gerenciamento de receitas e despesas 

públicas, particularmente à luz das normas previstas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 
✓ Eficiência: dever do agente público de atuar produzindo resultados 

favoráveis à consecução dos fins a que o Município se propõe. O 

aparelho do Município deverá revelar-se apto a gerar mais benefícios 

com os recursos disponíveis, aumentando a produtividade e 

enfatizando a qualidade e o desempenho nos serviços públicos 

prestados. 

 
✓ Eficácia: é o dever de administrar com base em ações planejadas, a 

fim de garantir a produção do efeito desejado. 

 
✓ Efetividade: consolidação dos princípios da eficiência e da eficácia, 

cumprindo os objetivos propostos com qualidade e produtividade. 

 
✓ Equidade: dever de a Administração Pública zelar para que suas 

ações não sejam elementos causadores de desigualdades. 

 
✓ Economicidade: impõe à Administração Pública executar suas tarefas 

com a melhor relação custo-benefício na busca por bons resultados, 

evitando-se, assim, desperdícios. 
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✓ Legitimidade: todo ato administrativo deve ser expedido com todos os 

seus pressupostos atendidos, ou seja, expedido pela autoridade 

competente, com justos motivos, conforme objeto predefinido, na forma 

definida em norma e com propósito de atender ao interesse público. 

 
✓ Motivação: descrição expressa dos pressupostos fáticos e jurídicos de 

cada ato administrativo expedido pela autoridade competente. Permite 

confrontar os motivos explicitados com os atos praticados. A motivação 

dos atos administrativos deve ocorrer sempre, mesmo quando em atos 

discricionários, cuja exceção deverá estar prevista em norma (como é o 

caso da livre nomeação e exoneração de agentes para cargos 

comissionados, cuja motivação é facultativa por disposição 

constitucional/legal). 

 
✓ Razoabilidade: é a aplicação da lógica racional para a tomada de 

decisão quanto à escolha do que for mais eficiente, conveniente, 

oportuno ou apto a atender ao interesse público. A razoabilidade vai se 

atrelar à congruência lógica entre as situações postas e as decisões 

administrativas. 

 
✓ Proporcionalidade: adequação quantitativa entre meios e fins, vedada 

a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior 

àquelas estritamente necessárias ao atendimento do objetivo 

pretendido. 

 
✓ Segurança jurídica: não se deve alterar ato ou situação jurídica 

consolidada, definitiva, mediante aplicação retroativa de nova 

interpretação da lei, ou invalidar decisões com vícios sanáveis e que 

não acarretem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. É a 

garantia da observância do devido processo legal-administrativo, com a 

proteção dos institutos da preclusão, decadência, prescrição, coisa 

julgada, direito adquirido, bem como o respeito ao ato jurídico perfeito e 
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acabado. É, também, a interpretação da norma administrativa da forma 

que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, 

vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 

 
✓ Ampla defesa/contraditório: garantia constitucional assegurada aos 

litigantes e acusados em geral de se defenderem com os meios e 

recursos de que a lei dispõe; de terem acesso aos autos; de obterem 

cópias de documentos, com apresentação de provas e razões antes da 

decisão, além de tomarem ciência da própria decisão. É a garantia de 

que a contradita será considerada efetivamente por quem cabe o 

julgamento. 

 
✓ Interesse público: todas as ações adotadas pelo administrador  

público devem ter como motivação a obediência ao interesse coletivo. 

A utilidade ou interesse público é a finalidade própria da Administração 

Pública. 

 
✓ Autotutela: poder da Administração de anular os atos praticados em 

desrespeito à lei, bem como a prerrogativa administrativa de revogação 

de atos administrativos com base em juízo discricionário de 

conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e 

ressalvada a apreciação judicial. 

 
4. NORMAS DE AUDITORIA INTERNA 

 
As normas de Auditoria Interna têm a finalidade de padronizar e 

esclarecer a terminologia utilizada no desempenho dos trabalhos, além de 

orientar os auditores internos quanto ao seu papel, suas responsabilidades e 

sua forma de atuação. 

Para a elaboração das normas do presente Manual, foram consultadas 

as Normas de Auditoria da INTOSAI; as Normas de Auditoria Governamental 

do GAO; as Normas Internacionais para o Exercício Profissional da Auditoria 
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Interna da AUDIBRA; a Instrução Normativa nº 01, de 6 de abril de 2001, da 

Secretaria Federal de Controle Interno; o Regimento Interno da Controladoria 

Geral do Município de Camaçari, a Instrução Normativa CGM nº 06 de 10 de 

agosto de 2015, dentre outras fontes. 

As normas de auditoria estão estruturadas da seguinte forma: 

✓ Normas relativas à conduta dos auditores. 

✓ Normas relativas à execução da auditoria. 

✓ Normas relativas à forma de comunicação. 

✓ Normas relativas à manifestação do auditado. 

 

4.1. Normas relativas à conduta dos auditores 
 

No desempenho de suas funções, o auditor deve observar os seguintes 

valores e princípios: 

✓ Integridade: o auditor está obrigado a cumprir normas elevadas de 

conduta durante seu trabalho e em suas relações com o pessoal dos 

órgãos ou entidades auditadas, tomando decisões de acordo com os 

interesses públicos e aplicando um critério de honradez absoluta na 

realização do seu trabalho. 

 
✓ Independência: o auditor deve ser independente com relação ao órgão 

ou entidade auditada e a outros grupos de interesse externos, atuando 

conforme sua competência legal. 

 
✓ Objetividade: o auditor deve apresentar o mais alto grau de 

objetividade na coleta, avaliação e comunicação de informações sobre 

a atividade ou processo em exame. Todo trabalho efetuado pelo auditor 

e, em particular, seus relatórios, deverão ser exatos e objetivos, 

baseando-se exclusivamente nas evidências obtidas e reunidas de 

acordo com as Normas de Auditoria, alcançando o objetivo do 

Programa de Auditoria com a melhor relação custo/benefício. 
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✓ Imparcialidade: a informação fornecida pelo órgão ou entidade 

auditada ou por terceiros deverá ser considerada de modo imparcial 

pelo auditor, o qual deve fazer uma avaliação equilibrada de todas as 

circunstâncias relevantes, não devendo ser influenciado de forma 

indevida pelos seus próprios interesses ou por outros na formulação de 

julgamentos e opiniões. 

 
✓ Conflito de interesse: o auditor deve evitar relações que possam 

suscitar dúvidas sobre sua objetividade e independência e não deve se 

utilizar do cargo com propósitos privados, tampouco utilizar informação 

recebida no desempenho de suas obrigações como meio de obter 

benefícios pessoais para si ou para outrem. 

 
✓ Neutralidade político-partidária: o auditor deve conservar sua 

independência com respeito às influências político-partidárias. 

 
✓ Sigilo profissional: as informações obtidas pelo auditor durante a 

auditoria não deverão ser reveladas a terceiros, nem oralmente nem por 

escrito, salvo aos responsáveis pelo cumprimento de determinações 

legais ou aos seus superiores hierárquicos, como parte dos 

procedimentos normais da Coordenadoria Central, em conformidade 

com as leis pertinentes. 

 
✓ Competência profissional: o auditor designado para realizar a 

auditoria deve possuir competência profissional para desempenhar as 

tarefas requeridas, ou seja, possuir conhecimentos, habilidades e 

experiências adequadas. Do mesmo modo, deve entender os princípios 

e normas constitucionais, legais e institucionais que regem o 

funcionamento do órgão ou entidade auditada. 
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✓ Desenvolvimento profissional: o auditor tem a obrigação continuada 

de se atualizar e melhorar as habilidades requeridas para o 

desempenho de suas responsabilidades. 

 
✓ Zelo profissional: o auditor deve ser um profissional prudente e 

competente, sempre considerando a complexidade dos trabalhos de 

auditoria, incluindo a cuidadosa atenção ao planejamento, à obtenção e 

avaliação de evidência, à formação de opiniões e conclusões e à 

formulação de recomendações. 

 
4.2. Normas relativas à execução da auditoria 

 
Para a execução dos trabalhos de auditoria, devem ser observados os 

seguintes aspectos: 

✓ Programação: as auditorias ordinárias são definidas no PAINT/CCA, 

elaborado pela CCA, em conjunto com as respectivas gerências, e 

aprovado pelo Controlador Geral do Município. As auditorias especiais 

não previstas no PAINT/CCA serão realizadas de acordo com o 

estabelecido pelo coordenador e aprovadas pelo Controlador Geral do 

Município. 

 
✓ Preparação da auditoria: nessa etapa é definida a equipe de auditoria. 

Compreende, ainda, a elaboração do Planejamento (PLAN) e do 

Programa de Auditoria (PA), a ser aprovado pelo coordenador. 

 
O auditor deve planejar a execução da auditoria com o objetivo de 

garantir que seja de qualidade e executada de forma econômica, eficiente, 

eficaz e oportuna. O planejamento deve considerar os fatores relevantes, 

especialmente os seguintes: 

a) a observância do PAINT/CCA; 

b) o conhecimento da missão e dos objetivos estratégicos do órgão ou 

entidade; 
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c) o grau de confiabilidade do controle interno do órgão ou entidade 

auditada; 

d) os sistemas de administração financeira, planejamento e orçamento, 

gestão patrimonial, gestão de materiais e serviços, gestão de recursos 

humanos e demais sistemas administrativos e operacionais; 

e) a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos de auditoria 

interna a serem aplicados; 

f) os riscos de auditoria, quer pelo volume ou complexidade das transações 

e operações, quer pelo uso do trabalho de especialistas; 

g) as orientações e as expectativas externadas pelo órgão central de 

controle interno aos auditores; 

h) o conhecimento do resultado e das providências tomadas em relação a 

trabalhos anteriores, semelhantes ou relacionados; 

i) o acesso aos sistemas informatizados vinculados ao objeto da auditoria 

devem estar disponíveis aos auditores antes do início da auditoria, com o fito 

de melhor planejar os trabalhos. 

 
✓ Quantitativo de auditores: as auditorias in loco devem ser executadas 

por, preferencialmente, o mínimo de 2 (dois) auditores. 

 
✓ Contato com o gestor: antes do início da auditoria, sempre que o 

elemento surpresa não for essencial ao desenvolvimento dos trabalhos, 

deve ser feito um contato preliminar com o gestor do órgão ou entidade 

ou seu representante legal para apresentar os objetivos pretendidos. 

 
✓ Reunião de abertura: reunião realizada com a direção do órgão ou 

entidade auditada na qual o coordenador ou gerente faz a entrega do 

ofício de apresentação dos auditores e a explanação dos objetivos da 

auditoria. Nessa ocasião, são definidos os recursos materiais e 

humanos necessários ao bom andamento dos trabalhos, bem como o 

responsável no órgão ou entidade para acompanhar os trabalhos de 

auditoria. 
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✓ Livre acesso: o auditor, no exercício de suas funções, terá livre acesso 

a todas as dependências do órgão ou entidade examinada, assim como 

a documentos, sistemas informatizados, valores e informações 

consideradas indispensáveis ao cumprimento do Programa de 

Auditoria, não lhe podendo ser sonegado, sob qualquer pretexto, 

nenhum processo, documento ou informação. Quando houver limitação 

da ação, o fato deverá ser comunicado de imediato ao gerente, para 

que tome as providências necessárias. 

 
✓ Observância às leis e regulamentos aplicáveis: o auditor deve 

observar as leis e os regulamentos aplicáveis, para satisfazer os 

objetivos da auditoria. 

 
✓ Evidências de auditoria: o auditor deverá realizar, na extensão julgada 

necessária, os testes ou provas adequadas às circunstâncias, para 

obter evidências qualitativamente aceitáveis que fundamentem, de 

forma objetiva, suas conclusões. O auditor deve documentar 

adequadamente as evidências de auditoria nos papéis de trabalho, 

incluindo a fundamentação e o alcance do planejamento, do trabalho 

executado e das constatações de auditoria. 

 
✓ Verificação de irregularidades: apesar da busca de irregularidades 

não ser o objetivo primordial das atividades da Auditoria Interna, o 

auditor deve estar consciente da possibilidade de, no decorrer dos 

exames, defrontar-se com tais ocorrências. Compete-lhe, assim, prestar 

especial atenção às transações ou situações que apresentem indícios 

de irregularidades e, quando obtiver evidências, comunicar de imediato 

o fato ao seu gerente, para adoção das medidas cabíveis. 

 
✓ Recomendação de adoção ou suspensão de procedimentos: o 

auditor deverá, caso detecte a ocorrência de irregularidades, comunicar 

por escrito os fatos ao gerente, que comunicará ao coordenador, quem 
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poderá recomendar ao órgão ou entidade, por meio de oficio, a adoção 

ou suspensão de procedimentos ou atos administrativos, até posterior 

análise, sempre que a continuidade desses possa resultar em dano ou 

prejuízo ao erário. 

 
✓ Reunião de encerramento: no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o 

encerramento da Auditoria in loco, e, preferencialmente, após a 

emissão e aprovação pelo coordenador do Relatório de Auditoria, a 

equipe de auditores, juntamente com o coordenador ou gerente, deverá 

realizar uma reunião com os responsáveis dos órgãos ou entidades, 

objetivando apresentar o resumo do que foi constatado, recomendar a 

adoção de providências e informar as próximas etapas a serem 

desenvolvidas, quais sejam: prazo para manifestação, elaboração do 

Plano de Ação e emissão do Relatório de Auditoria de reanálise, o qual 

apreciará as manifestações do auditado. 

 
✓ Relatório de Auditoria: o relatório é um documento de caráter formal 

que contém o resultado dos exames efetuados, devendo ser elaborado 

no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após finalizada a auditoria in 

loco, prorrogável por igual período, e apresentado de acordo com os 

critérios especificados no item 10.6.1. O relatório deve ser apresentado 

dentro do prazo, a fim de permitir que as ações preventivas, corretivas 

ou saneadoras sejam levadas ao conhecimento do auditado em tempo 

hábil para a adoção de providências. 

