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Uma importante ferramenta para o 
aperfeiçoamento do controle interno 

O ambiente competitivo nas organizações tem gerado desafios permanentes para 
a sustentabilidade e o controle da gestão, obrigando-as a reinventar seus processos 
de trabalho e a criar formas para enfrentar novos desafios, oriundos do ambiente 
interno ou externo, em face de um ambiente globalizado. Diante desse cenário, 
na busca da melhor aplicação e controle dos recursos, seja público ou privado, as 
organizações devem adotar iniciativas e técnicas de acompanhamento e controle 
que visem minimizar falhas e evitar problemas que coloquem em risco o alcance 
dos seus objetivos estratégicos.

Por essa razão, a Auditoria Interna (AUDIT) do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia (TCE/BA) elaborou este Guia de Orientações Técnicas e Procedimentos 
como instrumento que visa ao aperfeiçoamento da Corte de Contas. Este Guia 
reúne um conjunto de técnicas profissionais direcionadas aos processos de 
trabalho e execução das suas auditorias de natureza Orçamentária, Financeira, 
Patrimonial, Operacional e de Pessoal, sob os critérios da materialidade, da 
relevância e da avaliação de risco.

O material foi elaborado tendo como base os padrões profissionais aplicados ao 
setor público e as orientações técnicas emitidas pela Organização Internacional de 
Entidades de Fiscalização Superior (INTOSAI), pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) 
e pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). 
As orientações não reproduzem o texto integral desses padrões nem substituem 
a sua leitura. Seu principal objetivo é a simplificação da aplicação dos padrões 
por meio de orientações técnicas, conceituais e práticas.

Neste sentido, os Auditores Internos e o corpo técnico e administrativo do 
TCE/BA, no desempenho de suas atividades e funções, devem observar os 
aspectos técnicos, os procedimentos e as normas de conduta propostos, os quais 
se baseiam no ordenamento jurídico nacional e nas boas práticas de gestão e 
de governança, adotadas e recomendadas internacionalmente. Dentro desse 
propósito, os Tribunais de Contas devem desenvolver normas específicas, manuais 
ou guias para orientação técnica de trabalhos de auditoria interna ou de outras 
atividades pertinentes às suas atividades institucionais.
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Vale ressaltar que o TCE/BA é copartícipe no Programa Qualidade e Agilidade 
dos Tribunais de Contas (QATC), desenvolvido pela ATRICON, que visa elaborar 
o diagnóstico da qualidade e agilidade do controle externo brasileiro. O Marco 
de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), instrumento 
de avaliação do QATC, tem como objetivo verificar o desempenho dos Tribunais 
de Contas do Brasil em observância às boas práticas internacionais de auditoria 
pública e às diretrizes estabelecidas pela ATRICON, bem como identificar os 
seus pontos fortes e fracos.

Seguindo, portanto, as recomendações do MMD-TC, este Guia de Orientações 
Técnicas e Procedimentos insere-se no âmbito das competências e das prerrogativas 
de normatização e estruturação do Sistema de Controle Interno, tendo em vista 
as orientações técnicas voltadas para as atividades da Auditoria Interna no que 
concerne ao acompanhamento; monitoramento preventivo e corretivo dos 
serviços técnicos e administrativos e normatização das rotinas administrativas e 
dos procedimentos de controle interno do TCE/BA.

Agradecemos o empenho de todos aqueles que colaboraram na elaboração 
deste trabalho. Que este Guia seja uma ferramenta de grande utilidade para o 
aperfeiçoamento do controle interno no TCE/BA. Boa leitura.   

Conselheiro Gildásio Penedo Filho
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia
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1 CONTROLE INTERNO

O controle interno, em termos gerais, é um processo integrado e dinâmico 
que deve se aperfeiçoar continuamente, em razão das mudanças e dos riscos 
enfrentados pelas instituições. Dessa forma, o monitoramento do sistema de 
controle interno é importante de modo a assegurar que o controle interno esteja 
em sintonia com os objetivos, o ambiente, os recursos e os riscos das instituições.

 
1.1 CONCEITO

As Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público, da 
INTOSAI, orientam quanto ao controle interno das organizações, da seguinte 
forma: “o controle interno deve ser estruturado internamente e não superposto 
às atividades. O controle interno, ao ser estruturado internamente, torna-se parte 
integrante dos processos gerenciais de planejamento, execução e monitoramento”.

No sentido amplo, o autor William Attie, em sua obra intitulada Auditoria 
Interna, de 2007, classifica o controle interno conforme segue:

O controle interno compreende controles que podem se 
caracterizar como contábeis ou como administrativos, assim 
definidos:

I – Controles contábeis – compreendem o plano de 
organização e todos os métodos e procedimentos referentes 
e diretamente relacionados com a salvaguarda do ativo 
e a fidedignidade dos registros financeiros. Geralmente 
compreendem controles tais como os sistemas de autorização 
e aprovação, separação entre tarefas relativas à manutenção 
de registros e elaboração de relatórios e aquelas que dizem 
respeito a operações ou custódia do ativo, controles físicos 
sobre o ativo e auditoria interna.

II – Controles administrativos – compreendem o plano de 
organização e todos os métodos e procedimentos referentes 
principalmente à eficácia e eficiência operacionais e obediência 
às diretrizes administrativas, que normalmente se relacionam 
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apenas indiretamente com os registros financeiros. Em geral, 
incluem controles como análises estatísticas, estudos de 
tempo e movimento, relatórios de desempenho, programas 
de treinamento de empregados e controles de qualidade.

Ademais, o controle interno do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) 
é exercido pela Auditoria Interna (AUDIT), tendo a Lei Estadual nº 13.192, 
de 06/11/2014, em seu art. 1º, §16, definido a Auditoria Interna do TCE/BA 
como um órgão de assessoramento do Gabinete da Presidência, competindo-
lhe a realização de atividades de auditoria de natureza orçamentária, financeira, 
patrimonial e operacional no âmbito dos serviços técnicos e administrativos do 
TCE/BA.

Por fim, a Resolução Normativa nº 126, de 23/10/2018, do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia fixou as competências da Auditoria Interna. Vale registrar que 
as competências da Auditoria Interna estão alinhadas aos parâmetros definidos 
na Diretriz 28, alínea "d" do Anexo Único da Resolução nº 04/2014 e da Diretriz 
30 do Anexo Único da Resolução nº 12, de 30/11/2018, da ATRICON.

1.2 OBJETIVO

Segundo as Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público 
da INTOSAI, “o controle interno é direcionado para o alcance de uma série de 
objetivos gerais, distintos, mas, ao mesmo tempo, integrados. Esses objetivos 
gerais são implementados através de numerosos objetivos específicos, funções, 
processos e atividades”.

As Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público, da INTOSAI, 
também apresentam os objetivos gerais do controle interno, elencados a seguir:

O Controle Interno é direcionado para o alcance de uma série 
de objetivos gerais, distintos, mas ao mesmo integrados. Esses 
objetivos gerais são implementados através de numerosos 
objetivos específicos, funções, processos e atividades. Os 
objetivos gerais são:

a) Executar as operações de maneira ordenada, ética, 
econômica, eficiente e eficaz.
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As operações de uma entidade devem ser ordenadas, éticas, 
econômicas, eficientes e eficazes. Devem ser consistentes com 
a missão da organização. 

De maneira ordenada significa que as operações devem ser 
bem organizadas, isto é, estruturadas metodicamente. 

A ética se refere aos princípios morais. A importância 
da conduta ética e da prevenção e detecção da fraude e da 
corrupção no setor público tem sido cada vez mais enfatizada 
a partir dos anos noventa. A expectativa geral é a de que os 
servidores públicos sirvam aos interesses públicos com justiça 
e que administrem adequadamente os recursos públicos. Os 
cidadãos deverão receber tratamento imparcial, baseado na 
legalidade e na justiça. Por tal motivo, a ética pública é um 
pré-requisito e um suporte para a confiança pública e a chave 
para um bom governo.

Tratamento econômico sem desperdício nem extravagância 
significa adquirir a quantidade correta de recursos, na 
qualidade adequada, entregue no lugar certo e no momento 
preciso, ao custo mais baixo.

A eficiência se refere à relação entre os recursos utilizados e 
os resultados produzidos para alcançar os objetivos. Significa 
gastar o mínimo de recursos para alcançar uma dada 
quantidade e qualidade de resultados, ou alcançar o máximo 
de resultados com uma dada qualidade e quantidade de 
recursos empregados.

A eficácia se refere ao alcance dos objetivos ou ao nível em que 
os resultados de uma atividade cumprem com o objetivo ou 
com os impactos pretendidos por aquela atividade.

b) Cumprimento das obrigações de accountability

Accountability é o processo através do qual as organizações 
públicas e os indivíduos que as integram tornam-se 
responsáveis por suas decisões e ações, incluindo a salvaguarda 
de recursos públicos, a imparcialidade e todos os aspectos de 
seu desempenho.

O processo será alcançado mediante o desenvolvimento, 
manutenção e disponibilização de informações financeiras 
e não-financeiras confiantes e relevantes, e através da 
apresentação correta dessa informação em relatórios 
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oportunos, destinados tanto ao público interno quanto ao 
público externo.

A informação não-financeira pode estar relacionada com 
a economia, eficiência e eficácia das políticas e operações 
(informação sobre o desempenho operacional), e o controle 
interno e sua eficácia.

c) Cumprimento das leis e dos regulamentos aplicáveis

As organizações são obrigadas a cumprir muitas leis e 
regulamentos. Nas organizações públicas, as leis e regulamentos 
disciplinam a captação e a aplicação do dinheiro público e a 
forma de operação. Os exemplos incluem a lei orçamentária, 
tratados internacionais, leis para garantir a administração 
correta, lei ou princípios contábeis, lei de direito civil e de 
proteção ambiental, regulamentos sobre as receitas fiscais, 
além de ações de combate à fraude e corrupção.

d) Salvaguarda de recursos contra prejuízo por desperdício, 
abuso, má administração, erros, fraudes e irregularidades.

Ainda que o quarto objetivo possa ser visto como uma 
subcategoria do primeiro (operações ordenadas, éticas, 
econômicas, eficientes e eficazes), a importância da salvaguarda 
dos recursos no setor público precisa ser fortalecida. Isso se 
deve ao fato de que os recursos no setor público geralmente 
envolvem dinheiro público e sua utilização visa ao interesse 
coletivo, requerendo, desse modo, cuidado especial. Além 
disso, a contabilização do orçamento com base na execução 
financeira, prática que continua sendo muito comum no 
setor público, não oferece segurança suficiente com relação 
à aquisição, utilização e disponibilização dos recursos. Como 
resultado, as organizações no setor público nem sempre 
têm registros adequados de seus ativos, o que as torna mais 
vulneráveis. Por isso, devem-se adotar controles internos em 
cada uma das atividades relacionadas com a administração 
dos recursos da entidade, desde a aquisição até a sua 
disponibilização. (Grifo nosso).
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As Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público, da INTOSAI, 
acrescentam que “o controle interno é estruturado para oferecer segurança 
razoável de que os objetivos gerais da entidade estão sendo alcançados. Por 
essa razão, a existência de objetivos claros é um pré-requisito para a eficácia do 
processo de controle interno”.

1.3 COMPONENTES DO CONTROLE INTERNO

Ainda sobre o tema Controle Interno, para maior compreensão da sua estrutura, 
as Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público, da INTOSAI, 
apresentam os cinco componentes do controle interno, integrantes e inter-
relacionados, elencados a seguir:

a) O ambiente de controle estabelece o perfil de uma 
organização, influenciando na consciência das pessoas acerca 
do controle. O ambiente de controle é o fundamento para 
todos os componentes do controle interno, fornecendo o 
conjunto de regras e a estrutura.

Os elementos do ambiente de controle são:

(1) a integridade pessoal e profissional e os valores éticos da 
direção e do quadro de pessoal, incluindo uma atitude de 
apoio ao controle interno, durante todo o tempo e por toda 
a organização;
(2) competência;
(3) o "perfil dos superiores" (ou seja, a filosofia da direção e o 
estilo gerencial);
(4) estrutura organizacional;
(5) políticas e práticas de recursos humanos.

b) A avaliação de risco é o processo de identificação e análise 
dos riscos relevantes para o alcance dos objetivos da entidade 
e para determinar uma resposta apropriada.

Envolve:
(1) identificação do risco:
• relacionado com os objetivos da entidade;
• abrangente;
• inclui riscos devidos a fatores externos e internos, tanto no 
nível da entidade, quanto de suas atividades;
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(2) mensuração do risco:
• estimativa da importância do risco;
• avaliação da probabilidade de ocorrência do risco;

(3) avaliação da tolerância da organização ao risco;

(4) desenvolvimento de respostas:
• quatro tipos de resposta ao risco devem ser considerados: 

transferência, tolerância, tratamento ou eliminação. Entre eles, 
o tratamento do risco é o mais relevante para essas diretrizes, 
porque um controle interno eficaz é o melhor mecanismo para 
tratar o risco;

• os controles adequados envolvidos podem ser detectivos ou 
preventivos.

c) Os procedimentos de controle devem existir em toda a 
organização, em todos os níveis e em todas as funções. Eles 
incluem uma gama de procedimentos de controle de detecção 
e prevenção diversos como, por exemplo:

(1) procedimentos de autorização e aprovação;
(2) segregação de funções (autorização, execução, registro, 
controle);
(3) controles de acesso a recursos e registros;
(4) verificações;
(5) conciliações;
(6) avaliação de desempenho operacional;
(7) avaliação das operações, processos e atividades;
(8) supervisão (alocação, revisão e aprovação, orientação e 
capacitação).

d) A Informação e Comunicação são essenciais para a 
concretização de todos os objetivos do controle interno.

• Um dos objetivos de controle interno é cumprir com as 
obrigações de prestar contas (accountability). Isso pode ser 
alcançado através do desenvolvimento e da manutenção de 
informação financeira e não-financeira confiável e relevante, 
transmitidas através de relatórios imparciais e oportunos. 
O acesso à informação e a comunicação relacionadas à 
atuação da organização criará a possibilidade de se avaliar 
a regularidade, ética, economia, eficiência e eficácia das 
operações. Em muitos casos, determinada informação deve 
ser fornecida ou comunicada, de modo a cumprir com as leis 
e regulamentos.
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e) O monitoramento do controle interno busca assegurar 
que os controles funcionem como o previsto e que sejam 
modificados apropriadamente, conforme mudanças nas 
condições. O monitoramento deve também avaliar se, 
no cumprimento da missão da entidade, os objetivos 
gerais propostos na definição de controle interno estão 
sendo alcançados. Isso é obtido através das atividades de 
monitoramento contínuo, avaliações específicas, ou uma 
combinação de ambas, de modo a poder ajudar a assegurar 
que o controle interno continue sendo aplicável a todos os 
níveis e através de toda a entidade, e que o controle interno 
alcance os resultados desejados. (Grifo nosso).

 
Neste sentido, os componentes do controle interno inter-relacionados: ambiente 
de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e 
comunicação e monitoramento se aplicam a todos os aspectos operacionais de 
uma organização, bem como fornecem as bases para que o controle interno seja 
avaliado.

Com efeito, para avaliar a eficácia do controle interno do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia, a Auditoria Interna do TCE/BA alinha-se ao quanto disposto 
na Resolução nº 04/2014, da ATRICON, cuja temática é “Controle Interno: 
instrumento de eficiência dos Tribunais de Contas”.





�����������������
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2 AUDITORIA INTERNA

Conforme as Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público, 
da INTOSAI, “a estrutura organizacional define as áreas-chave da entidade 
em relação à autoridade e à responsabilidade. A delegação de autoridade 
e a accountability se relacionam com a maneira pela qual a autoridade e a 
responsabilidade são delegadas dentro da entidade”.

2.1 CONCEITO

Conforme o Código de Ética e Normas de Auditoria da INTOSAI, a Auditoria 
Interna é definida da seguinte forma:

Meio funcional que permite aos dirigentes de uma entidade 
receber de fontes internas a segurança de que os processos 
pelos quais são responsáveis funcionam com as probabilidades 
de ocorrência de fraudes, erros ou práticas ineficientes e 
antieconômicas reduzidas ao mínimo. A auditoria interna 
possui muitas das características da auditoria externa, porém 
pode, perfeitamente, atender a instruções dos dirigentes da 
entidade a que deve informar.

Ademais, a auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação 
e de consultoria, desenhada para agregar valor e melhorar as operações das 
organizações, contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais, mediante 
a aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar 
a eficácia de seus processos de governança, gestão de riscos e dos seus controles 
internos.

