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ATRICON

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil

EFS

Entidade de Fiscalização Superior

INTOSAI

Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras
Superiores (International Organization of Supreme Audit
Institutions)

ISSAI

Norma Internacional de Auditoria das Entidades de Fiscalização Superior (International Standards of Supreme Audit
Institutions)

NAG

Normas de Auditoria Governamental aplicáveis ao
Controle Externo

NBASP

Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público

OLACEFS

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores

RITCMRJ

Regulamento Interno do Tribunal de Contas do Município
do Rio de Janeiro

SCI

Sistema de Controles Internos

SGCE

Secretaria Geral de Controle Externo

TCMRJ

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
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APRESENTAÇÃO

C

onstitui o Manual de Auditoria Governamental, que ora se
apresenta, um novo desafio vencido por este Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro no alcance gradual
das metas e objetivos fixados em seu Planejamento Estratégico,
com o objetivo primordial da busca da excelência na prestação de
serviços à Sociedade Carioca.
Este instrumento de trabalho, de caráter normativo e orientativo, agasalha o que mais atualizado há em relação às modernas
técnicas de auditoria pública, aliadas à perfeição no que tange à
consolidação de seus achados em relatórios. Aplica-se às variadas
espécies de auditoria, a saber, financeira, de conformidade,
operacional, ou combinadas entre estes tipos.
Compatibiliza-se esta ferramenta com as normas sugeridas para
padronização em âmbito nacional pela Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, bem assim, em
esfera supranacional, com os regramentos consolidados nas
“Normas Internacionais das Entidades de Fiscalização Superior
– ISSAIs (sigla em idioma inglês), aprovadas pela Organização
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI
(também em inglês).
A associação deste ferramental ao inquestionável elevado padrão
técnico dos Auditores desta Casa de Controle sinaliza a obtenção
de resultados positivos ao aprimoramento das ações de controle
externo aqui desenvolvidos.
Thiers Vianna Montebello
Conselheiro Presidente
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DELIBERAÇÃO TCM

DELIBERAÇÃO TCM Nº 229, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016.
Aprova o Manual de Auditoria Governamental.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das suas
atribuições legais, e
Considerando que as Normas Internacionais de Auditoria das Entidades de Fiscalização Superior (ISSAI 1 – Seção 13-4), as Normas de Auditoria Governamental
aplicáveis ao Controle Externo (NAG 4301 e 4301.4) e as Normas Brasileiras de
Auditoria do Setor Público (NBASP 12 Princípio11) prescrevem que é adequado que
as Entidades de Fiscalização Superiores – EFS elaborem seus manuais de auditoria
objetivando orientar seus auditores e oferecer uma estrutura de apoio a fim de cumprir
suas funções de modo eficiente e eficaz;
Considerando a condição do TCMRJ de membro afiliado da OLACEFS (Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores) em conformidade com o Acordo nº 1082/03/2014 aprovado na Assembléia Geral Extraordinária
de 27/3/2014;
Considerando a Deliberação TCMRJ nº 199, de 08 de maio de 2014, que adotou as
Normas de Auditoria Governamental – NAG, aprovadas pela ATRICON;
DELIBERA:
Art. 1º Fica aprovado o “Manual de Auditoria Governamental”, disponibilizado na
página deste Tribunal na internet, endereço www.tcm.rj.gov.br.
Art. 2º Compete à Secretaria Geral de Controle Externo (SGCE) propor ao Plenário
a atualização e alteração deste Manual e de qualquer outro referente a normas de
auditoria adotadas no âmbito do TCMRJ, bem como adotar os procedimentos
necessários à sua correspondente implantação e monitorar a adequada utilização, por
parte das unidades técnico-executivas responsáveis pela realização dos trabalhos de
auditoria, dos padrões adotados no presente Manual.
Art. 3º Esta Deliberação entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2017, sendo os
procedimentos nela descritos exigíveis a partir de 1º de janeiro de 2018.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
Em 03 de novembro de 2016.

OBJETIVO E CONTEÚDO
DO MANUAL
DE AUDITORIA
GOVERNAMENTAL
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OBJETIVO E CONTEÚDO DO MANUAL

OBJETIVOS E CONTEÚDO DO MANUAL

O

presente Manual de Auditoria Governamental é o documento
normativo fundamental que define as políticas e as orientações para o exercício da auditoria governamental no âmbito do
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Seus objetivos são:
1.

orientar quanto aos métodos, técnicas e procedimentos que a
auditoria governamental requer, com o propósito de uniformizar
o trabalho dos auditores e promover um maior grau de eficiência,
eficácia, efetividade e economicidade no desenvolvimento da auditoria governamental em seu conjunto, a fim de garantir que o trabalho
e seus resultados sejam de alta qualidade;

2.

determinar os critérios básicos que possibilitem o controle de qualidade da auditoria que os auditores de controle externo executam;

3.

a realização de auditorias em consonância com as normas de auditoria governamental aprovadas pela ATRICON e emanadas pela
INTOSAI, buscando adequar as auditorias do TCMRJ às melhores
práticas e vinculá-las a estas normas; e

4.

proporcionar um importante texto de orientação para os auditores,
bem como oferecer uma estrutura de apoio a fim de cumprir suas
funções de modo eficiente e eficaz.

Na preparação do presente manual foram utilizados os seguintes critérios e fundamentos:
1.

Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) – Nível 1
da ATRICON

2.

Normas de Auditoria Governamental (NAG) da ATRICON Aplicáveis
ao Controle Externo Brasileiro

3.

Normas Internacionais das Entidades de Fiscalização Superior
(ISSAIs, sigla em inglês) aprovadas pela Organização Internacional
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OBJETIVO E CONTEÚDO DO MANUAL

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, sigla em inglês):
ISSAIs de nível 1 (Declaração de Lima), ISSAIs de nível 2 que dispõe
sobre os requisitos prévios para o adequado funcionamento das EFS
e conduta profissional, ISSAIs de nível 3 que definem os Princípios
Fundamentais para a realização de auditorias de entidades públicas e
ISSAIs de nível 4 que tratam das Diretrizes de Auditoria.
O termo ‘auditor’ utilizado neste manual é empregado para designar
todos os profissionais do controle externo que atuam na área da auditoria
governamental.
O texto do presente manual se encontra organizado em itens, subitens
e parágrafos numerados objetivando permitir sua organização e atualização, sempre que necessário.
Em alguns parágrafos deste manual foi feita referência às normas que
consubstanciaram este estudo objetivando facilitar eventuais consultas e
possíveis atualizações. Esta referência, contudo, não implica necessariamente em uma transcrição literal da norma.
No início é apresentado um índice geral que identifica as partes que se
encontram disponíveis para o leitor. Ao fim é apresentado um glossário
de termos utilizados neste estudo e que se consideram importantes para
os usuários deste manual.
A bibliografia utilizada é apresentada ao final com uma referência geral
de todos os textos, manuais e artigos consultados.
Por fim, os agradecimentos à equipe de produção do conteúdo técnico
que participou da elaboração deste importante documento, empregando
seu esforço e conhecimento para apresentar um manual em consonância
com as normas de auditoria governamental mais atualizadas.
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1.

1.1.

TIPOS DE AUDITORIA

TIPOS DE AUDITORIA

QUANTO À PREVISIBILIDADE

1.1.1. Auditorias programadas
São aquelas previstas no plano anual de auditorias aprovado pelo
plenário do TCMRJ.

1.

1.1.2. Auditorias não programadas
Não se encontram previstas no plano anual de auditorias, podendo
ser solicitadas internamente (por iniciativa do Corpo Técnico
ou por Conselheiro do TCMRJ) ou externamente, pela Câmara
Municipal.

2.

1.2.

QUANTO AO MOMENTO DO CONTROLE

1.2.1. Concomitante
3.

É a auditoria efetuada no decurso de uma situação/ato, acompanhando a sua realização. Pode ocorrer, por exemplo, na
fiscalização da execução de um contrato em andamento.

4.

No âmbito do TCMRJ, as VISITAS TÉCNICAS são utilizadas para
acompanhamento simultâneo das ações realizadas pelo Município
do Rio de Janeiro, tendo por objetivo: (RITCMRJ)
a. em obras públicas, o acompanhamento periódico da execução
físico-financeira de contratos pré-selecionados, para verificação
in loco do andamento dos serviços e de sua compatibilidade com os
recursos despendidos; e
b. em unidades educacionais, de esporte, saúde, conservação
ambiental, e afins, a verificação das condições físicas e operacionais das instalações.

15
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TIPOS DE AUDITORIA

1.2.2. A posteriori
Ocorre após a conclusão do ato, cujo objetivo é corrigir, desfazer
ou apenas confirmar o ato já praticado.

5.

1.3.
6.

QUANTO À FINALIDADE
O TCMRJ adota basicamente a divisão preconizada pelos itens 22,
23 e 30 da ISSAI 100 e o Princípio 2 da NBASP12, conforme segue:

1.3.1. Auditoria Financeira
7.

A auditoria financeira visa a determinar se a informação financeira de órgãos e entidades é apresentada em conformidade com
a estrutura de relatório financeiro e o marco regulatório aplicável,
objetivando, também, a operacionalização da correta prestação
de contas dos mesmos. Isso é alcançado obtendo-se evidência
de auditoria suficiente e apropriada para permitir ao auditor
expressar uma opinião quanto a estarem as informações financeiras livres de distorções relevantes devido a fraude ou erro.

8.

O objeto de uma auditoria financeira é a posição financeira,
o desempenho, o fluxo de caixa ou outros elementos que são
reconhecidos, mensurados e apresentados em demonstrações
financeiras.

1.3.2. Auditoria de Conformidade
9.

A auditoria de conformidade tem por foco determinar se um particular objeto está em conformidade com critérios preestabelecidos
em normas. Essas normas podem incluir regras, leis, regulamentos, políticas públicas, códigos estabelecidos, acordos, ajustes
ou os princípios gerais que regem o setor público e a conduta dos
seus agentes. É realizada para avaliar se atividades, transações
financeiras e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem os órgãos e entidades auditados.

1.3.3. Auditoria Operacional
10.

A auditoria operacional visa verificar a implementação de políticas
públicas pela Administração, confrontando a sua operação com
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TIPOS DE AUDITORIA

os Princípios da Eficácia, da Economicidade, da Eficiência, da
Equidade e da Efetividade. O desempenho é examinado segundo
critérios adequados, e as causas de desvios desses critérios
ou outros problemas são analisados. O objetivo é responder a
questões-chave de auditoria e propor ações para o seu aperfeiçoamento.
O objeto de uma auditoria operacional compreende ações,
programas e projetos de governo, órgãos e entidades, fundos ou
certas atividades (com seus produtos, resultados e impactos),
situações encontradas (incluindo causas e efeitos), assim como
informações financeiras ou não financeiras sobre qualquer um
desses elementos.

11.

1.4.

AUDITORIAS COMBINANDO ELEMENTOS DE
CONFORMIDADE, FINANCEIRA OU OPERACIONAL

12.

O TCMRJ pode ainda realizar auditorias, combinando os tipos
anteriormente descritos no subitem 1.3, bem como trabalhos
sobre qualquer tema de relevância para as responsabilidades de
gestores e responsáveis pela governança e o apropriado uso de
recursos públicos.

13.

Esses trabalhos podem incluir relatórios sobre os produtos e
resultados quantitativos das atividades de prestação de serviços de
órgãos e entidades, relatórios de sustentabilidade, necessidades
futuras de recursos, aderência a padrões de controle interno,
auditorias de projetos em tempo real e, em especial, os programas
de acompanhamento mediante visitas técnicas.

17
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2.

2.1.

EQUIPE DE AUDITORIA

EQUIPE DE AUDITORIA

DEFINIÇÃO DA EQUIPE DE AUDITORIA

2.1.1. Perfil profissional
14.

Os auditores integrantes do quadro do TCMRJ devem possuir,
coletivamente, conhecimentos suficientes acerca da legislação,
normas, diretrizes, métodos, técnicas, ferramentas e procedimentos de auditoria governamental, bem como as habilidades
necessárias à sua aplicação prática (ISSAI 100-39; NAG 2503.1).

15.

A avaliação do perfil profissional deve considerar, inclusive, as
técnicas e os procedimentos específicos a serem aplicados (NAG
4301.1.1). Em muitos casos, o tipo de trabalho a ser desempenhado
requererá conhecimentos/experiências específicos em determinadas áreas, dessa forma, é extremamente desejável a cuidadosa
identificação dos perfis requeridos para o desempenho dos trabalhos.

16.

Entende-se por perfil profissional o conjunto de atributos requeridos para o trabalho de auditoria, entre os quais se destacam:
a. área de formação/especialização;
b. capacitação técnica; e
c. experiência profissional (TCDF, 2011).

2.1.2. Quantitativo
17.

O quantitativo de recursos humanos a ser utilizado, incluindo a
equipe de auditoria e eventuais pessoas de apoio, deve ser estabelecido, em função do prazo estipulado, da extensão dos testes a
serem realizados e da especificidade dos trabalhos (TCDF, 2011).

18.

Se habilidades especiais não estiverem disponíveis entre o pessoal
responsável por auditorias, o TCMRJ poderá recorrer a especialistas externos conforme as necessidades (ISSAI 1).

19
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2.2.

EQUIPE DE AUDITORIA

INDICAÇÃO DA EQUIPE

19.

A indicação de servidores para compor a equipe de auditoria deve
ser feita pelo titular da inspetoria/coordenadoria responsável pela
fiscalização ao Secretário-Geral de Controle Externo, devendo ao
menos um dos membros da equipe ter experiência em auditoria
governamental.

20.

Caso a auditoria seja realizada por servidores de mais de uma
inspetoria/coordenadoria, os seus titulares indicarão os servidores de sua respectiva unidade.

21.

Antes de iniciar o trabalho, o auditor deverá obter conhecimento
preliminar das atividades a serem auditadas, mediante avaliação
da complexidade das operações e das exigências para a sua
realização, de modo a avaliar se está capacitado para assumir a
responsabilidade pelos exames a serem realizados.

22.

O auditor deverá informar, por escrito, devidamente fundamentado, ao superior hierárquico, sempre que entender não estar
adequadamente capacitado para desenvolver os trabalhos de
auditoria, contemplada a possibilidade da utilização de especialistas em outras áreas, em face da especialização requerida e dos
objetivos da auditoria (ISSAI 1 -14.5; NBASP 40-44).

23.

Ao atender às solicitações dos entes públicos para realizar
trabalhos específicos, o TCMRJ deve manter sua liberdade para
conduzir todas as suas atividades, não permitindo interferências
na escolha da equipe, das técnicas e ferramentas a serem aplicadas
na execução dos exames, na contratação de consultores e especialistas, na extensão dos procedimentos e na forma de comunicar os
resultados (ISSAI 12-11.4; ISSAI 100-39; NAG 2403.3).

24.

O auditor deverá declarar ao titular da inspetoria/coordenadoria,
motivadamente, sempre que reconhecer estar enquadrado nas
causas de impedimento previstas no Termo de não impedimento
(Anexo 11.1). Este termo integra os papéis de trabalho.
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2.3.

EQUIPE DE AUDITORIA

DESIGNAÇÃO DA EQUIPE

25.

Devem ser designados para executar trabalhos de auditoria, os
auditores que possuam, em conjunto, a formação, a experiência,
as habilidades e os conhecimentos técnicos necessários para
realizar as tarefas com eficiência e eficácia (NAG 2505).

26.

Ao designar a equipe para executar trabalhos de auditoria, deve-se
procurar distribuir os profissionais de acordo com a natureza do
trabalho e com a formação, as habilidades e a experiência de cada
profissional (NAG 2505.1).

27.

A designação da equipe de auditoria, bem como de seu auditor-líder, é feita, formal e nominalmente, pelo Secretário-Geral
de Controle Externo com base na indicação feita pelo titular da
inspetoria/coordenadoria.

2.4.

Os integrantes da equipe são apresentados ao órgão ou entidade
objeto de auditoria, por meio de ofício do Secretário-Geral de
Controle Externo, conforme modelos constantes nos anexos 11.2
a 11.5.

28.

2.5.
29.

APRESENTAÇÃO DA EQUIPE

LIDERANÇA DA EQUIPE
A liderança da equipe de auditoria deve recair sobre quem tenha,
além dos conhecimentos requeridos, experiência em auditorias
e capacidade de organização e direção. Entre as atividades de
responsabilidade do auditor-líder, destacam-se aquelas relacionadas com a administração dos trabalhos, compreendendo:
a. a distribuição das tarefas em conformidade com o perfil profissional de cada membro da equipe e com o cronograma aprovado;
b. a utilização dos recursos;
c. a interação com o supervisor e com a administração do órgão/
entidade; e
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d. a atualização das informações ao supervisor sobre o andamento
dos trabalhos.

2.6.

SUPERVISÃO DOS TRABALHOS DA EQUIPE

30.