 
✓ Supervisão e revisão: toda atividade de auditoria deve ser 

supervisionada pelo superior hierárquico e sua supervisão deverá 

abranger a verificação de: 

a) do correto planejamento dos trabalhos de acordo com o objeto da 

auditoria; 

b) da aplicação de procedimentos e técnicas para o atingimento das metas e 

objetivos previstos para a execução dos trabalhos; 
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c) da fiel observância dos objetivos estabelecidos no Programa de Auditoria; 

d) da adequada formulação dos papéis de trabalho; 

e) da adequada utilização dos dados dos sistemas informatizados; 

f) da necessária consistência das observações e conclusões; 

g) do cumprimento das normas e dos procedimentos de aplicação geral. 

 

4.3. Normas relativas à forma de comunicação 
 

Os auditores internos, no cumprimento de suas competências, pode 

utilizar os seguintes instrumentos, conforme o objeto dos trabalhos: Relatório 

de Auditoria, Relatório e Certificado de Auditoria para Tomada de Contas 

Especial, Informação, Parecer, Orientação Técnica ou Comunicação de 

Auditoria, dentre outras formas de comunicação. 

O auditor deve observar, nas suas diversas formas de comunicação, os 

seguintes atributos: 

✓ Coerência: resulta da utilização harmoniosa das palavras em relação 

ao sentido do texto, de modo que a mensagem se organize de forma 

sequenciada, tendo um início, um meio e um fim. 

 
✓ Coesão: correto encadeamento lógico das ideias dentro do texto, 

resultando na relação de sentido entre uma concepção e outra. 

 
✓ Concisão: apresentação de um conceito em poucas palavras sem, 

contudo, comprometer-lhe a clareza. A expressão concisa desenvolve- 

se em sentido retilíneo, evitando adjetivação desnecessária, períodos 

extensos e confusos. Obtém-se a concisão ao eliminar os clichês, cortar 

redundâncias e retirar ideias excessivas. 

 
✓ Impessoalidade: a forma de tratar os assuntos públicos deve ser 

impessoal, isto é, sem impressões individuais do redator ou 

direcionamento particular do assunto tratado. O verbo deve ser 
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empregado na primeira pessoa do plural ou, ainda, na terceira pessoa 

do singular. 

 
✓ Objetividade: consiste na expressão exata de um pensamento, 

dispensando elementos que possam distrair o leitor do que se deseja 

transmitir. O texto objetivo foca as informações relevantes, 

demonstrando a existência real e material da informação. 

 
✓ Clareza: colocação adequada das palavras, visando facilitar a 

compreensão da mensagem. Para comunicar-se com clareza, deve-se 

eliminar as redundâncias, utilizar frases curtas e concisas, adotar 

padrão culto de linguagem, evitar vocábulos de circulação restrita, 

construir as orações na ordem direta, buscar a uniformidade do tempo 

verbal em todo o documento, dando preferência ao presente ou ao 

futuro do presente e observar rigorosamente a correção gramatical. 

 
✓ Convicção: demonstrar a certeza da informação, visando convencer 

qualquer pessoa a chegar às mesmas conclusões, evitando termos e 

expressões que possam ensejar dúvidas. 

 
✓ Integridade: registrar a totalidade das informações de forma exata e 

imparcial, incluindo na comunicação todos os fatos observados, sem 

nenhuma omissão, proporcionando uma visão completa das 

irregularidades apontadas, recomendações efetuadas e conclusões. 

 
✓ Fundamentação: identificar a legislação e, se relevante, a doutrina e a 

jurisprudência que fundamentam os apontamentos constantes dos 

relatórios, pareceres e demais documentos emitidos pela CCA. 

 
✓ Oportunidade: transmitir as informações com tempestividade, a fim de 

que os assuntos nelas abordados possam ser objeto de oportunas 

providências. 
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4.4. Normas relativas à manifestação do auditado 

 
Quando finalizadas as auditorias, o auditado terá ciência do Relatório 

Parcial contendo os exames realizados. Assim, as unidades auditadas terão 

oportunidade de apresentar esclarecimentos. E, quanto a essa manifestação, 

há normas a serem seguidas: 

 
✓ Prazo para manifestação: concluído o Relatório de Auditoria, após a 

anuência expressa do Controlador Geral do Município, o mesmo dará 

conhecimento formal do documento à autoridade administrativa 

competente do órgão ou entidade auditada, concedendo prazo de 30 

(trinta) dias, a contar do recebimento, para manifestação. Os prazos 

computar-se-ão excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. 

O controle dos prazos para manifestação será efetuado pelo 

Controlador Geral e pelo Coordenador de Auditoria. 

 
✓ Defesa de ex-ordenadores: caso o Relatório de Auditoria aponte 

irregularidades que resultem dano ao erário e que sejam atribuídas a 

ex-ordenadores de despesa, o Controlador Geral encaminhará ofício, 

dando-lhes conhecimento do Relatório referente aos seus respectivos 

períodos de gestão, concedendo-lhes prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

do recebimento, para, desejando, manifestarem-se. O controle dos 

prazos para manifestação será efetuado pelo Controlador Geral e pelo 

Coordenador da Auditoria. 

 
✓ Prorrogação do prazo para manifestação: em razão da extensão e 

da complexidade dos fatos apontados no Relatório de Auditoria, o prazo 

poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, mediante solicitação 

formal do órgão ou entidade auditada ao Controlador Geral e ao 

Coordenador da Auditoria, antes de vencido o prazo inicial, e que a 

prorrogação não ultrapasse 90 (noventa) dias. 
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✓ Abrangência da manifestação: será solicitada manifestação do 

auditado sobre as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria 

das quais decorram prejuízo ao erário ou outras impropriedades 

consideradas relevantes pela sua materialidade, reincidência ou risco 

que ofereça aos objetivos do órgão ou entidade. Quanto às demais 

impropriedades, caberá ao auditado a opção de contraditá-las ou não. 

 
✓ Protocolização: qualquer manifestação, resposta ou documento do 

órgão ou entidade auditada será encaminhado pela autoridade 

administrativa competente e dirigido ao Coordenador da Auditoria, 

devendo ser protocolizado na Controladoria Geral do Município e conter 

referência ao número do processo administrativo. O Relatório de 

Auditoria será considerado recebido pelo órgão ou entidade na data 

protocolizada no ofício de encaminhamento. Os documentos 

relacionados com a Auditoria Interna considerar-se-ão recebidos pela 

Controladoria Geral do Município quando nela protocolizados. 

 

5. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 
 

Os procedimentos de Auditoria Interna constituem exames e 

investigações que permitem ao auditor obter subsídios suficientes para 

fundamentar suas conclusões e recomendações. 

Conforme a Norma Técnica Brasileira de Contabilidade NBC T 12 - 

Auditoria Interna, aprovada pela Resolução CFC nº 986, de 21/11/03, os 

procedimentos de Auditoria abrangem os seguintes testes: 

✓ Testes de observância: visam à obtenção de razoável 

segurança de que os controles internos estabelecidos pela 

Administração Pública estão em efetivo funcionamento, inclusive 

quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e administradores 

do órgão ou entidade. Na sua aplicação, devem ser considerados 

os seguintes procedimentos: 

a) inspeção: verificação de registros, documentos e ativos tangíveis; 
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b) observação: acompanhamento de processo ou procedimento 

quando de sua execução; 

c) investigação e confirmação: obtenção de informações perante 

pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras das transações e das 

operações, dentro ou fora do órgão ou entidade. 

 
✓ Testes substantivos: visam à obtenção de evidências quanto à 

suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos 

sistemas de informações do órgão ou entidade. 

 
As informações que fundamentam os resultados da Auditoria Interna são 

denominadas de evidências, que devem ser suficientes, fidedignas, relevantes 

e úteis, de modo a fornecerem base sólida para as conclusões e 

recomendações. 

 

6. TÉCNICAS DE AUDITORIA 
 

As técnicas de auditoria consistem no conjunto de processos e 

ferramentas operacionais de que se serve o auditor para a obtenção de 

evidências, as quais devem ser suficientes, adequadas, relevantes e úteis para 

conclusão dos trabalhos, evitando-se a aplicação de técnicas inadequadas, a 

execução de exames desnecessários e o desperdício de recursos humanos e 

tempo. 

Atendendo aos postulados da eficiência e da economicidade, quando a 

relação custo/benefício não justificar o deslocamento de uma equipe, as 

atividades de auditoria poderão acontecer no âmbito da Coordenadoria Central 

de Auditoria, com base nas informações dos órgãos ou entidades obtidas por 

meio de exame de processo ou por meio eletrônico. 

 

6.1. Circularização ou confirmação externa 
 

Equivale à verificação da fidedignidade das informações obtidas 

internamente, junto a fontes externas ao auditado - pessoas não ligadas ao 
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órgão ou entidade, seja por interesses comerciais ou afetivos - com a finalidade 

de obter confirmações em fonte diversa da origem dos dados ou outras 

informações externas necessárias para a análise da matéria auditada. 

A circularização deve ser efetuada por meio de documento denominado 

"Carta de Circularização", assinada pela equipe de auditoria e submetida ao 

Coordenador da Central de Auditoria, e ser encaminhada ao órgão auditado. 

O pedido de confirmação de dados usados pela Auditoria pode ser 

positivo ou negativo. O positivo é utilizado quando há necessidade de resposta 

da pessoa de quem se quer obter uma confirmação formal. 

Há dois tipos de Carta de Circularização: 

✓ Positiva: solicita-se a manifestação do terceiro para que se configure 

como evidência. 

a) Branco: quando não são indicados valores na carta, solicita-se ao 

terceiro que indique o valor da ocorrência, caso ela seja 

confirmada. 

b) Preto: quando se indicam os valores na Carta para serem 

confirmados. 

 
✓ Negativa: ausência de retorno representa anuência às informações 

prestadas. 

 
6.2. Conferência de cálculos 

 
Consiste na revisão das memórias de cálculo ou na confirmação de 

valores por meio da comparação de elementos numéricos correlacionados, de 

modo a constatar a adequação dos cálculos apresentados. 

Essa técnica é amplamente utilizada em virtude de a quase totalidade 

das operações do órgão ou entidade envolver valores. Embora os valores 

auditados possam ter sido conferidos pelo órgão ou entidade, é de suma 

importância que sejam reconferidos. 
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6.3. Correlação das informações obtidas 

 
Correlação consiste no cotejamento de informações obtidas de fontes 

independentes, autônomas e distintas, no interior da própria organização. Essa 

técnica procura a consistência mútua entre diferentes amostras de evidências. 

 

6.4. Corte das operações 
 

Equivale ao corte interruptivo das operações ou transações para apurar, 

de forma seccionada, a dinâmica de um procedimento, representando a 

fotografia do momento-chave de um processo. 

 
6.5. Entrevista 

 
Consiste na formulação de perguntas e obtenção de respostas 

adequadas e suficientes. Sua aplicação deve ser feita por auditor que tenha 

conhecimento do órgão ou entidade e da área sob exame, evitando-se 

questionamentos desnecessários que não sejam objeto da auditoria. As 

respostas podem ser obtidas por meio de declarações formais ou informais. 

Toda informação obtida deve, dentro do possível, ser examinada, 

constatando-se sua efetiva comprovação e veracidade. 

 
6.6. Exame da documentação original 

 
Trata-se da comprovação de transações que, por exigências legais, 

comerciais ou de controle, são evidenciadas por meio de documentos 

comprobatórios. É o exame de processos, de atos formalizados e de 

documentos avulsos. 

O uso dessa técnica deve sempre ser conjugado com o de outras que 

possam comprovar a fidedignidade do registro principal. 

O exame realizado pelo auditor sobre tais documentos deve observar os 

seguintes critérios: 

✓ Autenticidade:  constatar  se  a  documentação  é  fidedigna  e  merece 

crédito. 
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✓ Aprovação: verificar se a operação e os documentos foram aprovados 

por pessoa autorizada. 

✓ Normalidade: apurar se a transação refere-se à operação normal e está 

de acordo com os objetivos do órgão ou entidade. 

✓ Registro: verificar se os registros constantes de controles 

regulamentares, relatórios sistematizados, mapas e demonstrativos 

formalizados, elaborados de forma manual ou por sistemas 

informatizados, foram adequados. 

 
6.7. Exame dos lançamentos contábeis 

 
É a técnica utilizada para constatação da veracidade das informações 

contábeis e fiscais, além de possibilitar levantamentos específicos nas 

análises, composições de saldos ou conciliações. 

 

6.8. Exame físico 
 

Consiste na verificação in loco, para atestar se há correspondência entre 

os registros e a existência física dos objetos e verificar a autenticidade, a 

qualidade, a quantidade e as condições de conservação ou armazenamento. 

 
6.9. Observação das atividades e condições 

 
Essa técnica envolve o poder de constatação visual do auditor, 

efetuando-se a comparação do comportamento observado com os padrões. 

Pode revelar erros, problemas ou deficiências que de outra forma seriam de 

difícil constatação. 

A observação é a mais genérica de todas as técnicas de auditoria. Ela 

não se aplica à verificação específica de problemas, como a circularização ou a 

conferência de cálculos. Entretanto, é útil em quase todas as fases do exame e 

não deve jamais ser omitida ou negligenciada. 

 
6.10. Amostragem 

 
Para a determinação da extensão de um teste de auditoria, o auditor 

pode utilizar técnicas de amostragem. 
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A amostragem estatística é uma forma de seleção científica que 

proporciona o conhecimento do universo a partir do conhecimento de uma 

amostra. Todavia, a amostragem estatística é recomendável quando o universo 

possui características homogêneas. 

Não é recomendada: 

a) em populações pequenas; 

b) quando as características da população forem de fácil mensuração, 

mesmo que a população não seja pequena; 

c) quando o conhecimento deve ser exato. 

Quando a amostra for determinada pela experiência do auditor, ela será 

considerada amostragem não-estatística. 

Tanto o método estatístico como o não-estatístico podem ser utilizados. 

Entretanto, em ambos, o auditor deve planejar e selecionar a amostra, aplicar a 

essa amostra procedimentos de auditoria e avaliar os resultados, de forma a 

proporcionar adequada evidência. 