2.2 OBJETIVO

A Auditoria Interna (AUDIT) tem como missão básica o assessoramento 
à Administração do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, provendo de 
informações adequadas ao seu processo decisório, tendo em vista o cumprimento 
dos objetivos estratégicos institucionais.
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Com efeito, o Instituto de Auditores Internos do Brasil (IIA) define como missão 
da Auditoria Interna conforme descrito:

a auditoria interna tem a missão de auxiliar a organização 
no alcance de seus objetivos, de desenvolver uma abordagem 
independente, estruturada e sistemática para avaliar e 
aprimorar os processos gerenciais e respectivos controles, 
minimizar os riscos das ameaças existentes, mantendo a 
sustentabilidade corporativa, bem como aumentar e proteger 
o valor organizacional, fornecendo avaliação (assurance), 
assessoria (advisory) e conhecimento (insight) objetivos 
baseados em riscos.

 
Ademais, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da Resolução 
CFC nº 986, de 21/11/2003, que aprova a NBC TI 01 com referência à Auditoria 
Interna acrescenta que:

a auditoria interna compreende os exames, análises, avaliações, 
levantamentos e comprovações, metodologicamente 
estruturados para a avaliação da integridade, adequação, 
eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos 
sistemas de informações e de controles internos integrados ao 
ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à 
administração da entidade no cumprimento de seus objetivos.

A Auditoria Interna, conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 126/2018, 
do TCE/BA, integra a estrutura técnico-administrativa do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia e tem como um de seus objetivos a avaliação dos controles 
internos, no âmbito dos seus serviços técnicos e administrativos.

O Chefe da Auditoria Interna do TCE/BA terá um mandato de dois anos que não 
poderá ser renovado para o período imediatamente subsequente, somente será 
interrompido por falta grave cometida nos termos do Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado da Bahia, observados os princípios do contraditório e 
da ampla defesa e nos termos da Lei Estadual nº 13.192/2014.

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por meio da Auditoria Interna, 
em atenção à Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011, que regula o acesso às 
informações, publica no seu Portal da Transparência/Auditoria Interna os 
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relatórios de auditorias internas, certificados, pareceres e relatórios de atividades 
realizados pela AUDIT.

2.3 COMPETÊNCIAS

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por meio da Resolução Normativa 
nº 126/2018, que dispõe sobre a estrutura, competências e funcionamento dos 
órgãos técnicos e administrativos e de atribuições dos cargos do TCE/BA, em 
seu art. 38, estabeleceu as competências da Auditoria Interna, senão vejamos:

I – a realização de atividades de auditoria de natureza 
orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, inclusive 
quanto à economicidade, à eficácia e à eficiência da gestão;
II – a avaliação do cumprimento e da execução, por parte 
do Tribunal, das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária e na Lei 
Orçamentária Anual;
III – o apoio aos órgãos de controle externo, mediante o 
fornecimento de informações e dos resultados das ações da 
Auditoria Interna;
IV – a cientificação do Presidente em caso de ilegalidade ou 
irregularidades constatadas no processo auditorial interno, 
com recomendações;
V – a elaboração e prévia apresentação ao Presidente da 
programação anual de auditoria interna, que será objeto da 
Resolução Anual de Diretrizes;
VI – o acompanhamento do funcionamento das atividades do 
Sistema de Controle interno no âmbito do Tribunal, em todos 
os seus níveis e extensão;
VII – a realização de auditorias internas, de avaliação da 
política de gerenciamento de riscos;
VIII – o monitoramento das recomendações expedidas nos 
relatórios de auditoria interna;
IX – a elaboração de parecer e certificação da prestação de 
contas sobre as contas anuais do Tribunal e suas demonstrações 
contábeis e fiscais;
X – a emissão de parecer acerca dos relatórios de gestão fiscal 
emitidos, a cada quadrimestre, pelo Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia em observância à Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LC nº 101/2000);
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XI – a orientação da gestão para o aprimoramento do Sistema 
de Controle Interno na aplicação da legislação e na definição 
das rotinas internas e dos procedimentos de controle;
XII – o monitoramento do cumprimento de recomendações e 
de determinações do Plenário, expedidas aos órgãos técnicos 
e administrativos;
XIII – a realização de auditorias internas sobre as atividades 
desenvolvidas pelas unidades técnicas e administrativas do 
Tribunal, apresentando recomendações de aperfeiçoamento 
de procedimentos e rotinas;
XIV – a execução de outras atividades correlatas.

Ademais, além das atribuições específicas decorrentes das competências da 
unidade de Auditoria Interna, o TCE/BA, por meio da Resolução Normativa 
nº 126/2018, em seu art. 42, estabeleceu para o titular do cargo de chefe de 
Auditoria Interna as seguintes competências:

I – a elaboração da programação das suas respectivas atividades 
de acordo com as diretrizes definidas para o período; 
II – a atualização do estágio de execução da programação, 
por meio de instrumento definido pela Gerência de 
Desenvolvimento Institucional (GDI);
III – a orientação, a direção, a coordenação e a avaliação da 
execução das atividades da Unidade, bem como a execução ou 
a asseguração da execução de outras atividades necessárias ao 
seu funcionamento; 
IV – a apreciação dos assuntos relativos à respectiva Unidade, 
quando solicitado, pronunciando-se sobre os mesmos; 
V – a propositura ao superior imediato da adoção de medidas 
que julgar convenientes, visando a otimizar o desempenho das 
atividades sob sua direção; 
VI – a indicação das necessidades de treinamento dos recursos 
humanos alocados em sua Unidade; 
VII – o zelo pela produtividade, disciplina e frequência do 
pessoal sob sua direção; 
VIII – o cumprimento e a asseguração do cumprimento das 
normas, dos procedimentos e dos instrumentos de serviço do 
Tribunal; 
IX – a participação nas reuniões convocadas por seus 
superiores hierárquicos;
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X – o encaminhamento ao superior imediato de relatórios 
periódicos sobre as atividades desenvolvidas; 
XI – a articulação com as demais unidades do Tribunal, com 
vistas à integração e otimização das atividades; 
XII – a execução de outras atribuições inerentes ao cargo. 

Vale ressaltar que a Auditoria Interna do TCE/BA atua de forma orientativa 
e, no desempenho de suas atividades e competências previstas na Resolução 
retromencionada, deve observar as normas nacionais e internacionais que 
tratam das atividades de auditoria interna, o Código de Ética dos Servidores 
do TCE/BA, e, em especial, as normas de auditoria adotadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia.

2.4 AUDITORES INTERNOS

Conforme as Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público, 
da INTOSAI, “os Auditores Internos examinam e contribuem para a contínua 
eficácia do sistema de controle interno através de suas avaliações e recomendações 
e, portanto, desempenham um papel importante em um sistema de controle 
interno eficaz”.

Ademais, as Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público, da 
INTOSAI, conceitua o Auditor Interno da seguinte forma:

Auditor Interno é o profissional que tem competência e 
autoridade para realizar uma auditoria, com a anuência do 
responsável pela área de Auditoria Interna da organização, 
obedecendo ao estatuto, às normas e técnicas inerentes à 
atividade. É uma mão de obra especializada, de um expertise, 
que exige requisitos criteriosos, tanto técnicos quanto 
comportamentais e a principal característica dessa profissão é a 
multidisciplinaridade e capacidade de abrangência de atuação.

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da Resolução nº 781, 
de 24/03/1995, que aprova a NBC PI 01, referente às Normas Profissionais 
do Auditor Interno e o Instituto de Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), 
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especificam vários aspectos relativos às responsabilidades do profissional da 
Auditoria Interna, a seguir citados:

I – Por ocasião da realização dos seus trabalhos e divulgação de 
suas considerações e conclusões, o auditor deve ser cuidadoso, 
imparcial e zeloso;
II – Ser criterioso na observação das normas e regulamentos 
internos da organização;
III – Ser exemplo quanto à integridade do padrão de 
comportamento funcional e moral;
IV – Ser comedido, ponderado, não fazendo uso das 
informações privilegiadas para seu próprio interesse ou para 
prejuízo de terceiros; 
V – Manter sigilo quanto às informações decorrentes de suas 
atividades, exceto em situações específicas de caráter judicial;
VI – Não ficar omisso diante de não conformidades e/ou 
irregularidades;
VII – Comunicar as possíveis sugestões de oportunidades de 
melhorias nos controles e nas operações;
VIII – Basear os seus trabalhos e opiniões exclusivamente em 
fatos e dados comprovados e não em indícios ou suspeitas que 
não tenham comprovação;
IX – Manutenção do seu nível de competência profissional 
atualizado, principalmente na sua área de atuação, por meio 
de educação continuada individual e corporativa;
X – Tratar de forma digna e educada os auditados, 
esclarecendo, de forma clara e objetiva, o seu papel dentro 
da organização;
XI – Comunicar à gerência da auditoria interna, com 
antecedência, quaisquer situações que impliquem conflitos 
de interesse ou impedimento, independentemente do grau de 
envolvimento;
XII – Manter o visual pessoal discreto e ordenado, em 
consonância com o ambiente do auditado.

Com efeito, os Auditores Internos, no desempenho de suas atividades e 
responsabilidades, têm o compromisso de aplicar as boas práticas de auditoria 
interna, em conformidade com as normativas vigentes, tanto profissional, 
quanto da organização, com as legislações aplicáveis vigentes e em observância 
ao Código de Ética da Auditoria Interna do Instituto dos Auditores Internos do 
Brasil – IIA Brasil.
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Os Auditores Internos são responsáveis por identificar e transmitir informações 
sobre os pontos fortes e pontos fracos, além de emitir recomendações para o 
aperfeiçoamento do controle interno. Todavia, sua independência e objetividade 
devem ser asseguradas.

Outrossim, como diretrizes profissionais, os Auditores Internos do setor público 
devem orientar-se pelas Diretrizes para Normas de Controle Interno do Setor 
Público e pelo Código de Ética e Normas de Auditoria da INTOSAI. Ademais, 
os Auditores Internos podem utilizar o Guia de Práticas Profissionais (PPF) do 
Instituto de Auditores Internos (IIA), que compreende a Definição, o Código 
Ético, as Normas e as Orientações Práticas.

Os Auditores Internos, no exercício de suas funções, devem ter sua conduta 
pautada nos princípios da Administração Pública e no Código de Ética 
dos Servidores do TCE/BA, instituído pela Resolução Normativa nº 08, de 
11/02/2014, deste Tribunal, que veicula normas de conduta ética a serem 
observadas pelos servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, sem 
prejuízo da observância dos demais deveres e proibições legais e regulamentares, 
e que representa o controle jurídico do comportamento ético dos servidores.

Ademais, no desempenho profissional e na conduta profissional, os Auditores 
Internos devem observar os deveres no ambiente do trabalho seguindo as 
Orientações do Núcleo de Compliance para o Código de Ética dos Servidores do 
TCE/BA1. Vale ressaltar que o TCE/BA, por meio do Ato nº 22, de 04/02/2020, 
criou o Núcleo de Compliance com a missão de acompanhar o cumprimento dos 
dispositivos legais, normativos internos e externos que envolvem a entidade, bem 
como a adequação aos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
Lei Federal nº 13.709, de 14/08/2018.

Neste sentido, para o bom desempenho da profissão, os Auditores Internos 
devem ter, além da sua conduta pautada no Código de Ética dos Servidores do 
TCE/BA, o conhecimento necessário à profissão, capacitação técnico-profissional, 
habilidades desenvolvidas, inclusive as relacionadas à Tecnologia da Informação 
(TI), disciplina, bem como os atributos inerentes à profissão de Auditor Interno.

1 BAHIA. Tribunal de Contas do Estado. Orientações do Núcleo de Compliance para o Código de Ética dos Servidores. 
Disponível em: https://www.tce.ba.gov.br/files/flippingbook/codigo_etica_servidores_2021. Acesso em: 09 nov. 2021.
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2.5 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO

A Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), unidade 
integrante da estrutura orgânica do TCE/BA, conforme Lei Estadual 
nº 13.192/2014, contribui com a permanente e necessária qualificação do corpo 
técnico do Tribunal, por meio de educação continuada, em eventos internos e 
externos, mediante conferências, seminários, cursos acadêmicos, participação 
em projetos de pesquisa, programas de capacitação interna, dentre outros, na 
forma presencial ou a distância.

Os Auditores Internos, para realização das atividades da Auditoria Interna, 
devem ser servidores do Quadro efetivo do Grupo de Atividades Controladoras 
do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e possuir habilidades necessárias ao 
desempenho das suas atividades, domínio e conhecimento técnico específico 
de sua formação e especialização e postura profissional adequada. Além disso, 
devem seguir as normativas de auditoria, adotadas pelo TCE/BA.

Vale ressaltar que a Resolução nº 04/2014, da ATRICON, especialmente a Diretriz 
27, que trata do aprimoramento dos Tribunais de Contas do Brasil, estabelece 
que: “faz parte das competências do presidente do Tribunal de Contas garantir 
condições e promover o desenvolvimento profissional contínuo dos profissionais 
do controle interno”.

Neste sentido, o TCE/BA, em atenção à retromencionada Resolução da 
ATRICON, considerando que o desenvolvimento dos seus profissionais será 
pautado nas competências mapeadas a partir do planejamento estratégico, das 
necessidades da Instituição e unidades organizacionais, e de novas demandas 
que venham a surgir devido a mudanças legais, processuais e/ou políticas, a 
fim de capacitar sua força de trabalho em prol dos objetivos e metas definidos, 
por meio da Resolução Normativa nº 053, de 02/09/2021, aprovou o Sistema de 
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas no âmbito do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia.
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3 PLANO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL

Conforme as Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público, 
da INTOSAI, “para serem efetivos, os procedimentos de controle devem ser 
apropriados, funcionar consistentemente de acordo com um plano de longo 
prazo e ter custo adequado, ser abrangentes, razoáveis e diretamente relacionados 
aos objetivos de controle”.

Segundo o autor Chiavenato, em sua obra Planejamento Estratégico - 
Fundamentos e Aplicações, “o Planejamento Estratégico deve maximizar os 
resultados e minimizar as deficiências utilizando princípios de maior eficiência, 
eficácia e efetividade. Eles são os principais critérios de avaliação da gestão”.

Nesta perspectiva, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por meio da 
Resolução Normativa nº 126/2018, em seu art. 28, estabeleceu, dentre as 
competências da Diretoria de Gestão Estratégica (DGE), a coordenação do 
processo de elaboração, implementação, monitoramento, avaliação e revisão dos 
planos estratégico, tático e operacional do TCE/BA.

Com efeito, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia aprovou, por meio de 
Resolução Normativa nº 138, de 07/11/2017, o Plano Estratégico – aprimorando 
a organização em sintonia com a sociedade baiana, para o quadriênio 2018-2021, 
definindo como missão “exercer com efetividade o controle externo da gestão 
pública, em benefício da sociedade”, bem como a visão e valores institucionais, 
assim definidos:

I – A Missão representa o propósito da instituição, a sua 
razão de existir, sendo um dos pilares para a definição da 
estratégia, e tem como uma das suas principais características 
a atemporalidade;
II – A Visão é a perspectiva da instituição a longo prazo, 
representa o estado futuro desejado dentro de um período 
mais longo de tempo. Nesse sentido, o papel da Visão é 
projetar hoje o que se espera ser no futuro, com dimensões 
definidas, traduzindo-se os desafios da organização por meio 
do grande resultado esperado e passível de avaliação;
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III – Os Valores representam os princípios básicos em torno 
dos quais se constrói a instituição, direcionam a conduta e as 
ações de seus dirigentes e colaboradores e influenciam o seu 
alinhamento com a Missão, a Estratégia e a Visão.

 
Vale destacar que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por meio da Resolução 
nº 77, de 26/10/2021, aprovou a revisão e a atualização do Plano Estratégico 
Aprimorando a Organização em Sintonia com a Sociedade Baiana, instituído pela 
Resolução nº 138/2017, para o biênio 2022-2023. Com efeito, a revisão e atualização 
do Plano Estratégico Aprimorando a Organização em Sintonia com a Sociedade 
Baiana foi realizada pela Diretoria de Gestão Estratégica, da seguinte forma:

Manteve os seguintes componentes do PE 2018-2021: 
Alinhamento Institucional: Missão, Visão e Valores; 
Monitoramento e Avaliação; e a parte da Formulação da 
Estratégia, com o mesmo Mapa Estratégico, porém com 
ajustes de Indicadores, Metas e Iniciativas Estratégicas para 
o biênio 2022-2023.

 
O Plano Estratégico, como diagnóstico institucional, é importante para o processo 
estratégico, haja vista que tem a função de realizar análises tanto do ambiente 
interno quanto do ambiente externo da organização, de forma a permitir a 
redução do impacto de variáveis negativas, assim como o aproveitamento 
máximo de situações favoráveis. Para este diagnóstico, o TCE/BA utilizou no 
seu Plano Estratégico a ferramenta SWOT, no qual foram identificados os pontos 
fortes e os pontos fracos do ambiente interno, bem como as oportunidades e 
ameaças do ambiente externo.

Com efeito, a Diretoria de Gestão Estratégica (DGE), na elaboração e 
desenvolvimento do Plano Estratégico do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, utilizou como balizadores os princípios gerenciais do Balanced Scorecard 
(BSC), conforme roteiro apresentado a seguir:

a) Levantamento de Informações;
b) Análise Conjuntural;
c) Alinhamento Institucional;
d) Diagnóstico Institucional;
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e) Formulação da Estratégia; e
f) Monitoramento e Avaliação.