Entende-se por supervisão e revisão o envolvimento dos profissionais de auditoria mais experientes no direcionamento dos
trabalhos, na motivação da equipe, no fornecimento das instruções adequadas aos demais auditores, de forma que o processo
de avaliação seja contínuo, que os problemas sejam detectados e
analisados com antecedência e a comunicação seja imediata (NAG
4500).

31.

Os trabalhos de auditoria devem ser supervisionados em todas
as suas fases para garantir que os objetivos sejam atingidos e a
qualidade seja assegurada (NAG 4501).

32.

A supervisão abrange o acompanhamento:
a. da definição, em conjunto com a equipe de auditoria, dos
procedimentos a serem executados e dos métodos de trabalho,
orientando a elaboração do programa de auditoria;
b. do planejamento da auditoria, assegurando que os membros
da equipe possuam nítida e sólida compreensão do objetivo da
auditoria;
c. da aplicação de procedimentos e técnicas para atingir os objetivos e metas estabelecidos;
d. da confecção dos documentos de auditoria;
e. da avaliação da consistência das informações levantadas e das
conclusões;
f. da observância dos objetivos da auditoria;
g. do cumprimento das normas de auditoria; e
h. da elaboração do Relatório, ressalvada a opinião fundamentada
dos auditores (NAG 4507, 4507.1 e 4507.1.1 e TCDF, 2011).
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33.

EQUIPE DE AUDITORIA

A alguém por ele indicado. No caso de auditoria da qual participem
mais de uma unidade técnica, a supervisão será feita pelas pessoas
indicadas pelas respectivas unidades.
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3.

3.1.

DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA

DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA

CONCEITO

34.

A documentação de auditoria, também denominada papéis de
trabalho, compreende todos os documentos e anotações que
registram as evidências dos trabalhos executados pelo auditor
e fundamentam sua opinião e comentários, não podendo ser
confundida com simples cópias de documentos (NAG 1105).

35.

A documentação deve obedecer às técnicas de auditoria governamental e registrar as informações obtidas e os exames, as análises
e as avaliações efetuadas, evidenciando as bases das constatações do auditor, suas conclusões, opiniões e recomendações. Esta
documentação é a base de sustentação do relatório de auditoria
(NAG 4408.1).

3.2.
36.

OBJETIVOS
Os objetivos da documentação de auditoria são (NAG 4408.2):
a. Registrar os procedimentos de trabalho realizados pelo auditor
e seus resultados, demonstrando se foram executados conforme o
planejado.
b. Dar suporte necessário à opinião do auditor e respaldar o relatório de auditoria.
c. Indicar os níveis de confiança depositada no sistema de
controles internos.
d. Assegurar a qualidade dos exames.
e. Facilitar a revisão e a supervisão dos trabalhos executados,
registrando que as atividades da equipe de auditoria foram corretamente supervisionadas.
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f. Servir de fonte de informações para outros profissionais de
controle externo que não participaram dos trabalhos, servindo de
guia para as auditorias subsequentes.
g. Servir como base para a avaliação de desempenho dos auditores.
h. Servir de provas por ocasião de processos administrativos e
judiciais que envolvam os profissionais de auditoria.

3.3.
37.

ELABORAÇÃO
A documentação de cada auditoria realizada deve ser elaborada,
organizada e arquivada de forma sistemática, lógica e racional e
sua elaboração deve observar os seguintes atributos básicos (NAG
4408.4 e 4408.9):
a. Escorreitos: as evidências devem ser registradas sem rasuras
ou emendas que possam prejudicar o seu correto entendimento e
credibilidade.
b. Objetivos: as evidências devem ser registradas em correspondência direta ao objeto dos trabalhos, sem distorções, com
imparcialidade e isenção, focando os fatos como constatados. Não
devem registrar dúvidas, obscuridades ou incertezas que possam
causar várias interpretações. Devem ainda ser de fácil entendimento, permitindo que qualquer pessoa prudente seja conduzida
às mesmas conclusões a que chegou o auditor.
c. Concisos: as informações devem ser registradas de forma
precisa e de fácil entendimento, sem a necessidade de explicações
adicionais e sem detalhes desnecessários.
d. Claros: as evidências devem ser registradas de forma lógica,
cronológica, bem ordenada e que possibilitem claro entendimento.
e. Completos: devem incluir todos os dados e informações suficientes, relevantes, materiais, fidedignos, úteis ou necessários.
As evidências devem ser descritas de forma acabada, terminativa,
sem faltar nenhum conteúdo ou significado.
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f. Exatos: as evidências devem possuir informações precisas e
detalhes importantes e cálculos matemáticos corretos, sem erros
ou omissões.
g. Conclusivos: as informações registradas devem permitir a
formação de opinião sobre os trabalhos realizados.

3.4.

CONTEÚDO

38.

A documentação de auditoria deve registrar os procedimentos
executados e a evidência obtida e apoiar a comunicação dos resultados da auditoria (ISSAI 100-42).

39.

Os auditores devem preparar documentação de auditoria que
seja suficientemente detalhada para fornecer uma compreensão
clara do trabalho realizado, da evidência obtida e das conclusões
alcançadas, que possibilite a um auditor experiente, sem nenhum
conhecimento prévio da auditoria, entender a natureza, a época, o
escopo e os resultados dos procedimentos executados (ISSAI 100-42;
NAG 4408.9.9).

40.

Da mesma forma, a documentação de auditoria deve ser preparada
de modo a possibilitar que outro auditor governamental, sem
contato anterior com o trabalho desenvolvido, possa utilizá-la
no futuro, sem dúvidas quanto às conclusões alcançadas e sobre
como foram executados os exames (NAG 4408.9.9.1).

41.

A documentação de auditoria deve atender ao disposto nas NAG
4408.9.2 a 4408.9.6 e 4408.9.12, relacionadas a seguir:
a. deve incluir as conclusões obtidas nos exames de cada área
auditada, guardando conformidade com os procedimentos e critérios utilizados;
b. deve evidenciar os procedimentos de auditoria governamental
adotados, na sua extensão e profundidade;
c. não deve incluir dados e informações desnecessários à emissão
da opinião ou de comentários do auditor;
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d. deve conter todos os dados e elementos que amparem as informações apresentadas nos relatórios;
e. deve incluir, quando elaborada pelo auditor, dados para fácil
identificação de: logomarca do TCMRJ, data de elaboração, período
examinado, responsáveis pela sua elaboração, responsáveis pela
revisão ou supervisão, nome do órgão/entidade, tipo de exame
realizado, título e código ou referência que esclareçam a natureza
do exame; e
f. deve ser codificada de maneira a possibilitar que as informações
nela contida sejam facilmente localizadas e entendidas1.
42.

Nos casos em que forem utilizadas cópias de documentos, ou
quando se tratar de documentação elaborada por terceiros,
deverão ser feitas observações, anotações, demonstrações, vistos
e o que mais couber para sua correlação com o relatório/matriz de
achados e pronta localização nos arquivos.

43.

Todo o trabalho realizado deve ser documentado tempestivamente e, após completar os procedimentos de auditoria, o auditor
revisará a documentação de auditoria para determinar se o objeto
foi suficiente e adequadamente auditado. A documentação deve
estar pronta e em condições de ser arquivada na data do encerramento dos trabalhos (ISSAI 40 – pg.41; ISSAI 100-50; NAG 4408 e 4408.9.10;
NBASP nível 1 – 51).

3.5.
44.

TIPOS DE DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA
Sendo a documentação de auditoria o principal meio de prova, em
que são registradas todas as evidências obtidas pelos auditores, e
por existirem diversas transações e entes a serem examinados, há
uma extensa gama de modelos e tipos.

1. A codificação dos documentos de auditoria será oportunamente elaborada e divulgada 24
pelo Tribunal.
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3.5.1. Quanto à Origem/Fonte
45.

A documentação de auditoria pode ser tipificada, quanto à origem/
fonte, nos termos da NAG 4408.11:
a. Elaborada pelo auditor: documentação de auditoria que registra
as evidências obtidas e que é preparada pelo próprio profissional,
à medida que analisa os diversos eventos e transações do ente,
programa ou sistema auditado, com o objetivo de ter um registro
do serviço por ele executado.
b. Elaborada por terceiros: documentação de auditoria que
registra as evidências obtidas e que é preparada pelo órgão/
entidade ou por outros que não sejam ligados aos trabalhos de
auditoria, a qual pode ser subdividida em:
b.1 Elaborada por solicitação direta do auditor: é a documentação de auditoria preparada pelo órgão/entidade a pedido
do auditor e de uso específico para atender a um determinado
procedimento de auditoria (ex.: cartas de confirmação de
terceiros ou circularização, resumo de movimentação de bens
permanentes e de dívidas de longo prazo).
b.2 Elaborada no exercício das atividades do órgão/entidade:
as demais documentações de auditoria solicitadas ao órgão/
entidade, que também são utilizadas para registrar ou
evidenciar o trabalho executado, suportar as conclusões e
fundamentar a opinião.

3.5.2. Quanto ao Conteúdo
46.

Por sua vez, quanto à natureza do seu conteúdo, a documentação
de auditoria se classifica, nos termos das NAG 4408.7.1 e 4408.7.2,
em:
a. Conteúdo permanente: abrange informações de caráter
contínuo, utilizados por período de tempo superior a um exercício,
para uso atual ou futuro. Normalmente, seu conteúdo é composto
de elementos da estrutura organizacional, legislação e negócios
do órgão/entidade; planos e metas de longo prazo; contratos e
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ajustes importantes; atas, planos de contas, normas e rotinas. As
informações constantes desse conteúdo servirão de subsídios para
os próximos trabalhos de auditoria.
b. Conteúdo corrente: envolve documentação relativa à execução
de cada auditoria. No seu conteúdo encontram-se: registros do
planejamento e da execução dos trabalhos; cópias de demonstrações, resumos, balancetes e fluxos de transações; programas
de auditoria e documentos detalhados para cada área auditada;
documentos de análises, entrevistas, questionários, fluxogramas
para avaliação do sistema de controles internos (SCI); carta de
confirmação; cartas de advogados ou procuradores jurídicos,
entre outros documentos comprobatórios das evidências.

3.6.

DESTINAÇÃO E GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO DE
AUDITORIA
A documentação de auditoria é de propriedade exclusiva do TCMRJ
e deverá ser arquivada pelo prazo mínimo de cinco anos, contado a
partir da data de julgamento ou apreciação definitiva da auditoria
relacionada, independentemente de ter sido realizada pela equipe
de servidores ou por contratados para atividades de apoio (ISSAI

47.

40-pg.14; NAG 4408.5; NBASP nível 1- 52/54).

Independentemente do meio de sua elaboração, a documentação
de auditoria deve ser organizada e agrupada segundo sua finalidade, em pastas e arquivos físicos ou mídia digital, apropriados,
conforme a natureza do conteúdo (NAG 4408.7).

48.

3.7.
49.

CONFIDENCIALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO DE
AUDITORIA
O auditor somente deve manter, respeitar e assegurar o sigilo
relativo às informações obtidas em razão do seu trabalho, não
divulgando para terceiros, salvo quando houver obrigação legal ou
judicial de fazê-lo (NAG 3500).
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PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA

50.

Conforme visto, os diferentes tipos, fases e tarefas de auditoria
podem dar origem a papéis de trabalho variados, devendo refletir
as situações concretas examinadas, as peculiaridades do objeto e a
necessidade de evidenciação do trabalho desenvolvido.

51.

Todavia, não compõe o escopo deste Manual a especificação de
normas ou regras mais detalhadas sobre a forma e o conteúdo
da documentação de auditoria, uma vez que tais definições serão
objeto, oportunamente, de boletins específicos.

52.

De todo modo, devem ser observadas as diretrizes deste manual,
em especial no que tange ao disposto nos subitens 3.2, 3.3 e 3.4,
cabendo ao auditor determinar, em cada situação concreta, a
extensão, forma e conteúdo da documentação de auditoria.
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PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS DE AUDITORIA

53.

Os procedimentos de auditoria são as ações sistematicamente
ordenadas, em sequência racional e lógica, a serem executadas
durante os trabalhos, indicando ao auditor o que e como fazer
para realizar seus exames, pesquisas e avaliações, e como obter
as evidências comprobatórias necessárias para a consecução dos
objetivos dos trabalhos e para suportar a sua opinião (NAG-1118).

54.

Assim, procedimentos de auditoria consistem no detalhamento,
passo a passo, das ações necessárias para obtenção e tratamento
de informações. Por sua vez, as técnicas de auditoria servem de
base aos procedimentos, que são o seu desdobramento prático.

55.

Por exemplo, uma técnica de auditoria é a “entrevista” que,
conforme será visto adiante, consiste na elaboração de perguntas
realizadas pessoalmente para obtenção de informações sobre o
objeto auditado. Por sua vez, as atividades relacionadas à “seleção
criteriosa dos entrevistados a partir da análise das atribuições e
responsabilidades, agendamento de dia para o encontro, preparação de papel de trabalho para registro da conversa e elaboração
das perguntas” constituem os procedimentos necessários para a
aplicação da técnica no contexto de uma auditoria específica.

56.

A seguir, apresentam-se algumas das técnicas mais utilizadas na
atividade de auditoria.

4.1.
57.

INSPEÇÃO FÍSICA
Ato físico de verificação, atento e minucioso do objeto (ex. bens
móveis e imóveis) sob exame, dentro ou fora das instalações do
ente auditado, observando-o no seu aspecto estrutural, com o
objetivo precípuo de constatar a sua existência, características,
autenticidade ou condições físicas (NAG 4402.2.6).

33

34

MANUAL DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL

4.2.

PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS DE AUDITORIA

OBSERVAÇÃO DIRETA

58.

É o processo de visitação e acompanhamento técnico, no qual
o próprio auditor observa, in loco, atenta e minuciosamente,
sistemas ou processos operacionais da Administração Pública,
ou ainda atividades dos gestores, administradores, servidores,
empregados ou representantes de um órgão/entidade, no
ambiente interno ou externo, objetivando, precipuamente, verificar o seu funcionamento (NAG 4402.2.7).

59.

Enquanto a inspeção física é aplicada para situações estáticas
(equipamentos, instalações e infraestrutura em geral), a observação direta é utilizada para situações dinâmicas (prestação de
serviços, execução de processos, execução de procedimentos de
controle interno).

4.3.

Consiste em apurar, demonstrar, corroborar e concorrer
para provar, acima de qualquer dúvida cabível, a validade e
autenticidade de uma situação, documento ou atributo, ou
a responsabilidade do universo auditado, por meio de provas
obtidas em documentos integrantes dos processos administrativo,
orçamentário, financeiro, contábil, operacional, patrimonial ou
gerencial do órgão/entidade no curso normal de sua atividade
e dos quais o auditor se vale para evidenciar suas constatações,
conclusões e recomendações (NAG 4402.2.4).

60.

4.4.
61.

EXAME DOCUMENTAL

ENTREVISTA
A entrevista consiste na elaboração de perguntas realizadas
pessoalmente, na forma de conversação individual ou em grupo,
devendo ser o resultado registrado em papéis de trabalho devidamente referenciados. É importante que as pessoas entrevistadas
sejam selecionadas cuidadosamente, observando-se o grau de
pertinência, validade e confiabilidade na perspectiva dos objetivos
da coleta de informações.
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A entrevista serve para ampliar o conhecimento sobre o objeto
auditado, tomar contato com a percepção de gestores sobre o
aspecto examinado e investigar indícios de irregularidades e
fraudes, sendo útil, ainda, para coletar informações preliminares
na fase de definição do objetivo da auditoria.

62.

4.5.

INDAGAÇÃO ESCRITA
Consiste na formulação e apresentação de questões, geralmente
por intermédio de ofício ou requerimento de informações, com
o objetivo de obter a manifestação formal do respondente. Essa
manifestação buscará:

63.

a. a confirmação de lacunas constatadas por intermédio de outras
técnicas de auditoria; e
b. explicações e justificativas sobre os fatos apontados para decidir
sobre a pertinência e aumentar a consistência do achado.

4.6.

Conjunto de procedimentos técnicos utilizados para comparar
uma amostra do universo com diferentes fontes de informações,
a fim de se certificar da igualdade entre ambos e, quando for o
caso, identificar as causas das divergências constatadas, avaliando
ainda o impacto dessas divergências nas demonstrações e relatórios do órgão/entidade (NAG 4402.2.3).

64.

4.7.
65.

CONCILIAÇÃO

CONFIRMAÇÃO EXTERNA OU CIRCULARIZAÇÃO
Visa obter de terceiros, internos ou externos à Administração,
informações sobre a legitimidade, regularidade e exatidão do
universo ou de amostras representativas, mediante sistema válido
e relevante de comprovação, devendo ser aplicado sobre posições
representativas de bens, direitos e obrigações do órgão/entidade
(NAG 4402.2.8).
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4.8.