 
6.10.1. Planejamento da amostra 

 
Ao planejar e determinar a amostra de auditoria, o auditor deve levar em 

consideração os seguintes aspectos: 

a) os objetivos específicos da auditoria; 

b) a população da qual o auditor deseja extrair a amostra; 

c) a estratificação da população; 

d) o tamanho da amostra; 

e) o risco da amostragem. 

Para auxiliar no planejamento eficiente e eficaz da amostra, pode ser 

apropriado usar estratificação, que é o processo de dividir uma população em 

subpopulações, cada qual contendo um grupo de unidades de amostragem 

com características homogêneas ou similares. 

O risco de amostragem 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. 
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O tamanho da amostra é afetado pelo nível do risco de amostragem que 

o auditor está disposto a aceitar dos resultados da amostra. Quanto mais baixo 

o risco que o auditor estiver disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da 

amostra. 

Se o auditor espera que a população contenha erro, é necessário 

examinar uma amostra maior. Tamanhos menores de amostra justificam-se 

quando se espera que a população esteja isenta de erros. Para facilitar a 

decisão, o auditor pode considerar aspectos como: erros identificados em 

auditorias anteriores, mudança nos procedimentos da entidade e evidência 

obtida na aplicação de outros procedimentos de auditoria. 

 
6.10.2. Tipos de amostragem 

 
✓ Amostragem estatística: esse tipo de amostragem exige que a amostra 

selecionada apresente um comportamento mensurável em termos das 

leis de probabilidade, para que se possa analisá-la e formar uma opinião 

sobre a população. O resultado pode ser representativo da situação da 

população da qual foi extraída a amostra, dentro de um grau de 

confiança estipulado. 

 
A aplicação da amostragem não elimina ou substitui o julgamento do 

auditor, pois, embora existam tabelas específicas para o tamanho do teste, há 

que se definir a mais aceitável para cada caso específico, a partir dos graus de 

confiança e precisão definidos inicialmente. 

 
✓ Amostragem por julgamento ou não estatística: há situação em que 

a natureza e a qualidade dos itens a serem testados não permitem a 

utilização de amostragem estatística ou os motivos da realização da 

auditoria torna desnecessária a imparcialidade. Nesses casos, os testes 

a serem realizados baseiam-se no julgamento pessoal do auditor. 

 
É utilizada na extração de amostras, independentemente das bases 

estatísticas, quanto a seu tamanho e método de seleção. 
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6.10.3. Seleção da amostra 
 

O auditor deve selecionar itens de amostra de tal forma que se possa 

esperar que a mesma seja representativa da população. Esse procedimento 

exige que todos os itens da população tenham a mesma oportunidade de 

serem selecionados. 

A seleção de amostra poder ser feita por meio de: 

a) seleção aleatória ou randômica; 

b) seleção sistemática, observando um intervalo constante entre as 

transações realizadas; 

c) seleção casual, a critério do auditor, baseada em sua experiência 

profissional. 

Alguns procedimentos de auditoria não estão dentro da definição de 

amostragem, como, por exemplo, os testes aplicados na totalidade de uma 

população, ou a aplicação de procedimentos de auditoria a todos os itens que 

tenham uma característica particular dentro de uma população (todos os itens 

acima de um certo valor). Nesses casos, os itens não foram selecionados, 

impossibilitando a mesma chance de seleção a todos os itens da população. 

 
6.10.4. Avaliação dos resultados da amostra 

 
Tendo executado, em cada item da amostra, os procedimentos de 

auditoria apropriados, o auditor deve: 

a) analisar qualquer erro detectado na amostra; 

b) extrapolar os erros encontrados na amostra para a população; 

c) reavaliar o risco de amostragem. 

Caso o auditor observe que existem características comuns nos erros 

descobertos (mesmo credor, código de provento ou período de tempo etc.) 

poderá agrupar todos os itens da população que tenham características 

comuns e ampliar os procedimentos de auditoria nessa área. 

Quando o erro projetado exceder o erro tolerável, o auditor deve 

reconsiderar sua avaliação anterior do risco de amostragem e, se esse risco for 

inaceitável, considerar a possibilidade de ampliar o procedimento de auditoria 

ou executar procedimentos de auditoria alternativos. 
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O auditor deve fazer constar do Relatório de Auditoria todas as 

considerações adotadas no planejamento amostral, tais como: população, 

método de amostragem utilizado, tamanho da amostra, dentre outros. 

 
7. INSTRUMENTOS DE TRABALHO 

 
7.1. Papéis de trabalho 

 
Papéis de trabalho são os documentos que constituem o suporte de todo 

trabalho desenvolvido pelo auditor. 

Conforme a Norma Técnica Brasileira de Contabilidade NBC T 12 - 

Auditoria Interna, aprovada pela Resolução CFC nº 986, de 21 de novembro de 

2003, a Auditoria Interna deve ser documentada por meio de papéis de 

trabalho, elaborados em meio físico e/ou eletrônico. 

Devem ser registradas nos papéis de trabalho as informações relativas 

ao planejamento da auditoria, aos testes e procedimentos aplicados. Devem ter 

abrangência e grau de detalhes suficientes para propiciarem a compreensão da 

extensão dos procedimentos de Auditoria Interna aplicados, a fim de evidenciar 

os exames realizados pela equipe e dar suporte à opinião e recomendações do 

auditor. 

Os papéis de trabalho não podem ser confundidos como simples cópias. 

É necessário que existam observações, anotações, vistos e o que mais couber 

para sua correlação na elaboração do Relatório de Auditoria e localização nos 

arquivos. 

Os papéis de trabalho têm os seguintes objetivos: 

a) auxiliar na execução dos exames; 

b) confirmar e fundamentar as opiniões do auditor; 

c) evidenciar o trabalho feito e as conclusões emitidas; 

d) facilitar a elaboração do Relatório; 

e) permitir o registro histórico dos métodos adotados; 

f) permitir a organização, coordenação e supervisão dos trabalhos de 

auditoria; 

g) servir de guia para auditorias subsequentes. 
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7.1.1 Elaboração 
 

A forma e o conteúdo dos papéis de trabalho devem ser determinados 

pelo auditor em cada situação concreta. Sua extensão depende do critério 

pessoal do auditor, mas deve ser suficiente para documentar os pontos e 

evidências de auditoria e respaldar as conclusões expressas no Relatório. 

Os títulos e a identificação do papel de trabalho e da instituição devem 

ser colocados na sua parte superior. A descrição dos exames e os cálculos, na 

parte central; enquanto a legenda dos símbolos utilizados e comentários, na 

parte inferior. 

É desejável, entretanto, que nos papéis de trabalho exista uma certa 

uniformização e, por isso, cada documento de trabalho deverá conter uma 

legenda com os seguintes elementos: 

a) identificação do objeto da auditoria; 

b) período a que se reporta a auditoria; 

c) área e assunto a que se refere; 

d) nome de quem o preparou e de quem o revisou. 

Além disso, todos os papéis de trabalho devem estar devidamente 

codificados e conter, quando necessário, os símbolos de conferência ou tick 

marks, bem como os símbolos de referência ou de remissão. 

Nas auditorias realizadas através de meio informatizado, os dados 

podem ser registrados através de processadores de texto, planilhas 

eletrônicas, bancos de dados, scanner etc, sendo então “importados” pelo 

sistema de auditoria que proporcionará a arrumação, disciplina e vinculação 

desses dados. 

Ressalte-se que, quando forem utilizadas cópias de documentos 

elaborados pelo auditado ou por terceiros (bancos, fornecedores, clientes, etc), 

deverão ser feitas observações, anotações, demonstrações, além da devida 

codificação e referenciarão com os demais papéis de trabalho, quando 

necessário. 

Também pode ser necessário, quando da realização de contagens de 

numerários ou bens de grande valor, que o auditor obtenha dos responsáveis 
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pela guarda desses bens e valores uma declaração impressa ou grafada à 

caneta. 

 
7.1.2 Codificação 

 
Os papéis de trabalho devem ser ordenados e codificados de forma 

lógica, com o objetivo de sistematizar o seu arquivamento e consulta, além de 

permitir a referenciação ou remissão com outros, de tal forma que a relação 

existente entre eles seja evidenciada. 

A codificação dos papéis de trabalho deve ser feita com letras 

maiúsculas e números, obedecendo a uma sequência lógica e racional, de 

forma que sejam condensados os trabalhos realizados em um conjunto de 

papéis e/ou de arquivos eletrônicos que representarão todo o serviço 

executado. 

O papel de trabalho de resumo ou de sintetização recebe a 

denominação de papel de trabalho mestre ou folha mestra, enquanto os 

demais, que darão sempre maiores subsídios ou detalhes, são denominados 

papéis de trabalho subsidiários, conforme exemplificado a seguir: 

 
 

CODIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

 
A 

Papel de trabalho de resumo ou de sintetização, que 

demonstra a informação sobre uma determinada área da 
instituição auditada. 

 
A.1 

Papel subsidiário, que fornece os detalhes, de forma 

analítica, sobre um assunto pertinente à área do papel 
referenciado como A. 

 
A.1.1 

Papel subsidiário, que fornece os detalhes, de forma 

analítica, sobre o assunto pertinente ao papel referenciado 

como A.1. 

 
A.2 

Papel subsidiário, que fornecerá os detalhes, de forma 

analítica, sobre outro assunto pertinente à área do papel 

referenciado como A. 

A.2.1 
Papel subsidiário, que fornecerá os detalhes, de forma 
analítica, do papel referenciado como A.2. 

A.2.1.1 
Papel subsidiário, que fornecerá os detalhes, de forma 
analítica, do papel referenciado como A.2.1. 

 
B 

Papel de trabalho de resumo ou de sintetização, que 

fornece, de forma sintética, a informação sobre uma 

determinada área da instituição auditada. 
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Z 

Papel de trabalho de resumo ou de sintetização, que 

fornece, de forma sintética, a informação sobre uma 

determinada área da instituição auditada. 

 

Em relação à sequência de disposição e codificação dos papéis de 

trabalho, não se pode prescrever nenhuma padronização rígida, mas convém 

que seja feita de forma a facilitar a identificação e localização dos papéis. 

Na auditoria financeira, tradicionalmente a ordem lógica usada pelos 

auditores é aquela que obedece à sequência das contas nos balanços de 

comprovação (ordem igual ao plano de contas). Ou seja, os papéis de trabalho 

se agrupam segundo sua relação com as diversas contas e na ordem dos 

ativos, passivos, receitas e despesas. 

Na auditoria em programas, a ordem lógica é dada pelas atividades e 

operações principais e pelas áreas críticas examinadas com maior 

profundidade, considerando o estabelecido na fase de Planejamento. 

 

7.1.3 Símbolos de conferência 
 

Os símbolos de conferência, também denominados tiques explicativos 

ou tick marks, são utilizados pelo auditor para registrar nos papéis de trabalho 

as verificações efetuadas durante a auditoria, além das fontes de obtenção das 

informações, tais como saldos, valores, operações, documentos, 

demonstrativos contábeis, reconciliações de contas. 

Como os sinais utilizados nem sempre significam a mesma coisa em 

todos os papéis de trabalho, deverá constar, em notas de rodapé ou legendas, 

o significado de cada um dos símbolos utilizados. Para facilitar a consulta, é 

recomendável que se busque, ao máximo, a padronização dos símbolos de 

conferência em cada conjunto ou pasta de papéis de trabalho. 

Dentre as vantagens da utilização de símbolos de conferência pelos 

auditores, destacam-se as seguintes: 

a) menor necessidade de repetição de explicações; 

b) redução do tempo para redigir ou transcrever as informações; 
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c) facilidade para a revisão dos papéis de trabalho. 

 
7.1.4 Símbolos de remissão 

 
Os símbolos de remissão dividem-se em duas espécies: notas 

explicativas e letras explicativas. 

As notas explicativas devem ser utilizadas para informações de ordem 

geral em relação a uma área específica da entidade ou ao conteúdo do próprio 

papel de trabalho. São identificadas por números envolvidos por círculos ou 

simplesmente como Nota 1, Nota 2 etc. 

As letras explicativas são empregadas pelo auditor para fazer 

comentários ou apresentar explicações mais pormenorizadas em relação a 

determinados valores, saldos de contas ou informações contidas nos papéis de 

trabalho, sendo identificadas por letras minúsculas envolvidas por círculos. 

Os símbolos de remissão e as respectivas informações devem ser 

registrados na parte inferior dos papéis de trabalho ou, quando estejam sendo 

utilizados formulários de catorze colunas, na parte lateral direita, de forma a 

distingui-los dos símbolos de conferência. 

 
7.1.5 Amarração dos papéis de trabalho – referenciação cruzada 

 
A referenciação cruzada deve ser utilizada pelo auditor para demonstrar, 

através dos papéis de trabalho, a conexão existente entre valores, contas, 

informações, análises etc., assim como a sua relação com o conteúdo do 

Relatório de Auditoria. 

Os papéis de trabalho devem ser referenciados entre si para atender aos 

seguintes objetivos: 

a) relacionar e apresentar as informações de forma lógica, funcional e 

sistemática; 

b) reduzir os trabalhos a serem realizados pelos auditores; 

c) destacar os trabalhos realizados em uma área que tenha influência 

em outras áreas de trabalho; 

d) permitir a rápida localização das evidências de auditoria. 
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A referenciação é feita através de letras codificadoras entre um papel de 

trabalho e outro ou de letras explicativas dentro do mesmo papel de trabalho. 

 
 Tipos de arquivo 

 

Os papéis ou documentos de trabalho devem ser arquivados para 

posterior consulta e uso em arquivos virtuais, nos casos das auditorias 

realizadas com sistema informatizado, ou em arquivos físicos, nos trabalhos 

feitos com a utilização de formulários em papel. 

Nas auditorias informatizadas, os próprios arquivos irão compor a base 

de dados de referência do sistema utilizado. 

Os papéis de trabalho devem ser dispostos em arquivos permanentes, 

se as informações se revestirem de interesse para vários exercícios, ou 

arquivos correntes, se as informações tiverem utilidade apenas para o exercício 

em análise. 