Por fim, a aprovação do Plano Estratégico do TCE/BA, além de ser um importante 
instrumento de controle de gestão, reafirma o compromisso do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia, que tem como missão exercer com efetividade o 
controle externo da gestão pública em benefício da sociedade baiana.
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4 PLANO ANUAL DA AUDITORIA INTERNA

A Norma Brasileira de Contabilidade NBC TI 01 – Da Auditoria Interna, 
aprovada pela Resolução CFC nº 986, de 21/11/2003, emitida pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), conceitua: “o trabalho da Auditoria Interna 
compreende os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos, 
para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pela administração da entidade”.

Dessa forma, a Auditoria Interna elabora o Plano Anual com a programação 
das suas auditorias, alinhado ao Plano Anual de Diretrizes para o Planejamento 
Operacional do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, aprovado por meio de 
Resolução Normativa do TCE/BA, a cada exercício.

Vale ressaltar que a AUDIT não realizará nenhuma auditoria de cunho ordinário 
sem que esteja contemplada no Plano Anual da Auditoria Interna, e, quando 
contempladas, as auditorias deverão ser registradas no Sistema de Gerenciamento 
de Auditoria (SGA). Ademais, no processo de elaboração do seu Plano Anual, a 
Auditoria Interna deverá aplicar as variáveis básicas de auditoria, assim definidas:

a) A materialidade refere-se ao montante de recursos orçamentários ou 
financeiros alocados por uma gestão, em um específico ponto de controle 
(unidade organizacional, sistema, área, processo de trabalho, programa de 
governo ou ação) objeto dos exames da Auditoria Interna. Esta variável considera 
o caráter relativo dos valores envolvidos e sua representatividade.
b) A relevância determina a importância relativa ou papel desempenhado por 
uma determinada questão, situação ou unidade organizacional, existentes em 
um dado contexto.
c) A avaliação crítica de risco consiste na composição do quadro de situações 
críticas efetivas ou potenciais a ser controlado, identificado em uma determinada 
unidade organizacional ou programa. Trata-se da composição dos elementos 
referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas e dos pontos de controle com 
riscos operacionais latentes.

Neste sentido, a Auditoria Interna do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
deve elaborar seu Plano Anual, em observância ao Planejamento Estratégico do 
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TCE/BA e ao Plano Anual de Diretrizes para o Planejamento Operacional do 
TCE/BA, e apresentar ao Gabinete da Presidência (GAPRE) para sua aprovação.

Vale registrar que o Plano Anual da Auditoria Interna deve estar alinhado às 
competências estabelecidas na Resolução Normativa nº 126/2018, do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia. Assim, a Auditoria Interna, no desempenho de suas 
atividades e de acordo com sua programação anual, deverá emitir relatórios sobre:

• Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e do Fundo 
de Modernização do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (FUNTCE) e 
suas Demonstrações Contábeis;

• Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (RGF);
• Monitoramento das Recomendações expedidas nos relatórios da Auditoria 

Interna;
• Acompanhamento da Despesa com Pessoal do Tribunal de Contas do 

Estado da Bahia; e
• Monitoramento do Sistema de Controle Interno do TCE/BA e Avaliação da 

Política de Gerenciamento de Riscos.

Com efeito, a Auditoria Interna do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
em atenção à Resolução nº 12, de 30/11/2018, da ATRICON, diretriz 13 – 
definir claramente, em instrumento normativo, as funções das unidades 
técnicas e administrativas da instituição, com a identificação e mapeamento 
dos principais processos de trabalho, publicou no Portal da Transparência/
TCEWIKI o seu Manual Administrativo contendo os Fluxos e Procedimentos 
Administrativos da Auditoria Interna do TCE/BA.

Neste contexto, apresentam-se a seguir as auditorias que foram destaques para a 
AUDIT constante do seu Manual Administrativo, conforme publicação no Portal 
da Transparência/TCEWIKI, do TCE/BA: 

a) Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e do Fundo 
de Modernização do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (FUNTCE) e suas 
Demonstrações Contábeis
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• Competência: Resolução Normativa nº 126/2018, art. 38, I e 
II, do TCE/BA.

• Natureza da Auditoria: Prestação de Contas.
• Objeto: Auditoria na Execução Orçamentária, Financeira, 

Patrimonial e Operacional.
• Objetivo: Acompanhar a execução orçamentária, financeira, 

patrimonial e operacional do TCE/BA e do FUNTCE.
• Unidades Responsáveis: Diretoria Administrativa (DIRAD).
• Riscos/ Relevância: Alta.
• Riscos Inerentes à Atividade: Executar a auditoria em 

desacordo com o Planejamento, bem como o não cumprimento 
dos procedimentos adequados, comprometendo os trabalhos 
auditoriais na realização de uma auditoria, de modo 
ineficiente, podendo ocasionar riscos financeiros ao não 
identificar as possíveis falhas e apresentar recomendações 
para saná-las em tempo hábil.

• Ação Mitigadora: Executar um Planejamento de Auditoria 
a fim de que sejam analisados e auditados os principais 
pontos, nos quais se caracterizam os maiores riscos, criar 
procedimentos de acordo com o planejado para que seja viável 
a auditoria e seja executada com a eficiência planejada.
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FIGURA 01 – Fluxograma da Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia e do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (FUNTCE) 
e suas Demonstrações Contábeis

Fonte: Portal da Transparência do TCE/BA.
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b) Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (RGF)

• Competência: Resolução Normativa nº 126/2018, art. 38, X, 
do TCE/BA.

• Natureza da Auditoria: Acompanhamento quadrimestral da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

• Objeto: Auditoria no Relatório de Gestão Fiscal emitido 
quadrimestralmente pelo TCE/BA.

• Objetivo: verificar o limite estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) para a Despesa Líquida com 
Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, a suficiência 
da disponibilidade de caixa para inscrição dos restos a pagar 
e a inscrição dos restos a pagar, de forma individualizada, 
respeitando os montantes da disponibilidade de caixa por 
destinação de recursos.

• Unidades Responsáveis: Diretoria Administrativa (DIRAD) 
e Coordenação de Contabilidade (CCON).

• Período a ser Auditado: 
Relatório (RGF) do 1º Quadrimestre (maio/exercício anterior 
a abril/exercício corrente);
Relatório (RGF) do 2º Quadrimestre (setembro/exercício 
anterior a exercício/ano corrente);
Relatório (RGF) do 3º Quadrimestre (janeiro a dezembro do 
exercício corrente).

• Riscos/Relevância: Alta.
• Riscos Inerentes à Atividade: O não acompanhamento da 

apuração do índice das despesas de pessoal sobre a Receita 
Líquida apurada, resultado da LRF, pode causar prejuízos 
financeiros ao TCE/BA em função da inobservância e de 
uma possível classificação inadequada quanto aos limites 
estabelecidos pela LRF, e consequentemente sofrendo as 
restrições impostas indevidamente;
Ao não apurar a evolução histórica dos resultados e comparar 
com os resultados de agora, de como encontra-se o TCE/BA em 
relação às suas despesas vinculadas à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, corre-se o risco da perda de informações de como vem 
atuando a gestão administrativa do TCE/BA, em função da LRF.

• Ações Mitigadoras: Executar a auditoria no Relatório 
de Gestão Fiscal, emitido quadrimestralmente pelo 
TCE/BA, de forma a acompanhar a apuração do índice junto 
a Coordenação de Contabilidade atuando em conjunto a fim 
de que os valores alçados encontrem-se em conformidade 
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e apresentar na auditoria o acompanhamento com base nos 
registros históricos dos períodos anteriores, para que sejam 
demonstrados os resultados e a sua respectiva evolução, 
conforme as apurações exigidas pela LRF.
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FIGURA 02 – Fluxograma do Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

Fonte: Portal da Transparência do TCE/BA.
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c) Auditoria de Monitoramento das Recomendações Anteriores da Auditoria 
Interna e das Determinações da Presidência do TCE/BA

•  Competência: Resolução Normativa nº 126/2018, art. 38, VIII 
e XII, do TCE/BA.

• Natureza da Auditoria: Monitoramento.
• Objeto: Auditoria de Monitoramento das Recomendações 

anteriores da AUDIT e das Determinações da Presidência do 
TCE-BA.

• Objetivo: Exame do atendimento das recomendações 
anteriores da AUDIT, constante dos Relatórios de Auditoria 
disponíveis no Portal TCE/BA, bem como das determinações 
da Presidência.

• Unidades Responsáveis: Unidades selecionadas.
• Riscos: Nível de Risco: Médio.
• Riscos Inerentes à Atividade: Em função de não ter 

conhecimento e/ou acompanhar o desenvolvimento das 
recomendações apresentadas pela AUDIT nos exercícios 
anteriores e as determinações da Presidência, acarreta em 
risco de perda de informações e/ou imagem da Instituição.

• Ação Mitigadora: Monitorar e acompanhar o cumprimento 
das determinações/recomendações periodicamente por meio 
de auditorias.
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FIGURA 03 – Fluxograma do Monitoramento das Recomendações Anteriores da Auditoria 
Interna e das Determinações da Presidência do TCE/BA

Fonte: Portal da Transparência do TCE/BA.
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d) Acompanhamento da Despesa com Pessoal do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia

• Competência: Resolução Normativa nº 126/2018, art. 38, 
XIII, do TCE/BA.

• Natureza da Auditoria: Acompanhamento da Despesa com 
Pessoal.

• Objeto: Folha de Pagamento dos Servidores Ativos do 
TCE/BA.

• Objetivo: Acompanhar as rotinas administrativas, financeiras 
e contábeis da elaboração e do processamento da folha de 
pagamento do pessoal ativo, bem como a conferência dos 
encargos patronais dos inativos e pensionistas do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia.

• Unidades Responsáveis: Coordenação de Recursos Humanos 
(CRH).

• Riscos/Relevância: Alta.
• Riscos Inerentes à Atividade: Não execução da auditoria ou 

uma execução sem um planejamento eficiente acarretam no 
risco financeiro, considerando a fundamental importância 
do acompanhamento da apuração das despesas da Folha de 
Pagamento e quanto a evolução das despesas, uma vez que 
representa o maior volume das despesas do TCE.

• Ação Mitigadora: Executar esta auditoria visando 
acompanhar a apuração das despesas da Folha de Pagamento 
a fim de verificar a evolução destas despesas no âmbito do 
TCE/BA.
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FIGURA 04 – Fluxograma do Acompanhamento da Despesa com Pessoal

Fonte: Portal da Transparência do TCE/BA.
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e) Monitoramento do Sistema de Controle Interno e Avaliação da Política de 
Gerenciamento de Riscos, no âmbito do TCE/BA

• Competência: Resolução Normativa nº 126/2018, art. 38, VI, 
VII e XI, do TCE/BA.

• Natureza da Auditoria: Auditoria Especial.
• Objeto: Auditoria no Sistema de Controle Interno e Avaliação 

da Política de Gerenciamento de Riscos.
• Objetivo: Os objetivos gerais do auditor ao conduzir uma 

auditoria de gestão de riscos são: a) determinar o nível de 
maturidade da gestão de riscos da organização; b) identificar 
os aspectos que necessitam ser aperfeiçoados; e c) emitir um 
relatório detalhado sobre os aspectos e uma conclusão geral 
sobre a maturidade.

• Unidades Responsáveis: Unidades selecionadas.
• Riscos/Relevância: Alta
• Riscos Inerentes à Atividade: Acarretar em risco de perda 

de informações, o fato de desconhecer e/ou não acompanhar 
o desenvolvimento das atividades das principais unidades do 
TCE/BA, incluindo-se a identificação e desenvolvimento de 
políticas de gerenciamento de riscos.

• Ação Mitigadora: Realizar periodicamente auditoria a fim 
de verificar se as unidades do TCE/BA estão identificando e 
desenvolvendo políticas de gerenciamento de riscos.
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FIGURA 05 – Fluxograma do Monitoramento do Sistema de Controle Interno e Avaliação 
da Política de Gerenciamento de Riscos

Fonte: Portal da Transparência do TCE/BA.
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Ademais, a Auditoria Interna do TCE/BA, no desempenho das suas funções 
e competências estabelecidas na Resolução Normativa nº 126/2018, quando 
demandada e aprovada pelo Conselheiro presidente, realizará Auditoria Especial, 
cujo resultado será destinado à Administração do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia.
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5 NORMAS APLICÁVEIS À AUDITORIA INTERNA

Em termos gerais, a existência de normas aplicáveis ao controle interno orienta os 
Auditores Internos na realização dos seus trabalhos de auditoria, na sua conduta 
profissional, estabelecendo as  referências gerais para cada etapa da atividade.

Conforme orientações das Diretrizes para as Normas de Controle Interno do 
Setor Público, da INTOSAI, “ainda que os Auditores Internos possam ser uma 
fonte valiosa de capacitação e orientação sobre o controle interno, os mesmos 
não devem substituir um sólido sistema de controle interno”.

Com referência às principais Normas Brasileiras de Auditoria Interna, foram 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) as seguintes normas 
referentes ao tema:

I – NBC TI 01: Essa norma foi aprovada pela Resolução nº 986, de 21/11/2003 e 
trata da atividade e dos procedimentos de auditoria interna;
II – NBC PI 01: Essa norma foi aprovada pela Resolução nº 781, de 24/03/1995 e 
trata dos aspectos profissionais da pessoa do auditor, sendo revogada e substituída 
pela norma NBC PG 100, de 24/01/2014.

Além das Normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), também são 
aplicadas no Brasil as Normas internacionais emitidas pelo The Institute of 
Internal Auditors, disseminadas pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil 
(IIA Brasil), como: Código de Ética, Série 1000 – Normas de Atributos e Série 
2000 – Normas de Desempenho.

Com efeito, a Auditoria Interna do TCE/BA, na execução das suas auditorias de 
natureza orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de pessoal, além 
de orientar-se pelas normas aplicáveis às atividades de auditoria interna, deve 
observar, principalmente, as referidas fontes de critério a seguir elencadas:

a) Constituição Federal do Brasil;
b) Constituição do Estado da Bahia;
c) Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal;
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d) Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964, que estatui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
e) Lei Estadual nº 13.192/2014, que dispõe sobre a criação, transformação 
e extinção de cargos e funções, fixação de vencimentos do quadro de pessoal 
do Tribunal de Contas, reestruturação do órgãos técnicos e administrativos 
do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a extinção da autarquia Centro de 
Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria, o processo eletrônico;
f) Resolução Normativa nº 126/2018, do TCE/BA, que dispõe sobre a estrutura, 
competências e funcionamento dos órgãos técnicos e administrativos;
g) Normas Brasileiras de Auditoria Governamental (NAGs), adotadas pelo 
TCE/BA, por meio da Resolução nº 53, de 26/07/2011;
h) Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP), desenvolvidas e 
recomendadas pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), conforme a Resolução nº 173, 
de 17/12/2015, do TCE/BA;
i) Normas de Auditoria Governamental, recomendadas pela Organização 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) e adotadas pelo 
TCE/BA, por meio de Resolução Normativa nº 117, de 05/09/2017;
j) Resolução Normativa nº 046, de 23/04/2019, do TCE/BA, que aprovou a 
Sistemática de Controle e de Garantia da Qualidade das Auditorias;
k) Resolução ATRICON nº 01, de 16/03/2019, que aprova o Manual de 
Procedimentos do Marco de medição de Desempenho dos Tribunais de Contas 
– MMD-TC, com abrangência nacional; e
l) Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
aprovado por meio da Resolução Normativa nº 08/2014.

A Auditoria Interna do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, no cumprimento 
de sua função de assessoramento à Administração, visando ao aperfeiçoamento 
dos seus controles internos, poderá emitir orientação técnica em observância 
às normas de auditoria adotadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia.
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6 RESPONSABILIDADES DAS UNIDADES

A Auditoria Interna, em relação às unidades auditadas e seus respectivos 
responsáveis, deve observar, no mínimo, os princípios da Administração Pública, 
quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
celeridade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, devido processo legal 
e ampla defesa, segurança jurídica, oficialidade, verdade material e, quando 
cabível, da instrumentalidade das formas.

Neste sentido, de acordo com as Diretrizes para as Normas de Controle 
Interno do Setor Público da INTOSAI, todos em uma organização têm alguma 
responsabilidade pelo controle interno, quais sejam:

I – Executivos: são os responsáveis diretos por todas as 
atividades de uma organização, incluindo o planejamento, a 
implementação, a supervisão do funcionamento adequado, a 
manutenção e a documentação do sistema de controle interno. 
Suas responsabilidades variam de acordo com a sua função na 
organização e as características da organização.
II – Auditores internos: examinam e contribuem para a 
contínua eficácia do sistema de controle interno através de 
suas avaliações e recomendações e, portanto, desempenham 
um papel importante em um sistema de controle interno 
eficaz. No entanto, eles não têm a responsabilidade gerencial 
primeira sobre o planejamento, implementação, manutenção 
e documentação do controle interno.
III – Demais funcionários: também contribui para o controle 
interno, que é uma parte implícita ou explícita das funções 
de cada um. Todos os membros da equipe exercem um papel 
na execução do controle e devem ser responsáveis por relatar 
problemas operacionais, de descumprimento do código de 
conduta ou de violações da política.