REVISÃO ANALÍTICA
São análises de informações por meio de comparações matemáticas simples, de aplicação de técnicas estatísticas plausíveis, de
exames de flutuações horizontais ou verticais e da utilização de
índices de análise de balanços. Os procedimentos de revisão analítica incluem, ainda, as relações entre dados financeiros obtidos
e o padrão previsto, bem como informações relevantes de outras
naturezas, como custos com folha de pagamento e número de
empregados, impostos arrecadados com número e faixa de contribuintes (NAG 4402.2.12).

66.

4.9.
67.

PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS DE AUDITORIA

EXAME E COMPARAÇÃO DE LIVROS E REGISTROS
Estabelece o confronto, o cotejamento, a comparação de registros
e documentos para a comprovação da validade e autenticidade do
universo, população ou amostra examinada (NAG 4402.2.2).

4.10. RECÁLCULO OU CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS
68.

Verifica a concordância entre os resultados, coerência de cifras e
dados no contexto de sua própria natureza, mediante verificação
da exatidão das somas, deduções, produtos, divisões, sequências
numéricas, adequada aplicação de taxas, entre outras, mesmo
quando são processados eletronicamente, refazendo-se, sempre
à base de teste, os cálculos efetuados pelo órgão/entidade (NAG
4402.2.9).

4.11. REEXECUÇÃO
69.

Envolve a execução independente, pelo auditor, de procedimentos
ou controles que foram originalmente realizados como parte do
controle interno do órgão/entidade (NAG 4402.2.11).
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4.12. OUTRAS TÉCNICAS
70.

Além das técnicas de auditoria já descritas, outras podem vir a ser
utilizadas, a depender da peculiaridade e do grau de complexidade
da situação encontrada.

71.

Existem técnicas próprias da auditoria operacional, tais como
mapeamento de processos, matriz SWOT 2, pesquisa, mapa de
produto, benchmarking, marco lógico, árvore de problemas e
análise RECI3, que serão abordadas em manual específico.

2. Ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente). O termo
SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas
(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).
3. Ferramenta que ajuda a identificar quem é responsável pelas atividades desenvolvidas,
quem as executa, quem é consultado e quem é informado, seja no âmbito limitado de uma
equipe de trabalho, seja em relação a um órgão, entidade ou programa. As iniciais RECI correspondem, em inglês, à sigla RACI, proveniente das seguintes das iniciais palavras do idioma
inglês: Responsable, Accountable, Consulted e Informed.
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5.
72.

CONCEITO E FASES DA AUDITORIA

CONCEITO E FASES DA AUDITORIA
Em geral, a auditoria do setor público pode ser descrita como um
processo sistemático de obter e avaliar objetivamente evidência
para determinar se informação ou as condições reais de um objeto
estão de acordo com critérios estabelecidos. Ela é essencial, pois,
fornece aos órgãos legislativos e de controle, bem como aos
responsáveis pela governança e ao público em geral, informações e avaliações independentes e objetivas acerca da gestão e do
desempenho de políticas, programas e operações governamentais
(ISSAI 100-18).

73.

O trabalho de auditoria governamental é realizado em quatro
etapas principais: planejamento, execução, relatório e monitoramento. Em cada uma dessas etapas, os auditores, assim
como aqueles que exercem funções de supervisão e revisão, têm
responsabilidades e atribuições específicas a cumprir, conforme
descritas nas normas internacionais e nacionais de auditoria e nos
termos deste manual.
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6.

6.1.

PLANEJAMENTO DE AUDITORIA

PLANEJAMENTO DE AUDITORIA

INTRODUÇÃO

74.

Todas as auditorias devem ser devidamente planejadas com o
objetivo de garantir que a sua execução seja de alta qualidade e que
os trabalhos sejam realizados tempestivamente e de forma econômica, eficiente, eficaz, efetiva e oportuna (NAG 4300 e ISSAI 3000/3.3).

75.

Dependendo do tipo de auditoria, quanto à sua finalidade (subitem
1.3), o planejamento pode apresentar elementos próprios relacionados às características do trabalho, que serão oportunamente
abordados em manuais específicos.

76.

De todo modo, os princípios gerais e diretrizes do planejamento
deverão ser aplicados em todos os trabalhos de auditoria do
TCMRJ.

6.2.

CONCEITO
O planejamento é a primeira etapa da auditoria e envolve aspectos
estratégicos e operacionais, sendo o momento em que são estabelecidas a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames, bem
como determinados os prazos e outros recursos necessários para
que os trabalhos sejam eficientes, eficazes e efetivos (NAG 4300 e

77.

ISSAI 100-48).

6.3.

ASPECTOS ESTRATÉGICOS

78.

No nível estratégico, o planejamento deve definir o objetivo, o
escopo e a abordagem da auditoria.

79.

O objetivo refere-se àquilo que a auditoria busca alcançar,
deixando claro o que se pretende esclarecer com a fiscalização. A
partir do objetivo claro, define-se o escopo.
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80.

O escopo compreende a soma dos fatores relacionados ao período
abrangido, às características dos objetos analisados, aos pontos
específicos das amostras definidas, às fases dos procedimentos
executados, aos critérios e outros elementos que possam servir de
parâmetro para o trabalho de auditoria.

81.

O escopo refere-se ao objeto e aos critérios que os auditores utilizarão para avaliá-lo, devendo estar diretamente relacionado com
o objetivo (ISSAI 100-48).

82.

A abordagem descreverá a natureza e extensão dos procedimentos
a serem aplicados para reunir evidências de auditoria (ISSAI 100-48).

83.

Da mesma sorte, o planejamento deve ser elaborado, estrategicamente, para reduzir os riscos de auditoria a um nível
aceitavelmente baixo (ISSAI 100-48).

6.4.

ASPECTOS OPERACIONAIS

84.

Operacionalmente, o planejamento implica em estabelecer um
cronograma para a auditoria e em definir a natureza, época e
extensão dos procedimentos a serem executados (ISSAI 100-48).

85.

Durante o planejamento, os auditores, com o auxílio do supervisor, devem distribuir as tarefas entre os membros da equipe de
modo apropriado e identificar outros recursos que possam ser
necessários, tais como a identificação da necessidade de especialistas em uma determinada matéria e sua eventual contratação
(ISSAI 100-48).

86.

Nesse sentido, o planejamento de auditoria deve sempre considerar o ambiente no qual serão desenvolvidos os trabalhos e as
possibilidades de alterações nas condições de obtenção dos resultados planejados (NAG 4303).

87.

Na mesma linha, é desejável que o planejamento envolva avaliações acerca da confiança que pode ser depositada no sistema de
controle interno, incluindo o resultado dos trabalhos do órgão
central de controle interno e das auditorias internas, a fim de
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avaliar os riscos e determinar a relevância e materialidade dos
assuntos a serem auditados (NAG 4309.1).

6.5.

CARACTERÍSTICAS E ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO
O planejamento é um processo iterativo que ocorre ao longo de
toda a auditoria e não apenas uma fase isolada, mas um processo
contínuo que deve ser responsivo a mudanças significativas nas
circunstâncias e condições. Portanto, pode-se afirmar que o
planejamento deve ser dinâmico, contínuo e flexível (NAG 4306 e

88.

ISSAI 100-48).

O planejamento consiste das seguintes atividades:

89.

a. análise preliminar do objeto de auditoria;
b. identificação do objetivo e do escopo da auditoria;
c. elaboração da matriz de planejamento;
d. validação da matriz de planejamento;
e. preparação preliminar de papéis de trabalho; e
f. elaboração do programa de auditoria.

6.6.

ANÁLISE PRELIMINAR DO OBJETO DE AUDITORIA

90.

A análise preliminar consiste no levantamento de informações
relevantes sobre o objeto auditado para adquirir-se o conhecimento necessário à formulação das questões de auditoria que
serão examinadas pela equipe.

91.

A compreensão do objeto da auditoria permite identificar riscos e
pontos críticos existentes e é indispensável à definição do objetivo
e do escopo da auditoria.

92.

A equipe deve realizar investigação preliminar dos controles
internos e dos sistemas de informação, assim como dos aspectos
legais considerados significativos no contexto da auditoria.
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A avaliação dos controles internos deve ser considerada na estimativa do risco de auditoria, que consiste na possibilidade de o
auditor chegar a conclusões equivocadas ou incompletas. Sempre
que relevante, o resultado dessa avaliação deve ser registrado no
programa de auditoria (TCU, 2010).

93.

6.7.

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO E DO ESCOPO DA
AUDITORIA

94.

De acordo com o conhecimento construído durante a análise
preliminar do objeto de auditoria a equipe deverá definir o seu
objetivo e escopo, a partir dos quais serão elaboradas as questões
de auditoria a serem investigadas.

95.

A questão de auditoria é o elemento central na determinação do
direcionamento dos trabalhos de auditoria, das metodologias e
técnicas a adotar e dos resultados que se pretende atingir (TCU,
2010).

96.

As questões apresentam-se em forma de pergunta e devem
englobar os diferentes aspectos que compõem o escopo da auditoria, com vistas à satisfação do objetivo.

97.

Somente após a identificação do objetivo e do escopo e a definição
das questões de auditoria, a equipe estará apta a elaborar a matriz
de planejamento.

6.8.

ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO

98.

A Matriz de Planejamento é um quadro resumo das informações
relevantes de uma auditoria, tratando-se de um papel de trabalho
que organiza e sistematiza toda a etapa de planejamento, com o
propósito de orientar a equipe na fase de execução.

99.

É uma ferramenta de auditoria que torna o planejamento mais
sistemático e dirigido, facilitando a comunicação de decisões,
entre a equipe e os superiores hierárquicos, em relação à metodologia adotada, bem como auxiliando na condução dos trabalhos
de campo. A matriz de planejamento é um instrumento flexível e
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o seu conteúdo pode ser atualizado ou modificado pela equipe à
medida que o trabalho de auditoria progride (TCU, 2012; TCEBA, 2000).
100.

A matriz integra, conforme será visto no parágrafo 119, o programa
de auditoria, contendo alguns dos elementos essenciais que o
definem.

101.

Destaca-se que, dependendo do tipo de auditoria, o planejamento
pode apresentar elementos próprios relacionados às características do trabalho, que podem se refletir em diferentes modelos
de matriz. Contudo, os seguintes elementos básicos deverão estar
sempre presentes:

102.

Questões de auditoria: As questões são as perguntas a serem
respondidas para esclarecer o objetivo de auditoria e dar suporte
às suas conclusões. Ao formular as questões de auditoria, a equipe
está, ao mesmo tempo, estabelecendo com clareza o foco de sua
investigação e os limites e dimensões que deverão ser observados
durante a execução da auditoria.

103.

Nesse sentido, a adequada formulação das referidas questões é
fundamental para o sucesso da auditoria, uma vez que terá implicações nas decisões quanto aos tipos de informações que serão
obtidas, aos procedimentos de auditoria a serem empregados, às
análises que serão efetuadas e, por fim, às conclusões que serão
alcançadas.

104.

Na elaboração das questões de auditoria deve-se levar em conta
os seguintes aspectos: (i) clareza e especificidade; (ii) uso de
termos que possam ser definidos e mensurados; (iii) viabilidade
investigativa (possibilidade de ser respondida); (iv) articulação e
coerência (o conjunto das questões elaboradas deve ser capaz de
esclarecer o problema de auditoria previamente identificado).

105.

Informações requeridas: a partir das questões de auditoria, será
necessário identificar as informações que devem ser obtidas pela
equipe de auditoria para respondê-las, sendo escritas na forma
afirmativa.
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106.

Neste campo deve-se descrever com clareza o dado que se
pretende obter, que não se confunde, por exemplo, com os documentos ou sistemas onde se encontra, que, no caso, seriam as
fontes de informação.

107.

Fontes de informação: para cada informação requerida, deverá
ser citada pelo menos uma fonte, preferencialmente formal e
oficial, que poderá ser um documento, local ou pessoa (física ou
jurídica) de onde se deverá obter a informação (exemplos: atas,
documentos, contratos, editais, planos estratégicos, relatórios
de gestão, sistemas e bases de dados informatizadas, legislação,
bibliografia especializada, etc.).

108.

Técnicas de auditoria: são o conjunto de processos e ferramentas
operacionais de que se serve o auditor para a obtenção das evidências e encontram-se relacionadas nos subitens 4.1 a 4.12 deste
manual.

109.

Procedimentos de auditoria: Os procedimentos são ações sistematicamente ordenadas em sequência racional e lógica, indicando
como serão executados os trabalhos.

110.

É importante que sejam detalhados em nível que permita a outro
auditor, que não conheça profundamente a área fiscalizada, aplicá-los sem necessidade de pesquisas adicionais.

111.

Deve ser elaborado pelo menos um procedimento para cada informação requerida, detalhando-o em tarefas, sendo recomendável a
menção às técnicas de auditoria que serão utilizadas.

112.

É necessário que o procedimento seja suficientemente detalhado
(que documentos deverão ser examinados e como as informações
requeridas mencionadas serão tratadas) para verificar o atendimento do critério.

113.

Possíveis achados: neste campo devem ser esclarecidas, com o
maior grau de detalhamento possível, as conclusões ou resultados
que podem ser alcançados a partir da auditoria. Destaca-se a
importância do preenchimento correto deste campo, sendo certo
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que para cada questão de auditoria sempre deve haver pelo menos
um possível achado.

6.9.

VALIDAÇÃO DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO

114.

A matriz de planejamento, após concluída pela equipe de auditoria, deve ser revisada e aprovada pelo supervisor, antes do início
da etapa de execução da auditoria.

115.

Esse processo de validação tem por objetivos específicos:
a. conferir a lógica da auditoria e o rigor da metodologia aplicada,
questionando as fontes de informação, a estratégia e o método de
análise a ser utilizado, em confronto com os objetivos da auditoria;
b. orientar e aconselhar a equipe de auditoria sobre a abordagem a
ser adotada na auditoria; e
c. assegurar a qualidade do trabalho e alertar a equipe sobre falhas
no seu desenvolvimento/concepção.

6.10. PREPARAÇÃO PRELIMINAR DE PAPÉIS DE TRABALHO
116.

A fase de planejamento é o momento adequado para a elaboração
dos primeiros papéis de trabalho (consoante as diretrizes do item
3 deste manual).

117.

Uma vez definida e validada a matriz de planejamento, passa-se
à elaboração dos instrumentos de coleta de dados que serão utilizados durante a execução da auditoria, os quais consistem em
documentação de auditoria que será preenchida ou completada
durante os trabalhos de campo, tais como questionários, roteiros
de entrevistas, checklists, planilhas, modelos etc.

6.11. ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE AUDITORIA
118.

O resultado do planejamento de auditoria deve ser formalmente
registrado por meio do documento denominado programa de
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auditoria, que torna explícita a metodologia do trabalho de planejamento.
119.

O programa de auditoria se apresenta na forma do Anexo 11.12,
devendo conter ainda, como parte integrante, a matriz de planejamento (Anexo 11.8).

120.

O programa de auditoria, devidamente revisado pelo auditorlíder e pelo supervisor, será encaminhado para aprovação do
Inspetor Geral/Coordenador, que dará ciência ao Secretário-Geral
de Controle Externo (NAG 4306.1; ISSAI 100-48).

121.

Sempre que fatos supervenientes recomendarem, antes ou
durante o desenvolvimento dos trabalhos, o programa de auditoria deve ser revisado e atualizado pela equipe de auditoria, com a
necessária ratificação pelo supervisor (NAG 4306.1; ISSAI 100-48).

7
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122.

A execução é a etapa da auditoria destinada à reunião de evidências para respaldar os achados e conclusões da equipe. É nesse
momento que são desenvolvidos os trabalhos de campo, executando os procedimentos de auditoria delineados no planejamento.

123.

A execução dos trabalhos de auditoria deve ser um processo
contínuo de obtenção, reunião, análise, interpretação, avaliação
e registro de informações, determinando as causas e identificando
os efeitos das deficiências, falhas e irregularidades detectadas
(NAG 4401 adaptada).

As principais atividades realizadas durante a execução são:

124.

a. desenvolvimento dos trabalhos de campo, a partir da aplicação
dos procedimentos de auditoria;
b. análise dos dados coletados e desenvolvimento das constatações ou achados de auditoria, mediante apreciação dos respectivos
critérios, causas e efeitos (NAG 4407.2 adaptada);
c. elaboração e validação da matriz de achados;
d. obtenção da opinião do ente auditado, quando aplicável

(NAG

4407.3); e

e. desenvolvimento de conclusões e propostas de encaminhamento (NAG 4407.4).

7.1.

ACHADOS DE AUDITORIA

125.

Os achados de auditoria são as descobertas do auditor que fundamentam as suas conclusões e as propostas de encaminhamento.

126.

