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1. APLICABILIDADE E REFERÊNCIAS 

 1. As disposições deste manual aplicam-se de forma integral e obrigatória às 

auditorias de conformidade e de forma subsidiária aos demais 

procedimentos fiscalizatórios realizados pelo Tribunal, a exemplo das 

inspeções, levantamentos, acompanhamentos (incluídas as visitas 

técnicas) e monitoramentos. 

2. Independentemente da natureza do processo de fiscalização, as equipes 

técnicas devem observar as disposições deste manual concernentes ao 

desenvolvimento dos achados de auditoria, à imputação de responsabilidades 

e aos requisitos de qualidade dos relatórios de auditoria em todos os 

procedimentos fiscalizatórios realizados pelo Tribunal. 

3. O conteúdo apresentado nesta edição do manual foi baseado nas Normas 

Internacionais das Entidades Superiores (ISSAI), nas Normas de Auditoria 

do Tribunal de Contas da União (NAT) e utilizou como referências os 

Manuais de Auditoria e Documentos Padrões dos Tribunais de Contas da 

União, do Mato Grosso, do Distrito Federal, de Minas Gerais e do Espírito 

Santo. 

4. Desse modo, em diversos tópicos foram utilizados trechos dos referidos 

documentos sem explicitar a fonte, caso a caso, para que o manual ficasse 

com aspecto mais técnico do que acadêmico. Todavia, as referências constam 

em seção específica. 

 

2. CONCEITOS E OBJETOS DE AUDITORIA 

 5. Auditoria é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para o 

exame objetivo e sistemático das operações contábeis, orçamentárias, 

financeiras, operacionais e patrimoniais dos órgãos jurisdicionados, podendo 

o seu escopo abranger mais de um exercício financeiro, visando, dentre 

outras finalidades: 

a. examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos 

responsáveis sujeitos à sua jurisdição, quanto aos aspectos contábil, 

financeiro, orçamentário e patrimonial (auditoria de conformidade ou 

regularidade por iniciativa própria do Tribunal); 

b. avaliar o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionados, assim 

como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, 

quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia dos atos 
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praticados (auditoria operacional ou de desempenho); e, 

c. conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades da 

administração direta, indireta e fundacional dos Poderes dos 

municípios, incluindo fundos e demais instituições que lhes sejam 

jurisdicionadas, no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, 

orçamentários, operacionais e patrimoniais. 

6. As auditorias, quanto à natureza, podem ser: a) de regularidade, que 

abrange a auditoria de conformidade, foco deste manual; b) a 

financeira; e c) operacional. 

7. A auditoria de conformidade tem por objetivo determinar se um 

particular objeto está em conformidade com normas identificadas 

como critérios. Ela é realizada para avaliar se atividades, transações 

financeiras e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, 

as normas que regem a entidade auditada. Essas normas podem incluir 

regras, leis, regulamentos, resoluções orçamentárias, políticas, códigos 

estabelecidos, acordos ou os princípios gerais que regem a gestão 

financeira responsável do setor público e a conduta dos agentes 

públicos. 

8. São objetos de auditoria os atos de governo e de gestão praticados por 

qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 

públicos ou pelos quais os municípios do Estado de Goiás respondam 

ou que, em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

9. O objeto de uma auditoria de conformidade é definido pelo escopo da 

auditoria. Podem ser atividades, transações financeiras ou 

informações. Em trabalhos de certificação sobre conformidade, o 

auditor foca na informação sobre o objeto, que pode ser uma 

declaração de conformidade com uma estrutura de relatório 

estabelecida e padronizada. 

10. A lista do item 8 é apenas exemplificativa, não afastando, portanto, 

outros objetos que possam ser fiscalizados pelo Tribunal em 

decorrência de suas competências constitucionais e 
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infraconstitucionais. 

 

3. NORMAS DE CONDUTA DO AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 

 11. As normas de conduta do Auditor de Controle Externo estão descritas 

na Resolução Administrativa n. 323/2013 a qual estabelece o Código 

de Ética dos Membros e Servidores do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás. 

12. Destaca-se que as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público 

(NBASP), adotadas pelo TCMGO mediante a Resolução 

Administrativa n. 100/2017 abordam padrões de conduta que o 

Auditor de Controle Externo deve adotar profissionalmente: 

NBASP 30 – Gestão da Ética pelos Tribunais de Contas 

(...) 

12. Nas atividades de auditoria pública, é esperado que o 

comportamento ético se baseie pelos menos nos cinco 

princípios enunciados a seguir, com uma explicação resumida. 

a) integridade – agir com integridade, boa-fé e em prol do 

interesse público; 

b) independência e objetividade – fazer julgamentos de 

forma imparcial e isenta; 

c) competência – manter conhecimentos e habilidades 

adequados à função; 

d) comportamento profissional – agir de acordo com as 

normas profissionais aplicáveis e as mais altas expectativas das 

partes interessadas; 

e) confidencialidade – proteger adequadamente as 

informações. 
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4. EQUIPE DE AUDITORIA 

Definição da 

equipe de 

auditoria 

13. Para cada fiscalização, deve-se definir o perfil profissional e a quantidade de 

auditores necessários à realização dos trabalhos de acordo com as normas 

profissionais, a legislação e as exigências regulamentares correspondentes. 

14. A equipe encarregada de realizar a fiscalização não é necessariamente aquela 

responsável pelo levantamento preliminar, ainda que seja desejável que 

alguns de seus membros mantenham-se na equipe, em face dos 

conhecimentos já obtidos. 

15. Na definição da equipe, quando o caso assim exigir, poderá ser considerada 

também a utilização de profissionais especializados não pertencentes ao 

quadro do Tribunal. 

Perfil 

profissional 

16. Entende-se por perfil profissional um conjunto de atributos requeridos, 

dentre os quais destacam-se: área de formação/especialização; capacitação 

técnica; experiência profissional. Os membros da equipe de auditoria devem 

possuir, coletivamente, o conhecimento, as habilidades e a competência 

necessários para concluir com êxito a auditoria. 

17. A avaliação do perfil profissional pode considerar, inclusive, as etapas ou 

programas de auditorias a serem desenvolvidos, e não necessariamente a 

realização integral do trabalho. 

18. O tipo de trabalho a ser desempenhado pode requerer 

conhecimentos/experiências específicos em determinadas áreas. Dessa 

forma, é extremamente desejável a identificação dos perfis requeridos para o 

desempenho dos trabalhos. 

19. A definição da equipe de auditoria depende das características do trabalho, 

objetivos e prazos, com ênfase para os seguintes aspectos: 

a. aproveitar o conhecimento e a experiência do pessoal da equipe em relação 

à área a ser auditada; 

b. estabelecer rodízio na formação de equipes, de modo a permitir a 

oportunidade de desenvolvimento profissional. 

20. No caso da utilização de especialistas não pertencentes aos quadros do 

Tribunal, além do perfil, devem ser explicitadas, de forma sucinta, as 

atividades a serem realizadas, com vistas aos procedimentos administrativos 

necessários à sua contratação. O Tribunal é o único responsável por qualquer 

opinião ou relatório de auditoria que possa ser produzido. Essa 

responsabilidade não é reduzida pelo uso do trabalho de especialistas 

externos. 
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Quantitativo 21. A equipe de auditoria deve ser estabelecida em função da extensão e da 

especificidade dos trabalhos a serem realizados e composta, de no mínimo, 

um membro auditor de controle externo e um supervisor, também auditor 

de controle externo. 

22. Nos trabalhos que exijam a aplicação de técnicas de auditoria fora da sede 

do Tribunal, a equipe de auditoria deve ter no mínimo dois membros 

auditores de controle externo (sendo um deles o coordenador) e um 

supervisor auditor de controle externo. 
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Designação 

da equipe 

23. As fiscalizações serão exclusivamente instruídas pelos servidores ocupantes 

da carreira de Auditor de Controle Externo, nas especialidades ligadas à área 

finalística do Tribunal. 

24. Os membros e o supervisor da equipe de auditoria serão designados pelo 

Secretário de Controle Externo titular da Secretaria de Controle Externo à 

qual competir a instrução da fiscalização, mediante despacho exarado nos 

autos processo de auditoria. 

25. Quando a fiscalização demandar Auditores de diversas unidades técnicas, 

cada Secretário de Controle Externo deve indicar os servidores da respectiva 

unidade para integrar a equipe, que será coordenada pelo membro lotado na 

Secretaria que possuir competência preponderante para instrução do objeto 

da fiscalização. É facultada, ainda, a designação de mais de um supervisor 

quando a diversidade dos temas objeto da fiscalização exigir. 

26. É vedada a participação, na equipe, de pessoas que tenham recentemente 

trabalhado (como empregado, dirigente, autônomo, etc.) para a entidade a 

ser fiscalizada, ou que mantenham ou tenham mantido qualquer 

relacionamento (comercial, sindical, etc.), ou ainda, relações de amizade, de 

parentesco, com dirigentes, ou de qualquer natureza que possa suscitar 

suspeição e, com isso, prejudicar o necessário nível de independência. 
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Coordenação 

da equipe 

27. A coordenação da equipe deve ser atribuída ao Auditor de Controle Externo 

que tenha, além dos conhecimentos requeridos ao trabalho, experiência em 

auditorias e capacidade de organização e direção. Entre as atividades de 

responsabilidade do coordenador destacam-se aquelas relacionadas com a 

administração dos trabalhos, compreendendo as seguintes etapas: 

a. promover as discussões da equipe a respeito do escopo, procedimentos e 

técnicas a serem utilizados, incentivando os demais membros a apresentarem 

propostas e a decidirem por consenso. No caso de divergência de opiniões, 

deve-se buscar a opinião do supervisor. Permanecendo a divergência, 

prevalecerá a proposta do coordenador; 

b. zelar pelo cumprimento dos prazos; 

c. distribuir as tarefas entre os membros da equipe; 

d. representar a equipe de auditoria perante o órgão/entidade fiscalizado, 

providenciando a entrega do ofício de apresentação ao dirigente (ou 

representante por ele designado) e a emissão dos ofícios de requisição de 

documentos e de informações e responsabilizando-se pela coordenação das 

reuniões com os fiscalizados; 

e. revisar e entregar a versão final do relatório, com a anuência dos demais 

membros; e, 

f. assegurar que o formulário de controle de qualidade constante no Anexo 

XV (Formulário de Controle de Qualidade – Equipe)  seja, juntamente 

com os demais membros, preenchido e assinado. 

Apresentação 

da equipe 

28. Os integrantes da equipe de auditoria são apresentados ao órgão/entidade 

auditado por meio de ofício do Presidente. O ofício de apresentação deve 

obedecer ao modelo constante no Anexo III – Ofício de Apresentação. 
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Supervisão 

dos trabalhos 

da equipe 

29. O supervisor dos trabalhos é o auditor de controle externo de especialidade 

finalística indicado pelo Secretário de Controle Externo para acompanhar as 

etapas do trabalho de fiscalização. No caso de fiscalização da qual participe 

mais de uma unidade técnica, a supervisão compete ao auditor de controle 

externo lotado na Secretaria que coordenar os trabalhos, preferencialmente 

aquela cuja maior parte do escopo do trabalho seja de sua competência. 

30. A supervisão deve abranger: 

a. orientar a equipe de auditoria quanto à vinculação ao objetivo da fiscalização 

e à aderência aos padrões de auditoria vigentes no Tribunal; 

b. revisar e aprovar a Matriz de Planejamento, antes do início da execução; 

c. acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos desde o início do 

planejamento até a conclusão do relatório; 

d. revisar a Matriz de Achados, cuja elaboração pela equipe inicia-se já na fase 

de execução; 

e. analisar, juntamente com a equipe, a Matriz de Responsabilização; 

f. realizar concomitantemente o controle de qualidade da auditoria; e, 

g. preencher e assinar, após a conclusão do relatório, o formulário constante 

no Anexo XVI (Formulário de Controle de Qualidade – Supervisor). 

31. Nos seguintes produtos gerados durante a auditoria, deverá constar 

manifestação do supervisor por meio da aposição de rubrica ou assinatura: 

Matriz de Planejamento (elaborada antes do início da execução), Matriz de 

Achados preenchida e Matriz de Responsabilização preenchida. 

32. A Matriz de Planejamento é o instrumento que norteia os trabalhos da 

auditoria e, como tal, deve ser preenchida ao longo da execução. A versão 

dessa Matriz preenchida, após a fase da execução, não deve ser assinada pelo 

supervisor. 

33. Se o supervisor discordar do conteúdo desses produtos, deverá expressar sua 

opinião em termo apropriado e submeter a divergência para apreciação do 

Secretário de Controle Externo. 
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5. DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA (PAPÉIS DE TRABALHO) 
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Conceito 
34. Conforme definição do CFC, documentação de auditoria é o registro dos 

procedimentos de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante 

obtida e conclusões alcançadas pelo auditor (usualmente também é utilizada 

a expressão “papéis de trabalho”)1. 

35. Segundo a ISSAI 4000, O auditor deve preparar documentação de auditoria 

suficientemente detalhada para fornecer uma compreensão clara do trabalho 

realizado, da evidência obtida e das conclusões alcançadas. O auditor deve 

preparar a documentação de auditoria em tempo hábil, mantê-la atualizada 

durante a auditoria e completar a documentação das evidências que 

fundamentam os achados de auditoria antes do relatório de auditoria ser 

emitido.  

36. A documentação de auditoria registra o trabalho executado pelo auditor na 

aplicação dos procedimentos previstos na matriz de planejamento e 

fundamenta a opinião e os comentários de auditoria, constituindo, também, 

as evidências de auditoria. 

37. A documentação de auditoria é elaborada diretamente pelo auditor, 

fornecida pela entidade auditada, ou fornecida por terceiros durante a 

execução da auditoria 

38. Os papéis de trabalho são elaborados em todas as fases da auditoria: 

levantamentos preliminares, planejamento, execução e relatório. 

                                                 
1 Conselho Federal de Contabilidade (CFC), NBC TA 230 (RI). 
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Conteúdo 
39. Deve-se documentar todas as questões consideradas importantes e 

relevantes para obtenção de evidências, visando fundamentar os achados e a 

conclusão da auditoria e comprovar sua execução de acordo com as normas 

aplicáveis. 

40. Conforme a ISSAI 4000, a documentação precisa ser suficiente para 

demonstrar como o auditor delimitou o objetivo de auditoria, o objeto, os 

critérios e o escopo, bem como as razões pelas quais um método específico 

de análise foi escolhido. Para isso, a documentação precisa ser organizada de 

modo a fornecer uma ligação clara e direta entre os achados e as evidências 

que os suportam.  

41. Devem ser registradas nos documentos de auditoria as informações relativas 

ao planejamento da auditoria; à natureza, oportunidade e extensão dos 

procedimentos aplicados; aos resultados obtidos; às evidências coletadas e às 

conclusões da auditoria. 

42. A documentação de auditoria pode ser registrada em papel, em formatos 

eletrônicos (CDs, fotos, planilhas, pendrive) ou outros, desde que contenham 

evidências e relevantes informações que fundamentem o trabalho e a 

emissão da opinião pelos auditores. 

Propósitos 
43. São propósitos da documentação de auditoria: 

a. documentar o processo de auditoria, em especial, as evidências; 

b. facilitar o registro das investigações realizadas; 

c. facilitar a elaboração do relatório de auditoria; 

d. explicar, em detalhes, fatos e opiniões; 

e. permitir a coordenação, a organização, a supervisão e a revisão do 

trabalho de auditoria; 

f. permitir o registro histórico dos métodos adotados; 

g. servir de guia para auditorias subsequentes; e, 

h. permitir a condução de revisões e inspeções de controle de qualidade. 
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Atributos 
44. Além dos atributos próprios da redação oficial (correção, concisão, clareza e 

objetividade), os documentos de auditoria devem apresentar: 

a. limpeza: não conter emendas, rasuras ou entrelinhas, de modo a 

garantir sua confiabilidade e qualidade estética; 

b. estruturação lógica: deve refletir a lógica do raciocínio e respeitar a sequência 

natural dos fatos em face do objetivo a ser atingido. 

Cuidados na 

preparação 

45. Devem ser observados os seguintes cuidados na elaboração e coleta de 

documentos de auditoria: 

a. sempre que possível, devem ser providos de cabeçalho com 

identificação do órgão ou entidade, do processo, do papel de trabalho 

(código), do objeto da fiscalização, do período de realização da 

auditoria e numeração no formato – n. folha/total de folhas; 

b. sempre que possível, deverão conter, no rodapé, identificação do 

executor e do supervisor (quando for o caso) e data de preenchimento; 

c. devem ser separados por assunto, tipo ou tópico; 

d. as fontes dos dados e informações apresentados devem ser 

mencionadas; 

e. os documentos analisados e as pessoas entrevistadas devem ser 

mencionados, sempre que as informações contidas forem baseadas em 

análise de documentos ou entrevistas; 

f. devem possuir notas explicativas com esclarecimentos sobre o seu 

conteúdo, sempre que necessário; e, 

g. devem conter campo para fazer referência a outro papel de trabalho, quando 

for o caso. 
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6. TÉCNICAS DE AUDITORIA 
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Introdução 
46. As técnicas de auditoria são os meios utilizados na aplicação dos 

procedimentos com vistas à obtenção de diferentes tipos de evidências ou 

ao tratamento de informações. 

47. Abaixo, seguem as técnicas mais utilizadas na atividade de auditoria: 

a. técnicas de obtenção de evidência física: inspeção física e observação direta; 

b. técnicas de obtenção de evidência documental: exame documental, 

circularização e mapa de processo; 

c. técnicas de obtenção de evidência testemunhal: entrevista e indagação 

escrita; e, 

d. técnicas de obtenção de evidência analítica: conferência de cálculos, 

conciliação, análise de contas, revisão analítica, extração eletrônica de dados 

e cruzamento eletrônico de dados. 

Inspeção 

física 

48. Consiste na verificação in loco da existência física de objeto ou item, bem 

como de sua qualidade. 

49. Essa técnica não serve apenas para confirmar se algo existe ou está onde 

deveria estar. Serve também para a verificação de atributos de objetos, como, 

por exemplo, o estado de conservação de um bem, o prazo de validade de 

produtos e os tipos de materiais utilizados em uma obra. 

50. A comprovação é essencialmente visual, sendo recomendável sua 

documentação por intermédio de fotografias. Se o exame requerer uma 

análise mais aprofundada do objeto analisado, outras técnicas deverão ser 

utilizadas, tais como perícias ou exames laboratoriais. 

51. Dependendo do objeto a ser verificado, é importante também considerar o 

fator surpresa, de modo a evitar possíveis manipulações que interfiram na 

aplicação da técnica. 

52. São exemplos da técnica de inspeção física: contagem de estoques, 

constatação da existência de determinada obra, medição de obra. 
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Observação 

direta 

53. A observação direta é uma técnica de coleta de dados ou informações que se 

utiliza dos sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 

consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 

fenômenos que se deseja estudar. 

54. Nas auditorias, observação direta é um método de coleta de informação 

contextualizada sobre a forma de funcionamento de determinado processo, 

serviço ou atividade. A técnica possibilita sua aplicação de forma sistemática 

e estruturada, valendo-se de roteiros para registro das observações. 

55. 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). 

56. As formas mais utilizadas de observação direta nas auditorias são: 

a. identificada: o pesquisador observa de maneira espontânea os fatos que 

ocorrem no ambiente em estudo e procura registrar o máximo de 

ocorrências que interessam ao seu trabalho, devendo-se evitar o mínimo de 

alteração no ambiente; 

b. não-identificada: o pesquisador observa de maneira espontânea os fatos que 

ocorrem no ambiente em estudo e procura registrar o máximo de 

ocorrências que interessam ao seu trabalho, porém a comunicação e a 

informação ao auditado sobre o trabalho em andamento são feitas somente 

ao término da visita; e, 

c. sistemática: o pesquisador elabora plano de observação baseado no 

conhecimento dos aspectos que são significativos para alcance dos objetivos 

da observação. Essa forma requer algum conhecimento do problema em 

estudo para permitir estabelecer as categorias que guiarão a análise da 

situação. 

57. assistemática: o pesquisador está mais livre, sem fichas ou listas de registro. 

Geralmente, em visitas exploratórias, utiliza-se essa forma de observação 

para formar juízo de valor e aumentar o entendimento sobre o objeto 

auditado. As informações obtidas podem ou não ser registradas 

formalmente. 
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Exame 

documental 

58. Essa técnica refere-se ao exame de documentos relacionados aos objetos da 

auditoria em busca de dados ou informações que poderão servir de subsídio 

ao planejamento da auditoria ou como evidências dos achados. Exemplos de 

documentos que podem ser analisados: processos de licitação, termos 

contratuais, termos de convênios, prestações de contas, documentos avulsos 

(notas fiscais, cheques), relatórios etc. 

59. Preliminarmente, é necessário restringir a amostra de documentos a serem 

analisados de acordo com o tempo disponível da auditoria, utilizando-se 

como critério o grau de pertinência e relevância frente aos objetivos do 

trabalho. 