Destaca-se o papel da Auditoria Interna e sua importância para o bom 
desempenho da gestão do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Dessa forma, 
visando ao aperfeiçoamento dos seus controles internos, os responsáveis pelas 
unidades técnicas e administrativas do TCE/BA têm o papel de:
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a) apoiar na identificação dos “pontos de controle” inerentes ao sistema 
administrativo no qual sua unidade está diretamente envolvida, bem como 
estabelecer os procedimentos de controle;
b) coordenar o processo de elaboração, implementação e atualização do Manual 
de Fluxos e Procedimentos Administrativos, como unidade responsável, 
constante da estrutura organizacional;
c) acompanhar as orientações do Manual de Fluxos e Procedimentos 
Administrativos a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante 
aprimoramento e aperfeiçoamento;
d) informar à AUDIT, oficialmente, as situações de irregularidades ou ilegalidades, 
com evidências, por meio de denúncias ou por outros meios de comunicação 
(físicos ou eletrônicos);
e) atender às solicitações da AUDIT, acerca de informações, documentações e 
recomendações;
f) comunicar à chefia superior, situações de inexistência de providências para a 
regularização de impropriedades, em razão de outrem;
g) promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados com 
os objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da 
respectiva unidade; e
h) elaborar e executar plano de ação para a correção de falhas e/ou irregularidades 
notificadas pela Auditoria Interna ou determinadas por ato da Presidência do 
TCE/BA.
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7 ÁREAS DE ATUAÇÃO

De acordo com as orientações das Diretrizes para as Normas de Controle Interno 
do Setor Público da INTOSAI, “a estrutura organizacional define as áreas-
chave da entidade em relação à autoridade e à responsabilidade. A delegação de 
autoridade e a accountability se relacionam com a maneira pela qual a autoridade 
e a responsabilidade são delegadas dentro da entidade”.

As áreas de atuação da Auditoria Interna abrangem todas as unidades técnicas 
e administrativas, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, e seus 
processos de trabalho serão objetos de auditoria com ênfase para:

a) os sistemas operacionais/gerenciais, bem como os controles internos 
administrativos e contábeis utilizados na gestão orçamentária, contábil, 
financeira, patrimonial, operacional e de pessoal;
b) a execução de planos, programas, inclusive aqueles voltados para a 
sustentabilidade, projetos e atividades que envolvam aplicação de recursos 
públicos;
c) os processos licitatórios, inclusive na modalidade de pregão eletrônico, 
dispensas e  inexigibilidades de licitações, bem como os contratos e convênios 
firmados pela Instituição;
d) os atos administrativos que tenham como consequência direitos e obrigações 
para suas unidades técnicas e administrativas;
e) os sistemas eletrônicos de processamento de dados, suas informações de 
entrada e de saída, objetivando constatar a: (i) segurança física do ambiente 
e das instalações do centro de processamento de dados; (ii) segurança lógica, 
integridade e confidencialidade dos sistemas de informações desenvolvidos em 
computadores de diversos portes; (iii) efetividade dos serviços prestados pela 
área de tecnologia da informação; e (iv) eficiência na utilização dos diversos 
softwares e computadores;
f)  a verificação do cumprimento das normas internas e da legislação pertinente 
que disciplinam os serviços e as funções institucionais; e
g)  as iniciativas estratégicas e os indicadores de desempenho constantes no mapa 
do Plano Estratégico e das diretrizes do Plano Operacional Anual do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia.
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Por fim, no cumprimento de seus objetivos, a Auditoria Interna, tendo em 
vista assistir à Administração do Tribunal de Contas do Estado da Bahia no 
seu processo decisório, realiza exames, análises, avaliações, levantamentos e 
comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, 
adequação, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade dos processos, dos 
sistemas de informação e de controles internos integrados ao ambiente e de 
gerenciamento de riscos.
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8 PROCESSO DA AUDITORIA INTERNA

Conforme as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público, do IRB, “os 
Tribunais de Contas devem adotar normas e metodologias que estejam em 
conformidade com os princípios fundamentais de auditoria e elaborados de 
acordo com as normas brasileiras do setor público”.

 
8.1 CONCEITO

O Processo da Auditoria Interna é um conjunto de atividades estabelecidas, 
formalmente, padronizadas e alicerçadas em normativas, que tem como 
objetivo a realização do processo auditorial composto pelos seguintes elementos: 
planejamento, execução, comunicação de resultados/relatórios e monitoramento.

Neste sentido, a Auditoria Interna, no desempenho de suas funções e 
competências conferidas pela Resolução Normativa nº 126/2018, do TCE/BA, 
no desenvolvimento de suas atividades, planejamento e execução das suas 
auditorias, deverá:

a) requisitar às unidades técnicas e administrativas as informações e os 
documentos que julgar necessários;
b) indicar ao Conselheiro-Presidente, a qualquer tempo, as medidas necessárias 
para a correção de todos e quaisquer atos relativos à administração financeira, 
orçamentária, patrimonial, operacional e de pessoal;
c) realizar as auditorias internas, observando a programação anual de trabalho da 
Auditoria Interna, aprovada ou por determinação do Conselheiro-Presidente; e
d) emitir parecer nos procedimentos administrativos de sua competência técnica-
auditorial, requisitando informações e documentos para instruí-los.

8.2 PROCESSO AUDITORIAL

A Auditoria Interna, no desenvolvimento de suas atividades, planejamento e 
execução das suas auditorias, deverá observar o fluxo do processo auditorial, 
estruturado com as seguintes fases: planejamento, execução, comunicação de 
resultados/relatórios e monitoramento, assim definidas:
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a) Planejamento: compreende os exames preliminares das áreas, atividades, 
produtos e processos para definir a amplitude e a época do trabalho a ser 
realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração;
b) Execução: é a fase do processo de auditoria na qual as evidências são coletadas 
e examinadas, aplicam-se os procedimentos e as técnicas de auditoria, analisam-
se os pontos de auditoria/evidências e elaboram-se o relatório com o resultado 
da auditoria e as recomendações;
c) Comunicação de Resultados/Relatórios: O relatório é o instrumento que 
a Auditoria Interna utiliza para comunicar o resultado dos seus trabalhos, que 
deve ser redigido com objetividade e imparcialidade, de forma a expressar, 
claramente, suas conclusões, recomendações e providências a serem tomadas 
pela administração da entidade; e
d) Monitoramento: é um componente do controle interno que completa o ciclo 
da auditoria, na medida em que fornece subsídios para o planejamento das 
futuras auditorias.

A Auditoria Interna para realização do seu processo auditorial necessita de 
uma infraestrutura computacional integrada que contenha os recursos de 
Tecnologia de Informação (TI). Com referência à Tecnologia da Informação, o 
TCE/BA possui um Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para 
Auditoria (CEDASC), cujo objetivo é a realização de estudos e pesquisas de novas 
metodologias e a execução de projetos e atividades nas áreas de tecnologia para 
o controle externo e o suporte técnico especializado ao processo auditorial. As 
competências do CEDASC estão definidas na Resolução Normativa nº 126/2018, 
em seu art. 31.

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, para o gerenciamento das suas auditorias, 
externas e internas, dispõe de um Sistema de Gerenciamento de Auditoria 
(SGA) que tem como objetivo básico melhorar o controle, acompanhamento e 
execução das auditorias realizadas pelo controle externo do TCE/BA, por meio 
da automatização, padronização e racionalização dos procedimentos auditoriais. 
O Sistema de Gerenciamento de Auditorias está sob a responsabilidade do Centro 
de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria (CEDASC).
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Dessa forma, os Auditores Internos, no planejamento, organização e 
desenvolvimento de suas auditorias, devem utilizar o sistema SGA e podem 
seguir o “passo a passo”, com destaque para as seguintes fases:

a) Planejamento

• Emitir Ordem de Serviço;
• Iniciar a fase de Planejamento no Sistema SGA;
• Inserir os Programas de Auditoria/Procedimentos específicos no SGA;
• Pesquisar Legislação/fontes de critério aplicável;
• Solicitar Documentação pertinente;
• Consultar Sistemas Operacionais;
• Elaborar o Plano de Auditoria/Cronograma dos Trabalhos/Matriz de 

Planejamento;
• Concluir o Relatório de Planejamento; e
• Encerrar a fase de Planejamento no SGA.

b) Execução

• Iniciar a fase de Execução no SGA;
• Desenvolver os Programas de Auditoria no SGA;
• Aplicar os Procedimentos e Técnicas de Auditoria Interna;
• Examinar os demonstrativos, segundo a natureza da auditoria;
• Conferir documentações comprobatórias;
• Conferir os demonstrativos contábeis e financeiros, por meio de consultas 

aos sistemas operacionais;
• Verificar o atendimento às normas e legislações aplicáveis;
• Emitir solicitações de esclarecimentos/justificativas; e
• Analisar as Evidências e Respostas dos Gestores.

c) Comunicação de Resultados/Relatórios

• Desenvolver os Pontos e Achados de Auditoria;
• Alimentar a base de dados do SGA;
• Cientificar o Gestor das evidências da auditoria;
• Concluir o Relatório, descrevendo os fatos e apresentando as recomendações;
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• Apresentar a versão preliminar do Relatório de Auditoria ao Gabinete da 
Presidência (GAPRE); 

• Encerrar a fase de execução no SGA; e
• Publicar o Relatório no Portal do TCE/BA.

d) Monitoramento

• Monitorar os achados da auditoria registrados no SGA;
• Emitir solicitação/esclarecimentos acerca dos achados de auditoria;
• Analisar as respostas/esclarecimentos da unidade auditada;
• Verificar o atendimento às recomendações anteriores emitidas pela 

Auditoria Interna;
• Emitir opinião face às respostas apresentadas pela unidade auditada; e
• Concluir o Relatório descrevendo os fatos e apresentando as recomendações 

pertinentes.

Vale ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por meio da 
Resolução Normativa nº 46/2019, aprovou a Sistemática de Controle e de 
Garantia da Qualidade das Auditorias com o objetivo de assegurar a qualidade 
das auditorias. Dessa forma, o Chefe da Auditoria Interna e os Auditores Internos, 
após a conclusão do fluxo do processo auditorial, devem responder no SGA o 
item da Qualidade das auditorias contendo as seguintes informações:

• Qualidade do Auditor;
• Qualidade do Programa (Planejamento e Execução);
• Check-list da Qualidade;
• Conclusão do Gerente; e
• Declaração da Qualidade.

8.3 PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS DE AUDITORIA

As Normas de Auditoria Governamental, do Instituto Rui Barbosa, definem 
procedimentos da seguinte forma:



75

[…] são ações, atos e técnicas sistematicamente ordenados, 
em sequência racional e lógica, a serem executados durante 
os trabalhos, indicando ao profissional de auditoria 
governamental o que e como fazer para realizar seus 
exames, pesquisas e avaliações, e como obter as evidências 
comprobatórias necessárias para a consecução dos objetivos 
dos trabalhos e para suportar a sua opinião.

 
Conforme o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), “Procedimentos da 
Auditoria Interna constituem exames e investigações, incluindo testes de 
observâncias e testes substantivos, que permitem ao Auditor Interno obter 
subsídios suficientes para fundamentar as conclusões e recomendações à 
administração da entidade”.

Assim, de acordo com as orientações técnicas aplicadas ao controle interno, os 
procedimentos e técnicas de auditoria interna podem ser aplicados individual ou 
simultaneamente, de maneira organizada e criteriosa. Dessa forma, os Auditores 
Internos, no desenvolvimento das suas auditorias, definirão qual técnica ou 
procedimento de auditoria serão utilizados nos trabalhos.

Neste sentido, os Auditores Internos, por meio dos procedimentos e técnicas 
selecionados, devem identificar e validar os controles e padrões de trabalho para 
obter as evidências que sustentem os pontos de auditoria e as recomendações. Para 
maior compreensão, apresentam-se a seguir tipos de procedimentos e técnicas 
aplicáveis às atividades de auditoria interna com suas respectivas características:

a) Entrevista/Indagação: aplicado pelos auditores na auditoria, pela facilidade 
e versatilidade na obtenção das informações. A indagação pode ser formal por 
meio de questionários: oral ou por entrevistas. Nessa aplicação, são formuladas 
perguntas diretas, claras e objetivas, visando à obtenção de informações a serem 
validadas, para a evidenciação dos exames. Na aplicação das entrevistas é possível 
verificar se os entrevistados estão cumprindo adequadamente as suas funções 
e/ou se há fatos novos que podem levar o Auditor Interno a realizar ajustes no 
planejamento dos trabalhos.
b) Confirmação Externa/Circularização: os Auditores Internos formalizam 
por meio de documentos enviados (carta), a exemplo de clientes ou agentes 
financeiros (bancos). Esses agentes externos confirmarão ou não as informações 
solicitadas pelos auditores. 
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c) Inventário/Exames Físicos: refere-se à verificação de material (in loco), 
aplicada para verificação de objetos, produtos, equipamentos, entre outros. A 
finalidade dessa verificação é validar se o objeto existe fisicamente, a quantidade 
e sua adequação, no que se refere à qualidade e ao estado de conservação do bem.
d) Observação: permitirá a identificação de possíveis erros, deficiências e/ou 
não conformidades que possam existir, tem características de subjetividade que 
exige maior atenção e ponderação do auditor. O procedimento por si só, não 
possibilita a verificação específica de algum problema, devendo ser aplicada de 
forma complementar a outra técnica de auditoria.
e) Conciliação: são ações executadas para comparar uma amostra de informações 
com outra fonte relacionada. As fontes podem ser internas e/ou externas, como 
por exemplo a conciliação do extrato bancário com os cheques emitidos.
f) Validação de Cálculos/Recálculos: permitirá a avaliação, adequação e 
exatidão das operações matemáticas e financeiras.
g) Exame Documental: consiste na verificação da qualificação dos documentos 
originais (autenticidade/adequados/legítimos/apropriados) disponíveis na 
auditoria, que possibilitem efetivamente a validação da veracidade das operações 
e transações que foram efetuadas.
h) Correlação das Informações: consiste na verificação da ligação de 
compatibilidade de uma informação com outra informação.
i) Investigação Detalhada: trata-se da aplicação simultânea de diversas técnicas 
de auditoria para examinar e analisar com mais detalhe determinada matéria.
j) Simulação: trata-se de simulação paralela à operação ou rotina da unidade 
auditada.
k) Corte de Operações/Cut-off: consiste em uma técnica de interrupção ou corte 
de uma determinada operação ou de um processo.
l) Avaliação Analítica: trata-se de avaliação (quantitativa/qualitativa) das 
informações e sua relação com outros itens analisados pelos auditores. 
m) Exame dos Registros Auxiliares: trata-se de um procedimento simples, que 
consiste na verificação da autenticidade dos registros examinados, que tem como 
objetivo a comprovação, adequação, fidedignidade e conformidade.
n) Ferramentas/Softwares: trata-se da utilização de sistemas de informação 
(software de gestão, software de apoio e software de extração) para apoiar no 
planejamento e na execução da auditoria. 

Por fim, os Auditores Internos devem verificar se as técnicas selecionadas e 
utilizadas nas auditorias são suficientes para detectar erros e irregularidades 
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relevantes. Necessário se faz que os Auditores Internos, na execução das 
auditorias, apliquem os procedimentos e técnicas de auditoria que sejam 
adequados, considerando-se a natureza da auditoria (orçamentária, financeira, 
patrimonial, operacional e de pessoal).

8.4 AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE AUDITORIA

A avaliação do risco é utilizada para identificar as áreas mais importantes dentro 
do seu âmbito de atuação, permitindo aos Auditores Internos delinearem um 
planejamento de auditoria capaz de testar os controles mais significativos para as 
questões de auditoria que se mostrarem materialmente e criticamente relevantes.

Neste sentido, uma auditoria com foco em resultados e avaliação dos riscos 
agrega maior valor à organização do que uma auditoria voltada apenas nos 
aspectos de conformidade. Dessa forma, amplia-se a perspectiva no sentido de 
integrar técnicas de gestão de riscos aos programas de auditoria e de avaliação 
de natureza operacional.