Quando a comparação entre o critério aplicável e a situação
existente é discrepante, verifica-se a existência de achado de
auditoria, que se compõe dos seguintes atributos: critério (o que
deveria ser); condição (o que é); causa (origem da divergência
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entre a condição e o critério); efeito (consequências da situação
encontrada).
Quando trabalhados pela equipe, os achados devem ser tratados
de modo que sejam, simultaneamente:

127.

a. pertinentes;
b. relevantes;
c. confiáveis e adequadamente documentados;
d. bastantes para amparar as conclusões; e
e. convincentes para todos que detenham um mínimo grau de
conhecimento do assunto (TCDF, 2011).
O desenvolvimento dos achados representa o resultado do
trabalho da auditoria, sendo importante que estejam adequadamente desenvolvidos e suficientemente evidenciados.

128.

7.2.

OBTENÇÃO DE EVIDÊNCIAS

129.

A Evidência de auditoria é qualquer informação utilizada pelo
auditor para comprovar que o objeto está ou não em conformidade com os critérios aplicáveis. As evidências podem tomar
várias formas, tais como registros de transações e comunicações
externas (em papel ou meio eletrônico), observações feitas pelo
auditor e testemunho oral ou escrito de agentes do órgão/entidade
auditada (ISSAI 100).

130.

A equipe deve determinar a quantidade e o tipo de evidências
necessárias para atender aos objetivos da auditoria de forma
adequada. Para isso, é necessário que as evidências tenham alguns
atributos. São eles (TCU, 2010):
a. validade: a evidência deve ser legítima, ou seja, baseada em
informações precisas e confiáveis;
b. confiabilidade: para obter evidências confiáveis, é importante considerar que: é conveniente usar diferentes fontes; é
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interessante usar diferentes abordagens; fontes externas, em
geral, são mais confiáveis que internas; evidências documentais
são mais confiáveis que orais; evidências obtidas por observação
direta ou análise são mais confiáveis que aquelas obtidas indiretamente (NAG 4409.2);
c. relevância: a evidência é relevante se for relacionada, de forma
clara e lógica, aos critérios e objetivos da auditoria (NAG 4409.1);
d. suficiência: a quantidade e qualidade das evidências obtidas
devem persuadir o leitor de que os achados, as conclusões e as
propostas de encaminhamento estão bem fundamentados. Quanto
maior a materialidade do objeto, o risco e o grau de sensibilidade
do auditado a determinado assunto, maior será a necessidade de
evidências mais robustas (NAG 4409.3).
É imprescindível que, na fase de execução, a equipe de auditoria
desenvolva os achados de forma estruturada e correlacionada com
as respectivas evidências. No âmbito do TCMRJ, o instrumento que
facilita essa atividade é a matriz de achados.

131.

7.3.

MATRIZ DE ACHADOS

132.

A matriz de achados deve ser preenchida durante a fase de
execução da auditoria, à medida que os achados vão sendo constatados. Trata-se de papel de trabalho cujo objetivo é evidenciar
a relação lógica entre os achados de auditoria, a situação encontrada, os respectivos critérios, as causas identificadas, os efeitos
incorridos e as propostas de encaminhamento.

133.

Desse modo, a matriz de achados, tal qual a matriz de planejamento, constitui ferramenta essencial para subsidiar os trabalhos
de campo, pois agrega, de forma lógica e estruturada, os principais
elementos que nortearão a elaboração do relatório de auditoria,
propiciando a compreensão dos achados e seus elementos constitutivos pelos integrantes da equipe de auditoria.

134.

Por sua vez, assim como foi tratado em relação à matriz de planejamento (parágrafo 75), é importante ter em mente que o trabalho
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de execução pode apresentar características bastante específicas e se refletir em modelos diferentes de matriz de achados, a
depender dos tipos de auditoria (item 1), ressaltando-se que esta
matriz é opcional para as visitas técnicas.
135.

De todo modo, os campos mínimos que devem compor a matriz de
achados no TCMRJ são os seguintes:

Situação Encontrada
136.

Nesse campo, o auditor deve descrever toda a situação existente,
de forma clara o suficiente para a compreensão do caso concreto e
do achado em todos os seus aspectos.

137.

É importante destacar que haverá casos em que alguns elementos
do achado (objetos, critérios, evidências, causas e efeitos), apesar
de destacados em campos específicos da matriz, poderão integrar
também o campo Situação Encontrada, na profundidade adequada
para a sua caracterização.

138.

É essencial, ainda, a indicação do período de ocorrência e do
período a que se referem os fatos, mesmo que coincidam com o
período total sob exame. Essa informação é fundamental para a
vinculação das impropriedades, irregularidades ou ilegalidades
às contas do respectivo ano e para possibilitar a sua eventual
associação aos responsáveis. Portanto, na descrição da situação
encontrada, não é suficiente mencionar, por exemplo, o ano da
celebração de instrumento ou da realização do certame licitatório, sendo essencial destacar com a máxima precisão possível o
período em que se constatou o desvio em relação ao critério.

139.

Em contraposição, na descrição da situação encontrada não
cabe mencionar os procedimentos de auditoria realizados para
a obtenção do achado, uma vez que o registro destes consta de
campo próprio da matriz de planejamento.

Objeto do Achado
140.

Preliminarmente, cumpre observar que este campo nem sempre
encontra-se presente nas auditorias operacionais, dadas as
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peculiaridades de sua metodologia, devendo, contudo, constar nas
auditorias financeiras e de conformidade.
141.

Nesse campo devem ser indicados os objetos nos quais o achado
foi constatado, que não devem ser confundidos com o objeto da
auditoria (item 6.6). A indicação dos objetos deve conter, sempre
que possível: o número do documento ou processo, o ano e uma
breve descrição do assunto a que este se refere.

142.

Exemplos de tipos de objetos: aditivo de contrato, aditivo de
convênio, ata, base de dados, contrato, convênio, edital, folha de
pagamento, inventário, orçamento, processo (autos), processo
de dispensa, processo de inexigibilidade, processo licitatório,
projeto, programa, sistema, etc.

Critérios de Auditoria
143.

Os critérios constituem o padrão normativo ou operacional,
representado por normas legais, regulamentos aplicáveis ou
boas práticas, que permite aos auditores a verificação da situação
encontrada no ente auditado.

144.

Tratam-se, portanto, das referências usadas para a avaliação, que
podem depender de uma série de fatores, relacionados aos objetivos
e ao tipo de auditoria. Critérios podem ser bastante específicos ou
mais gerais e podem ser extraídos de várias fontes (ISSAI 100.27).

145.

Exemplos de critérios de auditoria: legislação, normas, jurisprudência, entendimento doutrinário, normativos internos,
pareceres, portarias, regulamentos, resoluções e súmulas ou,
ainda, no caso de auditorias operacionais, referenciais aceitos
e/ou tecnicamente validados para o objeto sob análise, como
padrões e boas práticas, etc.

Evidências
146.

Conforme tratado no item 7.2, as evidências de auditoria são os
elementos de convicção dos trabalhos efetuados pelo auditor,
devidamente documentados e que devem ser adequados, relevantes e razoáveis para fundamentar a opinião e as conclusões.
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Trata-se dos elementos que comprovam que a situação encontrada (condição) está ou não de acordo com os critérios (NAG 1113 e
TCDF, 2011).
147.

Na indicação das evidências é necessário registrar de forma
precisa o local ou elemento do(s) documento(s) trabalhado(s) na
auditoria (objeto do achado), de modo a identificar com o máximo
de precisão a informação que fundamenta a opinião da equipe.

148.

Quando aplicável, a anotação neste campo deve conter remissão às
folhas do processo onde se encontram as evidências que suportam
o achado. Nas folhas referidas, destacar sempre que possível os
termos que a equipe deseja ressaltar, para facilitar leitura posterior.

149.

Nos casos em que a equipe de auditoria se deparar com a falta
de evidências apropriadas e suficientes para suportar o possível
achado, deve-se verificar se o resultado é devido a falhas na
estratégia metodológica adotada na execução ou se decorre de
deficiências no próprio objeto auditado. No primeiro caso, pode
ser necessário modificar a estratégia e seu escopo para aprofundar
as investigações; no segundo caso, os problemas identificados (a
exemplo de falhas dos controles internos ou problemas operacionais e estruturais da auditada) são, de fato, os próprios achados de
auditoria.

Causas
150.

Consistem nas razões e nos motivos que levaram ao descumprimento da norma legal ou à ocorrência da condição de desempenho,
representando a origem da divergência entre a condição e o
critério. A análise e correta identificação das causas é essencial
para dar base às propostas de encaminhamento, de modo a fundamentar as ações corretivas necessárias para a solução efetiva do
problema (NAG 4111.3.3 - adaptada).

151.

Todavia, as causas podem estar fora do controle ou da influência
do gestor. Motivo este que denota a necessidade da realização de
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investigações adicionais e aplicação de julgamento profissional do
auditor para identificar tal situação.
152.

A causa de um achado é o motivo da divergência entre a situação
encontrada (caso concreto) e o critério. É, pois, o ato, o fato ou o
comportamento que contribuiu para a discrepância identificada,
não devendo ser confundido com seus efeitos ou com o achado em
si. Por exemplo, o descumprimento de normativos ou a inobservância da legislação ou de jurisprudência firmada não são causas.
As causas seriam os fatores que levaram a esse descumprimento,
enquanto causas significativas para o desvio.

153.

As informações prestadas pelo responsável podem não significar as verdadeiras causas de um achado. A equipe técnica deve
firmar sua convicção buscando evidências das causas. A obtenção
de evidências das causas, principalmente das causas subjetivas
que envolvam desvio de conduta, pode não ser possível. Nestes
casos, a equipe deve se concentrar nas causas objetivas e buscar
deficiências ou inexistências de controles que propiciaram ou não
impediram a ocorrência do achado ou, ainda, em causas subjetivas
relacionadas ao despreparo do pessoal envolvido.

Efeitos e Riscos
154.

Os efeitos de um achado são as consequências para o fiscalizado,
para o erário ou para a sociedade, resultantes da diferença entre
a situação encontrada e o critério. A análise e o registro do efeito
de cada ocorrência servem para dimensionar a relevância e a
gravidade do próprio achado, além de fornecer elementos para a
formulação das propostas de encaminhamento.

155.

Os efeitos são as consequências reais ou potenciais (riscos) da
diferença entre o critério preestabelecido e a condição constatada pelos auditores. São representados por fatos ou estimativas
probabilísticas que evidenciam os erros ou prejuízos identificados
e expressos, sempre que possível, em unidades monetárias ou
em outras unidades de medida que demonstrem a necessidade de
ações corretivas (NAG 4111.3.4).
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O efeito não deve ser confundido com o achado em si, por exemplo:
ilegalidade na contratação de pessoal não é efeito; o efeito seria o
prejuízo gerado pelos pagamentos indevidos. Tomando outro
exemplo, a inobservância da legislação em processos licitatórios
não é efeito; os efeitos, neste caso, poderiam ser: prejuízo ao
erário por aquisição sem escolha da proposta mais vantajosa ou
risco de aquisição de equipamentos por preços maiores que o de
mercado, de aquisições sem o devido caráter competitivo ou ainda
risco da ocorrência de aquisições que não atendam à necessidade
do fiscalizado.

Proposta de encaminhamento
157.

Nesse campo são registradas as medidas preventivas, corretivas,
processuais ou materiais que a equipe técnica avalia que o TCMRJ
deva determinar/recomendar que sejam adotadas para os achados
identificados.

158.

Todas as propostas de encaminhamento registradas no campo
devido na Matriz de Achados devem ser apresentadas no tópico
“Proposta de encaminhamento” do relatório de auditoria.

159.

As propostas de encaminhamento são as determinações e
recomendações ou outras providências pugnadas pela equipe
de auditoria para a regularização da situação inadequada. A
proposição corresponde à ação demandada ao gestor para compatibilizar a conduta aos critérios estipulados e baseia-se na relação
de causa e efeito apontada no desenvolvimento do achado. Deve
ser elaborada para suprimir as causas do achado de auditoria e
eventualmente reparar os efeitos (TCDF, 2011).

160.

Ao se formular uma proposta de encaminhamento, deve-se considerar que, em momento posterior, a sua implementação será
avaliada. Portanto, a equipe deve evitar a proposição de medidas
que impossibilitem a mensuração objetiva do seu grau de implementação. A proposição deverá ser elaborada de maneira que
as ações esperadas dos gestores sejam inequívocas, gerando
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produtos facilmente identificáveis e avaliáveis, qualitativa e
quantitativamente (TCDF, 2011).
161.

O preenchimento desse campo, antes da redação do relatório,
facilita sua elaboração e possibilita a discussão do trabalho com a
supervisão da equipe de auditoria, evitando-se assim retrabalho
(por exemplo, mudança de encaminhamento ou a profundidade
da análise).

162.

Ademais, quando pertinente, é indicado que sejam colhidos esclarecimentos e comentários dos gestores acerca das causas dos
achados e da adequação dos critérios, ainda em campo, de modo a
se evitar a ocorrência de mal entendidos que possam redundar em
desperdício de esforços.

7.4.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

163.

No início dos trabalhos de campo, a equipe realizará reunião de
apresentação com os gestores do órgão/entidade auditada ou com
representantes designados, oportunidade em que se identificará
formalmente, entregará o documento de apresentação (anexos
11.2 a 11.5) e esclarecerá os objetivos, o escopo e os critérios de
auditoria (TCEPR, 2013).

164.

A equipe de auditoria poderá requerer antecipadamente, por
escrito, os processos, documentos e informações desejados,
fixando prazo razoável para atendimento, adotando o Requerimento de Informações conforme anexo 11.6 (RITCMRJ).

165.

O requerimento deve ser entregue mediante atestado de recebimento na segunda via, a qual se constituirá em papel de trabalho.
Os documentos fornecidos pelo órgão/entidade devem identificar
quem os elaborou ou forneceu e a fonte da informação, além de
estarem legíveis, datados e assinados (TCEES, 2015).

166.

No caso de impossibilidade de atendimento imediato, a equipe
assinará prazo para apresentação dos documentos, informações
e esclarecimentos julgados necessários, comunicando o fato ao

MANUAL DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL

EXECUÇÃO DE AUDITORIAS

Secretário Municipal, ao supervisor da área ou à autoridade de
nível hierárquico equivalente, para as medidas cabíveis (RITCMRJ).
O não atendimento ou atendimento parcial das solicitações feitas
poderão ser objeto de registro do fato no relatório de auditoria em
tópico específico. Além disso, tais situações devem ser comunicadas imediatamente ao supervisor do trabalho para orientação
quanto às providências necessárias (TCEES, 2015).

167.

7.5.
168.

RESPONSABILIZAÇÃO
O objetivo de um exame de auditoria governamental é expressar
opinião ou emitir comentários sobre a adequação da matéria
examinada e, portanto, não é destinado especificamente a detectar
erros, fraudes e outras irregularidades. Entretanto, ao efetuar seus
exames e ao expressar sua opinião ou comentários, o auditor deve
estar alerta à possibilidade da existência de erros, fraudes e outras
irregularidades, que em alguns casos podem ser de tal grandeza
que afetem a posição patrimonial, econômica e financeira, assim
como as questões operacionais do órgão/entidade auditado (NAG
4101).

169.

No caso de descoberta de irregularidade, cabe ao auditor estudar
sua materialidade ou relevância e os possíveis efeitos em relação
aos resultados das transações e das operações auditadas, para a
adequada fundamentação das suas conclusões (NAG 3211).

170.

Nos casos em que os trabalhos de auditoria levarem à formulação de conclusões sobre responsabilidades de gestores e agentes
públicos, deve ser evidenciada a responsabilização daquele que
deu causa à irregularidade ou impropriedade identificada e seus
efeitos, bem como fundamentada a eventual proposta de sanção
e, conforme o caso, citação ou audiência dos responsáveis (TCEES,
2015; TCU, 2010).

171.

Os apontamentos referentes aos responsáveis devem contemplar,
para cada achado que se constitui em irregularidade, o nome/
razão social do responsável pelo desvio, sua função, a conduta por
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ele praticada, o nexo de causalidade entre a conduta e o achado,
a análise de sua culpabilidade e a proposta de responsabilização
feita pela equipe de auditoria.
172.

Nos casos em que os responsáveis não forem conhecidos, é
imprescindível que conste no Relatório de Auditoria a determinação para a tomada das providências pertinentes a sua
identificação (TCDF, 2011).
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RELATÓRIO DE AUDITORIA
O relatório é o principal produto da auditoria e constitui documento formal, técnico e obrigatório, por intermédio do qual a
equipe comunica, dentre outras informações, o objetivo, a
metodologia usada, os achados, as conclusões e a proposta de
encaminhamento (NAG 4701- adaptada).

173.

8.1.

REQUISITOS DE QUALIDADE

174.

Ao final de cada auditoria, o auditor deve preparar relatório, registrando os achados de forma adequada; seu conteúdo deve ser
fácil de entender e livre de idéias vagas e ambíguas, deve incluir
somente informações que sejam apoiadas por evidências competentes e relevantes, ser objetivo, justo e construtivo (ISSAI 100-51).