60. Duas verificações devem ser obrigatoriamente realizadas nos documentos 

analisados: 

a. a sua autenticidade, para assegurar que as informações contidas nos 

documentos podem ser utilizadas na auditoria; 

b. as bases e a metodologia de sua elaboração, para poder estimar a 

confiabilidade das informações apresentadas. 

61. O tipo de informação que pode ser obtida nos documentos varia de acordo 

com o objetivo da auditoria. Enquanto na fase de planejamento as 

informações são coletadas sem um plano previamente especificado, na fase 

de execução as informações são geralmente obtidas conforme especificado 

nos procedimentos de auditoria. 
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Confirmação 

Externa ou 

Circularizaçã

o 

62. A circularização (também chamada de confirmação externa) trata da 

solicitação de confirmação, por parte de fontes externas ao fiscalizado, de 

informações obtidas junto ao fiscalizado. A resposta, que deve ser 

formalizada, pode vir no formato de uma declaração escrita ou de uma ou 

mais cópias de documentos. 

63. A técnica é utilizada, geralmente, para confirmar: 

a. a existência de bens em poder de terceiros; 

b. direitos a receber; 

c. obrigações assumidas pelo fiscalizado junto a terceiros; 

d. pagamento a fornecedores; 

e. a ocorrência de serviços fornecidos ao fiscalizado; 

f. se os alegados licitantes participaram efetivamente do processo; e, 

g. a veracidade de notas fiscais junto ao Fisco. 

Mapa de 

Processo 

64. Consiste na decomposição de um processo de trabalho pela sequência de 

atividades que o compõem na forma de um diagrama (fluxograma). Fornece 

uma representação gráfica das operações sob análise, podendo evidenciar a 

sequência das atividades, os agentes envolvidos, os prazos e o fluxo de 

documentos. 

65. Os mapas de processo podem representar diversas situações: 

a. como o processo deve ser realizado, de acordo com as normas e 

procedimentos internos, caso estes estejam documentados; 

b. como o processo está sendo efetivamente realizado; e, 

c. qual a forma recomendada de realizar o processo. 

66. A técnica pode ser utilizada de diferentes formas: 

a. como auxílio para obtenção de conhecimento sobre o funcionamento da 

área auditada; 

b. como ferramenta básica para a identificação de riscos e controles em 

processos; e, 

c. na identificação de oportunidades de racionalização e aperfeiçoamento dos 

processos de trabalho. 
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Entrevista 
67. A técnica consiste na coleta de informações por meio de uma conversa, 

individual ou em grupo, com pessoas que tenham relação com o objeto 

auditado. Em resumo, uma entrevista é uma sessão de perguntas e respostas 

para obter uma informação específica. Ao final da entrevista, as anotações 

deverão ser documentadas no extrato da entrevista. Dependendo da natureza 

das informações e da sensibilidade do tema, deve ser solicitada a assinatura 

do entrevistado no extrato elaborado pela equipe. 

68. Destaca-se que a técnica deve ser sempre utilizada como suporte ou em 

conjunto com outras técnicas, uma vez que as respostas obtidas não 

constituem evidências sólidas para, isoladamente, fundamentar os achados, 

ou seja, a boa prática da auditoria utiliza-se efetivamente da entrevista para 

conhecer melhor determinado objeto e não para evidenciar determinado 

achado de auditoria. 

Indagação 

escrita ou 

questionário 

69. Essa técnica consiste na formulação e apresentação de questões, geralmente 

por meio de um ofício ou questionário eletrônico, com a finalidade de obter 

a manifestação do respondente por escrito. 

70. As questões devem ser elaboradas com cuidado, evitando-se redações que 

possam dar margem a entendimentos diversos, ambiguidades, respostas 

evasivas ou respostas dicotômicas. 

Conferência 

de cálculos 

71. A conferência de cálculos refere-se à revisão das memórias de cálculos 

relacionados ao objeto da auditoria, com o fim de verificar a correção das 

operações matemáticas e dos elementos utilizados nas operações. É uma 

técnica básica, mas indispensável nas auditorias. Relaciona-se com a postura 

de ceticismo profissional do auditor. 

72. A extensão da aplicação da técnica se dá de acordo com o julgamento 

profissional da equipe, utilizando como critério básico a relevância da 

operação para o objetivo da auditoria. 

73. Destaca-se que informações de cálculo produzidas a partir de sistemas 

informatizados devem ser objeto da técnica, uma vez que não estão livres de 

erros ou omissões. 
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Conciliação 
74. A conciliação refere-se à comparação do registro da movimentação de contas 

bancárias ou contábeis entre si, ou com elementos, fatos ou ocorrências 

relacionadas à movimentação, ou seja, a técnica tem por finalidade verificar 

a compatibilidade entre o saldo das contas sintéticas com aqueles das contas 

analíticas, ou ainda o confronto dos registros mantidos pelo fiscalizado com 

elementos recebidos de fontes externas. Observa-se, nesse caso, que a 

conciliação e a circularização podem se complementar. 

Análise de 

Contas 

75. Essa técnica trata da análise das transações que geraram lançamentos em 

determinada conta contábil. O auditor, após selecionar os lançamentos 

contábeis que serão auditados, passa a identificar e a investigar a existência, 

legalidade e pertinência dos fatos correspondentes aos respectivos 

lançamentos contábeis. A técnica utiliza-se da contabilidade para detecção 

de achados. 

Revisão 

Analítica 

76. A técnica consiste na utilização de inferências lógicas ou na estruturação de 

raciocínio que permita chegar a determinada conclusão sobre o objeto 

auditado. Tem por finalidade, ainda, verificar o comportamento de valores 

significativos, mediante índices, quocientes, quantidades absolutas ou outros 

meios, com vistas à identificação de situações ou tendências atípicas. 

77. O exemplo mais clássico de aplicação da técnica de revisão analítica é a 

demonstração da ocorrência de “jogo de planilha” em um contrato de obras. 

Jogo de planilha é a ocorrência de alterações quantitativas na planilha 

contratual, por meio de acréscimos, decréscimos, supressões ou inclusões de 

serviços e materiais, que modifiquem o equilíbrio econômico-financeiro 

inicial, causando dano ao erário sem justificativa adequada. 

Extração 

eletrônica de 

dados 

78. É uma técnica tipicamente de coleta de dados e informações que consiste na 

solicitação, ao fiscalizado, de dados sistematizados e informações de 

sistemas, que posteriormente serão examinados. O auditor, após examinar o 

universo de dados e informações disponíveis, seleciona apenas aqueles 

relacionados ao objetivo da auditoria. 
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Cruzamento 

eletrônico de 

dados 

79. Cruzamento eletrônico de dados refere-se ao cotejo automático dos dados 

extraídos de determinado(s) banco de dados, a partir de um campo comum 

parametrizado pelo auditor. Geralmente, o cruzamento é feito utilizando um 

software específico. 

80. Na análise dos dados, pode-se utilizar diferentes cruzamentos conforme os 

objetivos do trabalho. Os resultados dos cruzamentos constituem indícios a 

serem confirmados com outras técnicas. Os resultados dependem do nível 

de confiabilidade do(s) sistema(s) do qual (is) foram extraídos os dados. 
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7. PLANEJAMENTO DE AUDITORIA 



 

28 

Conceito de 

planejamento 

de auditoria 

81. O planejamento de auditoria compreende a determinação dos objetivos da 

auditoria, do escopo, do alcance, dos critérios, da metodologia empregada, 

dos períodos e das datas da execução e dos recursos necessários. Durante o 

planejamento, a equipe técnica coleta e analisa os dados e as informações 

sobre o fiscalizado e as áreas que o compõem, com o intuito de conhecê-lo 

e de compreender seu funcionamento, o que possibilitará a definição das 

questões que deverão ser respondidas pela auditoria. 

82. Ao término da fase de planejamento, dois documentos são produzidos pela 

equipe de auditoria: a matriz de planejamento e o plano de trabalho. Nas 

seções seguintes, será elucidado o conteúdo de cada um dos documentos. 

83. O planejamento deverá considerar todos os fatores relevantes na execução 

dos trabalhos, especialmente os seguintes: 

a. principais normas relativas ao fiscalizado e ao objeto de auditoria; 

b. sistemas informatizados (do fiscalizado e do Tribunal); 

c. processo de contas dos últimos exercícios e/ou relatórios de auditoria 

(recomenda-se a verificação de, pelo menos, as duas últimas contas 

e/ou relatórios de auditorias, especialmente irregularidades, achados,  

recomendações e determinações); 

d. outros processos relacionados ao órgão/entidade fiscalizado ou ao 

objeto da fiscalização (denúncias/representações/tomada de contas); 

e. informações provenientes de servidores do Tribunal que tenham 

participado de trabalhos recentes no órgão/entidade fiscalizado ou em 

objetos de fiscalização afins; 

f. avaliação dos controles internos administrativos; 

g. informações provenientes de órgãos de controle interno (entrevista ou 

indagação escrita e pareceres periódicos dos órgãos centrais de 

controle interno); 

h. conselheiros de saúde e educação (entrevista ou questionário); 

i. usuários dos serviços prestados pelo fiscalizado; 

j. próprio órgão/entidade fiscalizado; 
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k. notícias veiculadas na mídia; 

l. outros órgãos de controle (Ministério Público, TCU, CGE-GO e 

CGU); e, 

m. possíveis ações judiciais concernentes ao órgão/entidade fiscalizado. 
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Padrões de 

planejamento 

de auditoria 

84. O titular da Secretaria de Controle Externo coordenadora deve assegurar que 

o tempo disponível para a fase de planejamento seja suficiente para a 

consecução dos objetivos desta fase, de forma a garantir os seguintes 

aspectos básicos:  

a. nível de detalhamento suficiente, de modo a maximizar a relação entre o 

provável benefício da fiscalização e o seu custo total;  

b. obtenção e análise das informações disponíveis e necessárias sobre o objeto 

fiscalizado, inclusive quanto aos sistemas informatizados e aos controles 

internos a ele associados;  

c. suficiente discussão, no âmbito da equipe de auditoria e entre esta e o 

supervisor, a respeito da definição do escopo, dos procedimentos e técnicas 

a serem utilizados; e, 

d. teste e revisão dos formulários, questionários e roteiros de entrevista, a serem 

utilizados na fase de execução. 

Etapas do 

planejamento 

de auditoria 

85. O planejamento tem por finalidade definir questões essenciais à realização 

da auditoria, razão pela qual pressupõe adequado conhecimento do ramo de 

atividade, negócio e práticas operacionais do auditado.  

86. O planejamento organiza-se nas seguintes etapas: 

a. providências administrativas preliminares; 

b. entendendo a entidade e o seu ambiente, incluindo o controle interno; 

c. procedimentos necessários para identificar áreas significativas ou áreas com 

potencial risco de não conformidade; 

d. definição do objeto e dos critérios de auditoria correspondentes; 

e. determinação do nível de asseguração; 

f. determinação da materialidade; 

g. levantamentos preliminares; 

h. plano de trabalho; 

i. inventário de riscos e controles; e, 

j. elaboração da matriz de planejamento. 

Providências 

administrativas 

preliminares 

87. O início das atividades de auditoria envolve a tomada de várias providências 

administrativas preliminares, tais como: 
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a. definição da equipe técnica; 

b. cronograma das atividades de planejamento; 

c. identificação dos usuários previstos e a parte responsável. 

 88. Oficialmente, a primeira parte de um trabalho de fiscalização é a sua 

designação por intermédio de algum tipo de documento oficial. 

89. No Tribunal, a designação da equipe técnica é feita mediante despacho do 

Secretário de Controle Externo, na qual são definidos o coordenador, os 

demais membros da equipe e o supervisor, bem como o objetivo dos 

trabalhos, o órgão/entidade auditados, a fase de planejamento e, quando 

conhecidas, as fases de execução e de elaboração do relatório (Anexo I – 

Despacho de designação da equipe).  

90. Após a designação da equipe de trabalho, é solicitada pelo titular da 

Secretaria de Controle Externo, mediante memorando designado “início dos 

trabalhos” (Anexo II – Memorando de início dos trabalhos), a elaboração 

do ofício de apresentação aos auditados (Anexo III – Ofício de 

apresentação). Essas providências autorizam que a equipe, após 

encaminhar o ofício de apresentação ao auditado (preferencialmente via e-

mail, com confirmação de recebimento), inicie a etapa do planejamento com 

a requisição de documentos e informações, mediante expedição de Ofício 

de Requisição de Documentos e/ou Informações (ANEXO IV).  

91. Caso já esteja prevista a data de início dos trabalhos de campo, poderá ser 

solicitado, na mesma oportunidade, a concessão de diárias aos auditores da 

equipe. 

92. Uma pergunta sempre feita nessa fase é se a equipe deve avisar ou não o 

fiscalizado. A resposta é “sim”, exceto quando o elemento surpresa for 

indispensável para o alcance dos objetivos da fiscalização. 

93. Sempre que o elemento surpresa não for essencial ao desenvolvimento dos 

trabalhos, a equipe, com a antecedência necessária, encaminhará ofício de 

apresentação com a informação, ao dirigente do fiscalizado, que o 

órgão/entidade se encontra sob fiscalização e a data provável para 

apresentação da equipe. 

94. Os ofícios de requisição expedidos pela equipe de auditoria deverão ser 

digitalizados e encaminhados ao jurisdicionado via e-mail. Recomenda-se 

contato telefônico, prévio e posterior ao envio, com os responsáveis do ente 

auditado. Para cada ofício de requisição enviado via e-mail, a equipe deverá 

exigir que os responsáveis confirmem o recebimento também via e-mail. 
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95. É recomendável que, nas auditorias em que forem necessários trabalhos de 

campo (e, adicionalmente, o elemento surpresa for dispensável), a equipe 

encaminhe ofício de requisição com as seguintes informações: 

a. documentos e informações já identificados como necessários; 

b. disponibilização de ambiente reservado e seguro para a instalação da 

equipe; 

c. senha para acesso aos sistemas informatizados; e, 

d. designação de uma pessoa de contato do órgão/entidade. 

96. Um equívoco a ser evitado é acreditar que, durante a fase de planejamento, 

a equipe deve se limitar às informações que já possui, não podendo visitar o 

fiscalizado ou dele requisitar informações. 

97. Assim, durante a fase de planejamento, não há impedimento de que a equipe 

técnica, caso julgue necessário, visite o fiscalizado. Nesses casos, deverá 

apresentar o ofício sobre tal situação. 

98. Nessa etapa, a equipe técnica deve adotar as providências, quando couber, 

necessárias ao deslocamento (tais como, por exemplo, requisição de diárias). 

Identificação 

dos usuários 

previstos e da 

parte 

responsável 

99. O auditor deve identificar explicitamente o(s) usuário(s) previstos(s) e a parte 

responsável e considerar a implicação de seus papéis, a fim de conduzir a 

auditoria e comunicar-se apropriadamente. 

100. Usuário(s) previsto(s) são as pessoas para quem o auditor prepara o relatório 

de auditoria de conformidade. Os usuários previstos podem ser órgãos 

legislativos ou de controle, responsáveis pela governança, o Ministério 

Público, a mídia ou o público em geral. A parte responsável pode ser o poder 

executivo, legislativo municipal e/ou sua hierarquia subjacente de agentes 

públicos e entidades. A parte responsável em auditoria de conformidade é 

responsável pelo objeto de auditoria. 

101. Ao planejar a auditoria, o auditor determina a materialidade, com base nas 

necessidades do(s) usuário(s) previsto(s). 

102. A identificação da parte responsável é importante na hora de definir os 

critérios de auditoria. A parte responsável precisa cumprir os critérios 

decorrentes, por exemplo, de leis, regulamentos, leis orçamentárias e 

regulações financeiras. Dependendo do objeto, o auditor determina os 

critérios de auditoria pertinentes. O auditor também deve se comunicar com 

a parte responsável em várias ocasiões ao longo do processo de auditoria. 
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103. Para determinar o nível de asseguração a ser fornecido e como esta 

asseguração deve ser comunicada, o auditor precisa identificar o(s) usuário(s) 

previstos(s) e as suas necessidades. 

104. Para alguns objetos, pode ser relevante incluir mais de uma parte 

responsável. Este poderia ser o caso, por exemplo, de quando mais de uma 

entidade está envolvida na execução do orçamento. Nesses casos, o número 

de usuário(s) previsto(s) também pode aumentar. 

Entendendo a 

entidade e o seu 

ambiente, 

incluindo o 

controle interno 

105. O auditor deve ter um entendimento da entidade auditada e do seu ambiente, 

incluindo o controle interno, para permitir o planejamento e a execução 

efetivos da auditoria. 

106. O auditor precisa entender a entidade e o seu ambiente e como isso pode 

influenciar o objeto e a informação sobre o objeto. 

107. Para obter um entendimento da entidade e do seu ambiente, o auditor pode 

considerar o negócio, as leis e os regulamentos pertinentes, outros fatores 

externos, a natureza das operações da entidade, os arranjos de governança, 

os objetivos e as estratégias ou as medidas de desempenho. Esse 

entendimento pode ser documentado na estratégia de auditoria 

108. O auditor deve obter um entendimento do controle interno da entidade 

relevante para a auditoria. Quando o objeto é determinado, o auditor 

identifica os controles internos que estão em vigor para reduzir o risco de 

não conformidade com critérios ou de distorções relevantes na informação 

do objeto. Usando julgamento profissional, o auditor decide se um controle 

é relevante ou não para a auditoria. 

109. Um sistema de controle interno é composto de políticas, estruturas, 

procedimentos, processos e atividades que ajudam a entidade auditada a 

responder adequadamente aos riscos de não conformidade com os critérios. 

Um sistema eficaz pode salvaguardar os ativos da entidade auditada, facilitar 

a comunicação interna e externa e ajuda-la a cumprir as normas pertinentes. 

O auditor precisa obter um entendimento de todos os componentes de um 

sistema de controle interno: o ambiente de controle, o processo de avaliação 

de risco da entidade, o sistema de informações, as atividades de controle 

relevantes para a auditoria e o monitoramento do controle relevante para a 

auditoria. 

Procedimentos 

para identificar 

áreas 

significativas ou 

110. Quando o auditor tem discricionariedade para propor o objeto das auditorias 

de conformidade (auditorias por iniciativa própria), ele executa os 

procedimentos necessários para identificar áreas significativas e/ou áreas 
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com potencial 

risco de não 

conformidade 

com potencial risco de não conformidade. Há auditorias (assim como 

inspeções e visitas técnicas) que decorrem de solicitações externas; nesse 

caso, a área significativa de risco é previamente discriminada no ato 

determinante (Acórdão do Tribunal Pleno). 

111. Ao realizar estes procedimentos, o auditor pode levar em consideração 

qualquer dos seguintes aspectos:  

a. expectativas ou interesses públicos ou legislativos;  

b. impacto sobre os cidadãos;  

c. projetos com financiamento público significativo;  

d. beneficiários de fundos públicos;  

e. significância de certos dispositivos legais;  

f. princípios de boa governança;  

g. funções dos diferentes órgãos públicos;  

h. direitos dos cidadãos e dos órgãos do setor público;  

i. violações potenciais de leis e outros regulamentos que regem a atividade da 

entidade pública ou a dívida pública, o déficit público e as obrigações 

externas; 

j. não conformidade com os controles internos ou a ausência de um sistema 

de controle interno adequado;  

k. achados identificados em auditorias anteriores; e, 

l. riscos de não conformidade assinalados por terceiros. 

Definindo o 

objeto e os 

critérios de 

auditoria 

correspondentes 

112. Determinadas as áreas significativas de risco a serem auditadas, o auditor 

deve definir o objeto a ser mensurado ou avaliado com base nos 

critérios previamente à auditoria, para fornecer uma base para uma 

conclusão ou uma opinião sobre o objeto. 

113. O objeto deve ser identificável e possível de ser avaliado com base em 

critérios de auditoria adequados. Deve ser de tal natureza que permita ao 

auditor concluir com o nível de asseguração necessário. Isso significa reunir 

evidência de auditoria suficiente e apropriada para fundamentar a conclusão 

ou opinião da auditoria. 

114. O objeto e os critérios de auditoria são vinculados e consistentes. Portanto, 

identificar os critérios de auditoria correspondentes é um processo iterativo. 

115. O objeto e os critérios de auditoria pertinentes podem já estar definidos pelo 

mandato do TCMGO ou pela legislação. 

116. Em um trabalho de certificação, os critérios de auditoria são implicitamente 

dados pela apresentação da informação do objeto. Nesses casos, o auditor 

precisa identificar os critérios de auditoria pertinentes para extrair conclusões 
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sobre a correção dos critérios implicitamente dados pela parte responsável 

na informação do objeto. 

117. Critérios legais podem derivar de:  

a. normas e regulamentos;  

b. tratados internacionais e outros acordos; e, 

c. códigos de conduta. 