De acordo com as orientações das Diretrizes para as Normas de Controle Interno 
do Setor Público da INTOSAI, a avaliação de risco é definida da seguinte forma:

Avaliação de Risco é o processo de identificação e análise dos 
riscos relevantes para o alcance dos objetivos da entidade e 
para determinar uma resposta apropriada, que envolve:
(1) identificação do risco:
• relacionado com os objetivos da entidade;
• abrangente;
• inclui riscos devidos a fatores externos e internos, tanto no 
nível da entidade, quanto de suas atividades;
(2) mensuração do risco:
• estimativa da importância do risco;
• avaliação da probabilidade de ocorrência do risco;
(3) avaliação da tolerância da organização ao risco;
(4) desenvolvimento de respostas:
• quatro tipos de resposta ao risco devem ser considerados: 
transferência, tolerância, tratamento ou eliminação. Entre eles, 
o tratamento do risco é a mais relevante para essas diretrizes, 
porque um controle interno eficaz é o melhor mecanismo para 
tratar o risco;
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• os controles adequados envolvidos podem ser detectivos ou 
preventivos.

Ademais, as Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público da 
INTOSAI acrescentam que:

Dado que as condições governamentais, econômicas, 
industriais, regulatórias e operacionais estão em constante 
transformação, a avaliação de risco deve ser um processo 
permanente. Isso envolve a identificação e a análise das 
condições modificadas e de oportunidades e riscos (ciclo 
de avaliação de risco), assim como a adaptação do controle 
interno, no sentido de lidar com novos riscos.

Outrossim, as Normas de Auditoria Governamental, do Instituto Rui Barbosa, 
definem como risco de auditoria:

A probabilidade de o profissional de auditoria, por 
desconhecimento, deixar de emitir apropriadamente sua 
opinião e comentários sobre as transações, documentos 
e demonstrações materialmente incorretos pelo efeito de 
ausência ou fragilidade de controles internos e de erros ou 
fraudes existentes, mas não detectados pelo seu exame, em face 
da carência ou da deficiência dos elementos comprobatórios 
ou pela ocorrência de eventos futuros incertos que possuam 
potencial para influenciar os objetos da auditoria.

No que se refere à avaliação dos riscos, o Instituto dos Auditores Internos do 
Brasil (IIA Brasil), em sua norma 2120.A1, esclarece que:

2120.A1 – A atividade de auditoria interna deve avaliar as 
exposições a riscos relacionadas à governança, às operações 
e aos sistemas de informação da organização, em relação a:
• Alcance dos objetivos estratégicos da organização.
• Confiabilidade e integridade das informações financeiras e 

operacionais.
• Eficácia e eficiência das operações e programas.
• Salvaguarda dos ativos.
• Conformidade com leis, regulamentos, políticas, 

procedimentos e contratos.
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O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da Resolução CFC nº 
1.214, de 27/11/2009, aprovou a NBC TA 330 que se refere à Resposta do Auditor 
aos Riscos Avaliados, destacando-se que: “ao planejar procedimentos adicionais 
de auditoria a serem realizados, o auditor deve:”

(a) considerar as razões para a avaliação atribuída ao risco de 
distorção relevante no nível de afirmações para cada classe de 
transações, saldo de contas e divulgações, incluindo:

(i) a probabilidade de distorção relevante devido às 
características particulares da classe de transações, saldo 
de contas ou divulgação relevantes (isto é, o risco inerente); 
e
(ii) se a avaliação de risco leva em consideração os controles 
relevantes (isto é, o risco de controle), exigindo assim que 
o auditor obtenha evidência de auditoria para determinar 
se os controles estão operando eficazmente (isto é, o 
auditor pretende confiar na efetividade operacional dos 
controles para determinar a natureza, época e extensão dos 
procedimentos substantivos). (Grifo nosso).

Dessa forma, os Auditores Internos, mesmo que criteriosos, no que se refere à 
avaliação dos riscos da auditoria, seus trabalhos de auditoria não estão imunes a 
possíveis riscos. Vale ressaltar que o grau desses riscos dependerá das seguintes 
variáveis: ambiente a ser auditado, competência e conhecimento técnico do 
auditor, complexidade da auditoria e consistência das informações. Dessa forma, 
os Auditores Internos devem, ao planejar seus trabalhos, prever a possibilidade 
de ocorrência de riscos (inerente e de controle) de auditoria que afetem os 
objetivos da auditoria.

8.5 AMOSTRAGEM DE AUDITORIA

De acordo com a Norma Internacional de Auditoria, ISA 530, “a amostragem em 
auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos 
itens de uma população relevante para fins de auditoria, de forma que todos os 
itens da população tenham chance de serem selecionados”.
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Com efeito, a Norma Internacional de Auditoria, ISA 530, acrescenta que “o 
objetivo do auditor quando usa amostragem de auditoria é proporcionar uma 
base razoável para que possa tirar conclusões acerca da população de onde a 
amostra é selecionada”.

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da Resolução CFC nº 
1.222, de 27/11/2009, aprovou a NBC TA 530 que orienta quanto à Amostragem 
em Auditoria nos seguintes termos:

A amostragem de auditoria permite que o auditor obtenha 
e avalie a evidência de auditoria em relação a algumas 
características dos itens selecionados de modo a concluir, 
ou ajudar a concluir sobre a população da qual a amostra 
é retirada. A amostragem em auditoria pode ser aplicada 
usando tanto a abordagem de amostragem não estatística 
como a estatística.

Além disso, no que se refere ao risco de amostragem, a mesma norma NBC 
TA 530, do CFC, o definiu da seguinte forma: “é o risco de que a conclusão do 
auditor, com base em amostra, pudesse ser diferente se toda a população fosse 
sujeita ao mesmo procedimento de auditoria”.

Ainda com relação ao tema amostragem, o Manual de Orientações Técnicas da 
Controladoria Geral da União (CGU) define os tipos de amostragem com suas 
características gerais e aplicabilidade em auditoria conforme segue:

a) amostragem probabilística: a seleção é feita por sorteio 
aleatório, é utilizada a teoria das probabilidades para calcular 
os resultados das amostras, e da mesma forma é calculado o 
risco de amostragem. Os resultados da amostra podem ser 
generalizados para toda a população e em geral a probabilidade 
de seleção dos itens é conhecida;
b) amostragem não-probabilística: pode ser definida como 
qualquer amostragem que não possui as características da 
amostragem probabilística, em geral podemos dizer que a 
seleção é feita por critérios subjetivos e o risco de amostragem 
não é calculado de forma objetiva. Os resultados da amostra não 
podem ser generalizados para toda a população e a probabilidade 
de seleção dos itens não é conhecida. (Grifo nosso).



81

Segundo a Norma NBC TA 530, do Conselho Federal de Contabilidade, os 
principais métodos para selecionar amostras de auditoria são: seleção aleatória, 
seleção sistemática, amostragem de unidade monetária, seleção ao acaso e 
seleção de bloco.

Os Auditores Internos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ao selecionarem 
as áreas a serem auditadas, devem definir o tamanho da amostra considerando os 
critérios de: materialidade (volume de recursos envolvidos), relevância (aspecto 
ou fato importante para o alcance dos objetivos ainda que não seja material ou 
economicamente significativo) e risco (possibilidade de algo acontecer e ter 
impacto nos objetivos das unidades gestoras). Portanto, é importante que a 
Auditoria Interna do TCE/BA, no desenvolvimento dos seus trabalhos, utilize 
métodos atualizados de auditoria.

8.6 EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA

De acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público do IRB, a 
evidência de auditoria é conceituada da seguinte forma:

Evidência de Auditoria é qualquer informação utilizada 
pelo auditor para comprovar que o objeto está ou não em 
conformidade com os critérios aplicáveis. A evidência pode 
tomar várias formas, tais como: registros de transações em 
papel ou em meio eletrônico, comunicações externas escritas 
ou em meio eletrônico, observações feitas pelo auditor e 
testemunho oral ou escrito de agentes da entidade auditada.

Seguindo as orientações do Código de Ética e Normas de Auditoria (INTOSAI, 
2005), “para fundamentar as opiniões e as conclusões do auditor relativas à 
organização, ao programa, à atividade ou à função auditada, devem ser obtidas 
evidências adequadas, relevantes e razoáveis”.

Neste sentido, necessário se faz que os Auditores Internos tenham conhecimento 
das técnicas e procedimentos de auditoria, tanto para obtenção de evidências 
que sejam adequadas, relevantes e razoáveis, quanto para fundamentar as suas 
constatações, conclusões e recomendações de auditoria.



Os Auditores Internos do TCE/BA, ao realizarem os trabalhos da AUDIT, devem 
utilizar-se de procedimentos e técnicas de auditoria que visem à obtenção das 
evidências de auditoria que sejam suficientes às suas constatações, conclusões e 
recomendações. Além disso, que assegurem quanto à qualidade dos relatórios 
realizados pela Auditoria Interna.
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9 PLANEJAMENTO DE AUDITORIA

De acordo com o Código de Ética e Normas de Auditoria da INTOSAI, “o 
auditor deve planejar suas auditorias com o objetivo de garantir que sejam de 
alta qualidade, bem como sejam executadas de forma econômica, eficiente, eficaz 
e oportuna”.

 
9.1 CONCEITO

As Normas de Auditoria Governamental (IRB, 2011) apresentam o conceito de 
planejamento de auditoria, conforme segue:

PLANEJAMENTO DE AUDITORIA: etapa na qual é definida 
a estratégia e a programação dos trabalhos de auditoria, 
estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos 
exames, determinando os prazos, as equipes de profissionais 
e outros recursos necessários para que os trabalhos sejam 
eficientes, eficazes e efetivos, e realizados com qualidade, no 
menor tempo e com o menor custo possível.

Seguindo as orientações do Código de Ética e Normas de Auditoria da INTOSAI, 
o auditor, no que se refere ao planejamento de uma auditoria, deve:

(a) identificar aspectos importantes no campo de atuação da 
entidade auditada;
(b) procurar compreender as relações de responsabilidade que 
o cumprimento da accountability pública envolve;
(c) considerar a forma, o conteúdo e os destinatários dos 
pareceres, conclusões ou relatórios de auditoria;
(d) especificar os objetivos da auditoria e os procedimentos de 
verificação necessários para alcançá-los;
(e) identificar os principais sistemas e controles 
administrativos, avaliando-os previamente para descobrir 
seus pontos fortes e fracos;
(f) determinar a relevância das questões a serem estudadas;
(g) revisar a auditoria interna da entidade auditada e seu 
programa de trabalho;
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(h) avaliar o grau de confiança que pode ser depositado em 
outros auditores, como, por exemplo, nos auditores internos;
(i) determinar o método de auditoria mais eficiente e eficaz;
(j) realizar um exame para verificar se foram tomadas 
providências adequadas com relação a constatações e 
recomendações de auditoria comunicadas anteriormente; e
(k) reunir a documentação apropriada referente ao plano de 
auditoria e à inspeção in loco proposta.

Ademais, o Código de Ética e Normas de Auditoria da INTOSAI também orienta 
que, no planejamento de uma auditoria, o auditor deve seguir os procedimentos 
destacados:

(a) compilar informações sobre a entidade auditada e 
sua organização, a fim de avaliar os riscos e determinar a 
relevância dos assuntos a serem auditados;
(b) definir o objetivo e o escopo da auditoria;
(c) realizar uma análise preliminar para determinar o método 
a ser adotado, assim como a natureza e a extensão dos exames 
posteriores;
(d) destacar os problemas especiais previstos ao planejar a 
auditoria;
(e) elaborar um orçamento e um cronograma para a auditoria;
(f) identificar as necessidades de pessoal e escolher a equipe 
de auditoria; e
(g) levar ao conhecimento dos responsáveis pela entidade 
auditada o escopo, os objetivos e os critérios de avaliação da 
auditoria e discuti-los com eles sempre que necessário.

Outrossim, de acordo com o Manual da Secretaria de Auditoria Interna (SEAUD), 
do Tribunal de Contas da União (TCU), “alternativamente ao programa de 
trabalho, a equipe responsável poderá elaborar a Matriz de Planejamento, como 
produto final do planejamento”.

Com efeito, sendo o planejamento a etapa fundamental para a execução dos 
trabalhos de auditoria,  é imprescindível que sejam alocados os recursos humanos 
e materiais e o tempo adequado para a realização das auditorias da AUDIT. 
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Em suma, o planejamento de auditoria, após elaborado e desenvolvido pelo Líder 
de Auditoria, deve ser revisado e aprovado pelo Chefe da Auditoria Interna e 
registrado no Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA). Ademais, a fase de 
planejamento deve ser aprovada pelo Chefe da Auditoria Interna, antes do início 
da fase de execução, e ajustes posteriores devem ser previamente aprovados, antes 
de serem inseridos no SGA.

9.2 PROGRAMA DE AUDITORIA NO SGA

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, para operacionalização e gerenciamento 
de suas atividades de auditoria, utiliza o Sistema de Gerenciamento de Auditoria 
(SGA). O referido sistema classifica os programas de auditoria da seguinte forma:

a) Programa não padrão: Representa um programa de auditoria criado pelo 
auditor em uma Ordem de Serviço (OS) específica, não podendo ser utilizado 
em outras OSs. Um programa não padrão só existirá dentro da OS em que ele 
foi criado.
b) Programa padrão: São os programas de auditorias preexistentes, 
homologados pelo comitê para uso nas auditorias e cadastrado pelo gestor do 
SGA. Um programa padrão está associado (vinculado) a uma fase da auditoria, 
natureza, área e subárea, e deverá ser composto por um objetivo e uma lista de 
procedimentos que deverão ser executados em uma determinada sequência.

Neste sentido, os programas de auditoria (padrão ou não padrão), utilizados 
pela Auditoria Interna, deve ser organizado e desenvolvido no Sistema de 
Gerenciamento de Auditoria (SGA), de forma ordenada, contendo as seguintes 
informações: fase, área, subárea, código/referência, nome, objetivo, procedimento 
e responsáveis.

Por fim, cabe aos Auditores Internos, na elaboração de seus programas de 
auditoria, assegurar que os trabalhos foram realizados com a qualidade técnica 
e o zelo profissional necessário para o alcance do objetivo da auditoria.
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9.3 MODELO DE RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO NO SGA

Nos relatórios de planejamento das auditorias de natureza orçamentária, 
financeira, patrimonial, operacional e de pessoal, os Auditores Internos devem 
desenvolver, organizar e registrar os trabalhos da AUDIT no Sistema de 
Gerenciamento de Auditoria (SGA). Além disso, os Auditores Internos devem 
seguir a padronização de acordo com o modelo de relatório de planejamento 
constante no referido sistema, utilizando-se da seguinte estrutura e informações:

QUADRO 01 – Modelo de Relatório de Planejamento

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO

2 INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE AUDITADA

3 INTRODUÇÃO E OBJETIVO

4 ESCOPO, PROCEDIMENTOS E FONTES DE CRITÉRIO

5 PLANO DE AUDITORIA

5.1 Objetivo da Auditoria

5.2 Metodologia

5.3 Fontes de Critério

5.4 Áreas selecionadas

5.5 Recursos Humanos e Materiais

5.6 Cronograma

6 CONCLUSÃO

ANEXOS

APÊNDICES
Fonte: Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA).

A Identificação do Trabalho deve conter as seguintes informações: Natureza, 
Ordem de Serviço, Período e Equipe de Auditoria.

As Informações sobre a Unidade Auditada devem conter a Denominação, 
Natureza Jurídica, Finalidade, Endereço, Dirigente Máximo, Cargo e Período 
da Gestão.
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A Introdução e Objetivo devem conter a Resolução que aprovou o Plano de 
Diretrizes do TCE/BA, a Ordem de Serviço e o Tipo de Auditoria a ser realizada 
pela Auditoria Interna.

O Escopo deve conter a avaliação preliminar da Unidade Auditada, com o 
intuito de conhecer a organização, assim como a legislação aplicável, os sistemas, 
programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos 
orçamentários, financeiros, contábeis, patrimoniais, operacionais e pessoal.

Os Procedimentos devem conter: i) análise de dados obtidos a partir de consultas 
ao Sistema Mirante, relatórios de auditorias anteriores (SGA), decisões deste 
TCE/BA (PROInfo), sistemas corporativos da Administração Pública Estadual 
(FIPLAN, FIPLAN Gerencial, SIRH, dentre outros), denúncias autuadas, fatos 
noticiados pela mídia e outras situações circunstanciais consideradas relevantes, 
ii) seleção das áreas para exame e iii) determinação do tamanho da amostra.

Nas Fontes de Critério o Auditor Interno deve utilizar as leis e regulamentos 
aplicáveis, tendo em vista o objetivo e a natureza da auditoria.