175.

Nesse sentido, os relatórios de auditoria devem ser, ainda, abrangentes e convincentes. Para ser abrangente, um relatório deve
incluir toda a informação necessária para abordar o objetivo e
as questões de auditoria, sendo suficientemente detalhado para
oferecer uma compreensão do objeto, dos achados e das conclusões da auditoria. Para ser convincente, deve ser logicamente
estruturado e apresentar uma clara relação entre o objetivo, os
critérios, os achados, as conclusões e a proposta de encaminhamento (ISSAI 300-39 adaptada).

176.

No âmbito do TCMRJ, devem-se observar os seguintes requisitos
de qualidade quando da elaboração do relatório de auditoria:
a. Clareza: a informação deve ser revelada de forma lógica, bem
ordenada, mediante linguagem impessoal, possibilitando a qualquer pessoa entendê-la, ainda que não versada na matéria (NAG
4703.1.1).
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b. Convicção: a informação deve ser isenta de incertezas ou ambiguidades, não deve expor dúvidas ou obscuridades que possam
causar várias interpretações, devendo ser exata, correta e pormenorizada. Os achados e as conclusões devem ser expostos com
firmeza. Devem ser evitadas expressões que transmitam insegurança e dúvida para o leitor (ISSAI 1/17, ISSAI 100/51, NAG 4703.1.2).
c. Tempestividade: a informação deve ser divulgada em tempo
hábil para que a adoção de medidas ou seus efeitos possam ser
tempestivos e efetivos (NAG 4703.1.3).
d. Imparcialidade: a informação deve ser fiel aos fatos, focando-os como que tenham verdadeiramente acontecido, com
neutralidade, conforme as evidências obtidas e sem a emissão de
juízo subjetivo de valor (NAG 2202 e NAG 4703.1.4, adaptado).
e. Impessoalidade: a informação deve ser relatada mediante
linguagem impessoal e razões pessoais não devem influir na apresentação de quaisquer fatos (NAG 4703.1.5).
f. Objetividade: a informação deve ser direta, útil, sem distorções,
de fácil entendimento e correspondente ao exame ou avaliação
realizada, expressando-se em linguagem de fácil compreensão e
interpretação, sem termos complexos, técnicos ou embaraçantes
(ISSAI 100/51, NAG 4703.1.5 e 4703.1.10, adaptado).

g. Concisão: a informação deve ser breve, escrita sem detalhes
desnecessários, mas de forma precisa e de fácil entendimento por
todos, sem necessidade de explicações adicionais (NAG 4703.1.6).
h. Completude: a informação, embora concisa, deve ser descrita
de forma inteira, acabada, terminativa, sem omissões ou supressões, sem faltar nenhum conteúdo ou significado (NAG 4703.1.7).
i. Conclusividade: a informação revelada deve permitir a
formação de opinião sobre os trabalhos realizados (NAG 4703.1.8).
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ESTRUTURA E CONTEÚDO

177.

Não constitui a finalidade deste Manual a especificação dos
modelos de relatório para cada tipo de auditoria; quais sejam,
operacional, financeira e de conformidade, uma vez que a estrutura específica de cada relatório será explicitada, oportunamente,
em manuais/boletins específicos.

178.

Nada obstante, devem ser observadas as diretrizes e princípios
gerais expressos neste manual na elaboração dos relatórios de
auditoria.

179.

Em regra, somente devem constar do corpo do relatório as ocorrências que gerem conclusões e propostas de encaminhamento.

180.

É importante destacar que, no âmbito do TCMRJ, a matriz de
achados é a base para a estruturação e organização do relatório
de auditoria. Não obstante, para atender a suas finalidades, o
relatório deve possuir uma estrutura formal mínima obrigatória,
tratando dos seguintes elementos:

I – SUMÁRIO
O sumário é uma listagem das principais divisões do relatório
e respectiva paginação, apresentando a organização de como o
relatório foi estruturado. É identificado pela palavra SUMÁRIO, e
inclui apenas os títulos e subtítulos das partes que lhe sucedem.
Devem ser usadas letras maiúsculas para indicar títulos primários,
bem como a grafia de inicial maiúscula para os títulos secundários, devendo ser apresentada, ao lado de cada título, a respectiva
paginação.

II – INTRODUÇÃO
Na introdução deve ser feito um registro de forma concisa daquelas
informações consideradas importantes para a compreensão da
auditoria realizada:
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a) ato que autorizou/determinou o trabalho de auditoria:
Menção ao documento que registra o ato que fundamenta a realização da auditoria.
b) Identificação das normas de auditoria aplicadas na realização
do trabalho
Os relatórios de auditoria devem incluir uma referência ao fato de
que as normas utilizadas são baseadas ou são consistentes com
as ISSAI, NAG ou NBASP relevantes para o trabalho de auditoria
realizado.
Essa referência pode ser feita declarando-se:
“A auditoria foi conduzida em conformidade com [normas], que são
baseadas em[ou são consistentes com] os Princípios Fundamentais de
Auditoria (ISSAI 100-999) das Normas Internacionais das Entidades
Fiscalizadoras Superiores.” (ISSAI 100 adaptada).
c) Visão geral do objeto, objetivos e escopo da auditoria:
Os auditores devem incluir no relatório a visão geral do objeto, os
objetivos da auditoria e o escopo dos trabalhos, que correspondem
ao que foi abordado na fase de planejamento (item 6 deste manual)
e revisado durante a fase de execução (item 7) (TCU, 2011).
c.1) visão geral do objeto
Os relatórios conterão uma breve descrição das características do
objeto de auditoria, quando necessária à sua compreensão, a fim
de oferecer ao leitor o conhecimento e a compreensão necessários
para um melhor entendimento.
c.2) objetivo e escopo
A auditoria pode contemplar um ou mais objetivos, devendo ser
expressos no relatório por meio de uma declaração precisa daquilo
que se propôs a realizar. O escopo deve explicitar a profundidade
e a amplitude do trabalho para alcançar o objetivo da auditoria,
podendo ser específico para cada objetivo, quando for o caso.
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d) metodologia utilizada
A descrição da metodologia deve mencionar os procedimentos
adotados, as técnicas e os papéis de trabalho utilizados no planejamento e execução da auditoria, bem como referenciar a relação
dos atos, contratos ou processos incluídos na amostra auditada
(TCU, 2011).

Caso tenha sido utilizada amostragem, deve ser indicado o método
adotado, os critérios para seleção da amostra e a incerteza embutida nos cálculos (TCU, 2011).
A descrição da metodologia deve destacar a participação de especialistas e de outras unidades técnicas que tenham contribuído de
modo significativo para a realização do trabalho, ainda que não
tenham assinado o relatório. Neste caso, a responsabilidade da
equipe de auditoria fica restrita a sua competência, devendo tal fato
ser mencionado no relatório (NAG 3222 adaptada, TCU, 2011).
A metodologia, que compreende os métodos empregados na
coleta, no tratamento e na análise dos dados, deve ser exposta
resumidamente, relatando-se os detalhes em apêndice (TCU, 2011).
e) eventuais limitações dos trabalhos de auditoria:
A descrição das limitações deve indicar claramente aquilo que não
pôde ser investigado em profundidade suficiente para a formulação de conclusões, apresentando as justificativas pertinentes e
como isso afetou ou pode ter afetado os objetivos e os resultados
da auditoria (NAG 1402.1 adaptada).
As limitações podem se referir a técnicas adotadas, restrições
de acesso às fontes de informação e condições operacionais do
trabalho. No caso desta última, podem ser superáveis e só devem
ser descritas caso não sejam mitigadas.

III – APRESENTAÇÃO DOS ACHADOS
Neste elemento devem ser detalhados, por ordem de relevância,
os achados de auditoria e as evidências que os suportam, tomando
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por base a matriz de achados (subitem 5.4). Nos casos em que a
complexidade dos trabalhos exigir, os achados deverão ser organizados por temas, respeitada, dentro destes, também a ordem de
relevância dos achados.
Vale ressaltar que, a depender do tipo da auditoria, manuais,
padrões e normas específicas podem restringir ou estabelecer que
outros elementos sejam relatados na apresentação dos achados,
consoante os seus objetos e as suas finalidades mais comuns.
De todo modo, a descrição dos achados deverá contemplar, em
todos os casos, os seguintes aspectos/atributos mínimos:
a) título do achado: deve traduzir de forma concisa a situação
encontrada;
b) situação encontrada: descrição da situação existente, incluindo
o período de ocorrência, conforme documentado durante a fase de
execução da auditoria;
c) objeto do achado: indica o documento, o projeto, o programa, o
processo, ou o sistema no qual o achado foi constatado;
d) critério: legislação, norma, jurisprudência, entendimento
doutrinário ou padrão adotado;
e) análise das evidências: informações obtidas durante a auditoria
no intuito de documentar os achados e de respaldar as opiniões e
conclusões da equipe; e
f) causas, efeitos e riscos: o que motivou a ocorrência do achado;
seus efeitos reais ou potenciais e as consequência ou possíveis
consequências do achado.

IV – ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DOS GESTORES
Este elemento deverá constar do relatório somente nos casos
em que houver a discussão da matriz de achados com o gestor
(subitem 8.4).
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V - CONCLUSÃO
Este elemento destina-se a sintetizar os fatos apurados no
trabalho realizado. Serão respondidas, de forma sucinta, as questões de auditoria.
As conclusões são afirmações da equipe, deduzidas dos achados,
devendo-se destacar os pontos mais importantes da auditoria que
embasarão as propostas de encaminhamento (ISSAI 3000/4.3 adaptada,
NAG 4111.3.6).
Sendo a conclusão uma síntese dos fatos apurados, não se deve
fazer longas descrições, pois o objetivo principal é comunicar, de
forma objetiva, a visão geral do resultado da auditoria, em texto
suficientemente claro de modo a não prejudicar o entendimento
do leitor.
Vale destacar que a força das conclusões dos auditores depende
da suficiência e da adequação das evidências que suportam os
achados e da solidez da lógica utilizada para formulá-las (TCU, 2011).

VI - PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
As propostas de encaminhamento constituem lista de sugestões
da equipe de auditoria ao Relator, contendo as recomendações,
determinações e outras providências que a equipe de auditoria
entende serem necessárias e que poderão contribuir para sanar as
deficiências identificadas.
É essencial que as propostas de encaminhamento tenham correspondência clara com os achados e tomem por base as causas
desses achados (ISSAI 3000/5.2 adaptada).
A equipe deve avaliar a necessidade de proposta para determinação de que o auditado elabore e encaminhe ao Tribunal um
plano de ação na forma do exposto no subitem 9.1.
As referências aos achados de auditoria na Proposta de encaminhamento devem indicar o(s) número(s) do(s) item(ns) em
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que cada um deles é tratado no relatório, de forma a facilitar a
localização.

8.3.

ELEMENTOS OPCIONAIS DO RELATÓRIO
O auditor deve avaliar a necessidade de incluir no relatório, ainda,
outros elementos a depender da complexidade e da peculiaridade
da auditoria, como por exemplo:

181.

RESUMO
O resumo é um relato conciso e seletivo da auditoria, com o objetivo de dar ao leitor uma breve visão dos principais aspectos do
trabalho, devendo ser o mais sucinto possível.
Este elemento é muito importante quando o relatório for utilizado
como peça de divulgação, recomendando-se que seja escrito na
forma de texto corrido.
O resumo deverá vir antes do sumário e após a folha de rosto.

APRESENTAÇÃO
A apresentação destina-se ao relato de informações que visem
a contextualizar o trabalho realizado, sempre que for necessário fazer menção a algumas especificidades ou a características
peculiares da auditoria, e, também, descrever a forma como se
organiza o relatório.
A apresentação deverá vir antes da introdução e com esta não deve
se confundir.

8.4.
182.

DISCUSSÃO DA MATRIZ DE ACHADOS COM O GESTOR
Antes da elaboração do relatório, a matriz de achados será
encaminhada ao gestor (anexo 11.7) para que este possa tomar
conhecimento e comentar os achados e conclusões da equipe de
auditoria (ISSAI 3000/4.5).
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183.

É imprescindível que a matriz de achados seja submetida, previamente ao envio para o gestor, à revisão pelo supervisor da equipe.
Essa revisão tem por objetivo assegurar o cumprimento dos requisitos de qualidade e que as conclusões são aderentes à metodologia
e decorrem logicamente dos fatos apresentados.

184.

A matriz de achados será remetida ao gestor por intermédio da
Unidade Técnica, a qual estipulará prazo compatível e improrrogável para o envio de comentários pelo gestor.

185.

Caso o comentário não seja efetivado no prazo definido, será
presumida a concordância do auditado com os termos da matriz.

186.

Os gestores devem ser informados sobre o caráter sigiloso e provisório da matriz de achados, apresentada na fase de discussão,
devendo zelar pelo sigilo até a decisão plenária.

187.

A manifestação do auditado a respeito do conteúdo da matriz de
achados deve ser analisada com o fim de que a equipe de auditoria
possa avaliar a necessidade de rever pontos para o relatório ou
apresentar argumentos para manter posições discordantes dos
gestores.

188.

Caso as novas informações e argumentos dos auditados sejam
importantes para esclarecer pontos relatados ou sejam suficientes
para alterar o entendimento da equipe, as modificações serão
feitas no capítulo “Apresentação dos Achados”. Nesse caso, deve
constar da análise a informação de que foram feitas alterações no
relatório em razão dos comentários dos gestores.

189.

As informações e argumentos que não forem suficientes para
alterar o entendimento da equipe devem ser analisadas no capítulo “Análise dos Comentários dos Gestores” (ISSAI 3000/4.5, 2004).

190.

Não serão submetidas ao gestor, na fase de discussão da matriz
de achados, determinadas questões que envolvam as seguintes
hipóteses:
a. quando houver indícios de má fé; e
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b. nas auditorias decorrentes de denúncias ou representações
(TCEMG).

8.5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

191.

No relatório de auditoria deve constar a data de encerramento dos
trabalhos de campo.

192.

A data aposta no relatório informa ao leitor que o auditor levou em
consideração o efeito de atos, fatos ou operações das quais teve
conhecimento até aquele momento (NAG, 4706.2).

193.

O relatório deve ser submetido a uma discussão e revisão final pelo
auditor-líder, em conjunto com a equipe de auditoria, objetivando
corrigir qualquer deficiência porventura existente. Em sequência,
o mesmo seguirá ao supervisor dos trabalhos para considerações e
conclusões finais (NAG 4714, adaptada).

194.

Mesmo quando o supervisor discordar do conteúdo dos relatórios,
deverá, ainda assim, apor sua rubrica ou assinatura e, se julgar
conveniente, expressar sua opinião em termo apropriado, preservando a independência da equipe.
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195.

Após concluída a auditoria, o Tribunal deve informar, a quem de
direito, em que consistiram os exames e as avaliações realizados.
A avaliação de uma situação reportada pelo auditor, por si só,
é ineficaz se não for devidamente acompanhada de uma ação
corretiva. Por essa razão, é necessário o monitoramento a fim de
se certificar que foram tomadas todas as providências necessárias
para a implementação das ações determinadas e recomendadas
pelo TCMRJ, de modo a garantir a eficácia e a efetividade do seu
trabalho (NAG 4800, 4801 e 4801.1).

196.

A etapa de monitoramento destina-se a acompanhar as iniciativas do órgão/entidade objetivando a efetiva implantação das
recomendações e determinações exaradas pelo TCMRJ, dentro do
prazo acordado, assim como o benefício decorrente de sua implementação (ISSAI 10 - Princípio 7, ISSAI 12 – Princípio 1, ISSAI 20 – Princípio 3,
ISSAI 100, ISSAI 300-42, RITCMRJ).

197.

O monitoramento facilita a implementação efetiva das medidas
corretivas e fornece um feedback valioso para o órgão/entidade
auditada, os usuários do relatório de auditoria e o auditor, neste
caso, objetivando o planejamento de futuras auditorias (ISSAI 300-42
e 400-60).

198.

O monitoramento, regra geral, deve se encontrar previsto no
Plano Anual de Auditoria e poderá ser realizado através de: (i) uma
auditoria específica quando a complexidade da matéria exigir ou
(ii) integrar o escopo de uma auditoria subsequente, sempre que
for compatível com o objeto auditado e essa inclusão for oportuna
e vantajosa, a critério da unidade técnica (TCU, 2009).

199.

A quantidade e a periodicidade do(s) monitoramento(s) variará
conforme as particularidades, a complexidade e os prazos
necessários para a implementação das determinações/recomendações (TCU, 2009). Todavia, é aconselhável que o cumprimento das

73

74

MANUAL DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL

MONITORAMENTO

determinações/recomendações seja verificado tão logo quanto
possível, a fim de conferir tempestividade ao monitoramento.
200.