118. Uma auditoria de conformidade pode ser relacionada com a legalidade ou 

com a legitimidade (observância aos princípios gerais que regem a gestão 

financeira responsável e a conduta de agentes públicos). Enquanto a 

legalidade é o foco principal de conformidade, a legitimidade pode também 

ser pertinente, dado o contexto do setor público, no qual existem certas 

expectativas relativas à gestão financeira e à conduta dos agentes. 

Dependendo do mandato do TCMGO, as auditorias podem também 

examinar a conformidade com os princípios geralmente aceitos e as melhores 

práticas geralmente reconhecidas que regem a conduta dos agentes públicos 

(legitimidade). 

119. Critérios de auditoria adequados para uma auditoria de conformidade de 

legitimidade podem ser tanto os princípios geralmente aceitos ou as 

melhores práticas nacionais ou internacionais. Em alguns casos eles podem 

não estar codificados, ser implícitos ou baseados em princípios 

superiores do direito. 

120. Critérios adequados de legitimidade podem derivar de: 

a. expectativas relativas à gestão das finanças públicas, tais como a 

conformidade com um sistema de controle interno eficaz e eficiente;  

b. expectativas dos beneficiários relativas à utilidade de bens ou à qualidade de 

serviços e obras; e, 

c. requisitos para uma alocação transparente e imparcial de fundos públicos e 

recursos humanos. 

121. Em alguns casos, as leis e os regulamentos exigem interpretação adicional 

para a formulação de critérios de auditoria pertinentes. Se surgirem situações 

em que haja disposições conflitantes ou possa haver dúvidas sobre qual é a 

interpretação correta de lei, regulamento ou de outras normas pertinentes, o 

auditor pode achar útil considerar as intenções e as premissas estabelecidas 

no desenvolvimento da lei, ou consultar determinado organismo responsável 

pela legislação. O auditor pode também considerar as decisões anteriores 

relevantes feitas pelas autoridades judiciais (jurisprudência). 



 

36 

122. Critérios de auditoria adequados, sejam de legalidade ou de legitimidade, 

apresentam as seguintes características:  

a. relevância: critérios relevantes resultam na informação do objeto que auxilia 

a tomada de decisões do(s) usuário(s) previstos(s);  

b. completude: critérios são completos quando a informação do objeto 

preparada de acordo com eles não omite fatores relevantes que poderiam se 

esperar, que afetem decisões do(s) usuário(s) previsto(s) tomadas com base 

nessa informação do objeto;  

c. confiabilidade: critérios confiáveis resultam em conclusões consistentes 

quando usados e examinados da mesma forma, por outro auditor, nas 

mesmas circunstâncias; 

d. neutralidade: critérios neutros resultam em informação do objeto livre de 

viés, como apropriado nas circunstâncias do trabalho;  

e. compreensibilidade: critérios compreensíveis resultam em informação do 

objeto que pode ser compreendida pelo(s) usuário(s) previsto(s);  

f. utilidade: critérios úteis resultam em achados e conclusões que atendem as 

necessidades de informação do(s) usuário(s);  

g. comparabilidade: critérios comparáveis são consistentes com aqueles 

utilizados nas auditorias de conformidade de outras entidades ou em 

atividades semelhantes e com aqueles utilizados nas auditorias realizadas 

anteriormente na entidade auditada;  

h. aceitabilidade: critérios aceitáveis são aqueles com os quais especialistas 

independentes na área, entidades auditadas, poder legislativo, mídia e público 

em geral, geralmente concordam; e, 

i. disponibilidade: os critérios são disponíveis para o(s) usuário(s) previsto(s) 

de tal forma que eles entendam a natureza do trabalho de auditoria realizado 

e a base para o respectivo relatório. 

123. Uma vez que os critérios adequados tenham sido identificados, com base nas 

características descritas acima, devem ser adequadamente operacionalizados 

para as circunstâncias particulares de cada auditoria, de modo a permitirem 

chegar a conclusões significativas. 

124. Se, durante a execução da auditoria, forem identificadas violações a outros 

critérios de auditoria pertinentes que não aqueles critérios identificados na 

fase de planejamento, o auditor tem a responsabilidade de relatar essas 

violações. 
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Determinando o 

nível de 

asseguração 

125. Dependendo das características do objeto e das necessidades do(s) usuário(s) 

previstos(s), o auditor deve decidir se a auditoria fornecerá asseguração 

razoável ou limitada. 

126. O nível de asseguração é classificado em razoável e limitada. 

Asseguração razoável 127. Normalmente a asseguração razoável exigirá mais evidências de auditoria do 

que uma asseguração limitada, o que muitas vezes significa procedimentos 

de auditoria mais extensos, por exemplo, em termos das avaliações de risco, 

de um melhor entendimento do ambiente da entidade, da avaliação do 

desenho do sistema de controle interno, etc. 

128. A asseguração razoável é alta, mas não absoluta. A conclusão de auditoria é 

expressa positivamente, transmitindo que, na opinião do auditor, o objeto 

está ou não em conformidade em todos os aspectos relevantes, ou, 

quando for o caso, que a informação do objeto fornece uma visão verdadeira 

e justa, de acordo com os critérios aplicáveis. 

Asseguração limitada 129. Ao fornecer asseguração limitada, a conclusão de auditoria afirma que, com 

base nos procedimentos realizados, nada veio ao conhecimento do 

auditor para fazê-lo acreditar que o objeto não está em conformidade 

com os critérios aplicáveis. No entanto, se o auditor acreditar que o objeto 

não está em conformidade com os critérios, deve realizar procedimentos 

suficientes para concluir se o objeto está ou não em conformidade com os 

critérios. 

130. Os procedimentos realizados em uma auditoria de asseguração limitada são 

limitados em comparação com os que são necessários para obter asseguração 

razoável, mas é esperado que o nível de asseguração, baseado no julgamento 

profissional do auditor, seja significativo para os usuários previstos. 

Determinação 

da materialidade 

131. O auditor deve determinar a materialidade para formar uma base para o 

planejamento da auditoria e reavaliá-la ao longo do respectivo processo. 

132. A materialidade reflete a avaliação das necessidades do(s) usuário(s) 

previsto(s), e essas necessidades têm que ser identificadas durante o 

planejamento da auditoria. Com base no objeto selecionado, a materialidade 

é determinada identificando-se o nível de não conformidade que 

provavelmente influenciará as decisões do(s) usuário(s) previsto(s). 

Na identificação da materialidade, o auditor presta atenção a áreas específicas 

de foco do poder legislativo, o interesse público ou as expectativas, as 

demandas e o financiamento público significativo, bem como a fraude. 
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133. O conceito de materialidade inclui a natureza, o contexto e o valor. A 

materialidade pode focar em fatores quantitativos, como o número de 

pessoas ou entidades afetadas pelo objeto específico ou os valores 

monetários envolvidos, bem como no uso indevido de recursos públicos, 

independentemente do montante. A materialidade é muitas vezes 

considerada em termos de valor, mas a natureza ou as características 

inerentes de um item ou grupo de itens também podem tornar uma questão 

material (fatores qualitativos). 

134. A materialidade é aplicada pelo auditor no planejamento e na execução da 

auditoria e na avaliação do efeito de ocorrências de não conformidade. Na 

fase de planejamento, a avaliação da materialidade ajuda o auditor a 

identificar as questões de auditoria importantes para o(s) usuário(s) 

previsto(s). Ao realizar a auditoria, o auditor usa a materialidade na decisão 

sobre a extensão dos procedimentos de auditoria a serem executados e na 

avaliação das evidências de auditoria. Ao avaliar e concluir a auditoria, o 

auditor utiliza a materialidade para avaliar o escopo do trabalho e o nível de 

não conformidade para determinar o impacto na conclusão/opinião. 

135. A materialidade quantitativa é determinada pela aplicação de uma 

percentagem a uma referência escolhida como ponto de partida. Isso envolve 

o exercício de julgamento profissional e reflete, no julgamento do auditor, as 

medidas que o(s) usuário(s) da informação são mais suscetíveis a considerar 

importantes. A materialidade quantitativa é usada principalmente em 

trabalhos de certificação. Ao realizar tais trabalhos, o auditor pode querer 

escolher níveis distintos de materialidade para classes de transações ou saldos 

que são mais importantes para o(s) usuário(s) das contas ou tenham um risco 

maior de não conformidade relevante pela natureza ou pelo contexto. 

136. Em alguns casos, os fatores qualitativos são mais importantes que os fatores 

quantitativos. As expectativas e o interesse público são exemplos de fatores 

qualitativos que podem impactar a determinação da materialidade pelo 

auditor. Ocorrências de excesso de despesas sobre as dotações autorizadas 

pelo poder legislativo ou a introdução de um novo serviço não previsto nas 

dotações aprovadas podem ser casos de não conformidade que não são 

relevantes, mas que ainda assim podem merecer comunicação ao auditado 

devido à sua natureza. 

Plano de 

trabalho 

137. O auditor deve desenvolver e documentar um plano de trabalho que 

descreva, sinteticamente, como a auditoria será realizada para emitir 
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relatórios que sejam adequados às circunstâncias, os recursos necessários 

para fazê-lo e o cronograma para o trabalho de auditoria. 

138. O plano de trabalho é a base para decidir se a auditoria é possível de ser 

executada. O plano de trabalho descreve o que fazer, e a matriz de 

planejamento como fazê-lo. 

139. O objetivo do plano de trabalho é delinear e documentar as decisões gerais, 

e deve conter o seguinte:  

a. o objetivo da auditoria, o objeto, o escopo e os critérios; 

b. o tipo de trabalho (trabalho de certificação ou trabalho de relatório direto);  

c. o nível de asseguração a ser fornecido;  

d. a composição da equipe de auditoria e a alocação do trabalho, incluindo 

qualquer necessidade de especialistas;  

e. a comunicação com o auditado e/ou os responsáveis pela governança;  

f. as responsabilidades de comunicação, bem como para quem e quando tal 

comunicação ocorrerá e de que forma; 

g. as entidades abrangidas pela auditoria; e, 

h. a avaliação da materialidade. 

140. Assim sendo, antes de iniciados os levantamentos preliminares, deve o 

auditor elaborar o Plano de Trabalho em consonância com o modelo 

estabelecido neste Manual (Anexo V – Plano de Trabalho). 

141. O auditor atualiza tanto o plano de trabalho quanto a matriz de planejamento 

conforme necessário durante a auditoria. 

142. Ao planejar e executar auditorias de conformidade, o auditor deve levar em 

consideração a necessidade de:  

a. identificar a(s) pessoa(s) que podem ser responsabilizadas por atos de não 

conformidade;  

b. levar em consideração qualquer prazo de prescrição aplicável; e,  

c. distinguir a responsabilidade pessoal por atos de não conformidade da 

responsabilidade por atos ilícitos (suspeita de fraude), sempre que possível. 

143. O Plano de Trabalho elaborado deve ser remetido ao Conselheiro-Relator e 

ao Ministério Público de Contas para aposição de “visto” no campo 

apropriado. Não é necessário o envio da matriz de planejamento que, nessa 

fase do trabalho, ainda não está concluída. 

Levantamentos 

preliminares 

144. Os levantamentos preliminares consistem no conhecimento das variáveis 

ambientais (do ambiente interno, do ambiente operacional e do 

macroambiente) de um objeto de auditoria (fiscalizado, programa, licitação, 
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etc.). O resultado desses levantamentos subsidiará a elaboração do tópico 

“visão geral do objeto” a ser incluído no relatório de auditoria. 

145. Trata-se do reconhecimento baseado na análise de atos normativos, na 

consulta de sistemas informatizados, na análise de relatórios de auditorias 

anteriores, votos anteriores, denúncias, representações, avaliação de 

controles internos, no exame de processos operacionais, irregularidades de 

exercícios anteriores, indicadores, entre outras. 

146. Esse levantamento possibilita o desenho do perfil do objeto auditado e o 

conhecimento das áreas que merecem mais atenção das equipes técnicas, 

auxiliando na calibragem do foco da auditoria. Constitui-se em recurso 

fundamental para a definição dos parâmetros de planejamento das atividades 

de auditoria. 

147. O planejamento de auditoria deve ser realizado de modo a assegurar que uma 

auditoria de alta qualidade seja conduzida de maneira econômica, eficiente, 

efetiva e com tempestividade. 

148. Para assegurar que estes propósitos sejam alcançados, faz-se necessário 

desenvolver e documentar um plano de trabalho para cada trabalho de 

auditoria, que evidenciará os objetivos, o escopo, o prazo e a alocação de 

recursos e, ainda, que a matriz de planejamento elaborada: 

a. vise à consecução dos objetivos da auditoria, mediante execução 

econômica, eficiente e oportuna dos trabalhos; 

b. considere, necessariamente, elementos de conhecimento prévio sobre 

o objeto auditado, seus sistemas mais importantes, seus objetivos e 

riscos e eficácia de seus controles internos; 

c. explicite a natureza, a extensão e a profundidade dos exames a serem 

realizados e seja suficientemente detalhado de forma a não permitir 

equívocos na sua execução; 

d. permita a atribuição, na fase de execução dos trabalhos, de tarefas e 

respectivos prazos compatíveis com a complexidade da tarefa e 

importância da informação buscada; 

e. seja objeto de supervisão por pessoa com perfil e competência 

profissional adequados e envolva suficiente discussão no âmbito da 

equipe de auditoria; e, 
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f. seja adequadamente testado quanto à viabilidade de sua aplicação, 

quando necessário, e revisado sempre que isso se revelar necessário, 

de forma a permitir a supervisão da execução e, a qualquer tempo, a 

avaliação das atividades desenvolvidas pelo auditor. 

149. Nessa etapa, a equipe técnica deve, preliminarmente, construir uma 

visão geral do objeto fiscalizado, seus objetivos, sistemas, processos, 

legislação, entre outros. 

150. A visão geral objetiva o conhecimento e a compreensão do objeto a 

ser fiscalizado, bem como do ambiente organizacional em que este 

está inserido. Em geral, é composta das seguintes informações:  

a. descrição do objeto fiscalizado, com as características necessárias à sua 

compreensão;  

b. legislação aplicável;  

c. objetivos institucionais do órgão/entidade fiscalizado, quando for o caso;  

d. setores responsáveis, competências e atribuições; e, 

e. riscos e deficiências em controles internos. 

Inventário de 

riscos e 

controles 

151. A utilização do conceito de risco no planejamento de auditoria é importante, 

na medida em que é necessário o direcionamento dos esforços para áreas ou 

problemas críticos. Principalmente em auditorias em que o objeto é 

complexo, o risco é um critério de seleção bastante útil. 

152. A utilização dos instrumentos expostos nesta seção é facultativa, sendo 

indicada principalmente nos casos de auditoria por iniciativa própria do 

Tribunal, em que não há escopo e objetivos claramente definidos.  

153. A forma mais básica de utilizar o risco no planejamento é complementar a 

matriz SWOT2 com um diagrama de verificação de risco. A matriz SWOT é 

utilizada para análise do ambiente interno e externo da organização auditada 

com o objetivo de identificar forças e fraquezas (ambiente interno) e 

oportunidades e ameaças (ambiente externo) que possam impactar os 

objetivos da organização. 

154. A técnica mais utilizada para coleta das informações que compõem a matriz 

SWOT é a entrevista, que pode ser aplicada aos responsáveis pela 

                                                 
2 Acrônimo das palavras em inglês strenghts, weaknesses, opportunities e threats, emn português: forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças, respectivamente. 
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governança da entidade, aos servidores, usuários de serviços públicos, 

conselhos de controle social, outros órgãos de controle e especialistas 

externos. As informações obtidas mediante entrevista podem ser 

confirmadas mediante aplicação de outras técnicas, visando garantir maior 

fidedignidade ao levantamento de risco (Anexo VI –Matriz SWOT). 

155. Por meio da utilização de escalas de avaliação, são classificados os riscos 

decorrentes das fraquezas e ameaças identificadas na matriz SWOT. Na 

sequência, esses eventos de risco são categorizados segundo a sua 

probabilidade de ocorrência e o seu impacto, com o respectivo registro no 

diagrama de verificação de risco. A equipe irá se preocupar com os eventos 

de risco de maior impacto e maior probabilidade de ocorrência.  

156. No Anexo VIII – Escalas de Avaliação de Riscos, encontra-se um 

exemplo de escalas para avaliação da probabilidade e impacto das fraquezas 

e ameaças identificadas na matriz SWOT. No Anexo VII – Diagrama de 

Verificação de Riscos, consta exemplo do diagrama de verificação de risco. 

157. Complementarmente, caso a auditoria verse sobre um objeto complexo e 

com poucos conhecimentos prévios disponíveis, é recomendável o 

mapeamento do(s) processo(s) mais relevantes para o objetivo da auditoria. 

Esse mapeamento é importante para que a equipe visualize as diversas etapas 

de uma atividade e, principalmente, as instâncias de controle previstas. Caso 

a equipe utilize essa técnica, os processos e atividades-chave relacionados às 

áreas de maior risco consignadas no Diagrama de Verificação de Riscos 

deverão ser aquelas a serem mapeadas. 

158. Uma vez mapeado(s) o(s) processo(s), abre-se a possibilidade da elaboração 

de um inventário de riscos e controles. A equipe deve identificar as principais 

atividades que compõem o fluxo e, em seguida, transportar as atividades 

identificadas para um papel de trabalho denominado inventário de riscos e 

controles (Anexo X – Inventário de Riscos e Controles). Para cada 

atividade a equipe deverá: 

a. identificar o objetivo daquela atividade; 

b. identificar o risco inerente, questionando o que pode dar errado naquela 

atividade; 

c. avaliar o nível de risco em termos de probabilidade de ocorrência e impacto 

nos objetivos da atividade, caso se concretize; 

d. verificar que tipo de controle existe para tratar o risco; 

e. avaliar sucintamente o risco de controle, ou seja, se o controle é necessário, 

adequado e suficiente para mitigar os riscos, utilizando como parâmetro uma 



 

43 

escala para sua avaliação (Anexo IX – Escala para Avaliação de Risco de 

Controle); e, 

f. avaliar, por fim, o risco residual de cada atividade ou processo. 

159. O risco residual deverá nortear o enfoque dos procedimentos de auditoria 

em relação às atividades e processos mapeados (lembrando que somente 

serão mapeados aqueles com nível de risco considerado relevante pela 

equipe, resultante da análise no Diagrama de Verificação de Risco). 

160. Em geral, a equipe não deve se aprofundar, nessa fase, na avaliação de 

controles internos,e realizar apenas a constatação da existência ou não de 

controles. Caso julgue necessário, a equipe pode: 

a. propor um trabalho específico voltado para melhoria de controles internos; 

b. avaliar os riscos e controles na fase de execução. 

161. Finalizado o inventário, a equipe deve considerar os eventos de riscos mais 

relevantes para ajudar no direcionamento do planejamento da auditoria. Se 

houver muitas atividades com eventos de risco identificados, a equipe deve 

buscar parâmetros, como materialidade, exequibilidade da ação de auditoria, 

relevância da atividade ou oportunidade, para selecionar os que irão 

efetivamente contribuir para o planejamento. 

162. Recomenda-se a leitura da publicação “Avaliação de Controles Internos”, do 

Tribunal de Contas da União, que traz em seu capítulo 4 os detalhamentos 

necessários à identificação e avaliação de riscos em nível de atividades. 

Matriz de 

Planejamento de 

auditoria 

163. A matriz de planejamento permite estruturar de forma lógica o planejamento 

do trabalho e relaciona, a partir dos objetivos pré-determinados, as diversas 

questões de auditoria e, para responder a cada uma, quais as informações 

requeridas, as fontes de informações, os procedimentos e os possíveis 

achados, além da indicação do membro da equipe responsável pela execução 

do procedimento e do período em que os procedimentos deverão ser 

aplicados. 

164. O auditor desenvolve uma matriz de planejamento para a auditoria de 

conformidade. O plano de trabalho é um insumo essencial para a matriz de 

planejamento. A matriz de planejamento deve incluir:  

a. a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria planejados e 

quando eles serão executados;  

b. uma avaliação de riscos e controles internos relevantes para a auditoria;  

c. os procedimentos de auditoria desenvolvidos em resposta aos riscos; e, 

d. as possíveis evidências a serem coletadas durante a auditoria. 
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165. Havendo matrizes de referência, caberá à equipe avaliar se os itens de 

verificação constantes nestas devem ser considerados na elaboração dos 

procedimentos da matriz de planejamento específica da auditoria.  

166. A utilização das matrizes de referência não impede a inclusão de outros 

procedimentos considerados relevantes pela equipe técnica, selecionados de 

acordo com o objetivo e escopo delineados para a auditoria.  

167. A elaboração da matriz de planejamento deve obedecer ao modelo constante 

do Anexo XI – Matriz de Planejamento.  