Os arquivos permanentes de cada objeto auditado devem ser revisados 

e atualizados regularmente e, dentre outras informações, devem conter 

legislação básica, estrutura organizacional, plano de contas e relatórios de 

auditorias anteriores. 

A principal função dos arquivos permanentes é servir como informação 

básica para o planejamento de futuras auditorias. 

Os arquivos correntes, que também podem ser usados como fontes de 

consulta em futuras auditorias são compostos pelos papéis de trabalho, 

relatórios, anexos, análises e outros documentos produzidos durante as 

auditorias. 

 

 Revisão 
 

Para garantir a qualidade dos trabalhos de auditoria é de fundamental 

importância que seja procedida uma criteriosa revisão dos papéis de trabalho. 

A revisão deve ser feita inicialmente pelos próprios auditores envolvidos 

na sua elaboração e, posteriormente, pelo gerente da auditoria. 

Os seguintes fatores devem ser considerados na revisão dos papéis de 

trabalho: 
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a) a conformidade com os programas de auditoria; 

b) a precisão e confiabilidade do trabalho executado e a validade dos 

documentos apresentados para comprovar as evidências de auditoria e os 

resultados alcançados; 

c) a validade e racionalidade das conclusões alcançadas; 

d) a natureza e o alcance das discussões com os funcionários da 

organização auditada, assim como as considerações que porventura tenham 

feito sobre as evidências e conclusões. 

A revisão deve ser procedida, tanto quanto possível, à medida em que 

os exames sejam efetuados e dentro das instalações da própria organização 

auditada, para que seja possível a rápida complementação ou correção dos 

papéis de trabalho. 

 
 Confidencialidade e propriedade dos papeis de trabalho 

 
Os papéis de trabalho são confidenciais. Em nenhuma circunstância 

pode o auditor divulgar o seu conteúdo, exibi-los a terceiros, fazer cópias ou 

extratos, devendo guardá-los com a devida segurança quando não estiverem 

em seu poder. 

 
7.1.6 Anexos 

 
São todos os documentos coletados na entidade auditada ou nos 

sistemas, tais como: demonstrativos contábeis, inventário, ofícios, legislação e 

quaisquer informações que respaldem a elaboração do Relatório. 

 

7.2. Matriz de risco 
 

A matriz de risco auxilia o planejamento quando seleciona previamente 

as áreas ou assuntos mais relevantes, determina o enfoque dos trabalhos, 

otimiza o tempo de duração da auditoria e potencializa os resultados. 

A avaliação do risco em auditoria tem como uma de suas finalidades a 

de identificar, medir e priorizar os riscos, a fim de se eleger as áreas auditáveis 

mais significativas. 
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Nesse contexto, a avaliação do risco é utilizada para identificar as áreas 

mais importantes dentro do universo da auditoria, permitindo ao auditor 

delinear um planejamento capaz de testar os controles mais importantes, ou 

focar nas áreas estratégicas, otimizando os recursos humanos e materiais 

disponíveis. 

A avaliação de risco é um processo adotado para definição das 

auditorias prioritárias, obtidas através da análise conjugada e comparativa dos 

fatores de risco relacionados às operações dos órgãos e entidades. Essa 

técnica possibilitará a elaboração do planejamento dos trabalhos, focando os 

esforços em áreas prioritárias e relevantes, e o incremento na geração de 

resultados que agreguem efetivo valor ao alcance  dos  objetivos  da  

Prefeitura. 

O objetivo da elaboração da matriz é a formação de uma seleção 

prioritária dos órgãos, entidades e fundos com administração própria ou dos 

programas de governo, sob o ponto de vista dos riscos envolvidos. Aqueles 

que obtiverem a maior pontuação apresentam maior risco e terão prioridade 

quando do planejamento dos trabalhos de Auditoria Interna. 

 
7.2.1. Operacionalização 

 
A matriz de risco será alimentada pelas peças orçamentárias da 

Prefeitura Municipal e pelo acompanhamento do cumprimento das 

Recomendações de Auditoria, entre outros. 

A cada variável se atribui uma pontuação (peso), cujo somatório indica o 

grau de fragilidade do órgão, entidade ou programa. A pontuação dar-se-á a 

partir da avaliação de cada item e poderá ser alterada, atribuindo-se peso 

maior para determinada variável em momento de acentuado comprometimento 

com algum programa, por exemplo. 

O resultado da matriz de risco servirá de instrumento para o 

planejamento da auditoria, indicando de forma lógica e ordenada os órgãos, 

entidades ou programas prioritários. Como não é possível estabelecer uma 

equação matemática sem a influência de alguns quesitos subjetivos, é 
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necessária a criação de mecanismos que possibilitem a constante reavaliação 

da matriz. 

Seguem abaixo a definição e os elementos utilizados na matriz de risco. 

✓ Materialidade 

a) A materialidade é baseada numa combinação de critérios. Esses são 

valor fixado por Unidade Orçamentária. 

b) Dependendo do volume em reais em cada categoria, os pontos podem 

ser definidos conforme tabela abaixo: 

10,0 Alto > 15% do total 

7,5 Acima da Média 10-15% do total 

5,0 Médio 5-10% do total 

2,5 Abaixo da Média < 5% do total 

✓ Controle Interno 

10.0 - Não-aceitável 

a) ocorreram significativas mudanças nas operações; 

b) algum sistema no qual durante a última auditoria existiam falhas 

nos controles; 

c) algum sistema ainda não auditado anteriormente; 

d) controles significativos executados por terceiros. 

7.5 - Acima da média 

a) algum sistema no qual ocorreram mudanças significativas no 

pessoal-chave; 

b) algum sistema no qual durante a última auditoria existiam 

significantes falhas nos controles. Foram feitas recomendações, algumas foram 

aceitas. 

5.0 - Médio/aceitável 

a) algum sistema no qual ocorreram pequenas mudanças nas 

operações ou no pessoal-chave; 

b) algum sistema no qual durante a última auditoria existiam 

moderados riscos por falta de controles. Recomendações foram feitas e aceitas 

em sua maior parte pela gerência. 
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2.5 - Abaixo da média 

a) riscos de perdas foram minimizados em função dos bons 

controles desenvolvidos; 

b) área coberta por auditorias anteriores; 

✓ Fator tempo 

a) não auditado - já se passaram 3 (três) anos ou mais desde a 

última auditoria; 

b) 0.75 - de 25 (vinte e cinco) a 36 (trinta e seis) meses que foi 

auditado e o resultado da última auditoria é considerado passível de 

atualização; 

c) 0.50 – de 13 a 24 meses que foi auditado e o resultado da última 

auditoria é corrente; 

d) 0.25 – de 1 a 12 meses que foi auditado e o resultado da última 

auditoria é não- corrente. 

 
✓ Conceitos especiais 

a) 3.0 - alto interesse corrente, exigência anual, solicitação corrente 

da gerência; 

b) 2.0 - acima da média de interesse mas não mandatório, 

ocasionalmente solicitado pela gerência; 

c) 1.0 - conceito normal no presente ciclo, houve apenas uma 

solicitação prévia. 

Cumpre destacar que, segundo conceitos de Auditoria, a classificação 

do risco segue representada em níveis: alto, moderado, médio e baixo. 

Quando o objetivo da matriz for ranquear órgãos ou entidades, os fundos 

deverão ser tratados de forma similar aos demais órgãos ou entidades. Ou 

seja, avaliados e pontuados, individualmente, exceto nos casos em que não 

tiverem estrutura administrativa específica para sua gestão. Nesses casos, a 

pontuação a ser atribuída será a mesma do órgão ou entidade ao qual 

estiverem vinculados. 

Quanto aos fundos que não tiverem estrutura administrativa específica, a 

auditoria a ser empregada é basicamente a de conformidade contábil, que 
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deverá apreciar também a legalidade das origens e aplicações dos recursos. 

Em referência às aplicações, a verificação fica resumida à destinação dada aos 

recursos (se está compatível com a prevista na legislação) e não a sua 

operacionalização (se foi licitado e processado adequadamente), cuja análise 

será efetuada por ocasião da auditoria na unidade gestora dos recursos. 

Quando o objetivo da matriz for avaliar programas de governo, esses 

deverão ser analisados de forma individualizada, sendo que a materialidade 

deverá corresponder aos valores destinados ao respectivo programa na Lei 

Orçamentária Anual - LOA - referente ao exercício anterior ou corrente. 

O ciclo de auditoria dos programas de governo será, preferencialmente, 

igual ao período de mandato do governante que o instituiu ou ao prazo de 

duração do programa, se fixado. Essa medida permitirá o acompanhamento 

mais adequado e concomitante dos programas selecionados, permitindo a 

sugestão de ações corretivas no curso de sua execução. As espécies de 

auditoria a serem empregadas nos programas de governo serão 

preferencialmente a de Conformidade e a Operacional. 

 

8. ESPÉCIES DE AUDITORIA 
 

8.1. Auditoria Ordinária 
 

8.1.1. Auditoria de Conformidade 
 

A Auditoria de Conformidade objetiva avaliar a adequação dos 

processos, procedimentos e atividades das unidades auditadas com a 

legislação e os regulamentos aplicáveis, bem como a legitimidade dos atos de 

gestão dos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, 

financeiro, orçamentário e patrimonial. 

 
8.1.2. Auditoria de Acompanhamento 

 
A Auditoria de Acompanhamento objetiva atuar tempestivamente sobre 

os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e negativos, evidenciando 

melhorias ou prevenindo gargalos nos processos ou procedimentos. Visa, 

ainda, avaliar a conformidade legal e contábil dos atos praticados e a avaliação 
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das soluções técnicas implantadas, bem como fornecer informações para 

decisões gerenciais. 

 
8.1.3. Auditoria de Avaliação da Gestão 

 
A Auditoria de Avaliação da Gestão tem por objetivo precípuo certificar a 

regularidade das contas nos processos de prestação ou tomada de contas, no 

que se refere à execução de contratos, acordos, convênios ou ajustes, à 

probidade na aplicação dos recursos públicos e na guarda ou administração de 

valores ou outros bens do Município ou a ele confiados, entre outros aspectos. 

 
8.1.4. Auditoria Operacional 

 
A Auditoria Operacional consiste em avaliar as ações gerenciais e os 

procedimentos relacionados ao processo operacional, ou parte dele, dos 

órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal, programas de 

governo, projetos, atividades, sistemas administrativos ou segmentos desses, 

com a finalidade de emitir opinião sobre a gestão quanto aos aspectos da 

eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. 

Procura auxiliar a administração na gerência e nos resultados, por meio 

de recomendações que visem a aprimorar os procedimentos, a melhorar os 

controles e a aumentar a responsabilidade gerencial. 

Consiste em uma atividade de assessoramento ao gestor público, com 

vistas a aprimorar as práticas administrativas, sendo desenvolvida de forma 

tempestiva no contexto do setor público, atuando sobre a gestão, seus 

programas governamentais e sistemas informatizados. 

 
8.2. Auditoria Especial 

 
A Auditoria Especial objetiva o exame de fatos ou situações 

consideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, podendo ser 

realizada por determinação expressa do Controlador Geral do Município para 

atender ao pedido do Prefeito, de Secretários Municipais ou de dirigentes de 

entidades da Administração Indireta. 
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Classificam-se também como Auditoria Especial os demais trabalhos de 

auditorias não inseridos nas espécies anteriormente definidas. 

 

9. MONITORAMENTO DAS AUDITORIAS 
 

O monitoramento das auditorias visa acompanhar as providências 

tomadas no âmbito do órgão ou entidade em resposta às recomendações 

contidas nos Relatórios de Auditoria. O objetivo do monitoramento é interagir 

com os gestores responsáveis, de forma a facilitar a implementação e o 

acompanhamento das recomendações. 

Além de acompanhar a evolução do desempenho dos órgãos ou 

entidades auditadas, o monitoramento fornece à CCA e aos gestores as 

informações de que necessitam para verificar, de um lado, se as auditorias 

realizadas têm obtido os resultados esperados e, de outro, se as ações 

adotadas pelos gestores têm contribuído para o alcance dos resultados 

desejados, não apenas nos aspectos relativos à legalidade, mas também 

naqueles atinentes à economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e 

equidade das despesas governamentais. 

Objetivando aumentar a efetividade do monitoramento, recomenda-se a 

elaboração de um Plano de Ação, que consiste em um compromisso acordado 

com os gestores responsáveis pelo órgão ou entidade auditada, envolvendo, 

basicamente, um cronograma em que são definidas as medidas a serem 

adotadas, os responsáveis por sua execução e o prazo para a implementação 

das recomendações propostas no Relatório de Auditoria, conforme exemplo a 

seguir: 

 
Recomendações/ 
Constatações 

Medidas a serem 
adotadas 

Prazo para 
implementação 

Responsáveis pela 
execução 

 

O Plano de Ação, via de regra, será elaborado pelos gestores do órgão 

ou entidade auditada, e apresentado no prazo de até 30 (trinta) dias, 

juntamente com a manifestação referente ao Relatório de Auditoria. 

A CCA, por meio da gerência que realizou a auditoria, deverá monitorar 

o cumprimento do Plano de Ação. O monitoramento deve ser realizado seis, 
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doze e vinte e quatro meses após a apresentação do Relatório de Auditoria que 

apreciou a manifestação do auditado, conforme o caso. 

Após o monitoramento, será emitido um Relatório de Auditoria, o qual 

analisará a implementação das recomendações, devendo especificar, para 

cada recomendação, o grau de implementação (implementada, em 

implementação e não implementada) e o impacto decorrente. Se o número de 

recomendações for muito grande, sugere-se destacar as principais e analisar 

as restantes em conjunto. 

Sempre que o Relatório de Auditoria contiver recomendação de adoção 

de providências administrativas para apuração de dano ou prejuízo ao erário, o 

monitoramento deverá ocorrer em 65 (sessenta e cinco) dias após o 

recebimento pelo gestor do órgão ou entidade do Relatório. 