O resultado do monitoramento será materializado em um relatório
próprio quando ele se constituir em uma auditoria específica (ver
parágrafo 197-i) ou integrará o relatório da auditoria ordinária da
qual fez parte (parágrafo 197-ii), conforme o caso. Em ambos os
casos, deverá ser informado sobre a extensão e a adequação das
ações adotadas pelo órgão/entidade para o atendimento das decisões plenárias, ou ainda justificativas e evidências sobre possíveis
recusas e/ou não implementações das ações recomendadas/
determinadas pelo Tribunal para adoção de eventuais medidas
ou arquivamento (NAG 4801.2.1 e 4802 adaptadas) e fornece um feedback
valioso para o órgão/entidade auditada, os usuários do relatório de
auditoria e o auditor, neste caso, objetivando o planejamento de
futuras auditorias.

201.

O órgão/entidade auditado deverá ser avisado de que haverá
monitoramento e, deve ter assegurada a oportunidade de fornecer
informações sobre as medidas corretivas adotadas ou sobre os
motivos de não terem sido tomadas as ações corretivas (NAG 4806;
NBASP 20.17).

202.

No monitoramento das determinações/recomendações, o auditor
deve adotar os seguintes procedimentos (NAG 4804):
a. Revisão sistemática das ações administrativas, confrontando-as com as recomendações e determinações.
b. Verificação dos efeitos das ações na correção das deficiências
identificadas.
c. Análise quanto à dificuldade ou facilidade de implementação
das recomendações e determinações.
d. Identificação da necessidade de qualquer trabalho adicional,
como monitoramento posterior ou auditoria subsequente e específica.
e. Revisão dos aspectos que deixaram de ser relevantes.
f. Inclusão dos resultados do monitoramento nos relatórios de
auditorias subsequentes, se for o caso.
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203.

A fim de que se possa verificar se as recomendações estão sendo
atendidas e se os achados de auditoria estão sendo ajustados,
dentro do prazo validado entre gestores/responsáveis legais dos
órgãos/entidades e o Tribunal, poderá ser solicitado ao órgão/
entidade o preenchimento de um plano de ação, cujo modelo será
encaminhado conjuntamente com o relatório.

204.

O Plano de ação é o documento, preenchido pelo gestor do órgão/
entidade auditada, quando notificado da decisão do plenário,
que explicita as medidas que serão tomadas para fins de cumprimento das determinações/recomendações e/ou para solucionar os
problemas apontados (NAG 4805; TCU, 2009).

205.

Os seguintes elementos básicos deverão estar sempre presentes
para cada determinação/recomendação, seguindo o modelo constante do Anexo 11.11:
a. as ações a serem implementadas;
b. o prazo para implementação; e
c. o responsável pela implementação.

206.

Destaca-se que a unidade técnica pode, caso julgue necessário,
adaptar o modelo do plano de ação de forma a melhor atender
a avaliação do cumprimento das deliberações/recomendações e
encaminhá-lo para o gestor.

207.

A definição do prazo para implementação das determinações/
recomendações deve, quando possível, resultar da conveniência do
gestor, de forma a garantir a boa receptividade e a plena implantação pelo ente auditado. Todavia este prazo, além de factível para
o gestor, deve ser razoável e compatível com as necessidades deste
Tribunal (NAG 4805).

208.

Regra geral, o Plano de ação não deverá ser exigido para aquelas
recomendações decorrentes de falhas de natureza meramente
formal e que não causem dano ao erário, bem como aquelas consideradas como de pouca relevância.
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10. PLANO ANUAL DAS AUDITORIAS DO TCMRJ
209.

O Plano Anual de Auditorias define as auditorias que serão realizadas pelo TCMRJ no exercício seguinte, considerando todas as
ações de controle que devem ser executadas, levando em conta a
alocação da capacidade operacional (recursos humanos e tecnológicos disponíveis).

210.

O Plano Anual deve observar o disposto: (i) nas normas internas;
(ii) nas diretrizes aprovadas pela SGCE para subsidiar o exame
das contas governamentais e para o julgamento das contas de
unidades jurisdicionadas; (iii) na compatibilidade com o plano
estratégico do Tribunal, bem como com ações estratégicas com
outros órgãos de controle (TCU, 2011).

211.

Cada Unidade Técnica do Controle Externo deve elaborar sua
programação anual, observando os requisitos anteriormente
dispostos, e compreendendo as atividades da equipe de auditoria
– planejamento, execução, relatório – assim como as atividades
de supervisão, revisão e posterior monitoramento das decisões, recomendações e determinações, contemplando prazos de
execução dos trabalhos, época de realização, datas previstas e
simultaneidade das ações de controle (NAG 4110.1 e 4301.1).

212.

Deve ser priorizado o exame de determinados atos ou a avaliação
de determinadas atividades da Administração sobre os quais a
Unidade Técnica já têm conhecimento de problemas relevantes,
seja por meio das constatações de auditorias anteriores, por informações obtidas na mídia, seja por denúncias formalizadas junto
ao Tribunal, e ainda da ocorrência de fatos que possam expor os
auditados a relevantes riscos, perdas de oportunidade ou danos ao
erário (NAG 4301.2.4 e 4304).

213.

Esta programação deve documentar e justificar as seleções
realizadas através de uma Matriz de Risco, observando ainda
a expectativa do volume de processos a serem analisados
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internamente, em cada Unidade, no período, bem como uma
previsão para que seus auditores participem de um programa de
capacitação continuada (NAG 4110.2).
214.

A programação, elaborada pelas Unidades Técnicas do Controle
Externo, após aprovação pela SGCE, consubstanciará o Plano
Anual de Auditorias que será submetido à aprovação do Plenário,
conforme Regimento Interno.

215.

Informações acerca do Plano Anual somente poderão ser divulgadas para dar publicidade à ação fiscalizatória do Tribunal, se
não comprometerem o sigilo dos trabalhos a serem realizados.
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11.1. TERMO DE NÃO IMPEDIMENTO

SGCE / (Unidade Técnica)
Ofício nº TCM/SGCE/(número)/(ano)
TERMO DE NÃO

Em (dia) de (mês) de (ano)
IMPEDIMENTO

Declaro não estar impedido(a) de participar na auditoria / visita técnica na
(jurisdicionada) programada para o mês de (XXXXXX).
Em cumprimento ao Plano Anual de Auditorias para o exercício de XXXX, aproRioTribunal
de Janeiro,
(dia) de (mês)
de (ano)
vado na Sessão de XXXX, processo nº XXX, este
está reiniciando
a execução
do Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino. Assim sendo,
encaminho em anexo a relação de servidores designados para compor a equipe,
___
solicitando sua divulgação às diversas
Coordenadorias Regionais de Educação e
(NomeEscolares.
do Auditor) – (Matrícula)
Unidades
Oportuno assinalar que as visitas ocorrerão no período de fevereiro a dezembro
Causas de impedimento
do ano em curso, em horário de atividade escolar, independente de prévio agenda1. vínculo conjugal ou de parentesco consanguíneo em linha reta, sem limites de grau, em
mento,
e que não serão confeccionados ofícios individuais de apresentação a cada
linha colateral até o 4º grau e por afinidade até o 3º grau, com administradores, gestores,
Unidade
dedeEnsino.
Cabe
informar
sobre aprocuradores,
possibilidade
de realização
visitas
membros
conselho,
assessores,
consultores,
acionistas,
diretores, de
sócios
comCorte
empregados
que tenham
ingerência
na administração
sejamaos
responsáveis
porou
esta
em qualquer
Unidade
Escolar,
incluindo ou
visitas
espaçospela
físicos,
contabilidade, finanças ou demais áreas de decisão (NAG 3309.1);
realização de entrevistas com as direções, grupos de alunos e realização de pesquisa
2. relação de trabalho como servidor estatutário, contratado, empregado, administrador, diretor,
junto
aos professores.
membro de conselhos (diretores, administrativos, fiscais), comissionado, função temporária,
consultor ou colaborador assalariado, ainda que esta relação seja indireta, nos cinco últimos
anosAgradeço,
ou quaisquer
outras atividades de
em entidades
sob sua jurisdição ou que possam
antecipadamente,
a gestão
colaboração
prestada.
comprometer sua independência (NAG 3309.2; NBASP nível1: 10-princípio 5, itens 24 e 25);

3. participação
direta ou indireta como acionista ou sócio, inclusive como investidor em fundos
Cordialmente,
cujo ente público seja majoritário na composição da respectiva carteira (NAG 3309.3);.
4. interesse financeiro ou operacional direto, imediato ou mediato, ou substancial interesse
financeiro ou operacional indireto, compreendida a intermediação de negócios de qualquer tipo
e a realização de empreendimentos conjuntos, inclusive gestão de coisa pública (NAG 3309.4);
5. litígio contra a entidade auditada (NAG 3309.5);
6. função ou cargo incompatível com a atividade de auditoria governamental (NAG 3309.6);
7. participar
de trabalho de fiscalização ou qualquer outra missão ou tarefa que lhe tenha sido
(nome)
confiada, por meio de justificativa reduzida a termo, quando estiver presente conflito de
interesses (Código de Ética dos Servidores, art.11, I);

Secretário-Geral
deouControle
Externo
8. participar
de fiscalização
de instrução
de processo de interesse próprio, de cônjuge, de
parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de pessoa com
quem mantenha ou manteve laço afetivo, ou inimigo, ou que envolva órgão ou entidade com
a qual tenha mantido vínculo profissional nos últimos dois anos, neste último caso, incluindo
a atuação consultiva, ou ainda atuar em processo em que tenha funcionado como advogado,
I perito
l
uou servidor
s
t do rsistema
í de
s controle
s
i
m
o
S
e
n
h
o
interno (Código de Ética dos Servidores, art.11).
(
(

n
c

(órgão/jurisdicionado)

o
a
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g

r
)
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11.2. MODELO DE OFÍCIO DE COMUNICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PARA
AUDITORIAS DE CONFORMIDADE E FINANCEIRAS

SECRETARIA ANEXO
GERAL DE CONTROLE EXTERNO
Os trabalhos serão conduzidos pela equipe abaixo
relacionada.
Ofício nº TCM/SGCE/(número)/(ano)
Em (dia)
de (mês) de (ano)
Senhor (descrever
Servidor o cargo)

Cargo

Matrícula

(
nEm cumprimento
o
m
e ao) Plano Anual de Auditorias para o exercício de XXXX,
40/xxxxx
aprovado na Sessão de XXXX, processo no XXX, este Tribunal está
iniciando
Auditor-líder
trabalho de fiscalização que será conduzido pela equipe abaixo relacionada.
(nome)
Servidor

Cargo

(nome)
(nome)
Auditor-líder

Matrícula
40/xxxxx

(...)

(nome)
A data prevista para que a equipe apresente-se nessa Unidade é XX/XX/
XXXX. Desse modo, solicito que, oportunamente, ao serem detalhados, sejam
disponibilizados os documentos ou informações necessários à fiscalização.
Solicito ainda, a gentileza de providenciar ambiente reservado e seguro
para a instalação da equipe e senha para acesso aos sistemas informatizados,
bem como a designação de uma pessoa qualificada para servir de contato e
prestar esclarecimentos.
Agradeço, antecipadamente, a colaboração prestada.
Cordialmente,

(nome)
Secretário-Geral de Controle Externo
Ilustríssimo Senhor
(nome)
(cargo)
(órgão/jurisdicionado)
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PARA AUDITORIA OPERACIONAL

82

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
Ofício nº TCM/SGCE/(número)/(ano)
Ofício nº TCM/SGCE/(número)/(ano)

Em (dia) de (mês) de (ano)
Em (dia) de (mês) de (ano)

Senhor (descrever o cargo)
Em cumprimento ao Plano Anual de Auditorias para o exercício de XXXX, aproEm
cumprimento
Plano Anual
de Auditorias
para
o exercício
vado na
Sessão
de XXXX,aoprocesso
nº XXX,
este Tribunal
está
reiniciandodea XXXX,
execução
aprovado na Sessão de XXXX, processo nº XXX, este Tribunal está iniciando os
do Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino. Assim sendo,
estudos relativos a auditoria operacional tendo como tema “XXXX”, que será
encaminho em anexo a relação de servidores designados para compor a equipe,
conduzida pela equipe abaixo relacionada.
solicitando sua divulgação às diversas Coordenadorias Regionais de Educação e
Unidades Escolares.
Servidor
Cargo
Matrícula
Oportuno assinalar que as visitas ocorrerão no período de fevereiro a dezembro
do
ano em curso, em horário de atividade escolar, independente de prévio agenda(nome)
40/xxxxx
Auditor-líder
mento,
e que não serão confeccionados ofícios individuais de apresentação a cada
Unidade de Ensino. Cabe informar sobre a possibilidade de realização de visitas
(nome)
por
esta Corte em qualquer Unidade Escolar, incluindo visitas aos espaços físicos,
realização de entrevistas com as direções, grupos de alunos e realização de pesquisa
junto aos
professores.
Desse
modo, objetivando consubstanciar a elaboração da Matriz de
Planejamento, solicito que, oportunamente, ao serem detalhados, sejam
Agradeço, os
antecipadamente,
colaboração necessários
prestada. à fiscalização.
disponibilizados
documentos ouainformações
Solicito ainda, a gentileza de providenciar ambiente reservado e seguro para
Cordialmente,
a instalação da equipe e senha para acesso aos sistemas informatizados, bem
como a designação de uma pessoa qualificada para servir de contato e prestar
esclarecimentos.
Agradeço, antecipadamente, a colaboração prestada.
Cordialmente,
(nome)
Secretário-Geral de Controle Externo
(nome)
Secretário-Geral de Controle Externo
I

l

u

s

t

r

(Ilustríssimo Senhor
n
((nome)
c
(cargo)
(órgão/jurisdicionado)
(órgão/jurisdicionado)
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11.4. MODELO DE OFÍCIO DE COMUNICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
PARA VISITAS TÉCNICAS

SECRETARIA ANEXO
GERAL DE CONTROLE EXTERNO
Ofício nº TCM/SGCE/(número)/(ano)
Em (dia)
de (mês) de (ano)
Os trabalhos serão conduzidos pela equipe abaixo
relacionada.
Senhor (descrever o cargo)
Servidor

Cargo

Matrícula

(
nEm cumprimento
o
m
e ao) Plano Anual de Auditorias para o exercício de XXXX,
aprovado na Sessão de XXXX, processo nº XXX, este Tribunal está
iniciando a
40/xxxxx
Auditor-líder
Visita
Técnica nessa entidade, visando (descrever o objetivo da fiscalização). Os
trabalhos serão conduzidos pela equipe abaixo relacionada.
(nome)
Servidor
(nome)
(nome)
Auditor-líder

Cargo

(...)

Matrícula
40/xxxxx

(nome)
A data prevista para que a equipe apresente-se nessa Unidade é XX/XX/
XXXX. Desse modo, solicito que, oportunamente, ao serem detalhados, sejam
disponibilizados os documentos ou informações necessários à fiscalização.
Solicito ainda, a gentileza de providenciar senha para acesso aos sistemas
informatizados, bem como a designação de uma pessoa qualificada para servir de
contato e prestar esclarecimentos.
Agradeço, antecipadamente, a colaboração prestada.
Cordialmente,

(nome)
Secretário-Geral de Controle Externo
Ilustríssimo Senhor
(nome)
(cargo)
(órgão/jurisdicionado)
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11.5. MODELO DE OFÍCIO DE COMUNICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
PARA VISITAS TÉCNICAS ÀS ESCOLAS

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
Ofício nº TCM/SGCE/(número)/(ano)

Em (dia) de (mês) de (ano)

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditorias para o exercício de XXXX,
aprovado na Sessão de XXXX, processo nº XXX, este Tribunal está reiniciando a
execução do Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino. Assim
sendo, encaminho em anexo a relação de servidores designados para compor
a equipe, solicitando sua divulgação às diversas Coordenadorias Regionais de
Educação e Unidades Escolares.
Oportuno assinalar que as visitas ocorrerão no período de fevereiro a
dezembro do ano em curso, em horário de atividade escolar, independente de
prévio agendamento, e que não serão confeccionados ofícios individuais de
apresentação a cada Unidade de Ensino. Cabe informar sobre a possibilidade de
realização de visitas por esta Corte em qualquer Unidade Escolar, incluindo visitas
aos espaços físicos, realização de entrevistas com as direções, grupos de alunos
e realização de pesquisa junto aos professores.
Agradeço, antecipadamente, a colaboração prestada.
Cordialmente,

(nome)
Secretário-Geral de Controle Externo

Ilustríssimo Senhor
(nome)
(cargo)
(órgão/jurisdicionado)
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ANEXO
ANEXO
Os trabalhos
trabalhos serão
serão conduzidos
conduzidos pela
pela equipe
equipe abaixo
abaixo relacionada.
relacionada.
Os
Servidor
Servidor
(
n
o
(nome)
Auditor-líder
Auditor-líder
(nome)
(nome)
(nome)
(nome)

(...)
(...)

m

Cargo
Cargo
e

)

Matrícula
Matrícula
40/xxxxx
40/xxxxx
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11.6. MODELO DE REQUERIMENTO DE DOCUMENTOS,
PROCESSOS, INFORMAÇÕES

SGCE / (Unidade Técnica)
Requerimento nº (ano)/(xx)-(yy)

Data: ____/____/____

Da: Equipe de auditoria – XX IGE/SGCE
Para: Sr.(a) (descrever o cargo)
Com base nos termos do Ofício nº TCM/SGCE/(nº)/2016, e considerando
o disposto no art. 26 e seu § 1º da Lei n.º 289/1981, alterada pela Lei
Complementar n.º 82/20075, solicitamos providências junto ao setor competente,
para que sejam disponibilizados a esta equipe de auditoria os documentos,
processos e/ou informações a seguir especificados:
a)
b)
c)
d)

Documento ou informação 1...;
Documento ou informação 2...;
Documento ou informação 3...;
Documento ou informação ....;

Em observância aos prazos estabelecidos pelo TCMRJ para realização de
auditorias/visitas técnicas, requeremos que a documentação/informações acima
referida(s) seja entregue à equipe técnica em ____/____/____
NO CASO DE
REITERAÇÃO,
ACRESCENTAR

Cientificamos a V. Sª que a sonegação de processo, documento ou
informação ensejará a aplicação da penalidade prevista nos termos do art. XX,
do Regimento Interno do TCMRJ.
(NOME)
Equipe
Declaro ter recebido o original em____/____/20XX às __:__hs

Assinatura e carimbo
Senhor (nome)
(cargo)
(órgão/jurisdicionado)
(xx) – número de ordem da auditoria/visita no calendário anual
(yy) - número de ordem da presente solicitação
_________
5
art. 26 – Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções, auditorias ou visitas técnicas,
sob qualquer pretexto.
...................
§ 1º - No caso de impossibilidade de atendimento imediato, o Tribunal assinará prazo para apresentação dos documentos, informações e
esclarecimentos julgados necessários, comunicando o fato ao Secretário Municipal supervisor da área ou à autoridade de nível hierárquico
equivalente, para as medidas cabíveis.