168. A matriz de planejamento deve ser preenchida ao longo da fase de 

planejamento, com base nas informações levantadas durante os 

levantamentos preliminares. Depois de elaborada, a equipe deve revisá-la, 

verificando se há coerência lógica entre os objetivos e as questões e entre as 

questões e os possíveis achados. Por fim, a versão preenchida da matriz deve 

ser assinada pelo coordenador da equipe. 

169. Ressalta-se que a matriz de planejamento não deve ser juntada aos autos e 

sim arquivada, preferencialmente digitalizada em diretório definido pela 

Secretaria de Controle Externo. 

Objetivo da Auditoria 170. O objetivo da auditoria é a questão fundamental do trabalho, por delimitá-

lo. Para tanto, necessita ser preciso, pois define o escopo do objeto a ser 

auditado e condiciona a elaboração de questões de auditoria voltadas a dar 

respostas ao propósito do trabalho.   

171. Nem sempre o objetivo está claramente definido na deliberação que originou 

a auditoria. Independentemente disso, devem ser estabelecidos objetivos 

para cada trabalho de auditoria. Portanto, deve-se realizar uma avaliação 

preliminar de objetivos e riscos relevantes relacionados à atividade objeto da 

auditoria, cujos resultados deverão estar refletidos nos objetivos 

estabelecidos. 

172. Caso os objetivos estejam definidos na deliberação que originou a auditoria, 

a equipe deve conduzir a fase de planejamento da auditoria em observância 

aos objetivos definidos. Todas as atividades preparatórias de levantamento 

de dados e análise de riscos estarão circunscritas aos objetivos do trabalho. 

173. Caso o objetivo da auditoria seja genérico, competirá à equipe, alinhada com 

o supervisor e o secretário, definir os objetivos do trabalho de forma clara e 

precisa, delimitando o escopo dos trabalhos. Para isso, a equipe deverá 

utilizar técnicas e procedimentos para levantamento de informações e 
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identificação de áreas de maior risco da organização auditada para fins de 

definição dos objetos e questões de auditoria. 

174. Ademais, no desenvolvimento dos objetivos o auditor deve considerar, além 

das exposições significativas a riscos, a probabilidade de erros, 

irregularidades e descumprimentos a princípios, normas legais e 

regulamentações aplicáveis. 

175. Dessa forma, todas as informações coletadas nas atividades de construção 

da visão geral do objeto auditado e do inventário de riscos e controles têm 

por objetivo formular questões que, uma vez respondidas, esgotem o 

objetivo de auditoria. Isso significa que se devem formular tantas questões 

de auditoria quantas sejam necessárias para satisfazer o objetivo estabelecido. 

176. Embora o objetivo do trabalho seja entendido como a questão fundamental 

de auditoria a ser respondida, deve ser apresentado sob forma declarativa, 

com inclusão de um verbo de ação, e não sob a forma de um 

questionamento. 

177. Enfatiza-se, ainda, que é possível a segregação do objetivo da auditoria em 

mais de um objetivo específico, situação que será comum nos trabalhos de 

auditoria em que não houve definição prévia de objetivos de forma clara e 

precisa. 

Exemplos de objetivos de auditoria: 

Verificar se a contratação mediante dispensa de licitação se enquadra 

em uma das hipóteses do artigo 24, da Lei nº 8.666/93. 

Verificar se as alterações contratuais de objeto e valor estão em 

conformidade com as condições e limites estabelecidos pela legislação. 

Questões de auditoria 178. O próximo passo é o detalhamento dos objetivos da auditoria em questões 

a serem respondidas, isto é, o desdobramento do objetivo em perguntas que 

abordem os diferentes aspectos do escopo da auditoria para satisfação de seu 

objetivo, ao mesmo tempo em que se discute onde se quer chegar com os 

questionamentos (“possíveis achados”), ou seja, é necessário definir onde se 

quer chegar para se determinar o caminho a ser seguido. As questões de 

auditoria devem ser elaboradas de forma a estabelecer com clareza o foco da 

investigação e os limites e dimensões a serem observados durante a execução 

dos trabalhos. 

179. O enunciado da questão não deve extrapolar o objetivo definido, para não 

ampliar o escopo previsto para a auditoria. Deve englobar, porém, todos os 

itens que se quer verificar, atentando-se, no detalhamento da questão, quanto 
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ao adequado dimensionamento e à disponibilidade de informações 

requeridas e fontes de informações em nível suficiente para respondê-la. Por 

outro lado, não se deve prever informações requeridas ou conclusões 

(possíveis achados) fora do delimitado na questão. 

Exemplos de questões de auditoria: 

A contratação mediante dispensa de licitação se enquadra em uma das 

hipóteses do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, estando devidamente 

caracterizada e justificada? 

As alterações contratuais de objeto e valor guardam conformidade 

com as condições e limites estabelecidos pela legislação? 

A movimentação dos recursos foi respaldada por documentos que 

comprovam a prestação dos serviços/entrega de materiais? 

Informações requeridas 

e fontes de informação 

180. Em seguida, procede-se à identificação das informações requeridas, de suas 

respectivas fontes e das tarefas (procedimentos) que deverão ser realizadas 

para buscá-las, por quem e quando. 

181. Este exercício inicial permitirá concluir se as questões de auditoria têm 

condição de serem respondidas, ou seja, se, em princípio, há informações 

suficientes e disponíveis, se a equipe domina as técnicas para coleta e 

tratamento dessas informações e se as limitações que a abordagem adotada 

porventura se confronte são contornáveis. 

182. Na coluna “Informações requeridas” devem ser previstas e especificadas 

todas as Informações necessárias para responder à questão de auditoria. 

Deve-se evitar expressões do tipo “Dados e informações sobre...” sem 

especificar exatamente que tipo de informação é necessária. 

Exemplo de Informações requeridas: 

Em vez de “Dados sobre a especificação dos bens e serviços adquiridos mediante 

inexigibilidade, bem como as justificativas para a sua inexigibilidade.”, utilizar: 

- justificativa da aquisição do bem/serviço; 

- especificação do bem; 

- justificativa de inviabilidade de competição, para os casos de 

inexigibilidade; 

- justificativa de escolha do fornecedor; 

- atestado de comprovação de exclusividade, para os casos de 

inexigibilidade; 

- justificativa dos preços; 
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- inexigibilidades por notória especialização; 

- dispositivos da lei de licitações. 

183. As informações requeridas não devem estar descritas como questionamentos 

ou como solicitações. 

Exemplo: 

Em vez de “se os preços praticados são compatíveis com os preços de mercado”, utilizar: 

- preços de mercado; 

- preços contratados. 

Em vez de “Quais as determinações do Tribunal para a Prefeitura Municipal?”, 

utilizar: 

- determinações efetuadas pelo Tribunal para a Prefeitura Municipal; 

- determinações cumpridas pela Prefeitura Municipal; 

- determinações não cumpridas pela Prefeitura Municipal. 

 

184. A cada informação requerida apresentada deve ser indicada pelo menos uma 

fonte de informação e vice-versa. 

185. As fontes de informação são o “local” em que se podem obter as 

informações requeridas.  

Exemplo 

Informação requerida: Balanço Patrimonial 

Fonte de informação: Sicom Contábil 

 

Procedimentos 186. Os procedimentos são as atividades realizadas para a obtenção dos produtos 

das informações requeridas da matriz de planejamento para consecução do 

objetivo específico da matriz. Portanto, na medida do possível eles devem: 

ser detalhados em tarefas descritas de forma clara, de modo a não gerar 

dúvidas ao executor, esclarecer os aspectos a serem abordados; e, expressar 

as técnicas a serem utilizadas. 

187. De forma resumida, descrevem o passo a passo do auditor em campo: 

verificações, análises, documentos e técnicas a serem aplicadas. 

188. Assim, devem ser evitados procedimentos sem o necessário detalhamento.  

Exemplo: 

Procedimento: 

1. Verificar se no pagamento das obrigações foi obedecida a ordem 

cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes 
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relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa 

da autoridade competente, devidamente publicada. 

Detalhamento do procedimento: 

1.a. solicitar a relação de empenhos, liquidações e ordens de 

pagamento já devidamente atestados e pagos; 

1.b. solicitar a relação dos pagamentos realizados (ordens bancárias) e 

os extratos; 

1.c. confrontar as datas das exigibilidades com as datas de pagamento; 

1.d. solicitar os esclarecimentos para eventuais alterações na ordem 

cronológica. 

Associando 

procedimentos e 

Informações requeridas 

189. Não devem ser formulados procedimentos para informações não previstas. 

Por outro lado, para cada informação requerida deverá ser elencado pelo 

menos um procedimento para sua coleta e tratamento. 

Descrevendo técnicas de 

auditoria  

190. As técnicas são as formas ou maneiras utilizadas para extrair as informações 

requeridas de suas respectivas fontes, com vistas à obtenção de diferentes 

tipos de evidências ou ao tratamento das informações. Observe-se no 

exemplo a seguir o registro das técnicas a serem utilizadas para extração das 

informações nos detalhamentos de procedimentos 1.c e 1.d: 

Exemplo: 

Procedimento: 

1. Verificar se no pagamento das obrigações foi obedecida a ordem 

cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes 

relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa 

da autoridade competente, devidamente publicada. 

Detalhamento do procedimento: 

1.a. solicitar a relação de empenhos, liquidações e ordens de 

pagamento já devidamente atestados e pagos; 

1.b. solicitar a relação dos pagamentos realizados (ordens bancárias) e 

os extratos; 

1.c. confrontar as datas das exigibilidades com as datas de pagamento; 

1.d. solicitar os esclarecimentos para eventuais alterações na ordem 

cronológica. 

Técnicas de auditoria: 

1.c. Exame documental 
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1.d. Indagação escrita 

191. No exemplo acima, as datas de exigibilidades e as datas de pagamento 

(informações requeridas) serão extraídas das liquidações e ordens de 

pagamento (fontes de informação) mediante exame documental (técnica de 

auditoria). Adiante, no item 1.d, eventuais alterações serão objeto de uma 

indagação escrita à parte responsável, ou seja, a equipe emitirá um ofício de 

requisição de informações ao responsável que, por sua vez, deverá responder 

aos questionamentos mediante ofício endereçado à equipe. 

Membro, responsável e 

período 

192. A indicação do período e do membro responsável é fundamental para se 

documentar a forma como será conduzida a auditoria. 

193. O período de execução deve ser indicado para cada um dos procedimentos. 

194. A indicação objetiva tão somente estabelecer um período para a execução de 

cada procedimento, permitindo estimar o tempo necessário para a execução. 

Se esta já estiver predeterminada, permitirá avaliar se haverá tempo hábil para 

realização de todos os procedimentos previstos. 

Possíveis Achados 195. Os possíveis achados são as reflexões das questões de auditoria, ou seja, as 

constatações a serem obtidas a partir das análises relacionadas às questões, 

que refletirão, ou não, as impropriedades ou irregularidades encontradas. 

196. Na descrição dos possíveis achados, na elaboração da matriz de 

planejamento, é necessário concisão e objetividade, limitando-se 

basicamente a descrever o núcleo do possível achado. Exemplos: 

a. fuga à licitação em virtude de fracionamento de despesas; 

b. contratação direta indevida em virtude de falha de planejamento; 

c. divergência entre a descrição do objeto no contrato e a constante no 

instrumento convocatório da licitação; 

d. não aderência do contrato ao instrumento convocatório da licitação 

(ou ao termo que a dispensou) e à proposta do licitante; e/ou, 

e. contratação com prazo superior ao previsto na legislação em virtude 

de enquadramento indevido do objeto como serviço continuado. 

197. Os possíveis achados devem relacionar-se com a questão de auditoria e com 

ela guardar coerência.  

Exemplo: 



 

50 

- se a questão de auditoria objetiva verificar a elaboração de projeto 

básico ou instrumento similar necessário e suficiente como condição 

às aquisições, os possíveis achados não podem fazer menção à 

ocorrência da “participação na licitação do autor do projeto fora das 

hipóteses permitidas em lei”, pois tal constatação foge ao escopo 

previsto na questão; 

- se a questão objetiva verificar se os procedimentos licitatórios estão 

de acordo com a legislação e permitiram selecionar a proposta mais 

vantajosa, os possíveis achados não podem fazer menção a 

informações sobre pagamentos antecipados, discrepâncias entre o 

objeto contratado e entregue e superfaturamento, pois tais 

constatações fogem ao escopo previsto na questão. 

Confecção dos 

papéis de 

trabalho 

198. Na fase de planejamento, os auditores devem elaborar os papéis de trabalho 

que serão aplicados na fase de execução da auditoria, tais como roteiros de 

entrevista e de observação direta, listas de verificação (Checklist) e outros.  

199. Os papéis de trabalho deverão observar os atributos apresentados na seção 

Documentação de Auditoria deste Manual. 

 

8. EXECUÇÃO DE AUDITORIA 

 200. Esta fase do processo de auditoria consiste na realização dos trabalhos de 

campo, tendo por base o escopo (fiscalizado, objetivos, questões, 

procedimentos e prazos) estabelecido no planejamento. De um modo 

amplo, todas as fases de uma auditoria (planejamento, execução e 

comunicação) integram sua execução. Entretanto, nesta parte do manual, o 

objetivo é designar o levantamento de evidências suficientes à opinião que 

se pretende emitir, com base nos objetivos, nos critérios e na metodologia 

selecionada durante o planejamento, passando pela construção da matriz de 

achados até se chegar ao relatório. 

201. Durante a execução, qualquer fato relevante detectado, não relacionado ao 

planejamento, deve ser comunicado ao supervisor e ao secretário para as 

providências devidas (que podem ser a alteração do planejamento inicial ou 

a atuação de processo de representação). 

202. A matriz de planejamento deve nortear a realização dos procedimentos de 

auditoria. Os exames, as provas seletivas, as entrevistas, a aplicação de 

questionários, os testes e as amostragens devem seguir o cronograma e o 
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encadeamento lógico estipulados na matriz, considerados os riscos 

envolvidos, o escopo dos trabalhos necessários à obtenção dos elementos 

probatórios e as evidências de auditoria. 

203. As evidências devem conter informações pertinentes, suficientes e 

adequadas para possibilitar à equipe a emissão de opiniões conclusivas 

sobre as questões de auditoria apresentadas e os objetivos gerais e 

específicos. 

204. As evidências podem ser classificadas, de acordo com as técnicas utilizadas 

para coletá-las, em: 

a. física (inspeção física e observação direta); 

b. documental (exame documental e circularização); 

c. testemunhal (entrevista e questionário); 

d. analítica (conferência de cálculos, conciliação, análise de contas e 

revisão analítica); e, 

e. eletrônica (extração eletrônica de dados e cruzamentos eletrônico de 

dados). 

205. Quando se obtém a mesma evidência por meio de técnicas diferentes, essa 

proporciona um maior grau de confiabilidade e convencimento. 
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Matriz de 

achados 

206. A matriz de achados é um documento que auxilia na organização das 

informações correspondentes aos achados de auditoria verificados na fase 

de execução e deve guardar pertinência com a matriz de planejamento. O 

seu grande objetivo é facilitar a visualização dos resultados da execução, 

demonstrar a consistência lógica entre os achados, suas causas, seus efeitos 

e auxiliar na elaboração do Relatório de Auditoria. 

207. Os seguintes campos compõem a matriz de achados: 

a. descrição do achado de auditoria; 

b. situação encontrada; 

c. manifestação do(s) responsável(is) 

d. objeto; 

e. critério; 

f. evidência; 

g. causa; 

h. efeito; 

i. encaminhamento. 

208. A matriz de achados pode ser encontrada no Anexo XII – Matriz de 

Achados. Deve ser anexada ao Relatório de Auditoria, e seu conteúdo será 

transcrito integralmente no tópico “achados de auditoria” do relatório. 

Descrição do 

achado 

209. Esse campo consiste basicamente no título da irregularidade/ilegalidade, 

um enunciado conciso e objetivo da ocorrência, cujos aspectos 

correspondentes serão melhor detalhados no texto da situação encontrada 

e nos demais elementos do achado. É o núcleo da 

irregularidade/ilegalidade. 

Situação 

encontrada 

210. Nesse campo, o relato deve ser claro o suficiente para que o leitor 

compreenda a ocorrência, pormenorizando o caso concreto, identificado e 

documentado durante a fase de execução da auditoria. Dessa forma, apesar 

de alguns elementos do achado (objetos, critérios, evidências, causas e 

efeitos) terem destaque em campos específicos, não há impedimento a que 

integrem, na profundidade necessária, também o corpo do texto da situação 
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encontrada, a fim de que a constatação fique devidamente caracterizada em 

toda a sua extensão. 

211. Em campos próprios da matriz será dado o destaque para a identificação 

dos elementos do achado, porém a correlação entre estes e como 

fundamentam o achado deve ser feita na descrição da situação encontrada. 

212. Na descrição da situação encontrada não devem ser mencionados os 

procedimentos realizados, por já constarem na matriz de planejamento. 

213. Os períodos de ocorrência e de referência dos fatos irregulares/ilegais 

devem ser relatados na descrição da situação encontrada. Por exemplo, 

quando se tratar de pagamentos indevidos, é preciso indicar o período ou a 

data em que foram efetuados (mês/ano). A fim de que não restem dúvidas, 

tal período deve ser mencionado ainda que coincida com o período total 

sob exame. A indicação é essencial para associação das 

irregularidades/ilegalidades aos responsáveis, bem como para proceder a 

atualização de eventuais débitos apontados na auditoria. 

214. Sendo assim, é preciso verificar se o período de exercício do responsável 

abrange ou está abrangido no período de ocorrência do achado, e 

especificá-lo, de forma precisa, na descrição do achado. Portanto, na 

descrição da situação encontrada, não é suficiente mencionar, por exemplo, 

o ano da celebração do instrumento ou da realização do certame licitatório.  

Exemplo: 

- em vez de relatar a situação encontrada da seguinte forma “aquisição de 

material de expediente com licitação dispensada com base no art. 24, inciso 

IV, da Lei n.º 8.666/93, sem preencher os requisitos de situação 

emergencial”, utilizar: “Aquisição de material de expediente, nas datas XX 

de janeiro e YY fevereiro do ano AAAA, com licitação dispensada com base 

no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93,  no valor total de R$ 20.000,00, 

sem preencher os requisitos de situação emergencial...” 

Manifestação do 

responsável 

215. Este é o último campo a ser preenchido na matriz de achados, após a 

notificação dos responsáveis acerca do relatório de auditoria. Os auditores 

elaborarão duas versões do relatório: na primeira, antes da notificação dos 

responsáveis, não constará o campo; na segunda, após a notificação, 

constando o preenchimento do campo com as alegações trazidas pelos 

responsáveis. 

216. No campo manifestação do responsável, o auditor deve incluir os 

argumentos apresentados pelos interessados em relação ao seu respectivo 

achado. As argumentações trazidas pelos responsáveis devem ser transcritas 
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de forma resumida, fazendo referência aos documentos apresentados. Caso 

os esclarecimentos apresentados descaracterizem a irregularidade dos fatos 

apurados, o achado de auditoria deixa de existir, devendo os fatos serem 

documentados unicamente na matriz de planejamento e na documentação 

de auditoria (Ofícios de Requisição, ofícios de resposta da parte responsável 

e outros documentos apresentados). 

217. É possível que o responsável não se manifeste no prazo concedido, ou que 

requeira sucessivas dilações de prazo. Isso não impede o auditor de concluir 

seu trabalho registrando a ausência de manifestação da parte responsável. 

218. É facultado que, constatada a ocorrência de um achado de auditoria, a 

equipe expeça um Ofício de Requisição de Informações aos possíveis 

responsáveis que tenham relação com a irregularidade para que sejam 

fornecidas informações adicionais antes da emissão do relatório. Essa 

prática é útil para identificar, por exemplo, as causas dos achados, e 

contribui para a elaboração de propostas de encaminhamento direcionadas 

a evitar a recorrência da irregularidade. Esse ofício não deve incluir 

qualquer menção às propostas de encaminhamento (multas, débitos, 

determinações e etc.), que ficam reservadas à notificação formal do 

relatório.  

Objeto 219. Nesse campo devem ser indicados todos os objetos nos quais o achado foi 

constatado. A indicação conterá, sempre que possível: o número, o ano e 

uma breve descrição do assunto. 

220. 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. 

221. Nos casos em que a quantidade de objetos nos quais o achado identificado 

for excessiva, quando da transposição das informações da matriz de 

achados para o relatório de auditoria pode-se criar um anexo com a relação 

dos objetos e no corpo do relatório será feita menção ao documento 

anexado. 

Critério de 

auditoria 

222. A indicação do critério de auditoria é essencial para a caracterização do 

achado, pois reflete o padrão de atuação esperado para a entidade auditada. 

Frequentemente a mera menção do dispositivo legal ou da jurisprudência é 

insuficiente, sendo importante descrevê-lo, o que permite a revisão da 
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fundamentação legal, da jurisprudência e da doutrina, diminuindo a 

possibilidade de eventuais omissões ou equívocos. 