Para melhor avaliação dos resultados obtidos, recomenda-se: 

a) a realização de pelo menos uma verificação in loco seis meses 

após a emissão do Relatório de Auditoria de reanálise; 

b) reuniões com o gestor do órgão ou entidade para avaliar a 

implementação do plano de ação. 

O monitoramento deverá ser feito, preferencialmente, com a participação 

de um integrante da equipe que realizou a Auditoria. 

 
10. DOCUMENTOS ELABORADOS PELOS AUDITORES INTERNOS 

 
10.1. Orientação técnica 

 
A orientação técnica é o documento elaborado pelo auditor, aprovado 

pelo gerente e pelo coordenador da Auditoria Interna, que visa orientar os 

administradores de bens e recursos públicos nos assuntos pertinentes à área 

de competência da CCA ou esclarecer dúvidas reiteradas e de interesse geral. 

A orientação técnica poderá ser apresentada na forma de perguntas e 

respostas, conforme modelo salvo na pasta da rede 

\\CCA\DOCUMENTOS\Modelos. 

O processo de elaboração da orientação técnica deve seguir as 

seguintes etapas: 
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a) análise preliminar da necessidade da Orientação Técnica, 

quanto à orientação ou esclarecimento de dúvidas suscitadas em tese pelos 

órgãos ou entidades da Administração Pública, desde que estejam dentro do 

âmbito de atuação da auditoria interna; 

b) busca de consenso, mediante encaminhamento do padrão 

proposto pelo autor aos demais servidores de sua Gerência de Auditoria ou às 

demais, dependendo da abrangência da matéria; 

c) redação final da orientação técnica; 

d) aprovação do documento pelo gerente; 

e) envio da orientação técnica ao coordenador. 

Após a aprovação, o gerente deve: 

a) copiar a orientação técnica para a rede na pasta 

\\CCA\DOCUMENTOS\EM APROVAÇÃO\; 

b) inserir o nome do arquivo, que seguirá o formato: OTnnnn-aa 

Assunto, onde nnnn somente deverá ser preenchido pelo servidor responsável 

pela numeração. 

A equipe de apoio da CCA providenciará a publicação no site, de forma 

que conste apenas a gerência de origem e o nº da orientação técnica, retirando 

a identificação de quem elaborou o documento. 

Tendo em vista as contínuas alterações que ocorrem no ordenamento 

jurídico, as orientações técnicas devem ser revisadas e reavaliadas 

periodicamente, para manterem coerência e sintonia com a legislação vigente. 

A responsabilidade pela revisão e reavaliação é do titular da gerência 

que a emitiu. A nova orientação técnica deve consolidar o conteúdo da 

antecedente, substituindo-a por completo. A versão anterior deverá ser mantida 

arquivada na íntegra, não podendo o número do documento ser reaproveitado. 

A orientação técnica deve observar os seguintes critérios: 

a) quando a orientação citar um formulário, esse deverá ser 

anexado à orientação; 

b) no caso de a orientação técnica versar sobre sistema 

informatizado, sempre que possível, o texto conterá o desenho das telas de uso, 

na ordem de acesso, acompanhado das devidas explicações. 
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10.2. Nota de Auditoria 
 

A Nota de Auditoria é o documento elaborado pelo auditor, que será 

encaminhado à área auditada sempre que detectar ou descobrir, no decorrer 

dos exames, irregularidade que resulte em prejuízos à Fazenda Municipal. É 

necessário mencionar as consequências resultantes da irregularidade, ou seja, 

onde se refletem ou o que comprometem. Compete ao auditor oferecer 

sugestões ou procedimentos necessários à correção ou aperfeiçoamento ao 

fato etc. A aceitação, ou não, dos termos da Nota pela área auditada subsidiará 

ao auditor por ocasião da conclusão do Relatório de Auditoria. A Nota de 

Auditoria poderá ser apresentada na forma de perguntas e respostas, conforme 

modelo salvo na pasta da rede \\CCA\DOCUMENTOS\Modelos. 

Após a aprovação, o gerente deve: 
 

a) copiar a orientação técnica para a rede na pasta 

\\CCA\DOCUMENTOS\EM APROVAÇÃO\; 

b) inserir o nome do arquivo, que seguirá o formato: NAnnnn-aa 

Assunto, onde nnnn somente deverá ser preenchido pelo servidor responsável 

pela numeração. 

 
10.3. Planejamento de Auditoria 

 
As auditorias devem ser precedidas de planejamento detalhado que 

ofereça direção ao trabalho, proporcione estrutura lógica e auxilie a controlar 

custos e cumprir prazos. 

Na prática, o planejamento dos trabalhos é desenvolvido em: 

✓ Planejamento de Auditoria; 

✓ Programa de Auditoria. 

As etapas de cada auditoria iniciada consiste na elaboração do 

Planejamento de Auditoria e do Programa de Auditoria que cada equipe irá 

desenvolver na entidade para qual foi designada. 

O Planejamento de Auditoria visa delimitar o objetivo e o escopo da 

auditoria, definir a estratégia metodológica a ser adotada e estimar os recursos, 

os custos e o prazo necessários a sua realização. 
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O planejamento consiste nas seguintes atividades: 

✓ Análise preliminar: consiste no levantamento de informações 

relevantes sobre o objeto auditado para adquirir-se o conhecimento 

necessário das questões que serão examinadas. 

 
✓ Etapas da auditoria: é a fase que estabelece o roteiro dos passos a 

serem seguidos pelos auditores no decorrer dos trabalhos. 

 
✓ Objetivo geral e específico: o objetivo geral é a deliberação que 

determina a realização da auditoria; e o específico consiste nas 

questões a serem respondidas pela auditoria e devem estar vinculados 

ao objetivo geral. 

 
✓ Metodologia: são os procedimentos a serem adotados pelos auditores 

internos na execução das atividades. 

 
✓ Técnicas de auditoria: é o conjunto de procedimentos a serem 

adotados no desenvolvimento dos trabalhos. 

 
✓ Seleção da amostra: processo que se obtém a informação sobre o 

todo, examinando-se apenas uma parte do mesmo (amostra). 

 
✓ Cronograma das atividades: cronologia do tempo na realização das 

atividades. 

 
✓ Roteiro de execução dos trabalhos: passos a serem seguidos na 

realização das atividades. 

 
Após a aprovação do planejamento, o gerente deve: 

a) copiar o Planejamento de Auditoria para a rede 

\\CCA\DOCUMENTOS\EM APROVAÇÃO\; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
COORDENADORIA CENTRAL DE AUDITORIA 

Página | 56 Controladoria Geral do Município - Coordenadoria Central de Auditoria 

Missão: ”Assessorar a Administração na aplicação dos recursos públicos e no desempenho de suas 
atividades, conforme os princípios da Administração Pública.” 

 

 

 
 

b) inserir o nome do arquivo, que seguirá o formato: PLAnnnn-aa 

Gerência de Origem - Órgão Auditado, onde nnnn somente deverá ser 

preenchido pelo servidor responsável pela numeração. 

 
10.4. Programa de Auditoria 

 
Programa de Auditoria é o documento que sintetiza previamente cada 

auditoria a ser realizada, identificando, dentre outros aspectos, a espécie de 

auditoria, o órgão ou entidade auditada, o coordenador e a equipe de auditores, 

o período dos exames, os objetivos, os procedimentos a serem utilizados e o 

tempo estimado para sua conclusão. Deve ser estruturado de forma a servir 

como guia e meio de controle da execução das auditorias e conter os detalhes 

necessários para propiciar ganhos na produtividade dos trabalhos. 

O Programa de Auditoria será elaborado pela equipe de auditores 

designados e aprovado pelo coordenador, em consonância com o PAINT. Deve 

conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) nº no PAINT: número correspondente à auditoria programada no 

Plano Anual de Auditoria da Coordenadoria Central de Auditoria; 

b) órgão/entidade: especificar órgão ou entidade, áreas ou unidades 

a serem auditadas; 

c) gerência responsável: nome completo da gerência e a sigla; 

d) espécie de auditoria: conforme item 8 deste Manual; 

e) objetivo da auditoria: descrever o objetivo de forma precisa e 

sucinta, delimitando a amplitude dos trabalhos; 

f) período de exame: informar o período abrangido nos trabalhos; 

g) documentos/fontes: citar documentação que será consultada para 

a fundamentação dos trabalhos (empenhos, notas fiscais, processos), inclusive 

referente a exames prévios ou outras instruções específicas; 

h) legislação: elencar a legislação aplicável, normas e instruções 

vigentes sobre o objeto da auditoria; 

i) procedimentos de auditoria: citar os principais procedimentos a 

serem utilizados, identificando a natureza e a extensão dos mesmos; 
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j) horas/homem: estimativa da quantidade de horas necessárias 

para a conclusão dos trabalhos, correspondente à auditoria programada no 

Plano Anual de Auditoria; 

k) auditor: especificar os auditores responsáveis pela execução dos 

trabalhos.  

Após a aprovação, o gerente deve: 

a) copiar o Programa de Auditoria para a rede 

\\CCA\DOCUMENTOS\EM APROVAÇÃO\; 

b) inserir o nome do arquivo, que seguirá o formato: PAnnnn-aa 

Gerência de Origem - Órgão Auditado, onde nnnn somente deverá ser 

preenchido pelo servidor responsável pela numeração. 

 

10.5. Comunicação de Auditoria 
 

Comunicação de Auditoria é o documento elaborado pelo auditor, no 

decorrer dos exames, destinado ao órgão ou entidade auditada, com o fim de 

solicitar esclarecimentos, requisitar documentos e dar ciência de 

irregularidades constatadas. 

Quando da auditoria in loco, a Comunicação de Auditoria deve ser 

emitida pelo coordenador, que é responsável por receber os documentos 

solicitados, verificar se os mesmos identificam quem os elaborou ou forneceu e 

se estão legíveis, datados e assinados. 

Nas hipóteses em que a Comunicação de Auditoria objetivar dar ciência 

de irregularidades constatadas, deverá ser assinada pelo gerente e pelo 

coordenador. 

O auditor deverá definir prazo suficiente e razoável para o cumprimento 

da Comunicação de Auditoria. 

Após a conclusão dos trabalhos in loco, salvar as Comunicações de 

Auditoria Interna relativas ao referido processo na pasta 

\\CCA\Documentos\Comunicações de Auditoria\ CoA-nnnn-aa Nome do Órgão. 
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10.6. Relatório de Auditoria 
 

Concluídos os trabalhos, o auditor deve avaliar os resultados, 

apoiando-se nos documentos de trabalho elaborados, deles constando as 

informações recolhidas e as verificações efetuadas. 

A avaliação consistirá na verificação das explicações sobre todas as 

questões importantes, levantadas quando da realização do trabalho, bem 

como na apreciação dos seus efeitos sobre a conclusão geral. 

Os aspectos mais importantes a considerar, nesse momento, são os 

seguintes: 

a) efetuar uma avaliação global dos resultados da auditoria; 

b) formular observações baseadas no trabalho realizado e nas provas 

obtidas; 

c) relatar com base em um conjunto de papéis de trabalho bem 

organizado e referenciado. 

A elaboração do Relatório é a fase do processo de auditoria que 

consiste em uma descrição dos trabalhos e exames realizados, dos fatos 

apurados com base em evidências concretas, das conclusões, 

recomendações e opiniões da equipe de auditoria. 

Constituindo um espelho dos trabalhos realizados, o Relatório deve 

refletir todos os aspectos considerados importantes para comunicação aos 

usuários, a fim de que sejam adotadas, quando necessário, as medidas 

corretivas para a solução dos problemas detectados. 

Nas auditorias de programas, o Relatório deve estar especialmente 

voltado para o aprimoramento da ação governamental, contribuindo para que 

sejam atingidos os objetivos de economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade. 

É importante, na fase de elaboração do Relatório, desde quando 

possível e conveniente, promover uma reunião com a Administração da 

organização auditada, para apresentar e discutir os achados e as 

recomendações. 
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Dessa forma, o Relatório é aprimorado, já que são verificadas a 

adequação e a fundamentação de todos os achados e observações, bem 

como se as recomendações são factíveis e suficientes. 

Devem ser tomadas e arquivadas as notas das reuniões com a 

administração da organização auditada e, se forem fornecidas novas 

informações durante as discussões, analisadas a necessidade e a 

conveniência de realizar provas adicionais e recopilar maior quantidade de 

evidências, bem como aprimorar a argumentação ou a forma de abordagem. 

Além disso, objetivando verificar a adequação e fundamentação dos 

pontos e recomendações, o gestor deve ser cientificado acerca do conteúdo 

do Relatório pelos gerentes de auditoria, que estabelecerão prazo para 

apresentação de justificativas e esclarecimentos quanto às observações 

relativas ao exame auditorial. 

Adotando-se esses procedimentos, o Relatório deverá apresentar os 

comentários do gestor, bem como as considerações dos auditores quanto à 

suficiência das justificativas apresentadas. 

Por fim, o Relatório de Auditoria deve ser redigido com objetividade e 

imparcialidade, de forma a expressar claramente as conclusões, as 

recomendações e as providências a serem tomadas pela administração do 

órgão ou entidade. É emitido por auditor e aprovado pelo gerente e pelo 

Coordenador Central de Auditoria. 

 
10.6.1. Componentes do Relatório de Auditoria 

 
O Relatório é composto dos itens sobre o objetivo, alcance, fontes de 

critérios, procedimentos e limitações ao desenvolvimento dos  trabalhos.  

Esses itens podem constituir títulos separados ou estar agrupados entre si, nos 

casos em que o tamanho e a complexidade da organização auditada 

conduzam a um relatório mais sucinto. 
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✓ Introdução 

É parte inicial do Relatório. Deve conter os elementos necessários para 

situar o tema da auditoria. 

 
✓ Limitação do escopo 

Devem ser informados os fatores que limitaram os procedimentos, 

restringiram o exame da totalidade das áreas ou interferiram na formação de 

opiniões e conclusões dos técnicos de auditoria, a exemplo da não 

apresentação de informações, atrasos nos registros contábeis ou deficiências 

significativas de controle, dentre outros aspectos. Essas limitações também 

podem decorrer de fatores externos à organização auditada, como caso fortuito 

ou força maior, bem como estar relacionadas ao próprio alcance ou escopo dos 

trabalhos. 