11.7. MODELO DE MEMORANDO ENCAMINHANDO A
MATRIZ DE ACHADOS AO GESTOR

SGCE / (Unidade Técnica)

ANEXO

Osnºtrabalhos
serão conduzidos pela equipe abaixoData:
relacionada.
Memorando
(ano)/(xx)-(yy)
____/____/____
Da: Equipe de auditoria – XX IGE/SGCE
Cargo
Para: Sr.(a)Servidor
(descrever o cargo)

Matrícula

(

n
o
m
e
)
40/xxxxx
Em
continuidade
à
auditoria
em curso, segue, em anexo, a matriz de
Auditor-líder
achados que consubstancia as constatações observadas durante os trabalhos em
campo,
(nome)para ciência de V. Sª e manifestação, caso julgue oportuno.
Informo que caso opte por se manifestar, a comunicação deverá ser
entregue a este Tribunal na sala XXX, impreterivelmente até a data de XX/XX/
(nome)
XXXX, tendo em vista o término do prazo para a elaboração do presente relatório
de auditoria. As informações apresentadas serão analisadas e incorporadas ao
mesmo.
(...)
Ressalte-se que a matriz ora encaminhada possui caráter provisório e
sigiloso, que deverá ser mantido até a decisão plenária desta Corte de Contas.
Cordialmente,

(NOME)

Equipe
Declaro ter recebido o original em____/____/20XX às __:__hs

Assinatura e carimbo
Senhor (nome)
(cargo)
(órgão/jurisdicionado)
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(órgão/jurisdicionado)
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Englobar todos os itens
que compõem o escopo
da auditoria, com vistas
à satisfação do objetivo.

s

o

i

Na elaboração das
questões deve-se levar
em conta a(o):

m

r

o

(i) clareza e
especificidade; (ii)
uso de termos que
possam ser definidos e
mensurados;

S

m

g

e

n

e

o

(iv) articulação e
coerência

(ex.: documentos,
pessoas, comissões,
etc.)
Deve ser elaborado pelo
menos um procedimento
para cada técnica a ser
empregada.

Especificar as
possíveis conclusões
ou resultados a serem
alcançados para cada
questão de auditoria.

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditorias para o exercício de XXXX, aprovado na Sessão de XXXX, processo nº XXX, este Tribunal está reiniciando a execução
do Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino. Assim sendo,
encaminho em anexo a relação de servidores designados para compor a equipe,
solicitando sua divulgação às diversas Coordenadorias Regionais de Educação e
Unidades Escolares.
Especificar os
procedimentos/ações
indicando como
serão executados os
trabalhos.

POSSÍVEIS ACHADOS

Em (dia) de (mês) de (ano)

h

o

Obs. O presente modelo contém os elementos básicos. Dependendo do tipo de auditoria, o planejamento pode apresentar elementos próprios
relacionados às características do trabalho, que podem se refletir em diferentes formatos de matriz.

Trata-se do dado que
se busca, que não se
confunde com a fonte
nem com o documento
onde se encontra
registrado.

Agradeço, antecipadamente, a colaboração prestada.

Identificar as fontes
de cada item de
informação.

TÉCNICAS E
PROCEDIMENTOS DE
AUDITORIA

Oportuno assinalar que as visitas ocorrerão no período de fevereiro a dezembro
do ano em curso, em horário de atividade escolar, independente de prévio agendamento, e que não serão confeccionados ofícios individuais de apresentação a cada
Unidade de Ensino. Cabe informar sobre a possibilidade de realização de visitas
por esta Corte em qualquer Unidade Escolar, incluindo visitas aos espaços físicos,
realização de entrevistas com as direções, grupos de alunos e realização de pesquisa
junto aos professores.
FONTES DE
INFORMAÇÃO

Ofício nº TCM/SGCE/(número)/(ano)

(iii) viabilidade
investigativa
(possibilidade de ser
respondida);

Secretário-Geral de Controle Externo

Identificar as
informações necessárias
para responder a
questão de auditoria.

Cordialmente,

Devem ser elaboradas
na forma de pergunta.

INFORMAÇÕES
REQUERIDAS

(nome)

QUESTÕES DE
AUDITORIA

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

SGCE / (Unidade Técnica)
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r

)

)

Deve-se indicar os
critérios que refletem
como a gestão
deveria ser.
Nem sempre
é suficiente a
mera menção do
dispositivo legal ou
da jurisprudência,
sendo importante
explicitar, também,
o que o critério
preconiza.

Deve-se indicar
todos os objetos nos
quais o achado foi
constatado.

Nas situações em
que a quantidade
de objetos nos
quais o achado
for constatado for
excessiva, a relação
com a identificação
dos objetos deve
ser colocada como
anexo do relatório.

Deve descrever toda
a situação existente,
que esteja aquém do
critério de auditoria
estabelecido,
deixando claro
como os diversos
aspectos do achado
o fundamentam.

Nome e matrícula

Sempre que
possível, devem ser
dimensionados.

Não deve ser
confundida com o
fato irregular em si.

Nome e matrícula:

Não se deve
confundir o efeito
com o fato irregular
em si.

Deve-se avaliar
quais foram ou
podem ser as
consequências para
o órgão/entidade,
para o erário ou para
a sociedade.

Os efeitos são
decorrentes do
achado e não das
causas.

EFEITOS E RISCOS

Deve fornecer
elementos
para a correta
responsabilização e
minimizar a repetição
da ocorrência da
impropriedade/
irregularidade.

Deve-se indicar, de
forma conclusiva,
o ato, fato ou
comportamento que
contribuiu para a
divergência entre a
situação encontrada
e o critério.

CAUSAS

Supervisor:

Deve contemplar
toda a
documentação que
sustenta o achado
bem como conter
sempre remissão às
folhas dos processos
onde se encontram.

Deve-se indicar
a localização
da evidência no
processo e verificar
se as evidências
têm os atributos
necessários.

Deve-se registrar
de forma precisa
o(s) documentos
que respalda(m) a
opinião da equipe.
(Qual documento?
Que número?).

EVIDÊNCIAS

Equipe de auditoria:

Deve-se indicar
o período de
ocorrência dos fatos
de forma precisa.

Outros achados
identificados durante
a realização dos
trabalhos mas não
relacionados ao
objeto da auditoria
também deverão ser
reportados, desde
que se mostrem
relevantes.

CRITÉRIOS DE
AUDITORIA

OBJETO DO
ACHADO

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

MATRIZ DE ACHADOS

SGCE / (Unidade Técnica)

Podem ser sugeridas
a responsabilização
dos gestores, a
aplicação de multa,
a condenação em
débito, e a aplicação
de sanções, entre
outras medidas.`

A proposta
deve conter a
identificação dos
responsáveis.

Deve-se propor
encaminhamento
para todas as
irregularidades e
impropriedades.

PROPOSTA DE
ENCAMINHAMENTO

11.9. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE ACHADOS PARA AUDITORIAS FINANCEIRAS E DE CONFORMIDADE
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Padrão utilizado
para determinar se
o objeto auditado
atinge, excede
ou está aquém
do desempenho
esperado.

Deve descrever
toda a situação
existente,
considerada
relevante, que
esteja aquém do
critério de auditoria
estabelecido,
deixando claro
como os diversos
aspectos do achado
o fundamentam.

Nome e matrícula

Nome e matrícula:

São registradas as
causas do baixo
desempenho
eventualmente
observado,
indicando-se
aquelas ligadas à
operacionalização
ou à concepção do
objeto da auditoria,
bem como aquelas
que estão fora
do controle ou
da influência do
gestor, quando for
o caso. Deve ser
destacado que as
recomendações
conterão
justamente
as medidas
consideradas
necessárias para
sanear as causas
do desempenho
insuficiente.

CAUSAS

Supervisor:

De forma sucinta,
devem ser
indicadas as
técnicas utilizadas
para tratar as
informações
coletadas durante
a execução e os
resultados obtidos.

São registrados
os métodos de
análise de dados
e seu emprego
na produção de
evidências.

EVIDÊNCIAS

Equipe de auditoria:

Outros achados
identificados
durante a realização
dos trabalhos mas
não relacionados ao
objeto da auditoria
também deverão
ser reportados,
desde que se
mostrem relevantes

CRITÉRIOS DE
AUDITORIA

SITUAÇÃO
ENCONTRADA

MATRIZ DE ACHADOS

SGCE / (Unidade Técnica)

ão registradas as
consequências
relacionadas às
causas e aos
correspondentes
achados. É
a medida da
relevância do
achado.

EFEITOS E RISCOS

PROPOSTA DE
ENCAMINHAMENTO
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11.10.  ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE
ACHADOS – PARA AUDITORIAS OPERACIONAIS

(de preenchimento pelo gestor
do órgão/entidade)

(de preenchimento pela equipe
de auditoria)

COMENTÁRIOS DO GESTOR

(de preenchimento pelo gestor
do órgão/entidade)

Indicar a pessoa
e respectivo setor
responsável pela
implementação das ações.

RESPONSÁVEL PELA
IMPLEMENTAÇÃO

Obs.: O presente modelo contém os elementos básicos, havendo, inclusive, a possibilidade do gestor incluir outros campos que julgue
pertinente.

__________________________________
Nome e cargo do responsável

Data da elaboração: __________________

Espaço destinado a registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para a implementação das ações
e ainda outras considerações que julgar importante.

Voto:

Órgão / Entidade:

Informar a data em que
as medidas estarão
implantadas.

Indicar as medidas que
serão tomadas a fim
de dar cumprimento à
deliberação.

Citar os itens, subitens ou
parte dos itens

(de preenchimento pelo gestor
do órgão/entidade)

PRAZO PARA
IMPLEMENTAÇÃO

AÇÃO A SER
IMPLEMENTADA

DETERMINAÇÃO /
RECOMENDAÇÃO

PLANO DE AÇÃO

SGCE / (Unidade Técnica)
11.11.  ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
AÇÃO - COM O CONTEÚDO MÍNIMO
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11.12.  PROGRAMA DE AUDITORIA

SGCE / (Unidade Técnica)

PROGRAMA DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE
Órgão / Entidade:
Responsável do órgão/jurisdicionado: (indicação do nome)
				 (cargo)
Equipe de auditoria: (relação dos auditores com nome, cargo e matrícula, com
		
indicação do auditor líder)
Supervisor da auditoria:
Período a ser auditado:
Data de início da auditoria:
Data prevista de conclusão:
Data prevista para apresentação do relatório à SGCE:
Informações relevantes adicionais: informações que, embora não tenham sido
contempladas anteriormente ou na matriz de
planejamento, são de suma importância para a
compreensão e realização do trabalho.

OBJETIVO DA
AUDITORIA

ESCOPO E CRITÉRIO DE
SELEÇÃO

Identificar o foco/alvo
da análise

Especificar de forma genérica
o escopo da auditoria. Caso
o período a ser examinado
divirja do exposto no início do
programa, deve haver menção
neste campo.
O critério de seleção deve
demonstrar as razões da
escolha do objeto frente ao
universo a ser auditado.

UNIVERSO E
AMOSTRA A SEREM
EXAMINADOS

11.13.  CÓDIGO DE ÉTICA
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12. GLOSSÁRIO

A

Achados de auditoria
São as descobertas do auditor que fundamentam as suas conclusões e as
propostas de encaminhamento. Quando a comparação entre o critério
aplicável e a situação existente é discrepante, verifica-se a existência de
achado de auditoria, que se compõe dos seguintes atributos: critério (o
que deveria ser); condição (o que é); causa (origem da divergência entre
a condição e o critério); efeito (consequências da situação encontrada).

Amostra
Pequena porção de alguma coisa dada para ver, provar ou analisar, a fim
de que a qualidade do todo possa ser avaliada ou julgada.

Amostragem
Seleção de uma amostra em determinada população, de acordo com o
método apropriado, e estudo dos elementos que a compõem, com vistas a
emitir um parecer sobre o total dessa população (TCEBA, 2000).

Atividade
Conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que
concorrem para a manutenção da ação de governo (TCEBA, 2000).

Auditor-líder
Profissional da área de auditoria, responsável por coordenar e supervisionar os trabalhos.

Auditoria
Procedimento que tem por objetivo examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos a sua jurisdição,
quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial da
Administração direta e indireta do Município do Rio de Janeiro e dos bens
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e recursos públicos utilizados por pessoa física ou entidade de direito
privado bem como avaliar os resultados dessa gestão quanto à economicidade, à eficiência e à eficácia (RITCMRJ, Lei Orgânica do Município do RJ).

Auditoria a posteriori
Ocorre após a conclusão do ato, cujo objetivo é corrigir, desfazer ou
apenas confirmar o ato já praticado.

Auditoria concomitante
Efetuada no decurso de uma situação/ato, acompanhando a sua realização.

Auditoria de conformidade
Tem por foco determinar se um particular objeto está em conformidade
com critérios pré-estabelecidos em normas. Essas normas podem incluir
regras, leis, regulamentos, políticas públicas, códigos estabelecidos,
acordos, ajustes ou os princípios gerais que regem o setor público e a
conduta dos seus agentes.

Auditoria financeira
Visa a determinar se a informação financeira de órgãos e entidades é
apresentada em conformidade com a estrutura de relatório financeiro e
o marco regulatório aplicável, objetivando, também, a operacionalização
da correta prestação de contas dos mesmos.

Auditorias não programadas
Não se encontram previstas no plano anual de auditorias, podendo ser
solicitadas internamente (por iniciativa do Corpo Técnico ou por Conselheiro do TCMRJ) ou externamente, pela Câmara Municipal.

Auditoria operacional
Visa verificar a implementação de políticas públicas pela Administração,
confrontando a sua operação com os Princípios da Eficácia, da Economicidade, da Eficiência, da Equidade e da Efetividade.

Auditorias programadas
Aquelas previstas no plano anual de auditorias aprovado pelo plenário do
TCMRJ.

MANUAL DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL
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B

Benchmarking
Expressão da língua inglesa utilizada para denominar a técnica voltada
para a identificação e implementação de boas práticas de gestão; seu
propósito é determinar, mediante comparações de desempenho e de
boas práticas, se é possível aperfeiçoar o trabalho desenvolvido em uma
organização, ajudando na identificação de oportunidades de melhorar a
eficiência e proporcionar economia (TCEBA, 2000).

C

Causas do achado
Razões e motivos que levaram à ocorrência dos fatos, apresentem eles
um desempenho inadequado ou não; representam a origem da divergência entre a condição e o critério, dependendo da precisa identificação
das causas a elaboração de recomendações adequadas e construtivas
(TCEBA, 2000).

Circularização (ou Confirmação externa)
Visa obter de terceiros, internos ou externos à Administração, informações sobre a legitimidade, regularidade e exatidão do universo ou
de amostras representativas, mediante sistema válido e relevante de
comprovação, devendo ser aplicado sobre posições representativas de
bens, direitos e obrigações do órgão/entidade (NAG 4402.2.8).