223. Exemplos de critérios de auditoria que a equipe técnica utiliza para aferir os 

aspectos de conformidade ou o desempenho de uma situação encontrada 

(caso concreto): acórdãos, contratos, convênios e seus aditivos, atas, 

Constituição Federal, contratos, convênios, decisões, decretos, decretos 

legislativo, decretos lei, despachos, doutrina, editais, emendas 

constitucionais, instruções normativas, leis, leis complementares, medidas 

provisórias, normas técnicas, 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 224. É fundamental que se verifique a suficiência e a qualidade das evidências 

coletadas para evitar diligências posteriores que retardam o 

encaminhamento do processo às instâncias superiores. 

225. Na indicação das evidências, é necessário registrar de forma precisa o(s) 

documento(s) que respalda(m) a opinião da equipe.  

Exemplo: 

- em vez de “Ausência do documento ou objeto solicitado.”, utilizar: 

“Documento n.º X – documento de resposta a ofício de requisição em que 

o fiscalizado afirma a inexistência do item solicitado.” ou “Ofício de 

requisição n.º X – (com aceite, para os casos em que o órgão/entidade não 

emitir resposta).” 

- em vez de “Declarações dos gestores.”, utilizar “Extrato de 

entrevista n.º X (Anexo X ao Roteiro).” ou “Documento (especificar) 

n.º X.” 

- em vez de “documentos do processo”, utilizar “Notas fiscais X, 

Y,..., processo Y; Ata de reunião n.º X, de..., processo Y; Ofício n.º 

X; Orçamento da empresa X, processo Y”. 

226. Nos processos, a menção das evidências deve abranger toda a 

documentação que sustenta o achado, bem como conter sempre remissão 

à(s) folha(s) dos autos em que estas se encontram, a fim de facilitar sua 

localização. 

227. As evidências devem ter os seguintes atributos: 
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a. validade - a evidência deve ser legítima, ou seja, baseada em 

informações precisas e confiáveis; 

b. confiabilidade - garantia de que serão obtidos os mesmos resultados 

se a auditoria for repetida. Para obter evidências confiáveis, é 

importante: usar diferentes fontes e 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; 

c. relevância - a evidência é relevante se for relacionada, de forma clara 

e lógica, aos critérios e objetivos da auditoria; e, 

d. suficiência - a quantidade e qualidade das evidências obtidas devem 

persuadir o leitor a concluir que os achados, conclusões, recomendações e 

determinações da auditoria estão bem fundamentados. A quantidade de 

evidências não substitui a falta dos outros atributos (validade, 

confiabilidade, relevância). Quanto maior a materialidade do objeto 

fiscalizado, o risco e o grau de sensibilidade do fiscalizado a determinado 

assunto, maior será a necessidade de evidências mais robustas. A existência 

de fiscalizações anteriores também indica essa necessidade. 

Causas 228. A causa de um achado é o motivo da divergência entre a situação 

encontrada (caso concreto) e o critério, ou seja, como deveria ser. É, pois, 

o ato, o fato ou o comportamento que contribuiu significativamente para a 

discrepância entre a situação encontrada e o critério. 

229. É fundamental a análise das causas, que deve ser feita para dar base às 

propostas de encaminhamento, pois por elas se identificam as ações 

corretivas necessárias para a solução de um problema, seja pela aplicação de 

penalidades ou para que o Tribunal delibere sobre medidas que evitem 

ocorrências semelhantes. 

230. A “causa” está intimamente relacionada à imputação de responsabilidades 

em relação aos achados encontrados na auditoria, pois possibilita a 

identificação dos responsáveis pelo ocorrido. 

231. As causas podem ser objetivas (omissões, vulnerabilidades em função de 

deficiências ou inexistência de controles internos, riscos mal gerenciados 

que se materializaram) e/ou subjetivas (negligência, imprudência, 

imperícia). 
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232. É fundamental que a causa para a ocorrência do achado seja conclusiva, 

pois assim é possível atender aos seus principais objetivos, que são fornecer 

elementos para que sejam imputadas, ou não, responsabilidades aos 

gestores (causas subjetivas) e para que o Tribunal determine providências 

para minimizar a possibilidade de que a irregularidade volte a ocorrer 

(causas objetivas). 

233. As causas não devem ser confundidas com o achado em si. Por exemplo, 

descumprimento de normativos, inobservância da legislação ou de 

jurisprudência firmada, utilização de critérios subjetivos e nomeação de 

servidores não integrantes da carreira para ocupação de funções 

comissionados não são causas. Estas seriam os fatores que levaram a esse 

descumprimento. 

234. As informações prestadas pelo responsável podem não significar as 

verdadeiras causas de um achado. A equipe técnica deve firmar sua 

convicção buscando evidências. 

235. 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 236. 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. 

237. A análise e o registro do “efeito” de cada ocorrência serve para dimensionar 

a relevância e a gravidade do próprio achado, além de fornecer elementos 

para a formulação das propostas de encaminhamento. 

238. O efeito não deve ser confundido com o achado em si, por exemplo: 

a. ilegalidade de concessões de pessoal não é efeito. Este seria o prejuízo 

gerado pelos pagamentos indevidos; 

b. inobservância da legislação em processos licitatórios não é efeito. Estes 

podem 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. 
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Propostas de 

encaminhamento 

239. Nesse campo são registradas as medidas preventivas, corretivas, processuais 

ou materiais consideradas passíveis de adoção pelo Tribunal para os 

achados identificados. 

240. O preenchimento do encaminhamento na matriz, antes da redação do 

relatório, facilita sua elaboração e a discussão do trabalho com os líderes da 

unidade técnica, evitando-se, assim, retrabalho (por exemplo, mudança de 

encaminhamento ou a profundidade da análise). 

Matriz de Res-

ponsabilização 

241. A matriz de responsabilização permite a verificação da responsabilidade 

pelo achado e deve ser preenchida sempre que houver achados que se 

constituam em irregularidades/ilegalidades (Anexo XIII – Matriz de 

Responsabilização). 

242. Quando da realização da auditoria não resultarem achados ou estes não se 

constituírem em irregularidades/ilegalidades, ou seja, quando a matriz não 

for aplicável, não é necessária a sua elaboração. 

243. Quando houver, a matriz de responsabilização, que pode ser substituída por 

uma análise de responsabilização, deve ser juntada como anexo ao 

relatório de auditoria, com a finalidade de evidenciar a responsabilidade 

pelos achados de auditoria, devendo a equipe técnica fazer menção ao anexo 

no desenvolvimento do achado e/ou na conclusão do relatório de auditoria. 

Responsável 244. O responsável pelo achado deve ser identificado com a indicação do cargo 

e do CPF ou, em caso de pessoa jurídica, pelo nome, CNPJ e pessoa física 

responsável. 

245. Aplica-se a matriz também aos responsáveis solidários, que devem sempre 

ser arrolados desde o início do processo. 

246. As propostas de encaminhamento da matriz de achados estão diretamente 

relacionadas com os “responsáveis” da matriz de responsabilização. Assim, 

deve ser observado se todos os responsáveis mencionados na matriz de 

achados, com propostas de citação, estão apontados na matriz de 

responsabilização, bem como o inverso. 

Período de 

exercício 

247. É fundamental registrar precisamente o período de exercício efetivo do 

responsável, já que a responsabilização deste se torna inadequada se o fato 

ocorrer durante as férias ou a licença do gestor, por exemplo. 

248. No preenchimento da matriz deve-se verificar se o período de exercício 

abrange ou está abrangido no período de ocorrência do achado. Havendo 
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diferença entre os períodos, deve-se buscar o responsável que efetivamente 

desempenhava as funções à época da ocorrência do achado. 

249. Não se deve utilizar para o preenchimento do campo a indicação “durante 

todo o período analisado”, pois tal indicação não traz a informação 

desejada. 

Conduta 250. Para cada conduta irregular deve-se preencher uma linha da matriz de 

responsabilização, sendo suficiente apenas um preenchimento no caso de 

vários responsáveis com idêntica conduta. Condutas e resultados repetidos 

de um mesmo gestor (exemplo: várias contratações sem licitação), desde 

que idênticos, também podem ser agrupados em um único preenchimento. 

251. A descrição da “conduta” não se destina ao relato do caso concreto, ou seja, 

não se confunde com o campo da matriz de achados “situação encontrada”. 

Nesse campo, deve ser descrita a ação ou a omissão, culposa (por 

negligência, imprudência ou imperícia) ou dolosa (intenção de produzir o 

resultado ou assunção do risco de produzi-lo) praticada pelo responsável. 

252. Ao descrever a “conduta”, a equipe técnica deve avaliar a necessidade de 

juntar a(s) norma(s) do fiscalizado que especifique(m) as atribuições dos 

cargos (Estatuto, Regimento etc.). 

Descrevendo a 

ação dolosa ou 

culposa 

253. Nos casos de ação, a conduta deve ser descrita utilizando-se os verbos no 

infinitivo, que declarem o ato efetivamente praticado. Devem ser indicados 

os documentos que comprovem que a conduta foi executada, ou seja, deve-

se descrever a ação humana corpórea feita pelo responsável.  

Exemplo: 

- assinar o contrato nº X (fls. xx/yy), por dispensa, em hipótese não prevista 

em lei; 

- atestar as faturas X, Y e Z (fls. xx/yy), com valores acima daqueles 

previstos no contrato K; 

- assinar o contrato nº X (fls. xx/yy), que regula a contratação de pessoal 

terceirizado para ocupação de cargos efetivos. 

Descrevendo a 

omissão dolosa 

ou culposa 

254. Na conduta omissa deve ser descrita a ação humana corpórea que a norma 

a impunha e o responsável deixou de realizar.  

Exemplo: 

- omissão no dever de prestar contas, contrariando o disposto no 

parágrafo único, do art. 70, da CF, conforme dispõe o art. X, da 

Instrução Normativa X do Tribunal 
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Nexo de 

causalidade 

255. Esse é o aspecto da responsabilização mais difícil de ser identificado e, 

portanto, o mais suscetível de ser atacado quando da interposição de defesa 

e recursos às deliberações do Tribunal. 

256. A caracterização da culpa é essencial, para que se possa evidenciar o nexo 

de causalidade, cuja inexistência significa que o gestor não pode ser 

responsabilizado pelo achado. 

257. Para auxiliar a identificação da existência de culpa e o preenchimento desse 

campo, pode-se, hipoteticamente, retirar do mundo a conduta do 

responsável e se perguntar se ainda assim o resultado teria ocorrido e, caso 

positivo, se teria a mesma gravidade.  

258. Se comprovada que a conduta do agente foi determinante ou contribuiu 

para o resultado indesejado, é preciso verificar, ainda, se o responsável agiu 

com culpa (imprudência, imperícia ou negligência) ou dolo (intenção de 

provocar o resultado ilícito ou aceitação do risco de que ele ocorresse). Se 

a resposta for sim, isso significa que há nexo de causalidade entre a sua 

conduta e o achado. 

259. O “nexo de causalidade” demonstra a relação de causa e efeito entre a 

conduta do responsável e o resultado ilícito. Devem ser utilizados verbos 

como resultar, propiciar, possibilitar.  

Exemplos: 

- a assinatura do contrato nº X, por dispensa indevida, possibilitou a 

aquisição de veículos sem a realização de procedimento licitatório; 

- o atesto das faturas X, Y e Z, com valores acima daqueles previstos 

no contrato nº X resultou em pagamentos indevidos em montantes 

superiores aos contratuais; 

- assinatura do contrato nº X resultou a contratação de pessoal 

terceirizado para ocupação de cargos efetivos. 

 

Culpabilidade 260. O exame da culpabilidade não investiga a existência de culpa ou dolo, mas 

pretende avaliar a reprovabilidade da conduta do responsável. Assim, é 

essencial destacar, sendo o caso, a existência de situações atenuantes ou 

agravantes, como, por exemplo, medidas corretivas ou reparatórias 

adotadas pelo responsável, existência de afirmações ou documentos falsos. 

Nesse sentido, a análise deve trazer respostas aos seguintes 

questionamentos: 
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a. o responsável praticou o ato após prévia consulta a órgãos técnicos 

ou, de algum modo, respaldado em parecer técnico? 

b. é razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da 

ilicitude do ato que praticou?  

c. era razoável exigir do responsável conduta diversa daquela que ele 

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam? Caso 

afirmativo, qual seria essa conduta? 

261. Quando couber ao caso, devem ser feitas considerações acerca da 

punibilidade do responsável. A morte, por exemplo, impede a aplicação de 

multa. 

262. Para saber se era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato 

que praticou ou se era exigível conduta diversa da que adotou, deve-se 

adotar o parâmetro do homem-médio, ou, neste caso do “gestor-médio”, 

ou seja, do gestor diligente, de conduta cuidadosa. 

263. Isso feito, deve-se proceder a uma comparação entre o gestor do caso 

concreto e o imaginário gestor-médio. Para realizar essa comparação, deve-

se colocar o gestor-médio no lugar do gestor do caso concreto e se fazer a 

seguinte pergunta: é razoável admitir que o gestor-médio teria cometido o 

mesmo erro que o gestor do caso concreto cometeu? Se a resposta for sim, 

então há uma excludente da culpabilidade. 

264. Portanto, para preencher esse campo na Matriz de Responsabilização é 

preciso destacar a conduta que o gestor-médio teria adotado se estivesse na 

mesma situação do gestor do caso concreto. 

265. Destaca-se que a culpabilidade é de desenvolvimento facultativo pela 

equipe de auditoria, devendo, entretanto, ser preenchida obrigatoriamente 

nos casos em que a análise da reprovabilidade da conduta do agente 

(culpabilidade) for necessária para indicar circunstâncias excludentes, 

atenuantes ou agravantes da responsabilidade. 

266. Por último, não se deve preencher o campo culpabilidade da matriz de 

responsabilização quando a responsabilidade pelo achado de auditoria for 

imputada a pessoa jurídica. 

267. A culpabilidade pode ser preenchida pela simples resposta aos 

questionamentos antes mencionados.  

Exemplos: 
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O responsável praticou o ato sem prévia consulta a órgãos técnicos 

ou, de algum modo, respaldado em parecer técnico. 

É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da 

ilicitude do ato que praticara, pois (...); 

É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa 

daquela que ele adotou, consideradas as circunstâncias que o 

cercavam, pois deveria o responsável (citar a conduta diversa). 

 

268. Dica: use a seguinte expressão: “Deveria o responsável ter feito isso em vez 

de ter feito aquilo”.  

Exemplos: 

- deveria o responsável ter realizado o planejamento das ações, para 

que tivesse tempo suficiente para realizar o devido procedimento 

licitatório, em vez de ter omitido e não ter realizado o planejamento, 

o que o levou a realizar aquisições supostamente emergenciais sem o 

devido procedimento licitatório; 

- deveria o responsável ter realizado a liquidação da despesa com base 

no contrato, na nota de empenho e nos comprovantes da prestação 

efetiva de serviço, em vez de efetuar os pagamentos sem a devida 

liquidação da despesa; 

- deveria o responsável ter exercido vigilância sobre o subordinado 

ao qual delegou competência, em vez de deixá-lo totalmente sem 

supervisão. 
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9. RELATÓRIO DE AUDITORIA 
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Padrões do 

relatório de 

auditoria 

269. O relatório de auditoria é o produto final e o mais importante de todo o 

processo de auditoria. Ele comunica o que a equipe técnica analisou, o que 

encontrou e o que propõe em decorrência dos achados identificados. 

270. O relatório de auditoria é base para o parecer do Ministério Público de 

Contas, para o relatório e voto do relator e, finalmente, com base nesse 

conjunto de opiniões o Tribunal delibera e são feitas as comunicações aos 

gestores, aos fiscalizados e à sociedade. 
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Requisitos de 

qualidade do 

relatório de 

auditoria 

271. Os relatórios de auditoria devem ser elaborados considerando sempre que o 

Tribunal se comunica com um público amplo e heterogêneo, abrangendo: 

a. público interno; 

b. agentes jurisdicionados, servidores e agentes políticos que atuam nos 

entes 

jurisdicionados de diversos poderes e esferas governamentais; 

c. pessoas físicas e jurídicas passíveis de serem arroladas em processos 

como responsáveis solidários; 

d. procuradores das partes; 

e. representantes de organizações não governamentais; 

f. parlamentares; 

g. profissionais da imprensa; 

h. membros do Ministério Público; 

i. estudantes e acadêmicos; e, 

j. cidadãos em geral. 

272. O elenco dos temas que integram as áreas de atuação do Tribunal é extenso 

e, por vezes, complexo. Além disso, por não se destinarem à prestação 

jurisdicional típica que ocorre no poder judiciário, os processos de controle 

externo obedecem a rito próprio, com peculiaridades que os distinguem dos 

processos civil, penal e trabalhista.  

273. Desse modo, é importante buscar uma identidade na linguagem escrita, 

mediante a definição e a observância de diretrizes que permitam padronizar 

conceitos, formas de apresentação e técnicas de redação. 

274. Nesse sentido, a padronização é um instrumento facilitador que permite que 

as boas práticas sejam disseminadas e evita a ocorrência de erros e a repetição 

de esforços, a partir da incorporação ao trabalho de conhecimentos técnicos 

já consolidados pelo Tribunal. Portanto, possibilita ao autor otimizar o 

tempo para, se necessário, dedicar-se ao estudo de temas inéditos, relevantes 

ou complexos. 
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Pressupostos 

e 

procedimento

s básicos para 

se comunicar 

melhor 

275. O êxito na comunicação escrita decorre não apenas da habilidade do autor 

no uso das palavras, mas, principalmente, da observância dos seguintes 

pressupostos: conhecimento da matéria e definição precisa do objetivo do 

texto. 

276. O conhecimento da matéria abrange os aspectos fático e teórico: 

a. conhecimento fático: consiste na compreensão dos registros presentes 

nos autos ou do exato teor das questões suscitadas. Para isso, é 

importante que o autor verifique no processo e, se necessário, em 

outras fontes oficiais disponíveis, elementos que possibilitem 

identificar, com clareza, os pontos relevantes que devem ser 

examinados, o ato ou procedimento indevido, os agentes envolvidos 

e suas respectivas condutas e os efeitos ou consequências para o erário 

ou para a administração; 

b. conhecimento teórico: é formado pelo arcabouço cognitivo do autor 

e abrange os preceitos contidos na legislação, na doutrina e na 

jurisprudência e também as informações técnicas alusivas à matéria em 

estudo. Ele permite identificar, por exemplo, o parâmetro que indica 

a “situação esperada”, o qual, em confronto com a “situação 

encontrada”, constitui o achado de auditoria, ressalva ou constatação, 

ou seja, o atributo que nas normas de auditoria é denominado 

“critério”. Esse conhecimento é uma valiosa ferramenta que 

possibilita aferir se o ato ou procedimento administrativo analisado é 

irregular/ilegal. 

277. O segundo pressuposto – definição do objetivo com precisão e clareza – 

consiste na identificação dos argumentos que devem ser utilizados para 

demonstrar ao leitor a pertinência e a adequação entre a análise efetuada e o 

encaminhamento proposto. Essa definição mostra-se mais complexa nos 

processos que abrangem grande número de questões e de responsáveis e que 

requerem a adoção de diferentes medidas processuais. 

278. Assim, a elaboração de um texto começa muito antes da sua redação. De 

fato, o processo do qual resulta a edição de documentos adequadamente 

redigidos compreende as seguintes fases: leitura prospectiva, planejamento, 

redação, revisão e supervisão. 
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279. A fase inicial, aqui denominada leitura prospectiva, abrange o exame atento 

das peças processuais e das demais informações disponíveis em fontes 

oficiais, com o propósito de identificar claramente quais as questões 

suscitadas, mensurar a gravidade e os efeitos dos atos apontados como 

irregulares e averiguar o encaminhamento a ser dado à matéria. É 

recomendável que, ao longo dessa fase, sejam feitas anotações sobre os fatos 

relevantes e também que seja elaborado um inventário de ideias. Finalizada 

a leitura, espera-se que o autor tenha elencados os pontos que deverão ser 

abordados e o possível encaminhamento a ser dado à matéria. 

280. A fase seguinte – o planejamento – é destinada ao ordenamento das ideias e 

à estruturação do raciocínio, tendo sempre em mente a necessidade de 

proporcionar ao leitor a plena compreensão das questões tratadas nos autos 

e das razões que motivam o encaminhamento que será proposto. 

281. O tempo dedicado ao planejamento é fundamental e pode representar 

significativos ganhos não apenas na elaboração do texto, mas também no 

desenvolvimento das etapas processuais subsequentes. Nesse momento, é 

importante que o autor: 

a. estabeleça os pontos relevantes que deverão constar no relatório; 

b. escolha, de acordo com o objetivo anteriormente definido, o critério 

de organização textual que lhe parece mais adequado; 

c. defina, da forma como preferir, um roteiro que facilite a discussão da 

matéria com seus supervisores, oriente a elaboração do texto e 

possibilite otimizar o uso do tempo, lembrando que não se trata de 

papel de trabalho a ser inserido nos autos. 