✓ Objetivo 

Descrição do objetivo, contendo a natureza do trabalho, tipo de auditoria, 

período abrangido e o número do processo (quando já houver), bem como da 

Ordem de Serviço ou Ofício que autoriza o trabalho específico. 

✓ Visão geral 

Descrevem-se as características do objeto de auditoria que são 

necessárias para a compreensão do relatório fazendo-se as correlações com 

os objetivos da auditoria, quando for o caso. 

✓ Escopo 

Corresponde à amplitude do exame, ou seja, ao grau de abrangência e 

os limites dos trabalhos desenvolvidos pelos auditores. Seu alcance deve 

claramente indicar a extensão dos exames de auditoria, já que algumas 

auditorias são limitadas a funções específicas, atividades ou localizações, 

devendo ser justificados os motivos da escolha. 

Também devem ser relacionadas todas as áreas que foram objeto de 

exame por parte da equipe de auditoria. 
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✓ Base legal 

Corresponde às leis, decretos, regulamentos, atos, princípios e normas 

aplicáveis, pressupostos fundamentais de contabilidade, boas práticas 

administrativas, dentre outras, que forneceram os parâmetros para os exames. 

✓ Metodologia 

Os principais procedimentos utilizados devem ser relacionados, tais 

como confirmação com terceiros (circularização), inspeções físicas, exame 

documental, conferência de cálculos, observação, entrevistas, dentre outros. 

Nos relatórios de auditoria em programas governamentais também 

devem ser informadas as estratégias metodológicas e os métodos de coleta e 

análise de dados empregados, detalhando a forma como foram utilizados. 

Dessa forma, fazem-se necessários a identificação dos principais 

procedimentos adotados para estabelecer os critérios de auditoria, os métodos 

empregados na coleta de evidências e no desenvolvimento dos pontos e 

recomendações. 

Também devem ser detalhados os métodos estatísticos ou outras 

abordagens quantitativas de obtenção e análise de dados, quando utilizados. 

Se os pontos e conclusões basearem-se no exame de uma amostra, deve ser 

informada a técnica de amostragem utilizada e a justificativa para sua escolha. 

✓ Resultado dos exames 

Nesse tópico são apresentados os pontos significativos que foram 

detectados quando da fase de execução da auditoria. Os achados, com suas 

respectivas recomendações, devem ser ordenados em capítulos ou seções, 

por grau decrescente de importância dos assuntos abordados, 

preferencialmente. Quando necessário ou útil, podem ser incorporadas 

fotografias digitalizadas, ao longo do texto, de forma a permitir melhor 

entendimento dos pontos, bem como o incremento na qualidade da 

apresentação. Deve-se, entretanto, cuidar para que as imagens tenham 

definição satisfatória e representem bem o conteúdo dos argumentos. 

✓ Acompanhamento das auditorias anteriores - Monitoramento 
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Essa seção deve abordar as principais constatações dos relatórios 

anteriores e as soluções porventura implementadas pelos responsáveis, 

comparando a situação anterior com a posterior à adoção das recomendações 

da auditoria ou outras iniciativas dos próprios gestores. 

Em todas as seções do Resultado da Auditoria, quando for o caso, os 

seguintes aspectos devem ser abordados: 

a) declaração de cumprimento; 

b) reconhecimento de ações dignas de notas; 

c) recomendações; 

d) comentários dos gestores. 

Casos relevantes evidenciados devem ser relatados, mesmo aqueles 

que não resultem da ação da Administração. Por outro lado, pequenas 

inobservâncias procedimentais, que não comprometam a legalidade, podem 

ser relevadas. 

Durante o relato, os auditores devem apresentar seus pontos 

adequadamente. A extensão do descumprimento deve ser medida pelo número 

de casos examinados e pela sua materialidade, para que o leitor obtenha uma 

base de julgamento sobre a sua relevância. 

 
✓ Conclusão 

Corresponde ao desfecho do Relatório, quando os auditores emitirão 

seus comentários finais, de forma resumida, sobre o objeto auditado. As 

informações contidas nesse tópico devem decorrer, naturalmente, do conteúdo 

exposto ao longo do Relatório. 

Nos casos de exames de contas, esse tópico deve conter um Parecer 

preliminar da equipe de auditoria, baseado nos resultados dos trabalhos 

realizados, podendo ser dos seguintes tipos: 

a) aprovação das contas; 

b) aprovação das contas com recomendações; 

c) aprovação das contas com ressalvas; 

d) desaprovação das contas; 

e) abstenção de opinião. 
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Nos relatórios de auditoria em programas, devem ser destacados os 

possíveis benefícios esperados a partir das recomendações feitas e, sempre 

que possível, quantificá-los em termos de economia potencial de recursos ou 

de melhoria no desempenho do objeto auditado. 

✓ Assinaturas 

O Relatório deve ser assinado por todos os membros da equipe. 

 
✓ Anexos 

Nesse item, devem ser incluídos quaisquer detalhamentos necessários 

ao entendimento dos argumentos apresentados e cuja inserção no texto 

principal prejudicaria o desenvolvimento da exposição. 

Vale ressaltar que nem todas as evidências que sustentam os Achados 

de Auditoria e que compõem os papéis de trabalho devem ser anexadas, mas 

somente aquelas sem as quais não seria possível o perfeito entendimento do 

conteúdo do Relatório. 

 
✓ Encaminhamento dos Relatórios de Auditoria 

Administração Direta – 2 (dois) relatórios, 1 (um) para CGM e outro para 

a Secretaria auditada (enviado pelo Controlador Geral do Município). 

 
Administração Indireta – 2 (dois) relatórios, 1 (um) para CGM, e outro 

para a Secretaria auditada (enviado pelo Controlador Geral do Município). 

Quando forem auditados os Fundos, encaminhar o relatório também 

para o gestor. 

Diante dos tópicos apresentados, é possível evidenciar que os 

Relatórios de Auditoria devem conter recomendações que proporcionem a 

expressiva melhoria das entidades, programas, projetos e atividades auditadas. 

Também devem ser efetuadas recomendações quanto ao cumprimento das leis 

e regulamentos, quando se notarem significativas omissões e/ou desvios nesse 

particular. 
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É responsabilidade primeira dos gestores fazer com que se cumpram as 

recomendações. Contudo, em auditorias posteriores, deve ser observado se as 

recomendações incluídas em relatórios anteriores foram atendidas. 

Se os auditores não puderem fazer as recomendações apropriadas por 

causa do escopo limitado da auditoria ou outras razões, devem declarar no 

Relatório, informando sobre a impossibilidade, bem como a respeito do 

trabalho adicional necessário à sua formulação. 

 

10.6.1.1 Normas para elaboração dos Relatórios de Auditoria 
 

O Relatório de Auditoria é subdividido em três partes: 

 

✓ 1° parte: Introdução: determina e referencia o propósito do trabalho do 

auditor, a responsabilidade por ele assumida e resumo dos pontos mais 

relevantes. 

 
✓ 2° parte: Desenvolvimento: determina a abrangência do trabalho de 

auditoria, a forma pelo qual o trabalho foi direcionado e fornece 

informações adicionais não constantes dos pontos de auditoria. 

 
✓ 3° parte: Conclusão: determina a opinião do auditor sobre o trabalho 

realizado e inclui os pontos de auditoria. 

 
Poderá ocorrer a inclusão de uma ou mais partes, na qual o auditor 

interno poderá enfatizar comentários de possíveis divergências ou 

discordâncias em relação às demonstrações financeiras ou ao trabalho 

realizado. 

Deverá ser abordado no Relatório, no mínimo, os seguintes aspectos: 

a) identificação do número do processo; 

b) identificação do órgão ou entidade auditada; 

c) identificação do titular do órgão ou entidade auditada e, conforme o 

período, do ordenador de despesas à época; 

d) definição do objetivo da auditoria e da extensão dos trabalhos; 
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e) metodologia adotada; 

f) identificação das principais fontes e/ou documentos consultados; 

g) principais procedimentos de auditoria aplicados e sua extensão; 

h) eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de auditoria; 

i) descrição dos fatos constatados e evidências encontradas; 

j) riscos associados aos fatos constatados; 

k) conclusões e recomendações resultantes dos fatos constatados; 

l) apreciação, se for o caso, da implementação das recomendações de 

Relatórios de Auditoria anteriores e/ou diligências; 

m) segregação de valores para cada exercício financeiro, no caso de a 

auditoria abranger períodos de exercícios financeiros distintos. 

Os Achados/Constatações de Auditoria devem ser estruturados em itens 

e subitens. Em cada item é necessário indicar: 

a) a descrição clara e objetiva dos fatos; 

b) a fundamentação (legislação, doutrina ou jurisprudência); 

c) as evidências de auditoria que subsidiam as constatações e sua 

localização no processo; 

d) o parágrafo conclusivo com a recomendação do auditor acerca da 

constatação, propondo, sempre que possível, alternativas de solução 

para as impropriedades e/ou as restrições que precisam de 

manifestação por parte do órgão ou entidade, evidenciando os pontos 

que necessitam de esclarecimentos, de modo a diminuir a incidência de 

respostas evasivas. 

Nas hipóteses em que a restrição do objeto da constatação tenha 

resultado dano ao erário, deverão ser indicados, sempre que possível: 

a) a origem do débito; 

b) o valor histórico; 

c) a data da ocorrência; 

d) o responsável. 

O auditor deve usar de toda acuidade e prudência na elaboração do 

Relatório de Auditoria, levando em conta o exame de todas as circunstâncias 

envolvidas na situação, avaliando a frequência da incidência no exercício, a 
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reincidência de constatação em exercícios anteriores, o descumprimento a 

recomendações anteriores e a ocorrência de prejuízo ao erário. 

Na conclusão, as constatações deverão ser numeradas para facilitar a 

compreensão, a manifestação, a adoção de providências pelos auditados e o 

monitoramento pela CCA da implementação das recomendações. Deverá 

ainda identificar o item do Relatório a que se referem. 

Quando as constatações demandarem providências de órgãos distintos, 

as recomendações devem ser segregadas em relação a cada órgão que 

deverá atender a diligência. 

Depois de avaliadas as manifestações do ordenador de despesas do 

órgão ou entidade, ou esgotado o prazo previsto para manifestação, será 

emitido novo Relatório de Auditoria, que conterá recomendações ou 

proposições com base no Relatório de Auditoria preliminar. Esse Relatório 

deverá ser estruturado de modo a conter o apontamento contido na conclusão 

do Relatório de Auditoria preliminar, a manifestação apresentada pelo 

responsável e a reanálise. 

Quando, na execução dos trabalhos, o auditor identificar situação 

relevante que mereça ser apontada em relatório específico, deverá levar o 

assunto à gerência para apreciação da necessidade de abrir processo 

apartado. Nessa hipótese, o Relatório de Auditoria apartado se reportará ao 

mesmo Programa de Auditoria e deverá mencionar, em sua introdução, o 

número do processo original. 

Concluídos os trabalhos de campo e após a discussão dos pontos de 

auditoria com a Coordenação Central de Auditoria e Gabinete do Controlador, 

as constatações serão comunicadas pelo relatório de auditoria. 

A comunicação formal, para dar ciência dos resultados de auditoria, o 

fará da seguinte forma: 

 
✓ Relatório de Auditoria Preliminar: para possibilitar direito de resposta 

aos auditados. Deverá ser encaminhado através do Controlador Geral 

ao dirigente máximo da unidade auditada, contendo prazo máximo para 

resposta. 
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✓ Relatório de Auditoria Final: após decorridos os prazos estipulados 

para resposta e/ou questionamento do relatório preliminar e após análise 

das respostas e/ou esclarecimentos eventualmente encaminhados pelo 

auditado. 

Após a aprovação do Relatório Final de Auditoria, o gerente deve: 

a) copiar o Relatório de Auditoria para a rede \\CCA\DOCUMENTOS\EM 

APROVAÇÃO; 

b) inserir o nome do arquivo, que seguirá o formato: Relnnnn-aa Nome 

do Órgão Assunto, onde nnnn somente deverá ser preenchido pelo 

servidor responsável pela numeração. 

 

10.7. Relatório e Certificado de Auditoria em processo tomada de contas 
especial 

 
Relatório e Certificado de Auditoria em processo de tomada de contas 

especial é o documento emitido por auditor que contém manifestação acerca 

dos procedimentos adotados na tomada de contas especial, em face dos 

quesitos enumerados em regulamento específico. 

O Relatório conterá, em sua conclusão, o Certificado de Auditoria que 

concluirá, conforme o caso: 

✓ Pela regularidade: quando na gestão dos recursos públicos, relativos 

às contas tomadas, forem observadas as normas e os princípios da 

legalidade, legitimidade e economicidade. 

 
✓ Pela regularidade com ressalvas: quando na gestão dos recursos 

públicos, relativos às contas, ficar evidenciada impropriedade ou 

qualquer outra falta de natureza formal que não resulte dano ao erário. 

 

✓ Pela irregularidade: quando comprovada a omissão no dever de 

prestar contas, ou a ocorrência de dano ao erário decorrente de ato de 

gestão ilegítimo ou antieconômico injustificado, ou ainda a ocorrência de 

desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

O Relatório e Certificado de Auditoria em processo de tomada de contas 
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especial somente serão emitidos quando presentes todos os elementos 

determinados pelos normativos específicos. A ocorrência de falhas ou 

irregularidades no processo ou a ausência de quaisquer elementos necessários 

à tomada de contas especial ensejará a devolução dos autos do processo ao 

órgão ou entidade, acompanhados de Informação, na qual constem os ajustes 

necessários. 