O Plano de Auditoria é parte integrante do relatório de planejamento e deve 
conter um Plano de Auditoria, com os seguintes itens:

a) Objetivo da Auditoria: fundamentar o opinativo sobre a regularidade 
na aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das disposições legais 
pertinentes.
b) Metodologia: Os exames serão conduzidos de acordo com a metodologia 
indicada no Manual de Auditoria deste Tribunal e em conformidade com as 
Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público, do IRB, e compreenderão: 
realização de testes e avaliação de controles, obtenção de evidências, 
desenvolvimento dos achados de auditoria e discussão com o auditado.
c) Fontes de Critério: o Auditor Interno deve utilizar as leis e regulamentos 
aplicáveis, tendo em vista o objetivo e a natureza da auditoria.
d) Áreas Selecionadas: os exames compreenderão as áreas contábil, orçamentária, 
financeira, operacional, patrimonial, jurídica, pessoal e outras.
e) Recursos Humanos e Materiais: alocação de técnicos e recursos materiais 
necessários para a realização dos trabalhos auditoriais.
f) Cronograma da Auditoria: O Auditor Interno deve utilizar, no planejamento 
dos seus trabalhos, o cronograma da auditoria, definindo os prazos necessários 
à conclusão de cada fase da auditoria, conforme modelo a seguir:
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QUADRO 02 – Modelo de Cronograma da Auditoria

Fase Período Quantidade de dias úteis

Execução

Elaboração do Relatório

Revisão do Relatório pelo Gerente

Revisão do Relatório pelo Coordenador

Total
Fonte: Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA).
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10 EXECUÇÃO DE AUDITORIA

De acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público do Instituto 
Rui Barbosa, “os auditores devem executar procedimentos de auditoria que 
forneçam evidência de auditoria suficiente e apropriada para respaldar o relatório 
de auditoria”.

10.1 CONCEITO

As Normas de Auditoria Governamental do Instituto Rui Barbosa conceituam a 
execução de auditoria da seguinte forma:

A execução é a fase do processo de auditoria governamental 
na qual as evidências são coletadas e examinadas, de modo a 
fundamentar os comentários e opiniões. Essa fase envolve o 
exame de registros e documentos, assim como a avaliação de 
processos e sistemas orçamentários, financeiros, patrimoniais 
e operacionais, com vistas a informar sobre a confiabilidade 
do sistema de controles internos (SCI), a legalidade, 
legitimidade, impessoalidade, moralidade e publicidade dos 
atos, a regularidade das contas, o desempenho da gestão e os 
resultados das políticas, programas e projetos públicos. (Grifo 
nosso).

 
Nesse contexto, com referência à fase de execução de auditoria, o Manual da 
Secretaria de Auditoria Interna (SEAUD) do TCU apresenta as seguintes 
observações: 

Durante a fase de execução, os procedimentos previstos no 
programa de trabalho são efetuados para identificar, avaliar e 
documentar informações suficientes, confiáveis, relevantes e 
úteis para cumprir os objetivos do trabalho de avaliação: 
a) Informação suficiente é factual, adequada e convincente 
de forma que uma pessoa prudente e informada chegaria às 
mesmas conclusões que o auditor. 
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b) Informação confiável é a melhor informação possível de ser 
obtida através da utilização de técnicas de Auditoria Interna 
apropriadas. 
c) Informação relevante dá suporte às observações e 
recomendações do trabalho e é consistente com os objetivos 
do trabalho de avaliação. 
d) Informação útil auxilia a organização a atingir as suas 
metas. (Grifo nosso).

Em síntese, a fase de execução é posterior à fase de planejamento e consiste 
na aplicação dos procedimentos e técnicas de auditoria, da análise crítica do 
auditor, da elaboração de relatórios e pareceres e na comunicação dos resultados 
à Administração.

 
10.2 ACHADOS DE AUDITORIA

De acordo com as Normas de Auditoria Governamental do IRB, “os achados 
ocorrem quando a condição verificada não se encontra aderente ao critério 
preestabelecido”.

Ainda com referência ao tema, o Manual da Secretaria de Auditoria Interna do 
TCU define achado de auditoria nos seguintes termos:

Achado - Qualquer fato significativo, digno de relato pelo 
auditor, constituído de quatro atributos: situação encontrada, 
critério, causa e efeito. Decorre da comparação da situação 
encontrada com o critério e deve ser devidamente comprovado 
por evidências juntadas ao relatório. O achado pode ser 
negativo (nos casos de impropriedade ou irregularidade) ou 
positivo (hipótese de boas práticas).

Com efeito, achados de auditoria são as não conformidades, impropriedades, 
distorções, anormalidades, irregularidades e problemas que foram identificados, 
analisados e evidenciados nos trabalhos da auditoria.

Neste sentido, a Auditoria Interna deve organizar seus achados de auditoria no 
Sistema de Gerenciamento de Auditoria, de forma padronizada e estruturada, 
em observância às NAGs 4111 e 4401.2, contendo os seguintes elementos 
norteadores:
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a) Critério: consiste na situação ideal ou esperada, conforme normas legais 
e regulamentares aplicáveis e boas práticas ou planos da Administração, 
constituindo-se em padrões normativos ou operacionais usados para determinar 
se o ente auditado atende aos objetivos fixados (NAG 4111.3.1);
b) Condição: entende-se como condição a situação encontrada pelo profissional 
de auditoria governamental e documentada, constituindo-se no fato ocorrido 
ou na própria existência do achado. Os achados ocorrem quando a condição 
verificada não se encontra aderente ao critério preestabelecido (NAG 4111.3.2);
c) Causa: consiste nas razões e nos motivos que levaram ao descumprimento 
da norma legal ou à ocorrência da condição de desempenho, representando a 
origem da divergência entre a condição e o critério. A identificação das causas 
com precisão permite a elaboração de recomendações adequadas e construtivas 
(NAG 4111.3.3);
d) Efeito: os efeitos são as reais consequências da diferença entre o critério 
preestabelecido e a condição constatada pelo profissional de auditoria 
governamental, representados por fatos que evidenciam os erros ou prejuízos 
identificados e expressos, sempre que possível, em unidades monetárias ou em 
outras unidades de medida que demonstrem a necessidade de ações corretivas 
(NAG 4111.3.4);
e) Opinião do auditado: o profissional de auditoria governamental deve 
considerar, também, na análise das informações obtidas, a opinião do auditado 
acerca dos achados constatados e das recomendações propostas pela auditoria 
para, então, proceder à conclusão sobre o assunto. A prática de discussão dos 
achados, durante a auditoria, proporcionará revelação dos pontos de vista e 
opiniões do auditado para confronto pela equipe de auditoria, do qual resultará 
a conclusão (NAG 4111.3.5);
f) Conclusão: corresponde ao desfecho do relatório, quando os profissionais de 
auditoria governamental emitirão suas opiniões finais, de forma resumida, sobre 
o objeto auditado, com base no conteúdo exposto ao longo do relatório (NAG 
4111.3.6); e
g) Recomendação: sugestão proposta pelo profissional de auditoria governamental 
para a regularização da situação encontrada, se aplicável (NAG 4111.3.7).
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10.3 SUPERVISÃO E REVISÃO

Conforme o Código de Ética e Normas de Auditoria da INTOSAI, “a supervisão 
é essencial para garantir a consecução dos objetivos da auditoria e a manutenção 
da qualidade do trabalho. Uma supervisão e um controle adequado são, 
portanto, sempre necessários, independentemente da competência individual 
dos auditores.

As Normas de Auditoria Governamental do IRB conceituam a supervisão e 
revisão dos trabalhos de auditoria, conforme segue:

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

De acordo com o Código de Ética e Normas de Auditoria da INTOSAI, “a 
supervisão deve ser orientada, tanto para o conteúdo como para o método de 
auditoria, e isto implica garantir que:”

(a) os membros da equipe de auditoria tenham uma nítida e 
sólida compreensão do plano de auditoria;
(b) a auditoria seja realizada de acordo com as normas e 
práticas da EFS;
(c) o plano de auditoria e a estratégia de ação nele especificada 
sejam seguidos, a menos que alguma alteração seja autorizada;
(d) os papéis de trabalho contenham informações probatórias 
que fundamentem adequadamente todas as conclusões, 
recomendações e pareceres;
(e) o auditor atinja os objetivos de auditoria estabelecidos; e
(f) o relatório de auditoria contenha todas as conclusões, 
recomendações e pareceres pertinentes.

Neste sentido, a supervisão e revisão dos trabalhos de auditoria, com o objetivo 
de assegurar a qualidade das auditorias realizadas e garantir que os exames 
realizados estejam de acordo com as normas e legislações pertinentes, deve ser 
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realizada na fase de planejamento, na conclusão dos exames e na emissão do 
relatório, bem como no monitoramento das recomendações.

10.4 DOCUMENTAÇÃO E PAPÉIS DE TRABALHO

De acordo com o Código de Ética e Normas de Auditoria da INTOSAI, “os 
auditores devem documentar adequadamente as evidências de auditoria nos 
papéis de trabalho, incluindo a fundamentação e o alcance do planejamento, do 
trabalho executado e das constatações da auditoria”.

Além disso, a citada norma ressalta a importância da documentação das 
auditorias, conforme segue:

A documentação adequada é importante por vários motivos: 

(a) confirma e fundamenta as opiniões e relatórios do auditor;
(b) aumenta a eficiência e a eficácia da auditoria;
(c) serve como fonte de informações para preparar relatórios 
ou para responder a consultas da entidade auditada ou de 
quaisquer outros interessados;
(d) serve como prova da observância às normas de auditoria 
por parte do auditor;
(e) facilita o planejamento e a supervisão;
(f) contribui para o desenvolvimento profissional do auditor;
(g) ajuda a garantir a execução satisfatória das tarefas 
delegadas; e
(h) proporciona provas do trabalho realizado para futuras 
referências.

Ademais, quanto aos objetivos da documentação de auditoria, as Normas de 
Auditoria Governamental do IRB assim orientam:

Os objetivos da documentação de auditoria são:

• Registrar os procedimentos de trabalho realizados pelo 
profissional de auditoria governamental e seus resultados, 
demonstrando se foram executados conforme o planejado.

• Dar suporte necessário à opinião do profissional de auditoria 
governamental e respaldar o relatório de auditoria.
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• Indicar os níveis de confiança depositada no sistema de 
controles internos (SCI).

• Assegurar a qualidade dos exames.
• Facilitar a revisão e a supervisão dos trabalhos executados, 

registrando que os trabalhos dos profissionais de auditoria 
governamental menos experientes foram corretamente 
supervisionados pelo responsável pela execução dos 
trabalhos.

• Servir de fonte de informações para outros profissionais 
de controle externo que não participaram dos trabalhos, 
servindo de guia para as auditorias governamentais externas 
subsequentes.

• Servir como base para a avaliação de desempenho dos 
profissionais de auditoria governamental.

• Servir de provas por ocasião de processos administrativos 
e judiciais que envolvam os profissionais de auditoria 
governamental.

Ainda em relação à documentação da auditoria, as NAGs, do Instituto Rui 
Barbosa, acrescentam que:

A documentação de cada auditoria governamental realizada 
deve ser elaborada, organizada e arquivada de forma 
sistemática, lógica e racional, seja em meio físico, seja em 
meio eletrônico.

Com o intensivo uso da tecnologia da informação (TI) pelos 
TCs e pela própria Administração Pública, a documentação 
física deve ser, na medida do possível, substituída por planilhas 
eletrônicas, editores de textos, bancos de dados, ferramentas 
eletrônicas e aplicativos multimídia (sons e imagens). 
Preferencialmente, os TCs devem possuir um sistema 
integrado de gerenciamento de auditorias, no qual devem ser 
registrados todos os trabalhos executados, formando uma 
grande base de dados e informações.

Diante do exposto, é imprescindível que a documentação e papéis de trabalho 
sejam suficientes para suportar os trabalhos da Auditoria Interna. Dessa forma, 
os Auditores Internos devem inserir no sistema SGA, de forma sistemática e 
organizada, a documentação e papéis de trabalho (relevantes, fidedignos, úteis e 
suficientes), desde a fase de planejamento até o encerramento da auditoria.
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11 COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS E RELATÓRIO

As Normas de Auditoria Governamental do IRB quanto à comunicação dos 
resultados da auditoria assim orientam:

Os trabalhos de auditoria governamental, quando concluídos, 
devem ser comunicados e divulgados formalmente aos 
usuários por meio de um relatório de auditoria governamental 
ou, simplesmente, relatório de auditoria. O relatório é o 
elemento final após a execução dos trabalhos de campo 
e apresenta uma série de ritos formais, que vão desde o 
tratamento dado ao destinatário até a forma final da edição 
do texto.

 
11.1 CONCEITO

De acordo com as normas NBC TI 01 e NBC PI 01, do Conselho Federal de 
Contabilidade, “relatório é o documento pelo qual a Auditoria Interna apresenta 
o resultado dos seus trabalhos, devendo ser redigido com objetividade e 
imparcialidade, de forma a expressar, claramente, suas conclusões, recomendações 
e providências a serem tomadas pela administração da entidade”.

Neste sentido, as Normas de Auditoria Governamental do Instituto Rui Barbosa 
orientam quanto aos relatórios de auditoria nos seguintes termos:

Para atender às suas finalidades, o relatório de auditoria 
deve possuir estrutura formal mínima obrigatória, contendo 
os seguintes tópicos: título; descrição do ente auditado; 
objetivo dos trabalhos; escopo da auditoria; período 
auditado; resultados dos exames e avaliações; conclusões; 
recomendações; data de emissão; e assinatura dos seus 
responsáveis.

O Código de Ética e Normas de Auditoria, da INTOSAI, em referência aos 
relatórios, esclarece que:

A expressão “elaboração de um relatório” abrange tanto o 
parecer e outras observações do auditor sobre um conjunto 
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de demonstrações contábeis, formulados em decorrência de 
uma auditoria de regularidade (contábil e de cumprimento 
legal), como também o relatório propriamente dito do auditor, 
ao término de uma auditoria operacional.

Outrossim, o Código de Ética e Normas de Auditoria, da INTOSAI, acrescenta 
que “é praticamente impossível formular uma regra específica para cada relatório 
de auditoria a ser elaborado. Estas normas buscam auxiliar e não substituir o 
julgamento criterioso do auditor ao elaborar um parecer ou relatório”.

Neste sentido, o relatório de auditoria deve ser objetivo, preciso, conciso, 
coerente, oportuno e conclusivo e revisado pelo líder e chefe da auditoria. Além 
disso, ao elaborar seus relatórios de auditoria, o Auditor Interno poderá utilizar-
se da estrutura que contenha os seguintes itens: numeração (OS), período, 
unidade auditada, área auditada, objeto da auditoria, objetivo(s) da auditoria, 
metodologia, resultado da auditoria, conclusão da auditoria, considerações/
parecer e anexos/apêndices, dentre outros.

No que se refere à comunicação dos resultados dos trabalhos da auditoria, as 
Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna, do IIA, 
destacam que:

2400 – Comunicação dos Resultados
Os auditores internos devem comunicar os resultados dos 
trabalhos da auditoria.
2410 – Critérios para a Comunicação
As comunicações devem incluir os objetivos e o escopo 
do trabalho de auditoria, assim como as conclusões, 
recomendações e planos de ação aplicáveis.

 
Em atenção à Resolução Normativa nº 046/2019, do TCE/BA, e com o objetivo 
de atender à sistemática de controle e de garantia da qualidade das auditorias, 
vale ressaltar a importância da revisão dos relatórios de auditoria pelo Chefe da 
Auditoria Interna, Líder da Auditoria e Auditores Internos responsáveis pela 
execução dos trabalhos auditoriais.

Ademais, é dever dos Auditores Internos respeitar o direito de propriedade da 
informação, sendo  vedada a publicização dos relatórios da Auditoria Interna 
do TCE/BA, em observância ao Código de Ética dos Servidores do Tribunal de 
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Contas do Estado da Bahia, que estabelece como um dos  deveres no desempenho 
profissional do servidor, o de: “Assegurar o sigilo sobre informações e dados 
obtidos durante os trabalhos de auditoria, utilizando-os exclusivamente para a 
elaboração de relatórios e comunicações à chefia”.

Por fim, a Auditoria Interna, por meio dos seus relatórios de auditoria, comunica 
os resultados e conclusões das auditorias realizadas pela AUDIT ao Gabinete da 
Presidência do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

11.2 MODELO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO NO SGA

Os Auditores Internos, ao realizarem as suas auditorias, devem desenvolver, 
organizar e registrar os trabalhos no Sistema de Gerenciamento de Auditoria 
(SGA), seguindo a estrutura de acordo com o modelo de relatório de execução 
de auditoria constante do SGA, com a seguinte estrutura e informações:

QUADRO 03 – Modelo de Relatório de Execução

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO

2 INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE AUDITADA

3 INTRODUÇÃO E OBJETIVO

4 ESCOPO, PROCEDIMENTOS E FONTES DE CRITÉRIO

5 RESULTADO DA AUDITORIA

5.1 Área Contábil, Orçamentária e Financeira

5.2 Área Jurídica

5.3 Outras Áreas

6 ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIAS REALIZADAS

6.1 Acompanhamento de Auditorias realizadas pelo TCE/BA

6.2 Acompanhamento de Auditorias realizadas pelo Controle Interno

7 CONCLUSÃO

ANEXOS

APÊNDICES
Fonte: Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA).
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A Identificação do Trabalho: deve conter as seguintes informações: Natureza, 
Ordem de Serviço, Período e Equipe de Auditoria.