282. Cumpridas as fases iniciais, o próximo passo - a redação - se destina ao 

desenvolvimento do roteiro traçado, ocasião em que os requisitos técnicos 

alusivos à boa comunicação escrita podem contribuir significativamente para 

a produção de um texto mais acessível aos leitores. 

283. Já na fase de revisão, o autor deve averiguar se são necessárias correções, se 

os requisitos técnicos de redação foram devidamente observados e se a 

conclusão resultante do exame técnico está claramente evidenciada. Nesta 

leitura final do texto é pertinente lembrar que, muitas vezes, o que parece 

óbvio para quem escreve pode não o ser para outrem. Assim, é recomendável 

colocar-se na posição das instâncias superiores de análise, das partes que 

integram a relação processual e, sempre que possível, no lugar de terceiros 
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que possam ter acesso ao documento. Essa medida pode evitar dúvidas e 

questionamentos futuros, inclusive nas peças de defesa ou em eventuais 

recursos. 

284. Por fim, a supervisão, etapa em que os supervisores e secretários, 

preliminarmente ao pronunciamento técnico acerca da análise efetuada e das 

medidas propostas, devem examinar o seguinte: 

a. o documento reflete o resultado das discussões realizadas ao longo da 

fase de preparação? 

b. a redação está clara? 

c. os pontos relevantes foram analisados? 

d. o exame técnico está bem fundamentado? 

e. o encaminhamento proposto atende a requisitos legais, normativos e 

jurisprudenciais? 

285. É nesse momento, também, que eventuais divergências acerca de 

controvérsias não sanadas na fase preparatória devem ser claramente 

registradas, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que 

porventura dão ensejo a posicionamentos divergentes no âmbito interno da 

unidade técnica. 
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Requisitos do 

relatório de 

auditoria 

286. A redação dos relatórios de auditoria deve ser feita observando-se os 

seguintes requisitos: clareza, concisão, completude, exatidão, relevância, 

tempestividade, harmonia, impessoalidade e assertividade, sem prejuízo de 

serem observados outros preceitos específicos contidos nas normas do 

Tribunal. 

287. A clareza consiste em produzir textos de fácil compreensão e abrange os 

aspectos visual e expositivo. Para obter a clareza visual é necessário, 

basicamente: 

a. estruturar o texto de maneira bem definida, utilizando, conforme a 

extensão e complexidade da matéria, itens e divisões que facilitem a 

visão geral das questões examinadas; 

b. evitar sobrecarregar o texto com o uso exagerado dos recursos 

destinados ao destaque de termos e seções (caixa alta, negrito e 

sublinha); 

c. adotar espaçamentos e composições que contribuam para a distinção 

visual do conteúdo e das funções dos campos do documento; 

d. adotar, sempre que necessário e útil para complementar o conteúdo 

do texto, tabelas ou outros recursos visuais cuja composição gráfica 

facilite a compreensão dos dados e informações que serão 

apresentados, lembrando que a utilização de fotos e imagens deve ser 

feita com o cuidado de evitar o aumento desnecessário do tamanho 

dos arquivos eletrônicos. 

288. Já a clareza expositiva pode ser alcançada por meio da: 

a. apresentação dos fatos, argumentos e conclusões em sequência lógica, 

de forma ordenada e objetiva; 

b. indicação das peças e respectivas páginas (ou dos volumes e folhas, no 

caso de processos físicos) onde se encontram as informações 

utilizadas ou referenciadas (provas documentais, comunicações 

processuais, documentos de defesa e outros elementos); 

c. correção gramatical, utilização de períodos e parágrafos curtos, 

simplicidade na construção de frases (sem intercalações desnecessárias 
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de palavras ou orações) e emprego dos sinais de pontuação sem 

objetivo meramente estilístico; 

d. precisão vocabular, privilegiando a utilização de palavras e expressões 

em seu sentido comum, sem neologismo, regionalismo ou uso de 

jargões e termos ambíguos, com atenção especial ao correto emprego 

da terminologia de controle externo; 

e. limitação do uso de expressões estrangeiras e em latim apenas as de 

uso comum e que contribuam para a concisão do texto, a exemplo de 

efeitos “ex nunc” e “ex tunc”; 

f. restrição do uso de termos técnicos e expressões em outros idiomas, 

procurando, quando estes forem imprescindíveis, fornecer 

informações que evitem dúvidas; 

g. omissão de informações desnecessárias, pois o excesso de detalhes 

pouco relevantes, além de colocar em risco a clareza do texto, 

demanda esforço adicional da supervisão. 

289. A concisão é o requisito que diz respeito à transmissão de informações com 

o uso mínimo de palavras, sem a perda da qualidade da mensagem e sem 

prejuízo à abrangência das questões que devem ser examinadas. Requer 

economia linguística, o que não significa economia de pensamento. Para 

redigir de forma concisa, cabe ao autor: 

a. evitar adjetivações desnecessárias, rodeios, emprego de pleonasmos e 

repetições de relatos ou comentários; 

b. evitar o uso desnecessário de transcrições, tendo em mente que esse 

recurso somente deve ser adotado quando for essencial à 

compreensão dos argumentos e ao entendimento do raciocínio 

desenvolvido no exame técnico; 

c. lembrar que textos mais enxutos e claros tornam mais fácil a sua 

compreensão e refletem positivamente nas fases processuais seguintes 

e na celeridade do processo. Detalhamentos de informações, quando 

necessários, podem ser apresentados em tabelas, como anexos. 
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290. A completude é a qualidade de apresentar toda a informação e todos os 

elementos necessários para satisfazer os objetivos da auditoria, permitir a 

correta compreensão dos fatos e situações relatadas. 

291. Prover os usuários do relatório com uma compreensão suficientemente 

completa significa oferecer uma perspectiva da extensão e significância dos 

achados relatados, tais como a frequência de ocorrências relativas ao número 

de casos ou transações examinadas. Significa, também, descrever evidências 

e achados sem omissões de informações significativas e relevantes 

relacionadas aos objetivos da auditoria. 

292. Ser completo também significa determinar claramente o que devia e não foi 

feito, descrevendo explicitamente as limitações dos dados, as limitações 

impostas pelas restrições de acesso a registros e outras questões. Relações 

entre objetivos, critérios, achados e conclusões precisam ser expressas de 

forma clara e completa, permitindo sua verificação. 

293. A exatidão é o requisito que trata da necessidade de apresentação das 

evidências para sustentar seus achados, conclusões e propostas, procurando 

não deixar espaço para contra-argumentações. A exatidão é necessária para 

assegurar ao leitor que o que foi relatado é fidedigno e confiável. Um erro 

pode por em dúvida a validade de todo o relatório e pode desviar a atenção 

da substância do que se quer comunicar. As evidências apresentadas devem 

demonstrar a justeza e a razoabilidade dos fatos descritos. Retratar 

corretamente significa descrever com exatidão o alcance e a metodologia, e 

apresentar os achados e as conclusões de uma forma coerente com o escopo 

da auditoria. 

294. A relevância é o requisito que determina que deve ser exposto apenas aquilo 

que tem importância dentro do contexto e que deve ser levado em 

consideração em face dos objetivos da auditoria. Não se deve discorrer sobre 

fatos ou ocorrências que não contribuem para as conclusões e de que não 

resultem propostas de encaminhamento. 

295. A tempestividade é a qualidade de emitir tempestivamente os relatórios de 

auditoria para que sejam mais úteis aos leitores destinatários, particularmente 

aqueles a quem cabe tomar as providências necessárias. Os Auditores devem 

cumprir o prazo previsto para a elaboração do relatório, sem comprometer 

a qualidade. 

296. A harmonia do texto é o requisito que possibilita que a leitura se torne fluida 

e agradável. Assim, é importante: 
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a. primar pela correção gramatical; 

b. utilizar o mesmo tempo verbal ao longo do documento; 

c. zelar pela coerência do texto, apresentando os fatos e argumentos de 

forma progressiva e ordenada; 

d. atentar para o paralelismo, adotando a mesma forma gramatical para 

expor ideias similares ou para apresentar um elenco de constatações 

ou propostas; 

e. evitar o uso de recursos estilísticos como a repetição do mesmo 

fonema, cacofonia, emprego excessivo do “que” e repetição exagerada 

de palavras. 

297. O requisito impessoalidade tem por objetivo a apresentação do texto de 

forma equilibrada em termos de conteúdo e tom. Trata-se de uma 

característica própria dos documentos oficiais, notadamente daqueles de 

controle externo, uma vez que a função de textos dessa natureza é registrar 

o exame das questões de maneira técnica, devendo, da mesma forma, nesses 

textos, ser observada a esperada imparcialidade, evitando-se a utilização de 

termos que valorizem de forma subjetiva as questões tratadas. 

298. Por fim, o requisito assertividade consiste em expor, com firmeza e 

convicção, de acordo com os elementos presentes no processo, a ocorrência 

ou não de achados, a sua gravidade, a responsabilidade dos envolvidos, o 

nexo de causalidade e as medidas que devem ser adotadas, sem utilizar 

expressões que denotem insegurança, como “smj” (salvo melhor juízo) ou 

“parece que”. 

299. No âmbito do Tribunal deve-se utilizar, complementarmente, o documento 

técnico “Manual de Redação Oficial” do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás, como subsídio na elaboração do relatório de auditoria. 
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Estrutura e 

conteúdo do 

relatório de 

auditoria 

300. O relatório deve estar estruturado nas seguintes seções: 

a. Folha de rosto  

b. Sumário; 

c. Introdução; 

d. Achados de Auditoria; 

e. Boas práticas, se houver; 

f. Conclusão; 

g. Proposta de Encaminhamento; 

h. Anexos do Relatório, se houver. 

Folha de rosto 301. A folha de rosto destina-se a apresentar, de forma sucinta, os dados relativos 

à identificação do trabalho realizado, sendo subdividida em três partes 

principais, “Da fiscalização”, “Do órgão/entidade fiscalizado” e 

“Processo(s) conexo(s)”, se houver. 

Sumário 302. 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. 

Introdução 303. A introdução deve ser elaborada em subtópicos e conter, sempre que 

possível, as seguintes informações: 

a. deliberação que originou a auditoria e, se for o caso, as razões que 

motivaram a realização do trabalho; 

b. visão geral do objeto (elaborada na fase de planejamento e revisada 

após a execução e objetiva o conhecimento e a compreensão do objeto 

a ser fiscalizado), de tamanho proporcional ao do relatório, limitada, 

sempre que possível, a três páginas; 

c. objetivo e questões de auditoria; 

d. metodologia utilizada,  contendo: 

 os procedimentos adotados, as técnicas e os papéis de trabalho 

utilizados no planejamento e execução da auditoria (fazer referência 
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à Matriz de Planejamento), a observância aos padrões de auditoria 

de conformidade definidos pelo Tribunal, o tipo de amostragem 

utilizado (se utilizada amostragem), bem como indicar as folhas em 

que constam a relação dos atos, contratos ou processos incluídos na 

amostra auditada, relação essa que se constitui em anexo ao 

relatório; 

 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; 

e. limitações inerentes à auditoria: a descrição das limitações deve 

indicar claramente aquilo que não pôde ser investigado em 

profundidade suficiente para a formulação de conclusões, com as 

justificativas pertinentes; 

 As limitações referem-se às técnicas adotadas, às fontes de 

informação e às condições operacionais do trabalho. 

 Nos casos em que a limitação seja insuperável, a Equipe de 

Trabalho deve avaliar a oportunidade e conveniência de se 

excluir ou não a questão ou ainda de se realizar a auditoria em 

outro momento. 

f. volume de recursos fiscalizados (VRF); 

g. benefícios estimados da fiscalização: podem ser estimados, 

potenciais e efetivos e compreendem débitos, multas, economias, 

ganhos ou melhorias decorrentes da atuação do Tribunal e ainda a 

perspectiva de controle gerada pelas ações do Tribunal. 

h. processos conexos – análise dos reflexos dos processos conexos e 

respectivas deliberações na fiscalização, bem como menção à situação 

das contas do órgão/entidade fiscalizado, se for o caso. 

Achados de 

auditoria 

304. Esta seção corresponde ao próprio desenvolvimento do relatório, e nela 

devem ser detalhados os achados de auditoria e as evidências que os 

suportam. Sempre que possível, os achados devem ser organizados de forma 

lógica, do mais relevante para o menos relevante. 

305. Nos trabalhos em que não forem identificados achados de auditoria, o 

relatório não conterá o presente capítulo. Nesse caso, na seção conclusão, 
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as questões de auditoria serão respondidas com a indicação de que não foram 

identificados achados de auditoria. 

306. As irregularidades/impropriedade constadas ao longo da execução devem 

ser relatadas de forma estruturada, por achado. A análise de cada achado 

deve contemplar os seguintes aspectos: 

307. Descrição (título ou enunciado do achado); 

a. situação encontrada; 

b. manifestação do(s) responsável(is); 

c. objetos nos quais foi constatado; 

d. critério de auditoria; 

e. evidências; 

f. causas; 

g. efeitos reais e potenciais; e, 

h. proposta de encaminhamento. 

308. O item evidências deve sempre conter remissão às folhas dos autos 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. 

309. A avaliação dos efeitos deve considerar e relatar não somente os fatos já 

ocorridos, mas também eventuais riscos de que o resultado venha a ser 

agravado caso o órgão/entidade não adote medida efetiva. 

310. Caso a situação encontrada seja avaliada como irregularidade, com proposta 

de citação, os responsáveis pela conduta, a qual contribuiu significativamente 

para o resultado ilícito ou grave, devem estar devidamente identificados no 

relatório (nome, CPF, cargo, período efetivo de exercício no cargo; ou razão 

social, CNPJ e endereço para o caso de pessoa jurídica de direito privado; e 

nome para o caso de pessoa jurídica de direito público interno).  

311. Caso tenha sido constatado débito, deve ser fixada a data de sua 

ocorrência. A apuração do débito será feita mediante verificação, quando 

for possível quantificar com exatidão o real valor devido, e mediante 

estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se quantia que seguramente 

não excederia o real valor devido.  
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312. São considerados “Achados não decorrentes da investigação de questões de 

auditoria” todos aqueles decorrentes da investigação de questões de auditoria 

não previstas no planejamento inicial, mas que, em função de relevância, 

materialidade ou risco, mereceram a atenção da equipe de auditoria. Tais 

achados devem ser relatados com os mesmos atributos dos demais. 

313. A investigação de assuntos não previstos inicialmente deve estar registrada 

na introdução, subseção “Objetivo e questões de auditoria”, na qual será feita 

menção ao objetivo original e à inclusão dos novos temas. 

314. Caso não seja possível a investigação da ocorrência da forma devida - com 

toda a estruturação que um achado requer - o fato deve ser comunicado ao 

titular da Unidade Técnica Coordenadora, que avaliará a conveniência e a 

oportunidade de propor nova fiscalização ou de formular representação. 

315. No caso da não investigação dos fatos, o breve relato das providências 

adotadas, caso a equipe julgue necessário, pode ser feito na conclusão. 

Achado positivos 

(boas práticas) 

316. Em função de sua significância, as boas práticas do órgão/entidade (achados 

positivos) devem ser relatadas, desde que possam ser registradas como 

propostas de encaminhamento para que sejam adotadas como exemplo por 

outros gestores. 

317. Dessa forma, em regra, os achados positivos não devem ser levados para o 

relatório. Somente devem ser relatados quando configurarem práticas 

inovadoras que possam ser aplicadas pelos demais fiscalizados. Assim, 

aqueles que configurarem boas-práticas de gestão devem ser apresentados 

em capítulo próprio, e não no capítulo dos achados de auditoria, com a 

proposta de encaminhamento de recomendação aos demais fiscalizados para 

que adotem as boas-práticas identificadas na auditoria. 

318. Destaca-se que o simples cumprimento das normas não configura interesse 

para relatar achados positivos. 

Conclusão 319. A conclusão destina-se a sintetizar os fatos apurados no trabalho realizado.  

320. Serão respondidas, de forma sucinta, as questões de auditoria e elencados, 

caso existam, os achados resultantes da investigação de outros fatos não 

previstos no planejamento inicial. 

321. Na conclusão, as questões formuladas na matriz de planejamento devem ser 

respondidas, sintetizando-se os principais achados. 

322. As referências aos achados de auditoria devem indicar o(s) número(s) do(s) 

item(ns) em que cada um deles é tratado no relatório. 
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323. Para a formulação da conclusão, devem ser considerados os efeitos do 

achado, obtidos pela avaliação da diferença entre situação encontrada e o 

resultado que teria sido observado caso se tivesse seguido o critério. 

324. O benefício estimado das propostas de encaminhamento deve ser relatado 

na conclusão, agrupando-se propostas que contribuam para o mesmo 

benefício. 

325. Na conclusão, podem ser feitas considerações sobre o trabalho realizado, 

breves relatos de não detecção de impropriedades na investigação de 

questões de auditoria, bem como breves relatos na apuração de denúncias 

cujas irregularidades apontadas não foram constatadas, ou para o relato 

resumido de boas práticas. 

326. Sendo a conclusão uma síntese dos fatos apurados, não se deve fazer longas 

descrições. O objetivo principal é comunicar, sem minúcias, a visão geral do 

resultado da auditoria. 

Proposta de 

encaminha-

mento 

327. A “Proposta de encaminhamento” destina-se ao registro das medidas 

preventivas, corretivas, processuais ou materiais que a equipe avalia que o 

Tribunal deva determinar que sejam adotadas para os fatos identificados. 

328. As deliberações propostas devem balizar-se na análise de causa e efeito dos 

achados. A causa, sendo o elemento indutor da discrepância entre o critério 

e a situação encontrada, é o alvo das medidas propostas. O efeito indica a 

gravidade da situação encontrada e determina a intensidade das medidas a 

serem propostas. 

329. São exemplos de propostas de encaminhamento: 

a. aplicação de multa; 

b. conversão dos autos em tomada de contas especial em razão da ocorrência 

de dano ao erário; 

c. expedição de determinação; 

d. expedição de recomendação; 

e. expedição de alerta. 

330. A redação das propostas de encaminhamento deve ser precisa, completa e 

com estrutura lógica adequada. No caso de proposta de aplicação de multa, 

por exemplo, devem ser explicitados: 

a. Nome do responsável; 

b. CPF; 

c. Cargo e período de exercício; 

d. Conduta; 
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e. Nexo de causalidade (se for o caso); 

f. Culpabilidade (se for o caso) 

g. Dispositivo legal violado; 

h. Período da conduta; 

i. Fundamento legal para aplicação da multa; 

j. Percentual e valor da multa. 

331. Ressalta-se que nas auditorias em que for constatada a ocorrência de dano 

ao erário, a proposta de encaminhamento decorrente é a conversão dos autos 

em tomada de contas especial. 

Exemplo de proposta de encaminhamento de multa: 

- Aplicar multa ao Sr. Fulano, CPF n. 000, Secretário Municipal de 

Administração entre dd/mm/aaaa e dd/mm/aaaa. Conduta: Elaborar 

projeto básico para a Concorrência Pública n. 000/aaaa com a previsão de 

cláusulas restritivas à competititvidade. Dispositivo legal violado: art. X, 

Lei n. 8.666/93, Acórdão AC 00000/aa, Tribunal Pleno, TCMGO. Período 

da conduta: mm/aaaa. Fundamento legal para aplicação da multa: art. 

47-A, inciso X, Lei Estadual n. 15.958/07. Valor da multa: R$ 1.000,00 (mil 

reais), correspondendo a 10% do valor estabelecido no caput do art. 47-A. 

 

Anexos do 

relatório 

332. Consideram-se anexos aqueles documentos relacionados aos assuntos 

tratados no relatório tais como: memórias de cálculo, protocolos de teste e 

descrições detalhadas. A separação dos citados documentos visa tornar o 

relatório conciso; entretanto não deve causar prejuízo de entendimento para 

o leitor, cabendo à equipe avaliar cada caso. 

333. Consideram-se anexos, ainda, aqueles documentos que por seu tamanho ou 

disposição gráfica não possam constar no corpo do relatório, tais como: 

tabelas, gráficos, fotografias e a matriz de responsabilização. 
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Contraditório 

e ampla 

defesa 

334. Uma vez emitido o relatório de auditoria pela equipe, a Secretaria de 

Controle Externo deve promover a notificação dos responsáveis para 

manifestação quanto aos termos do relatório. Aplicam-se as disposições do 

Regimento Interno do Tribunal quanto ao procedimento e à forma de 

notificação. Integram a abertura de vista os seguintes documentos: relatório 

de auditoria e matriz de responsabilização. 