Após a aprovação do Relatório e Certificado de Auditoria, o gerente 

deve:  

a) copiar o Relatório e Certificado de Auditoria para a rede na pasta 

\\CCA\DOCUMENTOS\EM APROVAÇÃO\; 

b) inserir o nome do arquivo, que seguirá o formato: RTCEnnnn–aa Sigla 

Órgão Auditado/Concedente do Recurso – nome da entidade que 

utilizou o recurso (quando for o caso), onde nnnn somente deverá ser 

preenchido pelo servidor responsável pela numeração. 

 
 

10.8 Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 
 

O PAINT é o documento que contém a programação da Auditoria para o 

ano subsequente. Será elaborado pela Coordenadoria Central de Auditoria, em 

conjunto com as Gerências, e aprovado pelo Controlador Geral do Município, 

podendo ser revisto semestralmente, obedecidos os mesmos critérios de 

elaboração e aprovação. 

Com a finalidade de garantir a uniformização do processo de 

planejamento e acompanhamento das auditorias e demais atividades 

realizadas pela CCA, no PAINT devem ser elencados os critérios a serem 

adotados na programação das atividades desenvolvidas, que devem estar em 

sintonia com o planejamento estratégico da CGM e com a matriz de risco. 

Os trabalhos da Auditoria serão planejados de forma a otimizar os 

recursos humanos tanto quantitativamente (horas/auditor) quanto no que se 

refere à qualificação técnica, ao perfil mais adequado à espécie de auditoria e à 

experiência profissional do auditor. 

O gerente quantificará as horas/auditor para cada trabalho, objetivando o 

preenchimento dos Quadros das Ações que constarão no PAINT. 
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O PAINT poderá conter ainda programação sobre: 

a) capacitação de servidores lotados na CCA; 

b) capacitação e orientação oferecidas aos órgãos e entidades; 

c) orientações técnicas e assessoramento; 

d) tomadas de contas especiais; 

e) elaboração e revisão de normativos; 

f) padronização de documentos e elaboração de rotinas; 

g) aquisição ou desenvolvimento de metodologias e softwares a serem 

utilizados pela CCA; 

h) monitoramento das Recomendações da Auditoria; 

i) outros assuntos julgados pertinentes. 

O acompanhamento da execução do PAINT deve ser realizado 

semestralmente. Visa permitir a análise da eficiência e da eficácia dos 

trabalhos realizados, contribuindo para a evolução da qualidade dos serviços 

prestados pela Auditoria Interna à sociedade. 

 
10.8.1 Critérios para a elaboração do PAINT 

 
Para a elaboração do PAINT, deverão ser observados os seguintes 

critérios, com base na matriz de risco do ano corrente de acordo com a espécie 

de Auditoria: 

✓ Auditoria de Conformidade: priorizar auditorias em assuntos que 

tenham impacto em diversos órgãos ou entidades da 

Administração Pública, considerando o seguinte: 

a) denúncias recebidas; 

b) órgãos e entidades recentemente criados; 

c) volume dos recursos geridos; 

d) relevância dos assuntos a serem abordados; 

e) indícios de deficiências nos controles internos; 

f) órgãos ou entidades ainda não auditados. 

 

✓ Auditoria de Acompanhamento: cada gerência da Auditoria deve 

destacar, segundo suas competências, os processos ou 
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procedimentos que, pelas suas peculiaridades, mereçam 

acompanhamento tempestivo no decorrer do ano. Os critérios para 

definição desses processos ou procedimentos deverão observar 

também as demandas geradas pelos programas de governo que 

estejam sendo implementados. 

 
✓ Auditoria de Avaliação da Gestão: prioriza a certificação de 

regularidade das contas nos processos de prestação ou tomadas 

de contas. 

 
✓ Auditoria Operacional : leva em consideração: 

a) o Plano de Governo; 
b) os programas estratégicos para o desenvolvimento do município 

de Camaçari; 

c) os programas de amplo alcance social; 

d) os programas que demandam grandes investimentos; 

e) o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

Orçamentária Anual, visando acompanhar o nível de execução dos 

programas de governo e, em especial, quanto ao cumprimento dos 

objetivos estabelecidos em relação às metas físicas, ao atendimento 

do objetivo do programa e ao alcance do público alvo. 

 
✓ Auditoria Especial: leva em consideração o exame de fatos ou 

situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou 

extraordinária. 

 
O PAINT encontra-se na rede \\CCA\DOCUMENTOS\PAINT\aaaa e no 

site oficial da Prefeitura, no link http://cgm.camacari.ba.gov.br/transparencia/ à 

disposição, para quem tiver interesse em conhecer os trabalhos desenvolvidos 

pela Auditoria Interna. 

http://cgm.camacari.ba.gov.br/transparencia/
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10.9 Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT 
 

O RAINT é o documento emitido anualmente que tem por finalidade 

apresentar os resultados das atividades de auditoria em determinado período. 

Conterá o relato sobre as atividades realizadas quanto às ações 

planejadas constantes no PAINT, bem como acerca das demais ações que 

exigiram atuação da CCA. 

O Relatório Anual de Atividades observará a seguinte estrutura de 

informações: 

a) quadro de servidores; 

b) descrição das auditorias realizadas; 

c) monitoramento quanto à implementação ou cumprimento, pelos 

órgãos ou entidades, de recomendações da CCA, ou recomendações e 

determinações do Tribunal de Contas dos Município do Estado da Bahia; 

d) fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional com 

impacto sobre a Coordenadoria Central; 

e) informações sobre as ações de capacitação realizadas e os 

resultados alcançados, devendo-se apontar o quantitativo de servidores 

treinados e o desenvolvimento de novas metodologias, se for o caso; 

f) informações sobre as ações de capacitação e orientação oferecidas 

aos órgãos e entidades, devendo-se apontar o quantitativo de servidores 

treinados; 

g) informações sobre a realização de ações de fortalecimento da 

Coordenadoria Central, tais como revisão de normativos internos de 

auditoria, redesenhos organizacionais com impacto sobre as atividades 

da Coordenadoria Central e aquisição ou desenvolvimento de 

metodologias e softwares aplicados à ação de auditoria. 

Ao descrever as auditorias realizadas, a Gerência deverá informar: 

a) números dos relatórios; 

b) áreas, unidades e setores auditados; 

c) objetivos gerais e específicos; 

d) resultados alcançados; 

e) cronograma executado; 
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f) recursos humanos e materiais empregados. 

O Coordenador Central é responsável pelo preenchimento e validação 

do RAINT, de acordo com o protocolo repassado pela CCA. O Relatório de 

Atividades encontra-se na rede \\CCA\DOCUMENTOS\RAINT\aaaa. 

 

11. PROCESSO DE AUDITORIA 
 

11.1. Formalização do processo 
 

Toda auditoria deve ser iniciada com a formalização do processo 

administrativo. Os documentos que devem fazer parte dos autos do processo 

de auditoria são os seguintes: 

a) Comunicação Interna que solicitou a abertura do processo; 

b) Ordem de Serviço – OS; 

c) documento que originou a auditoria, quando não prevista no PAINT; 

d) Planejamento de Auditoria 

e) Programa de Auditoria; 

f) ofício de apresentação da equipe de auditoria ao órgão ou entidade 

auditada, com o recebido; 

g) Comunicação de Auditoria, quando houver; 

h) outros documentos ou papéis de trabalho que a equipe considerar 

indispensáveis para compor os autos do processo e que sirvam de base 

para a comprovação de evidências de auditoria. 

i) Relatório de Auditoria; 

j) relatórios dos sistemas de informação, quando for o caso; 

k) cópia do ofício, recebido ou protocolizado, endereçado ao gestor do 

órgão ou entidade auditada, concedendo prazo para manifestação; 

l) manifestação encaminhada pelo órgão ou entidade auditada, com os 

respectivos anexos; 

m) Relatório de Auditoria contendo a apreciação da manifestação do 

auditado. 
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12. ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA NAS AUDITORIAS 
 

Para auxiliar os auditores internos na arrumação dos documentos a 

serem arquivados na pasta de trabalho, segue roteiro, respeitando a ordem do 

último documento emitido ao primeiro. 

 
12.1 Relatório Final de Auditoria 

 
É o documento em que o auditor interno expressa sua opinião, de forma 

clara e objetiva, sobre auditorias realizadas, balancetes, demonstrativos 

contábeis ou processos examinados. Seu conteúdo deverá ser de fácil 

compreensão e isento de incertezas e ambiguidades, incluindo, apenas, dados 

fundamentados em informações comprobatórias, legítimas e pertinentes. 

 
12.2 Gerencial Final 

 
É uma síntese do Relatório Final de Auditoria, enviado para o 

Controlador Geral do Município, com destaque para os pontos relevantes 

levantados pela equipe técnica, para otimização da tomada de decisões. 

Os relatórios de auditorias gerenciais somente serão obrigatórios para 

as auditorias contábeis. 

 

12.3 Constatação ou Achado de Auditoria 
 

São as falhas detectadas nos procedimentos do Sistema de Controle 

Interno que serão discriminadas por ocasião da emissão do Relatório. No 

momento da descoberta dessas falhas, o auditor interno deve registrar nos 

papéis de trabalho os pontos deficientes existentes e quais seriam, na sua 

opinião, as possíveis recomendações, amparadas na legislação em vigor, ou 

sugestões de melhorias dos pontos observados. Os pontos de auditoria devem 

ser assinados pelo responsável auditado, com o carimbo. 

 
12.4 Ordem de Serviço 

 
Documento que determina a realização de auditoria específica, ou 

elaboração de trabalho técnico, emitido pela autoridade competente, no qual 

deve, obrigatoriamente, constar informações sobre os auditores internos 
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designados, atividades a realizar e objetivo dos trabalhos e a Secretária/Órgão 

a ser auditado. 

 
12.5 Nota Técnica 

 
É o documento que visa demonstrar o entendimento do Manual de 

Auditoria Interna ou do auditor a respeito de determinado assunto, legislação 

ou decisão, com vistas ao assessoramento quanto às boas práticas 

administrativas e à eventual atualização de normativos, bem como à 

recomendação de medidas saneadoras e corretivas de fluxos internos. 

 

12.6 Planejamento e Programa de Auditoria 
 

Consiste em detalhar e documentar o planejamento e a execução de 

cada auditoria, ordenando sistematicamente as técnicas a serem aplicadas, 

orientando na aplicação dos procedimentos de auditoria, visando sua 

realização com alto padrão de qualidade, e de forma a permitir o 

acompanhamento da evolução dos trabalhos. 

Para elaboração do Programa de Auditoria deve-se: 

a) considerar o prazo disponível para a efetivação da auditoria; 

b) reunir informações sobre o Órgão/Entidade auditado e sua 

organização; 

c) estudar os objetivos e determinar o alcance da auditoria; 

d) identificar a legislação e normas reguladoras da atividade a ser 

auditada; 

e) realizar análise preliminar para determinar os métodos e 

procedimentos a adotar e a extensão e a natureza das investigações a realizar; 

f) estudar os principais problemas que determinaram a indicação da 

auditoria; 

g) referência quanto ao uso de material/documentos de exames prévios 

ou outras instruções específicas. 

As vantagens fornecidas pelo Programa de Auditoria são: 

a) estabelecer a forma adequada de realização dos trabalhos; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
COORDENADORIA CENTRAL DE AUDITORIA 

Página | 75 Controladoria Geral do Município - Coordenadoria Central de Auditoria 

Missão: ”Assessorar a Administração na aplicação dos recursos públicos e no desempenho de suas 
atividades, conforme os princípios da Administração Pública.” 

 

 

 
 

b) as considerações feitas pelo auditor para a determinação de seu 

trabalho; 

c) controlar o tempo despendido na realização do trabalho; 

d) a sequência lógica de realização do trabalho; 

e) evidência dos trabalhos e quaisquer modificações ocorridas em 

relação ao original. 

O programa de trabalho deverá ser detalhado de forma a servir de guia e 

meio de controle do progresso dos trabalhos e de manutenção do padrão de 

qualidade desejado. 

 
13. FONTES DE INFORMAÇÕES PARA ANÁLISE PRELIMINAR DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE AUDITADA 

 
No planejamento serão utilizadas fontes de informações que permitam 

alcançar o conhecimento do objeto a ser auditado, suas atividades-chave, 

sistemas e controles. Essas fontes incluem a legislação pertinente, 

regulamentos, publicações, documentos elaborados pela própria Administração 

e procedimentos técnicos que são aplicados pela equipe de auditoria na 

reunião de dados. 

As fontes de informação mais usuais são: 

a) leis e regulamentos; 

b) manuais, rotinas e procedimentos; 

c) relatórios gerenciais e de atividades, planos e relatórios de órgãos de 

controle interno; 

d) informações de outros auditores; 

e) arquivos de auditorias de anos anteriores; 

f) estudos realizados por grupos internos ou externos de avaliação; 

g) relatórios sobre áreas críticas; 

h) entrevistas e discussões com funcionários-chave e administradores; 

i) documentos constantes nos arquivos da Administração e da Auditoria; 

j) publicações externas, internas e materiais de orientação; 

k) informações disponíveis na internet; 

l) orçamentos e suas alterações; 
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m) observações do ambiente de trabalho. 

A equipe responsável pela coleta de dados deve familiarizar-se com os 

arquivos existentes, oriundos de auditorias anteriores, evitando, assim, onerar 

tempo e esforços na reunião de informações que já se encontram disponíveis. 

As informações coletadas devem proporcionar a identificação, pela 

equipe, dos objetivos do órgão, entidade, sistema, atividade, projeto ou 

programa de governo auditado, seus recursos financeiros, humanos e 

tecnológicos, organização, serviços de apoio, fatores ambientais, poderes e 

faculdades dos gestores, componentes das atividades fundamentais, 

operações, processo administrativo e produtos. 

Nas auditorias de amplo escopo, especialmente aquelas que têm como 

objeto programas de governo, a equipe deve identificar os indicadores de 

desempenho utilizados pela Administração para acompanhar e avaliar a sua 

execução, observando os critérios de economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade. 

Esses indicadores devem ser práticos e mensuráveis, expressos em 

termos quantitativos e qualitativos, observando o fator temporal. As suas fontes 

devem ser identificadas e validadas pelos auditores. 