Informações sobre a Unidade Auditada: deve conter a Denominação, Natureza 
Jurídica, Finalidade, Endereço, Dirigente Máximo, Cargo e Período da Gestão.

Introdução e Objetivo: deve conter a Resolução que aprovou o Plano de 
Diretrizes do TCE/BA, a Ordem de Serviço e o Tipo de Auditoria a ser realizada 
pela Auditoria Interna.

Escopo: se os exames foram realizados na extensão devida, em conformidade com 
as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público, do IRB, compreendendo: 
planejamento dos trabalhos; constatação, com base em testes, das evidências e 
dos registros que suportam os valores e as informações apresentadas, e verificação 
da observância às normas aplicáveis.

Procedimentos: deve conter: i) levantamento de dados no Sistema de Observação 
das Contas Públicas (MIRANTE) e no Sistema Integrado de Planejamento, 
Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia (FIPLAN) e confronto com 
a documentação suporte dos registros, ii) conferência de cálculos; iii) exame 
de procedimentos licitatórios, suas exceções e contratos; iv) verificação das 
sindicâncias e processos administrativos disciplinares; v) acompanhamento da 
implementação das recomendações/determinações do TCE/BA em auditorias 
anteriores.

Fontes de Critério: o Auditor Interno deve utilizar as leis e regulamentos 
aplicáveis, tendo em vista o objetivo e a natureza da auditoria.

Resultado da Auditoria: concluídos os trabalhos de auditoria nas áreas contábil, 
orçamentária, financeira, jurídica, operacional, patrimonial, de pessoal e outras, 
relativa ao período analisado, serão apresentados os achados e fatos significativos 
observados pela Auditoria Interna.

Acompanhamento de Auditorias Realizadas: acompanhamento das 
recomendações anteriores da Auditoria Interna e das Determinações da 
Presidência do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

Conclusão: após conclusão da auditoria, referente ao período analisado, serão 
apresentados, caso existam, os Achados de Auditoria.
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12 MONITORAMENTO

No que se refere ao monitoramento das auditorias, as Normas Brasileiras de 
Auditoria do Setor Público, do Instituto Rui Barbosa, apresentam as seguintes 
observações:

Um processo de monitoramento facilita a eficaz 
implementação da ação corretiva e fornece um feedback à 
entidade auditada, aos usuários do relatório de auditoria 
e ao auditor (para futuro planejamento de auditoria). A 
necessidade de monitorar casos de não conformidade 
relatados anteriormente variará conforme a natureza do 
objeto, a não conformidade identificada e as circunstâncias 
específicas da auditoria. Em algumas EFS, incluindo tribunais 
de contas, o monitoramento pode incluir a emissão de 
relatórios ou decisões judiciais legalmente vinculantes. Em 
auditorias realizadas em bases regulares, os procedimentos 
de monitoramento podem fazer parte da avaliação de risco 
do ano subsequente. (Grifo nosso).

Neste contexto, conforme o Plano Anual, a AUDIT realiza auditoria de 
monitoramento reunindo as recomendações emitidas anteriormente pela 
Auditoria Interna, registradas no Sistema de Gerenciamento de Auditoria. 
Esta auditoria tem como objetivo monitorar o atendimento às recomendações 
constantes nos relatórios de auditoria disponíveis no Portal da Transparência, 
bem como das determinações da Presidência do TCE/BA.

Ademais, a Auditoria Interna deve comunicar ao auditado o resultado final do 
monitoramento das recomendações para que seja apresentado um plano de ação 
que vise a correção da situação encontrada pela AUDIT.

Por fim, a consolidação do monitoramento das recomendações da Auditoria Interna, 
com a situação encontrada (atendida totalmente/parcialmente e não atendida), devem 
ser apresentadas à Diretoria de Gestão Estratégica, tendo em vista o monitoramento 
de indicador estratégico da AUDIT. O resultado final desse monitoramento visa 
subsidiar a DGE quanto ao atendimento do Objetivo 3. Aprimorar os processos de 
trabalho e sua gestão, e da Iniciativa Estratégica I.E.3.3 Aprimorar o modelo de 
monitoramento dos controles internos, constante do Plano Estratégico do TCE/BA.
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13 CONTROLE DE QUALIDADE DAS AUDITORIAS

No que se refere à qualidade das auditorias, a ATRICON, por meio da Resolução 
n° 10/2018, apresenta as Diretrizes que tratam dessa temática, conforme segue:

[...]
7 Os Tribunais de Contas do Brasil, no cumprimento de 
suas jurisdições e competências, se comprometem a adotar 
formalmente as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor 
Público (NBASP) e a observar as diretrizes descritas nos itens 
seguintes.
8 Empreender ações para assegurar que todos os servidores 
em exercício na atividade de auditoria tenham conhecimento 
sobre o conteúdo e a aplicação das NBASP.
9 Implementar políticas e procedimentos de controle e 
asseguração de qualidade das auditorias, visando garantir 
o atendimento das NBASP. (Grifo nosso).

 
Ademais, as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público do IRB “tem como 
objetivo ajudar os Tribunais de Contas a instituir, estabelecer e manter um sistema 
de controle da qualidade de suas auditorias apropriado às suas competências, de 
forma a responder aos seus riscos de qualidade”.

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, considerando 
que as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público do Instituto Rui 
Barbosa abrangem os princípios basilares e os pré-requisitos para o adequado 
funcionamento dos Tribunais de Contas, relacionados à independência, 
transparência e accountability, ética e controle de qualidade, por meio da 
Resolução Normativa nº 173/2015, aprovou a adoção das Normas Brasileiras 
de Auditoria do Setor Público desenvolvidas e recomendadas pelo Instituto Rui 
Barbosa (IRB).

Além disso, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, considerando a necessidade 
de garantir a qualidade das suas auditorias, conforme os princípios e normas 
aplicáveis ao controle externo, por meio da Resolução Normativa nº 046/2019, 
aprovou a Sistemática de Controle e de Garantia da Qualidade das Auditorias.
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O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a partir da Resolução nº 046/2019, 
publicou o Manual do Sistema de Controle e Garantia da Qualidade das Auditorias, 
que tem por objetivo estabelecer a sistemática do processo de controle e garantia 
da qualidade, definindo os procedimentos necessários à sua realização, além de 
estabelecer as responsabilidades de cada agente envolvido. Os procedimentos 
estabelecidos neste Manual são baseados nas Normas Brasileiras de Auditoria do 
Setor Público do IRB e nas Diretrizes da Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (ATRICON).

O Manual do Sistema de Controle e Garantia da Qualidade das Auditorias, do 
TCE/BA, conceitua o controle de qualidade como: “Conjunto de políticas, 
sistemas e procedimentos definidos para proporcionar adequada segurança de 
que os trabalhos alcancem seus objetivos, tenham excelência técnica e satisfaçam 
as normas e os padrões profissionais estabelecidos”.

Quanto ao controle de qualidade das auditorias, o Manual do Sistema de Controle 
e Garantia da Qualidade das Auditorias, do TCE/BA, orienta que:

As políticas e os procedimentos de controle de qualidade 
devem estar em conformidade com as normas a fim de 
assegurar que as auditorias sejam realizadas com um nível de 
qualidade consistentemente elevado. Os procedimentos de 
controle e garantia da qualidade devem abranger questões tais 
como a direção, revisão e supervisão do processo de auditoria.

Vale ressaltar que a NBASP 40, que trata da temática do Controle de Qualidade 
das Auditorias Realizadas pelos Tribunais de Contas, apresenta os elementos 
relevantes e que devem integrar um sistema de controle da qualidade nas 
auditorias do setor público, bem como os seus princípios basilares elencados a 
seguir:

I – Responsabilidades da liderança pela qualidade nos 
Tribunais de Contas – Estabelecimento de um sistema de 
controle da qualidade que abranja políticas e procedimentos 
destinados a promover uma cultura que reconheça que a 
qualidade é essencial para a realização dos trabalhos;
II – Exigências éticas relevantes – Formulação de políticas e 
procedimentos para fornecer segurança razoável de que todos 
os seus membros e servidores bem como contratados para 
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atividades de apoio cumpram exigências éticas relevantes na 
realização dos trabalhos;
III – Condições para realização e continuidade dos 
trabalhos – Estabelecimento de políticas e procedimentos 
projetados para fornecer segurança razoável de que as 
auditorias somente serão realizadas quando os auditores: a) 
forem competentes para executar os trabalhos e possuírem 
habilidades, tempo e recursos; b) conseguirem cumprir as 
exigências éticas relevantes; c) considerarem as condições 
relativas à integridade da entidade auditada e como tratar os 
riscos à qualidade que possam surgir;
IV – Recursos Humanos – Estabelecimento de políticas e 
procedimentos destinados a fornecer segurança razoável de 
que têm pessoal suficiente, competente, capaz e comprometido 
com os princípios éticos para: a) executar trabalhos de acordo 
com as normas profissionais, a legislação e as exigências 
regulamentares correspondentes; b) permitir aos Tribunais 
de Contas que emitam relatórios adequados às circunstâncias;
V – Compromisso com o desempenho – Estabelecimento 
de políticas e procedimentos destinados a fornecer segurança 
razoável de que as auditorias e outros trabalhos estão sendo 
realizados de acordo com as normas profissionais e as 
exigências legais e regulamentares aplicáveis, e que emitem 
relatório apropriado às circunstâncias. Essas políticas 
e procedimentos devem incluir: a) questões relevantes 
que promovam a qualidade do trabalho realizado; b) 
responsabilidades de supervisão; c) responsabilidades de 
revisão; e
VI – Monitoramento – Estabelecimento de um processo 
de monitoramento – asseguração da qualidade – projetado 
para fornecer segurança razoável de que as políticas e os 
procedimentos relacionados com o controle de qualidade são 
relevantes, adequados e operam de maneira efetiva.

Seguindo as orientações do Manual do Sistema de Controle e Garantia da 
Qualidade das Auditorias, do TCE/BA, o controle de qualidade será realizado por 
meio do Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA), ambiente no qual todo 
o processo auditorial se desenvolve, não sendo consideradas informações que 
não estejam contidas em sua base de dados. O sistema SGA tem como finalidade 
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melhorar o controle, o acompanhamento e a execução das auditorias, por meio 
da automatização, padronização e racionalização dos procedimentos auditoriais.

Com efeito, o fluxo do processo auditorial, iniciado na fase de planejamento, 
passando pelas fases de execução, relatório e monitoramento, tem sua qualidade 
assegurada pelo Sistema de Controle e Garantia da Qualidade, que funciona 
como ferramenta retroalimentadora do ciclo auditorial, representado a seguir:

FIGURA 06 - Fluxo do Processo Auditorial

Fonte: Manual do Sistema de Controle e Garantia da Qualidade das Auditorias, 2019.
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O controle de qualidade será exercido inicialmente pelos Auditores Internos, 
responsáveis pela produção e inclusão da documentação de auditoria no SGA. A 
primeira revisão do trabalho será realizada pelo Líder de Auditoria, e o controle 
de qualidade final dos trabalhos de auditoria, será de responsabilidade do Chefe 
da Auditoria Interna.

Os procedimentos adotados e as conclusões de cada um dos responsáveis pelo 
controle de qualidade devem ser registrados no SGA. Inicialmente cada auditor 
deverá registrar a conclusão sobre a qualidade do seu trabalho em formulário 
próprio, conforme Anexo A.
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De acordo com a Resolução Normativa nº 126/2018, do TCE/BA, o Líder de 
Auditoria tem por atribuição específica a revisão da documentação e dos achados 
da auditoria. Portanto, o Líder analisará a documentação produzida pela equipe 
de auditoria, registrando em documento específico, atrelado a cada programa, a 
conclusão do trabalho executado (Anexo B), incluindo-se, quando necessário, a 
orientação para ajustes.

Ademais, o Líder da Auditoria, antes do encerramento da Ordem de Serviço, 
deve preencher o checklist contido no Sistema de Gerenciamento de Auditoria 
(Anexo C), confrontando o resultado da sua análise com a conclusão emitida 
pelo Auditor Interno (Anexo A), para, posteriormente, emitir a sua conclusão 
acerca da qualidade da auditoria.

O Chefe da Auditoria Interna, com o objetivo de assegurar o controle e a 
garantia da qualidade das auditorias, deve revisar a elaboração do planejamento 
da auditoria, a seleção e/ou elaboração dos procedimentos, dos achados, da 
documentação e do relatório (produto final), realizados pelo Líder da Auditoria. 
Posteriormente o Chefe da Auditoria Interna deve confirmar a revisão do líder. 
Além disso, o Chefe da Auditoria Interna, antes do encerramento da Ordem de 
Serviço no SGA, baseado na revisão e nas informações prestadas pelo Líder da 
Auditoria, por meio do checklist (Anexo C), emitirá a sua conclusão acerca da 
qualidade da auditoria (Anexo D).
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14 GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS (GRC)

Em termos gerais, para uma efetiva gestão dos riscos corporativos, é necessário 
que se tenha, no âmbito das organizações, um processo de gerenciamento de 
riscos que seja estruturado e sistematizado. O referido processo abrangerá desde 
as atividades que visem à identificação, análise, tratamento, até o monitoramento 
dos riscos corporativos, estando esse processo sob a responsabilidade de todos 
os profissionais da organização.

Com efeito, o gerenciamento de riscos corporativos, ou Enterprise Risk 
Management (ERM), é um conjunto de atividades estruturadas, sistematizadas 
e constantes que objetiva direcionar e monitorar os riscos da organização, que 
possam impactar no alcance dos objetivos estratégicos das organizações.

Segundo o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO), “o Controle Interno é constituído de 05 componentes relacionados 
entre si: Ambiente de Controle, Avaliação e Gerenciamento dos Riscos, Atividade 
de Controle, Informação e Comunicação, Monitoramento”.

Para maior compreensão sobre o gerenciamento dos riscos corporativos, o 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), o 
conceitua da seguinte forma:

O gerenciamento de riscos corporativos é um processo 
conduzido em uma organização pelo conselho de 
administração, diretoria e demais empregados, aplicado no 
estabelecimento de estratégias formuladas para identificar em 
toda a organização eventos em potencial, capazes de afetá-la, e 
administrar os riscos de modo a mantê-los compatível com o 
apetite a riscos da organização e possibilitar garantia razoável 
do cumprimento dos seus objetivos. (Grifo nosso).

Ainda em relação à referida temática, o Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO) acrescenta que:
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A premissa inerente ao gerenciamento de riscos corporativos 
é que toda organização existe para gerar valor às partes 
interessadas. Todas as organizações enfrentam incertezas, e 
o desafio de seus gestores é estabelecer até que ponto aceitar 
essa incerteza, assim como definir como essa incerteza pode 
interferir no esforço para gerar valor às partes interessadas. 
Incertezas representam riscos e oportunidades, com potencial 
para destruir ou agregar valor.

Em consonância com as premissas do COSO, “o valor é maximizado quando a 
organização possui estratégias e objetivos estabelecidos para alcançar o equilíbrio 
ideal entre as metas de crescimento e de retorno de investimentos e os riscos a 
elas associados, além do uso dos seus recursos com eficácia e eficiência na busca 
dos objetivos da organização”.

Ademais, visando o entendimento sobre o gerenciamento de riscos corporativos, 
é importante atentar-se para suas finalidades, conforme apresentadas pelo COSO 
no quadro a seguir:

QUADRO 04 – Finalidades do Gerenciamento de Riscos Corporativos

Alinhar o apetite a risco com a estratégia 
adotada – os administradores avaliam o apetite 
a risco da organização ao analisar as estratégias, 
definindo os objetivos a elas relacionados e 
desenvolvendo mecanismos para gerenciar 
esses riscos.

Identificar e administrar riscos múltiplos e 
entre empreendimentos – toda organização 
enfrenta uma gama de riscos que podem afetar 
diferentes áreas da organização. A gestão de 
riscos corporativos possibilita uma resposta 
eficaz a impactos inter-relacionados e, também, 
respostas integradas aos diversos riscos.

Fortalecer as decisões em resposta aos riscos 
– o gerenciamento de riscos corporativos 
possibilita o rigor na identificação e na seleção 
de alternativas de respostas aos riscos – como 
evitar, reduzir, compartilhar e aceitar os riscos.

Aproveitar oportunidades – pelo fato de 
considerar todos os eventos em potencial, a 
organização posiciona-se para identificar e 
aproveitar as oportunidades de forma proativa.

Reduzir as surpresas e prejuízos operacionais 
– as organizações adquirem melhor capacidade 
para identificar eventos em potencial e 
estabelecer respostas a estes, reduzindo 
surpresas e custos ou prejuízos associados.

Otimizar o capital – a obtenção de informações 
adequadas a respeito de riscos possibilita à 
administração conduzir uma avaliação eficaz 
das necessidades de capital como um todo e 
aprimorar a alocação desse capital.