335. Destaque-se, por fim, que a notificação realizada nos termos definidos pelo 

Regimento Interno e após a manifestação do supervisor e da Secretaria de 

Controle Externo difere da manifestação dos responsáveis colhida durante a 

fase da execução, pela própria equipe de auditoria. A notificação realizada 

pela unidade técnica do Tribunal em observância ao Regimento Interno 

destina-se ao atendimento do princípio do contraditório e da ampla defesa. 
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Análise da 

manifestação 

dos 

responsáveis 

após o 

contraditório 

e ampla 

defesa 

336. Após a notificação dos responsáveis, a Secretaria de Controle Externo emite 

o Certificado com a opinião conclusiva quanto ao relatório de auditoria. O 

modelo do Certificado consta no Anexo XV – Certificado. Caso seja 

necessária reanálise dos termos do relatório em função de fatos 

supervenientes, apresentados após a notificação dos responsáveis, poderá ser 

requerida nova manifestação da equipe de trabalho. Caso os auditores que 

integraram a equipe não estejam mais lotados na Secretaria de Controle 

Externo responsável pelos trabalhos, o Secretário indicará outro auditor com 

a formação requerida para o trabalho. 

337. Nas situações em que nova manifestação da equipe é necessária (ou de outro 

auditor indicado pelo Secretário de Controle Externo), a peça que registra 

essa análise é denominada Instrução Técnica. Nela são registrados os 

argumentos da parte responsável e a análise pelos auditores. Caso sejam 

alterados ou produzidos novos documentos de auditoria, estes devem ser 

anexados após a Instrução Técnica.  

338. Havendo qualquer modificação na opinião dos auditores quanto a algum dos 

achados, devem ser emitidas novas versões das matrizes de achados e de 

responsabilização e do relatório de auditoria. Salienta-se que o novo 

entendimento substitui o entendimento anterior; logo, não devem ser 

registradas as duas versões nos citados documentos, mas apenas as 

conclusões resultantes da análise realizada na Instrução Técnica.  

339. Caso emitidas novas versões das matrizes de achados e de responsabilização 

e do relatório de auditoria, logo abaixo do título do documento deve ser 

registrada a data da versão do documento. Note-se o exemplo: 

Exemplo: 

Nova versão da Matriz de Achados: 

MATRIZ DE ACHADOS 

(versão de dd/mm/aaaa) 

 

Nova versão do Relatório de Auditoria: 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

(versão de dd/mm/aaaa) 

340. As novas versões substituem integralmente as versões anteriores. Não há 

necessidade de registro de todo o histórico de opiniões e manifestações da 

parte responsável, pois isso ocorre no documento denominado Instrução 

Técnica. A cada modificação de opinião dos auditores, deve ser emitida uma 

Instrução Técnica, acompanhada da documentação de auditoria pertinente e 
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das novas versões da Matriz de Achados, da Matriz de Responsabilização e 

do Relatório de Auditoria (sendo mantida a numeração deste último). 

341. Desse modo, a sequência de documentos a serem juntados ao processo nessa 

etapa é a seguinte: 

a. Instrução técnica; 

b. Documentação de auditoria (caso houver necessidade); 

c. Matriz de achados (caso houver necessidade); 

d. Matriz de responsabilização (caso houver necessidade); e, 

e. Relatório de auditoria (caso houver necessidade). 

342. Caso a análise da manifestação da parte responsável não implique 

modificações na opinião do Relatório de Auditoria, no teor dos achados ou 

na análise da responsabilização, não há necessidade de emissão de novas 

versões dos documentos. 
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Divergências 

de opinião no 

relatório de 

auditoria 

343. O Relatório de Auditoria deve ser assinado pelos membros e pelo 

coordenador da equipe de trabalho. 

344. Em caso de divergências de opinião entre membros e o coordenador da 

auditoria, prevalece a opinião do coordenador. A equipe deve se esforçar 

para encontrar soluções equilibradas para as divergências e, caso não seja 

possível, buscar a opinião do supervisor e do Secretário de Controle Externo, 

quando for o caso. Permanecendo a divergência, deve ser incluído um tópico 

do relatório de auditoria, logo após os “achados de auditoria” e 

imediatamente antes da “conclusão”, em que se relata de forma impessoal a 

divergência de opinião do membro, respeitando todos os requisitos de 

redação do relatório de auditoria.  

345. Como regra geral, a responsabilidade pelos trabalhos de auditoria é da 

Secretaria de Controle Externo a que a equipe se encontra vinculada, 

representada pelo Secretário de Controle Externo. Por essa razão, em caso 

de divergências entre membros da equipe e supervisores, compete ao 

Secretário de Controle Externo decidir definitivamente as questões que 

surgirem no decorrer dos trabalhos e, ao final, expedir o Certificado com as 

propostas de encaminhamento decorrentes do trabalho, independentemente 

do posicionamento individual dos membros e supervisores. 

346. Caso haja divergência de opinião entre o supervisor e a equipe, representada 

pelo coordenador, o supervisor deve registrá-la em despacho fundamentado 

após o relatório de auditoria. O Secretário de Controle Externo pode, caso 

concordar com o supervisor, assinar o mesmo despacho, ou, em caso de 

discordância, emitir outro despacho – o qual prevalecerá como 

posicionamento final da unidade técnica sobre a auditoria. 

 

10. CONTROLE DE QUALIDADE DAS AUDITORIAS 

 
 347. O controle de qualidade das auditorias visa exclusivamente à melhoria da 

qualidade em termos de: aderência ao manual de auditoria do Tribunal, 

redução do tempo de tramitação dos processos de auditorias, diminuição 

do retrabalho e aumento da efetividade das propostas de encaminhamento. 

348. O controle de qualidade será efetuado:  

a. pela própria equipe de auditoria; e, 

b. pelo supervisor. 
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349. Os formulários de controle de qualidade do relatório (Anexos XVI – 

Formulário de Controle de Qualidade – Equipe e XVII – Formulário 

de Controle de Qualidade – Supervisor) devem ser preenchidos 

concomitantemente à elaboração do relatório, de modo a permitir avaliar a 

adequação da auditoria ao seu objetivo e a vinculação aos padrões de 

auditoria adotados no Tribunal. 

350. Pelo seu caráter sigiloso, os formulários de controle de qualidade somente 

poderão ser acessados pelos membros da equipe, pelos seus superiores e 

pelas Unidades participantes da sistemática de controle de qualidade. 
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11. ANEXOS 

 

 

ANEXO I – DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DA EQUIPE 
 
PROCESSO: 
ASSUNTO: 
MUNICÍPIO: 
ÓRGÃO: 
PERÍODO: 

 
Despacho n. 000/20__ – Considerando o teor do Acórdão AC n. 00000/00 (ou 

Despacho n. 00/00, do Conselheiro-Relator), que determinou a realização dos trabalhos de 

Auditoria/Inspeção/Visita Técnica no Município de (nome do Município), designo os seguintes 

auditores de controle externo para compor a equipe de auditoria: 

a) (nome do Auditor), Auditor de Controle Externo, lotado na (nome da 

unidade), que exercerá a função de coordenador da equipe; 

b) (nome do Auditor), Auditor de Controle Externo, lotado na (nome da 

unidade), que exercerá a função de membro da equipe; 

c) (nome do Auditor), Auditor de Controle Externo, lotado na (nome da 

unidade), que exercerá a função de supervisor da equipe. 

[UNIDADE DE AUDITORIA EMITENTE] do TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS, aos [dia] do mês de [mês por extenso] de [ano]. 
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ANEXO II – MEMORANDO DE INÍCIO DOS TRABALHOS 
 

Memorando nº 0000/20__. 
Goiânia, __ de ____ de 20__. 

 
De: Secretaria de Controle Externo 
Para: Assessoria Especial de Acompanhamento de Produtividade e Processos 
Assunto: Solicita providências para execução de trabalhos de campo 
 

Senhora Assessora, 
 

1. Solicito a expedição dos ofícios de apresentação da equipe de trabalho aos 
seguintes gestores/autoridades:  

 Prefeito do Município  

 Secretário de  

 Secretário de  

2. Por fim, encaminho em anexo as Propostas de Diárias e Passagens (PDP) 
referentes aos auditores que compõem a equipe. 
 
Atenciosamente, 
 

                                                                                                                                                                         
Auditor de Controle Externo – Coordenador 

De acordo: 
 

 

Auditor de Controle Externo -Supervisor Secretário 
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ANEXO III – OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO 
 
Ofício nº 0000/00-GP 

Goiânia, __ de ______ de 20__. 
 
Exmo. Sr. 
Nome 
Cargo 
Município – UF 
 
 

Senhor (Cargo), 
 
Tem o presente a finalidade de apresentar a V. Ex.ª os servidores deste Tribunal de 

Contas dos Muncípios, (nome do Auditor) e (nome do Auditor), designados para realizar uma 
Auditoria no (Órgão) do Município de (nome do município), conforme determinação constante 
no Processo n. (número) desta Casa. 

 
Informo-lhe que os servidores mencionados têm poderes para, em nome desta 

Corte de Contas, requererem do citado Município os documentos necessários aos trabalhos a serem 
realizados, inclusive para fotocopiá-los, estando também autorizados a convocarem quaisquer 
servidores que entenderem necessário ouvir, visando o fiel cumprimento de seus deveres. 

 
Assim, solicito-lhe que os acompanhe ou que indique alguém para fazê-lo, 

concedendo-lhes o apoio necessário com o que estará V. Ex.ª prestando inestimável auxílio a este 
Órgão, na execução de seu desiderato constitucional e legal, em defesa do Erário Municipal. 

 
Cabe cientificá-lo de que todas as intimações referentes ao processo serão realizadas 

via Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios – DOC, disponível no sítio 
desta Corte www.tcm.go.gov.br. 

 
Caso seja verificada nos autos a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra 

irregularidade de que resulte dano ao erário, poderá haver a conversão do processo em tomada de 
contas especial, conforme previsto no art. 7º, da Instrução Normativa n. 07/15 desta Corte. 

 
Na certeza da atenção e colaboração de V. Ex.ª, ao ensejo, apresento-lhe meus 

cordiais protestos de consideração e apreço. 
 
Atenciosamente, 
 

 

Presidente do TCM 

 

 

  

http://www.tcm.go.gov.br/
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ANEXO IV – OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU 

INFORMAÇÕES 
 

OFÍCIO DE REQUISIÇÃO 
 
Ofício de Requisição n. 00 – (número do processo) 

(Cidade), __ de ______ de 20__. 
 

Ao Senhor 
(Nome) 
(Cargo) 
(Município) 
 
Assunto: Requisição de documentos/ informações. 
 
 Senhor (Cargo), 
 
 Nos termos do art. 26 da Lei Estadual nº. 15.958/07, para dar cumprimento aos 
objetivos da Auditoria em trâmite no Tribunal de Contas dos Municípios, processo n. (número), 
solicitamos a apresentação a esta Equipe da documentação e/ou informação relacionada a seguir: 

1. (documento) 
2. (informação) 

 

AVISOS/ADVERTÊNCIAS 

1 PRAZO para atendimento: __/__/20__. 

2 LOCAL para atendimento: (sede do auditado ou sede do TCM). 

3 
FORMA de atendimento: (cópia física, digitalizada, envio por e-mail, gravação 
de dados em mídia, outros) 

4 

O descumprimento imotivado parcial ou total da presente requisição poderá ensejar 
aplicação de multa ao responsável, no valor compreendido entre R$ 1.000,00 (mil 
reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 47-A, inciso XII, da Lei 
Estadual nº. 15.958/07, cuja conduta prevista é “sonegar processo, documento ou informação 
em auditoria ou inspeção realizada pelo Tribunal”. 

 

   
 

Auditor de Controle Externo 
Coordenador da Comissão 
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ANEXO V – PLANO DE TRABALHO 

 

PROCESSO (número) 

MUNICÍPIO (Município) 

ÓRGÃO (Órgão) 

ASSUNTO (Tipo de fiscalização) 

PERÍODO (exercício) 

 

PLANO DE TRABALHO Nº 000/20__ – S__ 

 

1. APRESENTAÇÃO  
 Tratam os autos (Tipo de fiscalização) a ser realizada no (Órgão) do município de 
(Município), consoante determinação constante no (Despacho do Relator ou Acórdão do Tribunal 
Pleno), com fulcro no art. (artigo do Regimento Interno que prevê o tipo de fiscalização). 
 Este plano estabelece objetivos, objetos, órgãos a serem auditados e questões de 
auditoria, bem como orienta, registra e ordena sistematicamente a aplicação de procedimentos de 
auditoria necessários para a execução dos trabalhos. 
2. OBJETIVOS  
2.1. Objetivos incluídos no escopo 
2.1.1. Verificar (...) 
3. Verificar (...) 
3.1. Objetivos excluídos do escopo 
3.1.1. Verificar (...) 
 Justificativa: (apresentar justificativa técnica para a exclusão de objetivos determinados pelo 
Relator ou Tribunal Pleno, como, por exemplo, inexequibilidade da ação fiscalizatória, baixa materialidade, 
entre outros. 

3. OBJETOS 
3.1. Objeto 1 (licitação, contrato, ato, contas, outros). 
4. ÓRGÃOS 
4.1. Órgão 1 
4.2. Órgão 2 
5. NÍVEL DE ASSEGURAÇÃO 
5.1.     Asseguração razoável ou limitada. 
6. QUESTÕES DE AUDITORIA 

5.1 Questão 1? 

5.2 Questão 2? 

7. DOS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS E DA METODOLOGIA 
 O desenvolvimento dos trabalhos seguirá a estratégia metodológica definida na 
Matriz de Planejamento. 
8. VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS 

Objeto 
Valor total 
fiscalizado  

(Contrato, Empenho, Ato ou outros, acompanhados da numeração que 
permita a identificação) 
(Caso o volume de recursos não for quantificável na fase de 
planejamento, registrar “Volume de Recursos Não Quantificável) 
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Objeto 
Valor total 
fiscalizado  

  

TOTAL  

9. PRAZO E ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS TRABALHOS 
9.1. Previsão de realização 
 O prazo para realização dos trabalhos (planejamento, execução e relatório) será de 
___ (___) dias úteis, contados a partir do dia __/__/20__, quando se iniciou o planejamento.  
9.2. Estimativa de custos médios: 

n. Tipo de gasto Qte. 
Custo 

unitário(R$) 
Qtde. dias 

Custo 
total(R$)* 

1. Diárias     

1.1. Auditores  02 288,58   

1.2. Motorista 01 288,58   

2. Total  

10. EQUIPE DE TRABALHO 
   A equipe de inspeção designada para os trabalhos é composta pelos servidores 
Auditor 1 (coordenador) e Auditor 2 (membro), ocupantes do cargo de Auditor de Controle 
Externo. Os trabalhos serão supervisionados pelo servidor Auditor 3. 
 
 SECRETARIA DE ___ DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos __ dias do mês de ___ de 20__. 

  
 

Auditor 1 
Auditor de Controle Externo 

Coordenador da Equipe 

Auditor 2 
Auditor de Controle Externo 

Membro da Equipe 
 
De acordo: 
 
 

 

Auditor 3 
Supervisor da Equipe 

Auditor 4 
Secretário 

 
Vistos: 
 
 

 

Conselheiro-Relator Procurador de Contas 
  



 

90 

ANEXO VI – ANÁLISE SWOT 
 

+ AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO + 

 Forças Oportunidades  

 Pontos fortes – as características positivas 
internas que uma organização pode 
explorar para atingir as suas metas. 
Referem-se às habilidades, capacidades e 
competências básicas da organização que 
atuam em conjunto para ajudá-la a 
alcançar suas metas e objetivos. Ex.: 
equipe experiente e motivada, recursos 
tecnológicos adequados. 

Características do ambiente externo, não 
controláveis pela organização, com 
potencial para ajudá-la a crescer e atingir 
ou exceder as metas planejadas. Ex.: 
diretrizes governamentais favoráveis ao 
fortalecimento institucional, novas fontes 
orçamentárias, parcerias com outras 
instituições. 

 

- AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO - 

 Fraquezas Ameaças  

 Pontos fracos – as características negativas 
internas que podem inibir ou restringir o 
desempenho da organização. Referem-se à 
ausência de capacidades e/ou habilidades 
críticas. São, portanto, deficiências e 
características que devem ser superadas ou 
contornadas para que a organização possa 
alcançar o nível de desempenho desejado. 
Ex.: alta rotatividade de pessoal, sistemas 
de informação obsoletos, processos 
internos excessivamente burocratizados. 

Características do ambiente externo, não 
controláveis pela organização, que podem 
impedi-la de atingir as metas planejadas e 
comprometer o crescimento 
organizacional. Ex.: dispersão geográfica 
do público-alvo, disparidades regionais, 
conflito de competência. 
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ANEXO VII – DIAGRAMA DE VERIFICAÇÃO DE RISCOS 
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Baixo impacto 
 

MÉDIO 

  Baixa Alta 

  Probabilidade de ocorrência 
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ANEXO VIII – ESCALAS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 
 

ESCALA DE PROBABILIDADES 

Frequência Significado Expressão 

Raríssima 

Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e 
operação do processo. Embora possa assumir dimensão estratégica 
para a manutenção do processo, não há histórico disponível de sua 
ocorrência.  

0,10 

Rara 
Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de 
ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.  

0,35 

Eventual 
Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu 
histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores 
do processo.  

0,70 

Frequente 

Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira 
assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo 
claro no ritmo das atividades, sendo evidentes mesmo para os que 
conhecem pouco o processo.  

1,00 

 

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS 

Impacto Significado Expressão 

Irrelevante 
Degradação na operação do processo, porém causando impactos 
mínimos para a instituição (em termos financeiros, danos à imagem, 
afetação da qualidade de produtos e serviços).  

10 

Pouco 
relevante 

Degradação na operação do processo, causando pequenos impactos 
para a instituição.  

20 

Relevante 
Interrupção do processo, causando impactos significativos para a 
instituição, porém passíveis de recuperação.  

50 

Muito 
relevante 

Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para a 
instituição.  

100 

 

NÍVEIS DE RISCO 

Consequência Avaliação do Risco 

Muito relevante 
10 

Médio 
35 

Alto 
70 

Extremo 
100 

Extremo 

Relevante 
5 

Baixo 
17,5 
Alto 

35 
Alto 

50 
Extremo 

Pouco relevante 
2 

Insignificante 
7 

Baixo 
14 

Médio 
20 

Alto 

Irrelevante 
1 

Insignificante 
3,5 

Insignificante 
7 

Baixo 
10 

Médio 

 Raríssima Rara Eventual Frequente 

 Probabilidade 
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ANEXO IX – ESCALA PARA AVALIAÇÃO DO RISCO DE CONTROLE 
 

Avaliação do 
Controle 

Descrição 
Risco de Controle 

(RC) 

Inexistente 
O controle interno é inexistente, foi mal projetado ou foi mal implementado. Muito alto 

1,0 

Fraco 
Os controles internos têm abordagens ad hoc, que tendem ser aplicadas caso a caso. A responsabilidade 
é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas. 

Alto 
0,8 

Mediano 
Os controles internos estão implementados e mitigam alguns aspectos do risco, mas não 
apropriadamente, seja por não contemplar todos os aspectos relevantes do risco, seja por ser ineficiente 
em seu desenho técnico ou nas ferramentas utilizadas. 

Médio 
0,6 

Satisfatório 
Os controles internos estão implementados e mitigam o risco apropriadamente e estão sustentados por 
ferramentas adequadas, embora passível de aperfeiçoamento. 

Baixo 
0,6 

Forte 
Os controles internos estão implementados e mitigam o risco em todos os aspectos relevantes, podendo 
ser considerado num nível de “melhor prática”. 

Muito baixo 
0,2 

 
Observação: Para atividades que possuem controles regulamentados pelo TCM, por exemplo, o controle de consumo de combustíveis, recomenda-se 
que a equipe faça a avaliação do atendimento às exigências da norma do Tribunal mediante a aplicação de um Questionário de Avaliação de Controles 
Internos. Assim, o Risco de Controle resultante passa a ser a média das respostas contidas no referido questionário. 
  