As informações coletadas ficarão arquivadas, servindo de base para a 

realização das outras fases, assim como de auditorias posteriores. 

 
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os auditores internos assegurarão e respeitarão o sigilo relativamente às 

informações obtidas durante o seu trabalho, não as divulgando, sob quaisquer 

circunstâncias, para terceiros, sem autorização expressa da autoridade 

competente, salvo quando houver obrigação legal de fazê-lo. 

O Planejamento de Atividades de Auditoria para o exercício seguinte estará 

concluído até o dia 31 de dezembro de cada ano, e terá por base os seguintes 

critérios: 

✓ Órgãos e Entidades que não foram submetidos à auditoria nos últimos 

dois exercícios. 

✓ Pontos estratégicos de atuação da Prefeitura Municipal de Camaçari. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
COORDENADORIA CENTRAL DE AUDITORIA 

Página | 77 Controladoria Geral do Município - Coordenadoria Central de Auditoria 

Missão: ”Assessorar a Administração na aplicação dos recursos públicos e no desempenho de suas 
atividades, conforme os princípios da Administração Pública.” 

 

 

 
 

✓ A realização da Auditoria será precedida da emissão de Ordem de 

Serviço, que é o documento oficial de apresentação dos auditores 

internos designados para realizarem a Auditoria no Órgão/Entidade. 

Nesse documento deve, obrigatoriamente, constar as informações 

abaixo: 

a) auditores internos designados; 

b) atividades a realizar; 

c) Órgão/Entidade a ser auditada; 

d) objetivo dos trabalhos de Auditoria. 

É proibido designar auditores com vínculos conjugais, vínculos de 

parentesco consanguíneos (em linha reta, sem limite de grau, em linha 

colateral até o 3º grau e por afinidade até o 2º grau) com administradores, 

acionistas, sócios ou com servidores ou empregados que tenham ingerência na 

administração ou nos negócios ou sejam responsáveis pela contabilidade do 

Órgão/Entidade a ser auditado. 

Os trabalhos de auditoria deverão ser desenvolvidos, atentando-se para: 

a) elaboração de papéis de trabalho limpos, claros, objetivos, 

conclusivos e corretamente referenciados; 

b) comprovação satisfatória, junto aos papéis de trabalho, das 

ocorrências detectadas que ensejarem sugestões e recomendações aos 

órgãos e entidades examinadas; 

c) obediência aos modelos estabelecidos para montagem e 

apresentação dos relatórios, pareceres e notas; 

d) distribuição dos assuntos, no corpo do Relatório, com observância da 

fundamentação legal, quando necessária, conteúdo técnico e terminologia 

apropriada; 

e) observância às normas ortográficas e gramaticais na redação dos 

relatórios; 

f) elaboração de comentários sucintos sobre os assuntos enfocados, nas 

sugestões/recomendações, sem explanações muito extensas, desnecessárias 

ou inexpressivas, que nada acrescentem ao trabalho; 

g) não utilização de termos dúbios, obscuros, chulos, ofensivos; 
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h) eventual existência de interpretações ou conclusões subjetivas que 

evidenciem pontos de vista pessoais, não calcados em provas substanciais ou 

fatos devidamente comprovados; 

i) análise dos atos e fatos, objeto de exame, com isenção e bom senso, 

atendo-se mais à eficiência e segurança dos controles internos administrativos 

e não especificamente às pessoas que os tenham praticado; 

j) redação clara e objetiva, que transmita, por parte da equipe, 

seriedade, consideração e respeito aos responsáveis e dirigentes dos órgãos e 

entidades examinadas; 

k) conclusão objetiva, coerente com o assunto enfocado e ressalvas 

oportunas condizentes com os itens que expressam claramente o erro ou 

impropriedade detectada. 

 

15. REFERÊNCIAS 
 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria - Um curso Moderno e Completo. 

Editora Atlas S.A. São Paulo: 1996. 

ARAÚJO. Inaldo da Paixão Santos. Auditoria Operacional - Um Enfoque 
Introdutório. Salvador: 1999. 

 

ATTIE, William. Auditoria Interna. Editora Atlas S.A. São Paulo: 1992. 
 

  , William. Auditoria Conceitos e Aplicações. Editora Atlas S.A. São 
Paulo: 1998. 

 

AUDIBRA, Instituto dos Auditores Internos do Brasil. Procedimentos de 
auditoria interna - organização básica. AUDIBRA1992. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro 
de 1988. Disponível  em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui %C3%A7ao.htm 
Acesso em: 14 jul. 2008 

 

BRASIL. Lei Federal 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L9784.htm. Acesso em: 29 ago 2008. 

 

BRASIL. Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda. Instrução 
Normativa nº 01/2001. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 2001. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L9784.htm


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
COORDENADORIA CENTRAL DE AUDITORIA 

Página | 79 Controladoria Geral do Município - Coordenadoria Central de Auditoria 

Missão: ”Assessorar a Administração na aplicação dos recursos públicos e no desempenho de suas 
atividades, conforme os princípios da Administração Pública.” 

 

 

 
 

Disponível em: 
http://www.cgu.gov.br/Legislacao/Arquivos/InstrucoesNormativas/IN01_06abr20 
01.p df. Acesso em: 18 jun 2008. 

 

-------------Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. Manual de 
Auditoria Interna. 
Conab, 2008. Disponível 
em:http://www.conab.gov.br/conabweb/download/nupin/ManualdeAuditoriaInter 
na.pdf. Acesso em 06 ago 2008. 

 
-------------Conselho Federal de Contabilidade. Normas sobre amostragem em 
auditoria. NBC-T-11.11. Resolução nº 1.012, CFC, 2005. Disponível em: 
http://www.cfc.org.br/ sisweb/sre/docs/RES_1012.doc. Acesso em: 01 jul 2008. 

 

  Normas de Auditoria Interna. NBC-T-12. Resolução nº 986, CFC, 
2003. Disponível em: http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_986.doc. 
Acesso em: 01 jul 2008. 

 

  Normas Profissionais de Auditor Interno. NBC P 3. Resolução nº 
781,  CFC, 1995. Disponível em: 
http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_781.doc. acesso em: 01 jul 2008. 

 
International Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI. Código de 
Ética e Normas de Auditoria da INTOSAI. Tradução Inaldo da Paixão Santos 
Araújo e Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
2005.Disponível em: 
http://www.tce.ba.gov.br/arquivos/publicacoes/intosai_codigo_de_etica_e_norm 
as_de_auditoria.pdf. Acesso em: 14 jul 2008 

 

JUND, Sérgio. Auditoria: conceitos, normas, técnicas e procedimentos: 
teoria e 900 questões. 8ª Edição - Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

 

Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos - GAO. Normas de 
Auditoria Governamental.Tradução de Pedro Humberto Teixeira Barretto. 
Revisão de Jayme Baleeiro Neto. Salvador: Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, 2005.Disponível em 
http://www.tce.ba.gov.br/arquivos/publicacoes/gao_normas_de_auditoria_gover 
nam ental.pdf. Acesso em: 14 jul 2008. 

 

  CAMAÇARI.Poder Executivo. Instrução Normativa nº 06, de 10 de 
agosto de 2015. Estabelece regra gerais para realização de auditoria interna no 
âmbito do Poder Executivo do Município de Camaçari. Diário Oficial do 
Município de Camaçari, 2015. Disponível em: http://www.camacari.ba.gov.br\ 
legislação. 

 

  Normas Brasileiras de Contabilidade – Auditoria Interna – NBC TI 
01 e NBC PI 01 (acesso em 08/04/2017) 

http://www.cgu.gov.br/Legislacao/Arquivos/InstrucoesNormativas/IN01_06abr20
http://www.conab.gov.br/conabweb/download/nupin/ManualdeAuditoriaInter
http://www.cfc.org.br/
http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_986.doc
http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_781.doc
http://www.tce.ba.gov.br/arquivos/publicacoes/intosai_codigo_de_etica_e_norm
http://www.tce.ba.gov.br/arquivos/publicacoes/gao_normas_de_auditoria_gover


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
COORDENADORIA CENTRAL DE AUDITORIA 

Página | 80 Controladoria Geral do Município - Coordenadoria Central de Auditoria 

Missão: ”Assessorar a Administração na aplicação dos recursos públicos e no desempenho de suas 
atividades, conforme os princípios da Administração Pública.” 

 

 

 
 

   CAMAÇARI.Poder Executivo. Decreto nº 6515/2016 de 18 de agosto 
de 2016. Institui o Código de Ética e de Conduta Profissional dos servidores da 
Controladoria Geral do Município. Diário Oficial do Município de Camaçari, 
2016. Disponível em: http://www.camacari.ba.gov.br\ legislação 

 

   CAMAÇARI.Poder Executivo. Regimento da Controladoria Geral do 
Município - CGM. Diário Oficial do Município de Camaçari, 2006. 

 
   CAMAÇARI.Poder Executivo. LEI N° 874/ 2008, de 04 de abril de 
2008. Institui o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores 
Públicos do Quadro de Provimento Efetivo da Administração Direta do 
Município de Camaçari e dá outras providências. 

 
  MANUAL DE AUDITORIA OPERACIONAL- TCU - Brasília/2010. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
COORDENADORIA CENTRAL DE AUDITORIA 

Página | 81 Controladoria Geral do Município - Coordenadoria Central de Auditoria 

Missão: ”Assessorar a Administração na aplicação dos recursos públicos e no desempenho de suas 
atividades, conforme os princípios da Administração Pública.” 

 

 

 
 

ANEXO I 
 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 
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ANEXO II 

MODELO DE PAINT 

  
 
 

 

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 
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MODELO DE NOTA DE AUDITORIA 
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MODELO DE RAINT 
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ANEXO V 

MODELO DE PLANEJAMENTO DE AUDITORIA 
 

ÓRGÃO: XXXXXXX 

 
ETAPAS DE AUDITORIA 

 

➢ Reunião de abertura 

➢ Visita aos setores 

➢ Condução da Auditoria 

➢ Reuniões parciais com o auditado 

➢ Reunião de encerramento 

 
 

OBJETIVO GERAL 

 
Verificar a conformidade xxxxxxxxxxxxxxx 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Entrevistas xxxxxx 

 
- Exame xxxxxxxxx 

 
- Confronto xxxxxxxxx 

 
METODOLOGIA 

 
Os procedimentos que serão adotados por esta Auditoria Interna foram de testes de 

observância e substantivos. xxxxxxxxxxx 

 
TÉCNICAS DE AUDITORIA 

 
- Conferência de cálculos: xxxxxxxxxx 

 
- Correlação entre as informações obtidas: xxxxxxxxxx 

 
- Indagação escrita ou oral: xxxxxxxxxxxx 

 
- Análise documental: xxxxxxxxxxxx 

 
- Exames dos registros: xxxxxxxxxxxx 

 
- Observação das atividades: xxxxxxxxxxxx 
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CRONOGRAMA 

 
Quadro 1: Cronograma 

 
 

ETAPAS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS 

Planejamento, 

Programa, Reunião 
XX a XX 

    

Visita in loco  XX a XX XX a XX   

Elaboração do 

Relatório 

   
XX a XX 

 

Entrega do Relatório 

com       

Recomendações 

     
XX a XX 

 
 
 

Quadro 2: Identificação da quantidade de dias úteis de agosto a dezembro de 2015: 

 
  

Servidor Jornada 
Dias 

Úteis 

Horas 

Trabalhadas 

Horas 

Férias Afastamentos Capacitação Total 
 

xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx 

xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx 

xxxxxxxxxxx x xx xxx xxx 

Total    xxxx 

 

 

METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS HORAS DE ATIVIDADES 

 

Para apuração do tempo necessário à realização das atividades da Auditoria Interna, foram 

considerados......no quadro a seguir: 

 

Quadro 3: Quantificar horas trabalhadas por servidor: 
 
 
 

Mês Total Dias/Mês Sábados/Domingos Feriados Dias Úteis  

MÊS 1 XX X X 
 

XX 

MÊS 2 XX X X 
 

XX 

MÊS 3 XX X X 
 

XX 

MÊS 4 XX X X 
 

XX 

MÊS 5 XX X X 
 

XX 

 
Total 

     
XX 
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O total de horas disponível por servidor foi distribuído nas diversas atividades e demonstradas 

no Quadro 4. 

 
 

Quadro 4: Distribuição das horas dedicadas às atividades por servidor: 
 
 

Servidor Ações Atividades Acompanhamento Total 
 

xxxxxxx xxx xxx  xx xxx 

xxxxxxxxx xxx xxx xxx  xxx 

xxxxxxxxx xxx xxx xx  xxx 

Total xxx xxx xxx  xxx 

Participação xx% xx% xx% xxx% 
  

Servidor: 50% para Ações, 35% para Atividades e 15% para Acompanhamento. 

 
RECURSOS 

 
Os recursos a serem utilizados para execução da Auditoria são: 

 

RECURSOS QUANTIDADE 

Veículo xx 

Câmera fotográfica xx 

Notebook xx 

Celular corporativo xx 

Pen drive xx 

Impressora xx 

Sala de reunião xx 

 
 

ROTEIRO SEQUENCIAL PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 
1) Análises preliminares: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
2) Seleção da amostra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
3) .... 

 
SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 
Tomamos como base xxxxxxxxxxxx: 

 
(mediante documentação que será solicitada via Comunicação de Auditoria - CA) 

Camaçari, xx de xxxxxxxx de 20xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Auditor(a) Interno(a) 

Mat.xxxxxx 
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ANEXO VI 

MODELO DE PROGRAMA DE AUDITORIA 
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ANEXO VII 

MODELO DE RELATÓRIO 

 

 Introdução 

 

 Limitação do Escopo 

 

 Objetivo 

 

 Visão Geral 

 

 Escopo 

 

 Base Legal 

 

 Metodologia 

 

 Resultado dos Exames 

 

 Acompanhamento das Auditorias Anteriores (Monitoramento) 

 

 Conclusão 

 

 Assinaturas 

 

 Anexos 

 
Camaçari, xx de xxxxxxxx de 20xx. 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Auditor(a) Interno(a) 

Mat.xxxxxx 