Conciliação
Conjunto de procedimentos técnicos utilizados para comparar uma
amostra do universo com diferentes fontes de informações, a fim de se
certificar da igualdade entre ambos e, quando for o caso, identificar as
causas das divergências constatadas, avaliando ainda o impacto dessas
divergências nas demonstrações e relatórios do órgão/entidade (NAG
4402.2.3).
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Condição
Situação encontrada pelo auditor, documentada durante a auditoria,
constituindo, pois, o fato ocorrido ou a própria existência do achado
(TCEBA, 2000).

Critérios de Auditoria
Constituem o padrão normativo ou operacional, representado por
normas legais, regulamentos aplicáveis ou boas práticas, que permite aos
auditores a verificação da situação encontrada no ente auditado. Podem
ser bastante específicos ou mais gerais e podem ser extraídos de várias
fontes.

D

Documentação de Auditoria
Também denominada papéis de trabalho, compreende todos os documentos e anotações que registram as evidências dos trabalhos executados
pelo auditor e fundamentam sua opinião e comentários, não podendo ser
confundida com simples cópias de documentos (NAG 1105).

E

Economicidade
Princípio que busca avaliar se a alternativa escolhida foi a melhor em
termos de gastos com os recursos empregados. Trata-se, aqui, de saber
se o produto foi obtido com o mínimo dispêndio de recursos, ou seja, se
apresentou a melhor relação custo/benefício, sem descuidar da qualidade
(TCDF, 2011).

Efeitos
São as consequências reais ou potenciais (riscos) da diferença entre o
critério preestabelecido e a condição constatada pelos auditores. São
representados por fatos ou estimativas probabilísticas que evidenciam
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os erros ou prejuízos identificados e expressos, sempre que possível, em
unidades monetárias ou em outras unidades de medida que demonstrem
a necessidade de ações corretivas (NAG 4111.3.4).

Efetividade
Relação entre os resultados de uma intervenção ou programa, em termos
de efeitos sobre a população-alvo (impactos observados), e os objetivos
pretendidos (impactos esperados). Trata-se de verificar a ocorrência de
mudanças na população-alvo que poderiam ser razoavelmente atribuídas
às ações do programa avaliado. Diz respeito ao alcance dos resultados
pretendidos a médio e longo prazo (TCU, 2012).

Eficácia
Grau de alcance das metas programadas (bens e serviços) em um determinado período de tempo, independentemente dos custos implicados.
O conceito de eficácia diz respeito à capacidade da gestão de cumprir
objetivos imediatos, traduzidos em metas de produção ou de atendimento, ou seja, a capacidade de prover bens ou serviços de acordo com o
estabelecido no planejamento das ações (TCU, 2012).

Eficiência
Relação entre produto, em termos de bens, serviços e outros resultados
e os recursos utilizados para produzi-los, em determinado período de
tempo, mantidos os padrões de qualidade. Mede a capacidade da organização em utilizar, com o máximo rendimento, sem desperdício, todos os
insumos necessários ao cumprimento de seus objetivos e metas.

Entrevista
Consiste na elaboração de perguntas realizadas pessoalmente, na forma
de conversação individual ou em grupo, devendo ser o resultado registrado em papéis de trabalho devidamente referenciados. É importante
que as pessoas entrevistadas sejam selecionadas cuidadosamente, observando-se o grau de pertinência, validade e confiabilidade na perspectiva
dos objetivos da coleta de informações.

Escopo de auditoria
Refere-se ao objeto e aos critérios que os auditores utilizarão para avaliá-lo, devendo estar diretamente relacionado com o objetivo (ISSAI 100).
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Equidade
Princípio pelo qual os responsáveis pela Administração Pública utilizam
de forma imparcial os recursos que lhe são colocados à disposição pela
própria comunidade, a fim de garantir da melhor maneira a justiça social,
satisfazendo ao interesse público (NAG 1111).

Erro
Falta profissional cometida por negligência ou desconhecimento de
determinados princípios, normas ou regras, que prejudica a regularidade
de atos e fatos (TCEBA, 2000).

Evidência de auditoria
Qualquer informação utilizada pelo auditor para comprovar que o objeto
está ou não em conformidade com os critérios aplicáveis. As evidências
podem tomar várias formas, tais como registros de transações e comunicações externas (em papel ou meio eletrônico), observações feitas
pelo auditor e testemunho oral ou escrito de agentes do órgão/entidade
auditada (ISSAI 100).

Execução da auditoria
Etapa destinada à reunião de evidências para respaldar os achados e
conclusões da equipe. É nesse momento que são desenvolvidos os trabalhos de campo, executando os procedimentos de auditoria delineados no
planejamento.

Exame documental
Técnica de auditoria que consiste em apurar, demonstrar, corroborar e
concorrer para provar, acima de qualquer dúvida cabível, a validade e
autenticidade de uma situação, documento ou atributo, ou a responsabilidade do universo auditado, por meio de provas obtidas em documentos
integrantes dos processos administrativo, orçamentário, financeiro,
contábil, operacional, patrimonial ou gerencial do órgão/entidade no
curso normal de sua atividade e dos quais o auditor se vale para evidenciar suas constatações, conclusões e recomendações.
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F

Fluxogramas
Representações gráficas (diagramas) do funcionamento do ciclo de transações, descrevendo a sequência lógica das operações, a fim de facilitar
a visualização do processo em análise e evitar o risco de interpretações
divergentes (TCEBA, 2000).

Fontes de informação
Gestores público, órgãos ou entidades, mídia, especialistas, documentos
oficiais, sistemas organizacionais e estruturadores do Governo, legislações, normas específicas que contenham e possam prover as informações
necessárias à realização das ações de controle.

Fraude
Ato intencional de um ou mais indivíduos da administração, dos responsáveis pela governança, empregados ou terceiros, que envolva dolo para
obtenção de vantagem injusta ou ilegal (ISSAI 400).

I

Impacto
Modificação no objeto da ação governamental que pode ser atribuída
única e exclusivamente ao programa; isso exige a eliminação dos efeitos
externos, o que pode ser obtido por meio da aplicação do delineamento
experimental ou de suas adaptações (TCEBA, 2000).

Impropriedades
Falhas de natureza formal de que não resulte dano ao erário e outras
que têm o potencial para conduzir à inobservância aos princípios de
administração pública ou à infração de normas legais e regulamentares,
tais como deficiências no controle interno, violações de cláusulas, abuso,
imprudência, imperícia (TCU, 2012).
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Indicador
Quantifica a situação que o programa tenha por fim modificar, de modo a
explicitar o impacto das ações sobre o público-alvo (TCEBA, 2000).

Indícios
Discordância entre a ‘situação encontrada’ e o ‘critério’ que ainda não
foi devidamente investigada nem está suficientemente suportada por
evidências a ponto de caracterizar-se como achado ou constatação.

Informação
Conjunto organizado de dados, textos, imagens, métodos, sistemas ou
quaisquer formas de representação dotadas de significado em determinado contexto, independentemente do suporte em que resida ou da
forma pela qual seja veiculada. Quanto à confidencialidade, pode ser:
pública - informação que pode ser divulgada a qualquer pessoa;
restrita - informação que, por sua natureza, só pode ser divulgada a
grupo restrito de pessoas;
sigilosa - informação que, em razão de lei, interesse público ou para a
preservação de direitos individuais, deva ser de conhecimento reservado
e, portanto, requeira medidas especiais de segurança e salvaguarda (TCU,
2012).

Inspeção física
Técnica de auditoria que consiste no ato físico de verificação, atento
e minucioso do objeto (ex. bens móveis e imóveis) sob exame, dentro
ou fora das instalações do ente auditado, observando-o no seu aspecto
estrutural, com o objetivo precípuo de constatar a sua existência, características, autenticidade ou condições físicas.

Irregularidade
Prática de ato gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; danos ao erário decorrentes de
atos de gestão ilegítimos ao antieconômicos, desfalques ou desvios de
dinheiros, bens ou valores públicos, tais como fraudes, atos ilegais,
omissão no dever de prestar contas, violações aos princípios de administração pública (TCU, 2010).
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L

Legalidade
Qualidade ou estado do que é legal, em conformidade com a lei; como
princípio de direito administrativo, significa que o administrador público
está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei
e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido
e sujeitar-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o
caso (TCEBA, 2000).

Legitimidade
Atributo do ato do administrador público que é fundado nos princípios
do direito e na justiça de um modo geral e não apenas na norma posta;
significa dizer que no exercício do princípio da legalidade, o Administrador não deve desviar-se da finalidade pública (TCEBA, 2000).

M

Manual de auditoria
Documento normativo fundamental que define as políticas e as orientações para o exercício da auditoria governamental no âmbito do Tribunal
de Contas do Município do Rio de Janeiro.

Materialidade
Sob o enfoque da auditoria contábil, o valor de materialidade consiste na
magnitude de uma incorreção ou omissão de informação contábil, cujo
efeito, se conhecido pelo usuário, provavelmente modificaria ou afetaria
suas conclusões sobre a posição financeira e resultados das operações
da entidade auditada. Trazendo o tema para o âmbito dos Tribunais
de Contas, o valor de materialidade serviria de parâmetro técnico para
fins de julgamento de contas, bem como para conduzir o procedimento
de auditoria, especialmente o planejamento (quando da estimativa
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preliminar de materialidade) e a definição da extensão dos testes substantivos (erro tolerável) (TCDF, 2011).

Matriz de achados
Preenchida durante a fase de execução da auditoria, seu objetivo é
evidenciar a relação lógica entre os achados de auditoria, a situação
encontrada, os respectivos critérios, as causas identificadas, os efeitos
incorridos e as propostas de encaminhamento. Constitui ferramenta
essencial para subsidiar os trabalhos de campo, pois agrega, de forma
lógica e estruturada, os principais elementos que nortearão a elaboração
do relatório de auditoria, propiciando a compreensão dos achados e seus
elementos constitutivos pelos integrantes da equipe de auditoria.

Matriz de planejamento
Ferramenta de auditoria que torna o planejamento mais sistemático
e dirigido, facilitando a comunicação de decisões, entre a equipe e os
superiores hierárquicos, em relação à metodologia adotada, bem como
auxiliando na condução dos trabalhos de campo. A matriz de planejamento é um instrumento flexível e o seu conteúdo pode ser atualizado
ou modificado pela equipe à medida que o trabalho de auditoria progride
(TCU, 2012; TCEBA, 2000).

Matriz de risco
Resultado da identificação de aspectos importantes para priorizar melhor
orientação na auditagem de uma empresa, levando-se em conta um
conjunto de variáveis ou fatores que indicam as situações de risco dela.
Trata-se de metodologia que permite identificar áreas importantes a
serem auditadas, visualizando a priorização das ações e a melhor alocação
dos recursos, levando-se em conta um conjunto de variáveis que causem
impacto no Risco de Auditoria em um contexto global (Planejamento de
um Órgão de Auditoria) ou unitário (Processo de Auditoria) (TCDF, 2011).

Meta
Quantidade de bens ou serviços produzidos ou executados no âmbito
de um programa ou projeto, em prazo definido, para a consecução do
objetivo pretendido.
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Monitoramento
Etapa de auditoria que destina-se a acompanhar as iniciativas do órgão/
entidade objetivando a efetiva implantação das recomendações e determinações exaradas pelo TCMRJ, dentro do prazo acordado, assim como o
benefício decorrente de sua implementação.

N

Nexos de Causalidade
Relaciona-se com o vínculo entre a conduta ilícita e o dano, ou seja, o
dano deve decorrer diretamente da conduta ilícita praticada pelo indivíduo, sendo pois consequência única e exclusiva dessa conduta.

O

Objetivo da auditoria
Declaração precisa do que a fiscalização pretende realizar e/ou da questão
fundamental que deverá ser esclarecida (TCU, 2012).

Objeto da auditoria
Programa, atividade, ação, projeto, processo, sistema, entidade ou órgão
sujeito à fiscalização.

Observação direta
Técnica de auditoria que consiste no processo de visitação e acompanhamento técnico, no qual o próprio auditor observa, in loco, atenta e
minuciosamente, sistemas ou processos operacionais da Administração
Pública, ou ainda atividades dos gestores, administradores, servidores,
empregados ou representantes de um órgão/entidade, no ambiente
interno ou externo, objetivando, precipuamente, verificar o seu funcionamento (NAG 4402.2.7).
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P

Papéis de Trabalho
Vide documentos de auditoria.

Planejamento da auditoria
Primeira etapa da auditoria e envolve aspectos estratégicos e operacionais, sendo o momento em que são estabelecidas a natureza, a
oportunidade e a extensão dos exames, bem como determinados os
prazos e outros recursos necessários para que os trabalhos sejam
eficientes, eficazes e efetivos (NAG 1117; ISSAI 100).

Plano anual de auditoria
Define as auditorias que serão realizadas pelo TCMRJ no exercício
seguinte, considerando todas as ações de controle que devem ser executadas, levando em conta a alocação da capacidade operacional (recursos
humanos e tecnológicos disponíveis).

Plano de ação
O documento, preenchido pelo gestor do órgão/entidade auditada,
quando notificado da decisão do plenário, que explicita as medidas que
serão tomadas para fins de cumprimento das determinações/recomendações e/ou para solucionar os problemas apontados (NAG; TCU, 2009).

Procedimentos de Auditoria
São as ações sistematicamente ordenadas, em sequência racional e
lógica, a serem executadas durante os trabalhos, indicando ao auditor
o que e como fazer para realizar seus exames, pesquisas e avaliações, e
como obter as evidências comprobatórias necessárias para a consecução
dos objetivos dos trabalhos e para suportar a sua opinião (NAG 1118).

Procedimentos substantivos
Procedimentos de auditoria planejados e executados para detectar
distorções relevantes no nível de afirmações (ISSAI; NBC TA330).
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Programa de auditoria
Plano desenvolvido e documentado para cada trabalho de auditoria, com
base nos elementos obtidos na visão geral do objeto. Evidencia o objetivo
da auditoria e a forma de alcança-lo, mediante a definição do escopo, do
universo e amostra a serem examinados, dos procedimentos e técnicas a
serem utilizados, dos critérios de auditoria, das informações requeridas e
suas fontes, bem como das etapas a serem cumpridas.

Propostas de encaminhamento
São as determinações e recomendações ou outras providências pugnadas
pela equipe de auditoria para a regularização da situação inadequada. A
proposição corresponde à ação demandada ao gestor para compatibilizar
a conduta aos critérios estipulados e baseia-se na relação de causa e
efeito apontada no desenvolvimento do achado. Deve ser elaborada para
suprimir as causas do achado de auditoria e eventualmente reparar os
efeitos.

Q

Questionário
Método estruturado de coleta de dados, por meio de formulário, usado
para quantificar informação padronizada, sobre grande número de
unidades de pesquisa. Permite comparar respostas, realizar análise
estatística e generalizar as conclusões, no caso de amostras aleatórias
(TCU, 2012).

Questões de auditoria
São as perguntas a serem respondidas para esclarecer o objetivo de
auditoria e dar suporte às suas conclusões. Ao formular as questões de
auditoria, a equipe está, ao mesmo tempo, estabelecendo com clareza o
foco de sua investigação e os limites e dimensões que deverão ser observados durante a execução da auditoria.
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R

Recomendações
Medidas corretivas possíveis sugeridas pela instituição de auditoria ou
pelo auditor para corrigir as deficiências detectadas durante os exames
(TCEBA, 2000).

Relatório de Auditoria

Principal produto da auditoria e constitui documento formal, técnico e
obrigatório, por intermédio do qual a equipe comunica, dentre outras
informações, o objetivo, a metodologia usada, os achados, as conclusões
e a proposta de encaminhamento.

Revisão analítica
São análises de informações por meio de comparações matemáticas
simples, de aplicação de técnicas estatísticas plausíveis, de exames de
flutuações horizontais ou verticais e da utilização de índices de análise
de balanços. Os procedimentos de revisão analítica incluem, ainda, as
relações entre dados financeiros obtidos e o padrão previsto, bem como
informações relevantes de outras naturezas, como custos com folha
de pagamento e número de empregados, impostos arrecadados com
número e faixa de contribuintes (NAG 4402.2.12).

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

S

Supervisão dos trabalhos
Envolvimento dos profissionais de auditoria mais experientes no direcionamento dos trabalhos, na motivação da equipe, no fornecimento das
instruções adequadas aos demais auditores, de forma que o processo de
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avaliação seja contínuo, que os problemas sejam detectados e analisados
com antecedência e a comunicação seja imediata (NAG 4500).

T

Técnicas de auditoria
Conjunto de processos e ferramentas operacionais de que se serve o
auditor para a obtenção das evidências.

Teste de auditoria
Análise de um elemento selecionado com vistas a determinar se um
objetivo específico de auditoria é ou não alcançado.

Testes substantivos
O mesmo que procedimentos substantivos.
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