 

94 

ANEXO X – INVENTÁRIO DE RISCOS E CONTROLES 
 

Área ou 

agente 

Processo ou 

atividade 

Objetivos-chave 

do processo ou 

atividade 

Evento de 

risco 

Risco inerente Atividades de controle Risco de 

Controle 

(D) 

Risco 

Residual 

(E=C*D) 
Probabilidade 

(A) 

Impacto 

(B) 

Nível de risco 

(C = A*B) 
Descrição Responsável 

1 2 3 4  5  6 7 8 9 

           

 
Orientações para preenchimento do Inventário de Riscos e Controles: 
1. Área ou agente responsável pela atividade de execução (consecução ou transformação), indicada na coluna seguinte.  
2. Nome ou descrição da atividade (subprocesso, atividade, tarefa ou etapa do processo).  
3. Descrição dos objetivos-chave da atividade.  
4. Identificação dos eventos de risco que podem impedir ou dificultar o alcance dos objetivos-chave da atividade. Uma mesma atividade pode estar sujeita a 
vários riscos (operacionais, conformidade etc.).  
5. Probabilidade, consequência e nível de risco decorrente, resultante da avaliação realizada em conjunto com gestores e operadores do processo, que melhor 
conhecem os riscos inerentes aos seus processos de trabalho.  
6. Descrição das atividades de controle existentes para prevenir ou detectar a materialização dos eventos de risco identificados no item 4.  
7. Áreas ou agentes responsáveis pela execução das atividades de controle.  
8. Resultado da avaliação das atividades de controle existentes, mediante a utilização da escala para avaliação de risco de controle.  
9. Por fim, a coluna risco residual servirá para a equipe dimensionar a extensão dos procedimentos de auditoria a serem executados: atividades com risco residual 
menor podem ser objeto de procedimentos de auditoria menos extensos e aprofundados, destinados a verificar a confiabilidade dos controles implantados, por 
exemplo (testes de observância). Por outro lado, atividades com risco residual elevado devem demandar maior aprofundamento dos procedimentos previstos na 
matriz de planejamento. 
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ANEXO XI – MATRIZ DE PLANEJAMENTO 

Questão 1 

Objetos   

Possíveis achados 2 

Informações 
requeridas 

3 

Fontes de 
informação 

4 

Limitações  

Item Procedimentos e detalhamentos Técnica Responsável PT Situação 

 5 6 7 8 9 

 
Local e data. 
Assinaturas: Supervisão: 

 
Auditor 1 

Coordenador 
Auditor 2 
Membro 

Auditor 3 
Supervisor 

 
Orientações para preenchimento da Matriz de Planejamento: 

1. Apresentar, em forma de perguntas, os diferentes aspectos que compõem o escopo da fiscalização e que devem ser investigados com vistas à satisfação do objetivo. 

2. Esclarecer precisamente que conclusões ou resultados podem ser alcançados . 

3. Identificar as informações necessárias para responder a questão de auditoria. 

4. Identificar as fontes de cada item de informação requerida da coluna anterior. Estas fontes estão relacionadas com as técnicas empregadas. 

5. Descrever as tarefas que serão realizadas, de forma clara, esclarecendo os aspectos a serem abordados (itens de verificação ou check list). 

6. Descrever a técnica de auditoria a ser utilizada. 

7. Pessoa(s) da equipe encarregada(s) da execução de cada procedimento. 

8. Referência à documentação de auditoria (ou papéis de trabalho) produzidos em decorrência da execução do procedimento). 

9. Campo direcionado ao registro de observações decorrentes da execução dos procedimentos previstos, tais como utilização de outras técnicas, outras fontes de 

informação ou limitações à conclusão do procedimento. 
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ANEXO XII – MATRIZ DE ACHADOS 

Descrição 
do achado 

Situação 
encontrada 

Manifestação 
do 

responsável 
Objetos Critério Evidência Causa Efeito Encaminhamento 

         

 
Local e data. 
Assinaturas: Supervisão: 

 
Auditor 1 

Coordenador 
Auditor 2 
Membro 

Auditor 3 
Supervisor 

 
Orientações para preenchimento da Matriz de Achados: 
1. A Matriz de Achados deve ser preenchida durante a fase de execução da auditoria, à medida que os achados vão sendo constatados. Os esclarecimentos dos 
responsáveis acerca das causas dos achados, bem como da adequação dos critérios, devem ser colhidos ainda na fase de execução, evitando-se mal entendidos que 
redundam em desperdício de esforços com a realização de citações equivocadas. 
2. O preenchimento da coluna “critério” permite a revisão da fundamentação legal, da jurisprudência e da doutrina, diminuindo a possibilidade de eventuais 
omissões ou equívocos. A verificação da suficiência e qualidade das evidências evita diligências posteriores que retardam o encaminhamento do processo às instâncias 
superiores. A coluna “causa” está intimamente relacionada à imputação de responsabilidades em relação aos fatos encontrados na auditoria. A investigação acerca das 
causas deve ser feita quando relevante e necessária para dar consistência às propostas de encaminhamento, seja de aplicação de penalidades ou, em caso contrário, 
para afastar a ocorrência de irregularidades. A análise e o registro do “efeito” de cada ocorrência na coluna respectiva servem para dimensionar a relevância do próprio 
achado além de fornecer elementos para a formulação das propostas de encaminhamento. Sempre que o achado se constituir em irregularidade, deve-se ter presente, 
ao preencher a coluna "encaminhamento", os dados registrados na Matriz de Responsabilização. É possível que um mesmo benefício esteja associado a mais de um 
achado. 
3. Como etapa final de elaboração da matriz, a comparação das colunas “situação encontrada” e “encaminhamento” diminui a possibilidade de eventuais achados 
sem respectivas propostas de encaminhamento. 
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ANEXO XIII – MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO 

Achado Responsáveis Período de exercício Conduta Nexo de causalidade Culpabilidade 

1 2 3 4 5 6 

      
Local e data. 
 
Assinaturas: 

Supervisão: 

 
Auditor 1 

Coordenador 
Auditor 2 
Membro 

Auditor 3 
Supervisor 

 
Orientações para preenchimento da matriz de responsabilização: 
1. Correspondência com o Achado; 
2. Pessoa física: nome, cargo e CPF; Pessoa jurídica de direito privado: razão social e CNPJ; Pessoa jurídica de direito público interno: nome. 
3. Período efetivo de exercício no cargo, seja como titular ou substituto. 
4. Ação ou omissão, culposa (por negligência, imprudência ou imperícia) ou dolosa (por ter o responsável querido produzir o resultado ou ter assumido o 
risco de produzi-lo), praticada pelo responsável. 

Ao preencher o campo "conduta", a equipe deve avaliar a necessidade de juntar norma do órgão/entidade que especifique as atribuições dos 
cargos (Estatuto, Regimento Interno etc). Para cada conduta irregular deve-se preencher uma linha da matriz, sendo suficiente somente uma linha no 
caso de vários responsáveis com idêntica conduta. Condutas e resultados repetidos de um mesmo gestor (Ex.: várias contratações sem licitação), desde 
que idênticas, podem ser agrupadas em uma única linha. 
5. Evidências de que a conduta do responsável contribuiu significativamente para o resultado ilícito, ou seja, de que foi uma das causas do resultado. 

Para facilitar o preenchimento do campo "nexo de causalidade", a equipe pode, hipoteticamente, retirar do mundo a conduta do responsável e se perguntar 
se ainda assim o resultado teria ocorrido e, caso positivo, se teria ocorrido com a mesma gravidade. A inexistência de nexo de causalidade significa que o 
gestor não pode ser responsabilizado pelo resultado. 

6. Reprovabilidade da conduta do gestor (não se aplica a pessoas jurídicas) 
Para preenchimento do campo "culpabilidade", devem-se responder as seguintes perguntas: 
a) o gestor praticou o ato após prévia consulta a órgãos técnicos ou, de algum modo, respaldado em parecer técnico? 
b) é razoável afirmar que era possível ao gestor ter consciência da ilicitude do ato que praticara? 
c) era razoável exigir do gestor conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam? Caso afirmativo, qual seria essa 
conduta? 
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ANEXO XIV – RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE 
 

DA FISCALIZAÇÃO 
Tipo de fiscalização: (auditoria de conformidade/inspeção/visita técnica) 
Ato originário: (Acórdão ou Despacho do Relator) 
Objeto da fiscalização: (objeto) 
Ato de designação da Equipe: (Despacho n. 000/000) 
Período abrangido pela fiscalização: (exercício 0000) 
Equipe de Auditores: Auditor 1 (coordenador) 
 Auditor 2 (membro) 
 
 
DA ENTIDADE FISCALIZADA 
Entidade: 
Responsável pela Entidade: (à época da auditoria e atual) 

Nome: 
Cargo: 
Período: 
CPF:  

(fim da página) 
 

SUMÁRIO 
1.INTRODUÇÃO 
1.1 Deliberação que originou a auditoria 
1.2 Visão Geral do objeto 
1.3 Objetivos e questões de auditoria 
1.4 Metodologia utilizada 
1.5 Limitações encontradas 
1.6 Voluma dos recursos fiscalizados 
1.7 Benefícios da fiscalização 
1.8 Processos conexos (se houver) 
2. ACHADOS DE AUDITORIA 
2.1 A.1 
2.2 A.2 
2.3 A.3 
3. BOAS PRÁTICAS (ACHADOS POSITIVOS) (Se houver) 
4. CONCLUSÃO 
5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  
6. ANEXOS 
 
Observação: não devem ser incluídas seções adicionais à estrutura prevista no manual 
(fim da página) 
 
1.INTRODUÇÃO 

1.1 Deliberação que originou a auditoria 

(Utilizar um dos dois parágrafos seguintes, conforme o caso) 
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Em atendimento à determinação do(a) (inserir a identificação do demandante), a [Unidade 
administrativa emitente] procedeu à auditoria na [Nome da entidade auditada], sediada na 
(inserir o endereço da entidade). 

(OU) 

Em cumprimento às disposições estabelecidas no(a) (inserir o ato normativo), a [Unidade 
administrativa emitente] procedeu à auditoria na [Nome da entidade        auditada], sediado 
na (inserir o endereço da entidade). 

Nossos exames foram realizados consoantes às normas e procedimentos de auditoria, 
incluindo, consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na 
extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências dos 
elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas. 

1.2 Visão geral do objeto 

Descrever sucintamente o ente auditado, com informações importantes sobre sua 
constituição e funcionamento. Consideram-se informações relevantes aquelas vinculadas ao 
objeto auditado e aos achados obtidos. 

1.3 Objetivo e questões de auditoria 

Descrição do(s) objetivo(s) ( “A auditoria visa...”) 

Descrição das questões de auditoria 

1.4. Metodologia utilizada 

Descrição da metodologia utilizada 

Descrição das técnicas de auditoria utilizadas 

1.5 Limitações inerentes à auditoria. 

Descrição, indicando claramente aquilo que não pode ser investigado em profundidade 
suficiente para obtenção de uma conclusão e apresentando justificativas pertinentes 

1.6 Volume dos recursos fiscalizados. 

Representa o montante efetivamente fiscalizado durante o trabalho 

1.7 Benefícios estimados da fiscalização. 

Compreendem débitos, economias, multas, ganhos ou melhorias decorrentes da atuação do 
Tribunal e ainda a expectativa de controle gerada por suas ações 

1.8 Processos conexos. 

(se for o caso) 

2. ACHADOS DE AUDITORIA 

2.1. Achado de Auditoria: Descreve título da irregularidade/impropriedade constatada. 

2.1.1Descrição da situação encontrada  

Descrição dos fatos ocorridos em cada um dos objetos (convênio, contrato, edital, projeto básico 
etc.) analisados. (“O que é”) 

2.1.2 Objetos nos quais foi constatado 

Identificação dos objetos (convênio, contrato, edital, projeto básico, aditivo a contrato; folha de 
pagamento, processo licitatório etc.)   
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Deve conter, sempre que possível, o número, o ano e uma breve descrição do assunto a que se 
refere.  

2.1.3 Critério de auditoria: 

Artigo, cláusula ou melhor prática utilizada como referencial para condição encontrada]  

Ao relacionar um critério legal, obedecer à ordem crescente na transcrição. Ex: inciso x do 
parágrafo y do art.z da Lei Estadual n.00000/0000 ] 

2.1.4 Evidências  

Deve(m) ser registrado(s), de forma precisa, o(s) documento(s) que respalda(m) a opinião da 
equipe, ou seja, comprovam o fato. 

Contemplam toda a documentação que sustenta o achado e contêm sempre a remissão à(s) folha(s) 
do processo onde se encontram 

2.1.5 Causas  

Caso não seja possível identificá-las, colocar a expressão “Não identificadas” 

2.1.6 Efeitos 

Identificar os efeitos reais e potenciais 

2.1.7 Conclusão 

Conclusão. 

2.1.8 Proposta de encaminhamento 

De forma sintética, devem ser registradas as medidas preventivas, corretivas, processuais ou 
materiais que a equipe avalia que o TCMGO deva determinar que sejam adotadas para os achados 
encontrados. 

3.BOAS PRÁTICAS (ACHADOS POSITIVOS) 

 

4. CONCLUSÃO  

Sintetizar os fatos apurados.  

Responder as questões de auditoria com referência aos achados.  

Registar os impactos nas contas dos órgãos/entidades auditados, e se possível registrar os 
benefícios estimados das propostas de encaminhamento. 

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO DA AUDITORIA 

Registrar que medidas o TCMGO deve determinar para aquilo que foi identificado.  

Não fazer determinações genéricas.  

Contemplar todas as propostas (saneadoras e demais).  

Identificar os responsáveis.  

Fazer referência aos achados. 

Indicação de outras medidas necessárias - conversão em tomada de contas especial, medidas 
cautelares, arquivamento, apensamento às contas. 

[UNIDADE DE AUDITORIA EMITENTE] do TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, aos [dia] do mês de [mês por extenso] de [ano]. 

 

Nome e assinatura dos auditores da equipe de trabalho, identificando o coordenador e membros 
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6 ANEXOS 

Documentos que, embora diretamente relacionados aos assuntos tratados no relatório, não sejam 
essenciais à compreensão deste, tais como memórias de cálculo, protocolos de teste e descrições 
detalhadas.  

Documentos que por seu tamanho ou disposição gráfica não possam constar do corpo do relatório, 
tais como tabelas, gráficos e fotografias. 
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ANEXO XV - CERTIFICADO 
PROCESSO: 
ASSUNTO: 
MUNICÍPIO: 
ÓRGÃO: 
PERÍODO: 
 

CERTIFICADO N. 000/20__ 
 

1. RELATÓRIO 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Deliberação que originou a auditoria 

(transcrição) 

2.2. Objetivo e questões de auditoria 

(transcrição) 

2.3. Achados de auditoria 

(transcrição) 

2.4. Conclusão 

(transcrição) 

3. CONCLUSÃO 

Manifestação da Secretaria de Controle Externo 
Transcrição das propostas de encaminhamento 
[UNIDADE DE AUDITORIA EMITENTE] do TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, aos [dia] do mês de [mês por extenso] de [ano].  
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ANEXO XVI – FORMULÁRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE – EQUIPE 
 
Processo n.:  
    

ITEM N/A Sim Não 

I – Padrões Gerais    

O supervisor orientou a equipe e acompanhou os trabalhos desde o 
início do planejamento até a conclusão do relatório? 

   

O supervisor revisou e aprovou a Matriz de Planejamento?    

O supervisor analisou, juntamente com a equipe, a Matriz de 
Achados? 

   

O supervisor analisou, juntamente com a equipe, a Matriz de 
Responsabilização? 

   

Foi encaminhado ofício ao dirigente do órgão/entidade fiscalizado 
com a devida antecedência? 

   

II – Padrões de Planejamento    

O prazo destinado para a fase de planejamento foi suficiente para a 
obtenção de informações sobre o objeto fiscalizado, detalhamento 
dos procedimentos, discussão com o supervisor sobre procedimentos 
e técnicas utilizadas na auditoria, e testes e revisão dos papéis de 
trabalho? 

   

Foi elaborada a Matriz de Planejamento?    

Foram consultadas as fontes de informação elencadas neste 
documento? 

   

III – Padrões de Execução    

Na reunião de apresentação, a equipe informou ao dirigente do 
órgão/entidade fiscalizado o objetivo da auditoria? 

   

Foram colhidos atestados de recebimento nos ofícios de requisição?    

Foram verificadas as questões e aplicados os procedimentos da Matriz 
de Planejamento? 

   

As alterações, porventura ocorridas, na Matriz de Planejamento foram 
submetidas ao supervisor? 

   

Foram colhidos esclarecimentos acerca das causas dos indícios?    

Foi elaborada a Matriz de Achados ao longo da execução da auditoria?    

Foi preenchida a Matriz de Responsabilização para todos os achados 
que possam resultar em audiência ou citação dos responsáveis? 

   

Foi realizada reunião de encerramento para discussão dos achados de 
auditoria? 

   

IV – Padrões de Elaboração do Relatório    
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Foi elaborado sumário com listagem das principais divisões do 
relatório? 

   

Foi elaborada apresentação com relato de informações que visam a 
contextualizar o trabalho, e menção a algumas especificidades ou a 
características da fiscalização? 

   

A introdução do relatório contém os seguintes elementos, de forma 
concisa: razões que motivaram a realização da auditoria e a indicação 
da deliberação que a originou; visão geral do objeto; objetivo e 
questões de auditoria; metodologia utilizada e limitações da auditoria; 
volume de recursos fiscalizados; análise dos reflexos dos processos 
conexos na auditoria? 

   

A descrição da visão geral não excedeu três páginas?    

A análise de cada achado de auditoria foi escrita de forma resumida e 
está devidamente estruturada sob os seguintes aspectos: situação 
encontrada; objetos; critério; evidências; causas; efeitos; identificação 
dos responsáveis, esclarecimentos dos responsáveis; conclusão da 
equipe de auditoria e proposta de encaminhamento? 

   

Foram feitas remissões a todas as folhas do processo onde se 
encontram as evidências que suportam os achados? 

   

Para todos os achados com proposta de citação os respectivos 
responsáveis estão devidamente identificados no rol de responsáveis 
em anexo ao relatório? 

   

Todos os débitos identificados foram, quando possível, quantificados 
ou, na impossibilidade de quantificação, estimados? 

   

Na conclusão foram respondidas as principais questões formuladas na 
Matriz de Planejamento? 

   

Na conclusão foram identificadas responsabilidades ao longo do 
tempo para cada um dos achados de auditoria? 

   

A proposta de encaminhamento contempla proposição de medidas 
saneadoras e/ou cautelares para todos os achados de auditoria? 

   

Os documentos juntados contêm os seguintes elementos: rol de 
responsáveis, amostra examinada, evidências dos achados? 

   

    
Justificativa para as respostas negativas: 
 
 
Registrar as alterações porventura ocorridas na Matriz de Planejamento: 
 
    
Goiânia, ____/____/______. 

 
Assinaturas 
Equipe de auditoria:                                            Supervisor:  
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ANEXO XVII – FORMULÁRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE – 

SUPERVISOR 
 
Processo n.: ________/___. 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

Fase Previsto (dias) Realizado 

(dias) 

Planejamento   

Execução   

Relatório   

Tempo entre a 1ª versão entregue pela Equipe e a aprovação pelo Supervisor  

 

2. DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA 

Item Satisfatório 
Oportunidade 

de melhoria 

Não elaborado 

(NE) ou Não 

aplicável (NA) 

Matriz de Planejamento    

Alterações da Matriz de Planejamento    

Matriz de Achados    

Matriz de Responsabilização    

 

3. RELATÓRIO 

Item Avaliado Satisfatório 

Oportunidade 
de 

Melhoria 

O relatório foi redigido com clareza, objetividade e 

correção gramatical? 

  

O relatório foi redigido de forma concisa, com 
parágrafos claros e preferencialmente curtos, e 
concentrando-se nos achados mais relevantes da 
auditoria? 

  

Os achados de auditoria estão descritos com exatidão, 
sustentados por evidências suficientes, relevantes, 
pertinentes, adequadas, fidedignas e com indicação dos 
critérios (legislação) adotados, expressando convicção da 
equipe de auditoria? 

  

Foram feitas remissões das páginas de todas as evidências 

juntadas aos autos? 

  

As conclusões estão adequadamente fundamentadas 
respondem às questões de auditoria, com remissão aos 
principais achados? 
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Existe consistência entre o conteúdo do relatório e a 

proposta de encaminhamento? 

  

Na redação da proposta de encaminhamento, foi 
considerado que o ofício a ser expedido pelo Tribunal será 
redigido nos mesmos termos, com indicação da legislação 
pertinente? 

  

A redação das propostas de encaminhamento o está 
precisa, completa e com estrutura lógica? 

  

 

4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO TRABALHO 

Item avaliado Satisfatório 

Oportunidade 
de 

Melhoria 

O objetivo do trabalho de auditoria foi alcançado?   

As questões de auditoria foram investigadas com a 

profundidade necessária? 

  

Foram identificados responsáveis para as ocorrências 

verificadas? 

  

As propostas de encaminhamento são bastantes e 
suficientes para que as irregularidade e/ou 
impropriedades não voltem a ocorrer? 

  

As propostas de encaminhamento são passíveis de 
implementação pelo órgão/entidade fiscalizado? 

  

O trabalho de auditoria realizado foi oportuno e tempestivo?   

A auditoria foi realizada de forma econômica, eficiente e 

eficaz? 

  

 

Detalhar, caso julgue necessário, os pontos não satisfatórios 

 

 

 

5. BOAS PRÁTICAS 

Quando o relatório ou uma das matrizes (de planejamento, de achados e de responsabilização) 
puder ser considerado como “BOA PRÁTICA”, cuja divulgação para utilização como modelo em 
auditorias similares seja recomendável, registrar tal informação no campo a seguir, justificando sua 
indicação. 

 
 

6. OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

Registrar justificativa para eventuais “oportunidades de melhoria” que não puderam ser 

incorporadas à versão final do relatório (por exemplo, melhorias em futuras matrizes de 

planejamento). 
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Goiânia, ___/___/______. 

 
Preenchido por:                                           Supervisor 

 