Fonte: COSO, 2007.
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Vale ressaltar que, segundo o COSO, “o gerenciamento de riscos corporativos 
possibilita aos administradores tratar com eficácia as incertezas, bem como os 
riscos e as oportunidades a elas associadas, a fim de melhorar a capacidade de 
gerar valor”.

Com efeito, conforme as Diretrizes para as Normas do Controle Interno do Setor 
Público, da INTOSAI, a definição de risco é “a possibilidade de que ocorra um 
evento adverso que afete o alcance dos objetivos”.

Vale destacar que os riscos identificados e mapeados nas organizações podem 
ser minimizados à medida que forem estabelecidos procedimentos de controle e 
proteção para cada tipo de risco. A implantação desses procedimentos permitirá 
a correção/mitigação dos riscos, bem como a prevenção de futuras ameaças. 
Dessa forma, necessário se faz que os profissionais (cargos gerenciais e Auditores 
Internos) se antecipem aos riscos que possam afetar a organização.

Ainda nesta temática, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, junto à 
Controladoria Geral da União, por meio da Instrução Normativa Conjunta nº 01, 
de 10/05/2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança 
no âmbito do Poder Executivo Federal, apresenta as seguintes considerações:

Art. 2º
[...]
VII – Gerenciamento de Riscos: processo para identificar, 
avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou 
situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance 
dos objetivos da organização;
VIII – Governança como a combinação de processos e 
estruturas implantadas pela alta administração, para informar, 
dirigir, administrar e monitorar as atividades da organização, 
com o intuito de alcançar os seus objetivos; 
IX – Governança no Setor Público compreende 
essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e 
controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar 
a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas 
públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade;
[…]
XII – Política de Gestão de Riscos a declaração das intenções 
e diretrizes gerais de uma organização, relacionadas à gestão 
de riscos. (Grifo nosso).
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Com efeito, o Tribunal de Contas da União (TCU), considerando que a 
sistematização da gestão de riscos em nível institucional aumenta a capacidade da 
organização para lidar com incertezas, estimula a transparência organizacional 
e contribui para o uso eficiente, eficaz e efetivo de recursos, bem como para 
o fortalecimento da reputação da instituição, aprovou a Resolução nº 287, e 
12/04/2017, que dispõe sobre a política de gestão de riscos do Tribunal de Contas 
da União.

Ademais, a retromencionada Resolução do TCU, em relação à sua política de 
gestão de riscos, acrescenta “A atuação dos Tribunais de Contas envolve riscos 
relacionados a incertezas ou ao não aproveitamento de oportunidades que podem 
impactar no alcance de resultados e no cumprimento da missão institucional, 
assim como na imagem e na segurança da instituição e de pessoas”.

Vale ressaltar que o Marco de Medição de Desempenho (MMD-TC), inserido 
no Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC), foi 
desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(ATRICON), visando elaborar o diagnóstico da qualidade e agilidade do controle 
externo brasileiro e tem como objetivo verificar o desempenho dos Tribunais de 
Contas com as boas práticas internacionais e diretrizes de qualidade estabelecidas 
pela ATRICON, bem como identificar os seus pontos fortes e fracos.

Neste sentido, a partir do programa QATC, o Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia aderiu ao Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas 
(MMD-TC) e constituiu uma comissão por meio do Ato nº 63, de 05/05/2017, 
tendo essa comissão a responsabilidade de examinar a adequação dos critérios e 
das evidências que suportarão a pontuação e a emissão da declaração de garantia 
de qualidade do TCE/BA.

Com efeito, a Resolução nº 04/2014, da ATRICON, cuja temática é o Controle 
interno: instrumento de eficiência dos Tribunais de Contas, orienta a atuação 
dos Tribunais de Contas na estruturação dos seus sistemas de controle interno, 
em destaque a diretriz 27, assim definida:
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[..]
27. Estabelecer as seguintes responsabilidades, atribuições, 
competências e prerrogativas na normatização da estruturação 
do Sistema de Controle Interno dos Tribunais de Contas:
a) Competências do presidente do Tribunal de Contas:
» implantar e supervisionar o funcionamento da política de 
gerenciamento de riscos;
d) Competências da unidade de auditoria ou de controle 
interno:
» realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do 
controle interno e de avaliação da política de gerenciamento 
de riscos. (Grifo nosso).

 
Outrossim, a Resolução nº 12/2018, da ATRICON, cuja temática é Governança 
nos Tribunais de Contas, orienta a atuação dos Tribunais de Contas, quanto à 
aplicação das diretrizes 13 e 25, a seguir:

[...]
• 13. Definir claramente, em instrumento normativo, as 
funções das unidades técnicas e administrativas da instituição, 
com a identificação e mapeamento dos principais processos 
de trabalho;
• [...]
25. Estabelecer modelo de gestão de riscos, de modo a 
possibilitar o gerenciamento de riscos considerados críticos 
para a organização. (Grifo nosso).

Nesse contexto, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por meio da 
Resolução Normativa nº 126/2018, em seu art. 38, inciso VII, estabeleceu dentre 
as competências da Auditoria Interna, a realização de auditorias internas, de 
avaliação da política de gerenciamento de riscos.

Vale registrar que, em razão da importância do gerenciamento dos riscos 
corporativos para o alcance de seus objetivos estratégicos e para a consecução 
da sua missão institucional, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia necessita 
deliberar sobre a implementação de sua Política de Gerenciamento de Riscos, em 
atendimento à orientação da diretriz 25, estabelecida na Resolução nº 12/2018, 
da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON).
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GLOSSÁRIO

Accountability Obrigação que têm as pessoas ou entidades, às quais 
foram confiados recursos públicos, de prestar as 
contas, responder por uma responsabilidade assumida 
e informar a quem lhes delegou essa responsabilidade. 

Achado Qualquer fato significativo, digno de relato pelo 
auditor, é constituído de quatro atributos: situação 
encontrada, critério, causa e efeito. Decorre da 
comparação da situação encontrada com o critério 
e deve ser devidamente comprovado por evidências 
juntadas ao relatório. O achado pode ser negativo 
(nos casos de impropriedade ou irregularidade) ou 
positivo (hipótese de boas práticas).

Ambiente de controle O ambiente de controle estabelece o perfil de uma 
organização, influenciando na consciência das pessoas 
acerca do controle. É o fundamento para todos os 
componentes do controle interno, fornecendo o 
conjunto de regras e a estrutura.

Auditores Internos Examinam e contribuem para a eficácia do sistema 
de controle interno, através de suas avaliações e 
recomendações, mas não possuem responsabilidade 
primária pelo planejamento, implementação, 
manutenção e documentação do processo.

Auditoria Revisão das atividades e das operações de uma 
organização, para assegurar que essas estão sendo 
executadas ou estão funcionando de acordo com 
os objetivos, o orçamento, as regras e as normas. O 
objetivo dessa revisão é identificar, em intervalos 
regulares, desvios que podem requerer uma ação 
corretiva.
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Auditoria 
Governamental

É o exame efetuado em entidades da administração 
direta e indireta, em funções, subfunções, programas, 
ações (projetos, atividades e operações especiais), 
áreas, processos, ciclos operacionais, serviços, 
sistemas e sobre a guarda e a aplicação de recursos 
públicos por outros responsáveis, em relação aos 
aspectos contábeis, orçamentários, financeiros, 
econômicos, patrimoniais e operacionais, assim 
como acerca da confiabilidade do sistema de controle 
interno (SCI).

Auditoria interna Atividade independente, de segurança objetiva e de 
caráter consultivo, concebida para agregar valor e 
aprimorar as operações de uma organização. Auxilia 
uma organização a atingir seus objetivos, mediante 
um enfoque sistemático e disciplinado para avaliar e 
melhorar a eficácia do processo de gestão de risco, de 
controle e de governança.

Avaliação de risco A avaliação de risco é o processo de identificação 
e análise dos riscos relevantes para o alcance dos 
objetivos da entidade e a determinação de resposta 
apropriada.

Componente do 
controle interno

Um dos cinco elementos do controle interno. Os 
componentes do controle interno são o ambiente 
de controle interno da entidade, a avaliação de 
risco, os procedimentos de controle, a informação e 
comunicação, e o monitoramento.

Conformidade Aderência a políticas, planos, procedimentos, leis, 
regulamentações, contratos ou outras normas. 

Controle Qualquer ação tomada pela administração, conselho 
ou outras partes para gerenciar os riscos e aumentar a 
probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos 
serão alcançados. A administração planeja, organiza 
e dirige a execução de ações suficientes para prover 
razoável certeza de que os objetivos e metas serão 
alcançados.
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Critério Padrão, medida ou expectativa utilizada para fazer 
uma avaliação. É a situação correta.

Controle interno É um processo integrado que está afeto à gerência e 
ao corpo de funcionários da entidade e é estruturado 
para administrar os riscos e para oferecer segurança 
razoável de que, na busca de sua missão, os seguintes 
objetivos gerais estão sendo alcançados: executar 
as operações de forma regular, ética, econômica, 
eficiente e eficaz, cumprindo com as obrigações 
de prestar contas (accountability) e com todas as 
leis pertinentes, assim como os regulamentos e a 
salvaguarda dos recursos contra a perda, mau uso e 
danos.

Corrupção Qualquer forma de utilização não ética da autoridade 
pública para obtenção de vantagem pessoal ou 
particular.

COSO Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão 
Treadway, um grupo de várias organizações de 
contabilidade. Em 1992 publicou um estudo relevante 
sobre o controle interno intitulado Controle Interno: 
marco integrado.

Dados Fatos e informação que podem ser comunicados ou 
manipulados.

Documentação A documentação suporte do controle interno é a 
evidência material e escrita dos componentes do 
processo de controle interno, incluindo a identificação 
das políticas e da estrutura de uma organização, 
suas categorias operacionais, seus procedimentos de 
controle e respectivos objetivos. 

Economia Consiste em reduzir ao mínimo o custo dos recursos 
utilizados para desempenhar uma atividade a um 
nível de qualidade apropriado.

Econômico Sem desperdício nem extravagância. Significa 
adquirir a quantidade necessária de recursos, na 
qualidade adequada, entregues no momento e no 
lugar correto, ao custo mais baixo.
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Eficácia A medida em que se alcançam os objetivos e a relação 
entre os resultados pretendidos e os resultados 
alcançados.

Eficaz Refere-se ao cumprimento dos objetivos ou ao grau 
dos resultados alcançados por uma atividade frente 
aos objetivos ou aos efeitos pretendidos daquela 
atividade.

Eficiência Utilização dos recursos financeiros, humanos e 
materiais de modo a maximizar os produtos obtidos 
com uma determinada quantidade de recursos, ou a 
minimizar os insumos para obtenção de determinada 
quantidade e qualidade de produtos.

Eficiente Refere-se aos recursos utilizados e os produtos 
gerados para alcançar os objetivos. Significa que o 
mínimo de insumos é utilizado para se obter uma 
determinada quantidade e qualidade de produtos, 
ou o máximo de produtos com uma determinada 
quantidade e qualidade de insumos.

Entidade Uma organização de qualquer tamanho estabelecida 
com um propósito particular. Uma entidade, por 
exemplo, pode ser uma empresa de negócios, uma 
organização sem fins lucrativos, uma organização 
governamental ou instituição acadêmica. Outros 
termos usados como sinônimos são organização ou 
departamento.

Entidade 
Fiscalizadora 
Superior (EFS)

Órgão público de um Estado que, qualquer que seja a 
sua denominação ou a forma em que seja constituído 
ou organizado, exerce, em virtude da lei, a suprema 
função de auditoria pública desse Estado.

Escopo da Auditoria O marco ou limites da auditoria e as matérias que são 
objeto da mesma.

Ético Relacionado com princípios morais.
Evidências de 
Auditoria

Informação que constitui a base em que se sustentam 
as opiniões, conclusões ou relatórios do auditor ou 
da EFS.
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Fluxograma Uma representação gráfica dos documentos e arquivos 
do cliente, e a sequência na qual eles são processados.

Fraude Interação ilegal entre duas entidades, na qual uma das 
partes intencionalmente defrauda a outra, através de 
representações falsas para obter vantagens ilícitas ou 
injustas.

Gerenciamento de 
Riscos

Processo para identificar, avaliar, administrar e 
controlar potenciais eventos ou situações, para 
fornecer uma razoável certeza em relação ao 
cumprimento dos objetivos da organização.

Gestão de riscos Atividades coordenadas para dirigir e controlar a 
organização no que se refere a riscos e oportunidades.

Governança Combinação de processos e estruturas implantadas 
para informar, dirigir, administrar e monitorar as 
atividades da organização com o intuito de alcançar 
os seus objetivos.

Incerteza Incapacidade de saber com antecedência a real 
probabilidade ou impacto de eventos futuros.

Independência A liberdade que se dá a uma instituição de auditoria 
e a seus auditores para atuar em acordo com as 
atribuições de auditoria que lhes são conferidas, sem 
nenhuma interferência externa.

Instituto de 
Auditores Internos 
(Institute of Internal 
Auditors – IIA)

O Instituto de Auditores Internos é uma organização 
que estabelece normas éticas e de procedimentos, 
promove capacitação e fortalece o profissionalismo 
entre seus membros.

Materialidade Critério de avaliação de elementos quantitativos, 
representativos em determinado contexto, pertinentes 
ao objeto da auditoria governamental ou que se 
tenha deles provável influência nos resultados das 
auditorias.

Mensuração de risco Significa estimar a importância de um risco e calcular 
a probabilidade de sua ocorrência.
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Monitoramento É um componente do controle interno e é o processo 
que avalia a qualidade do sistema de controle interno 
ao longo do tempo.

Normas de Auditoria As normas de auditoria proporcionam ao auditor uma 
orientação mínima que ajuda a determinar a amplitude 
das medidas e dos procedimentos de auditoria que 
devem ser aplicados para o cumprimento do objetivo 
da auditoria. São os critérios ou padrões utilizados 
para avaliação dos resultados da auditoria.

Normas de Execução Pressupostos básicos que o auditor deve observar 
para cumprir sistematicamente o objetivo da 
auditoria, incluindo o seu planejamento e supervisão, 
a obtenção de evidências adequadas, pertinentes e 
razoáveis, e um estudo e avaliação apropriados dos 
controles internos.

Normas para a 
Elaboração de 
Relatórios

Pressupostos básicos que o auditor deve observar 
ao informar sobre os resultados da auditoria; 
compreendem orientações sobre a forma e o conteúdo 
do relatório do auditor.

Objetivo da 
Auditoria

Uma declaração precisa do que se pretende 
alcançar com a auditoria e/ou as questões que serão 
respondidas. Pode incluir questões contábeis, de 
regularidade ou operacionais.

Papéis de trabalho Documentação que constitui o suporte de todo 
o trabalho desenvolvido pelo auditor, contendo 
o registro de todas as informações utilizadas, das 
verificações a que procedeu e das conclusões a que 
chegou, independentemente da forma, do meio 
físico ou das características. Consideram-se papéis 
de trabalho, entre outros, planilhas, formulários, 
questionários preenchidos, fotografias, arquivos de 
dados, de vídeo ou de áudio, ofícios, memorandos, 
portarias, cópias de contratos ou termos de 
convênio, matrizes de planejamento, de achados e de 
responsabilização. 
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Planejamento Consiste em definir os objetivos, traçar políticas 
e determinar a natureza, o escopo, a extensão e o 
período de aplicação dos procedimentos e dos exames 
necessários para a consecução dos objetivos.

Procedimentos de 
Auditoria

Comprovações, instruções e detalhes incluídos no 
programa de auditoria que devem ser executados de 
forma sistemática e razoável.

Relatório Opinião escrita e outras observações do auditor 
sobre um conjunto de demonstrações contábeis 
como resultado de uma auditoria contábil ou de 
regularidade ou de achados decorrentes de uma 
auditoria operacional ou de gestão.

Relevância Critério de avaliação que busca revelar a importância 
qualitativa das ações em estudo, quanto à sua 
natureza, contexto de inserção, fidelidade, integridade 
e integralidade das informações, independentemente 
de sua materialidade.

Recomendações São medidas sugeridas pelo auditor, atendendo aos 
objetivos da auditoria.

Risco A possibilidade de que ocorra um evento adverso que 
afete o alcance dos objetivos.

Risco de Auditoria Probabilidade de o profissional de auditoria deixar de 
emitir apropriadamente sua opinião e comentários 
sobre as transações, documentos e demonstrações 
materialmente incorretos pelo efeito de ausência 
ou fragilidades de controles internos e de erros 
ou fraudes existentes, mas não detectados pelo 
seu exame, em face da carência ou deficiência dos 
elementos comprobatórios ou pela ocorrência de 
eventos futuros incertos que possuam potencial para 
influenciar os objetos da auditoria.

Segurança razoável Equivale a um nível satisfatório de confiança segundo 
determinadas considerações de custos, benefícios e 
riscos.
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Sistema de Controle Série de ações que se consideram como parte do 
sistema total de controle interno e que se refere à 
realização dos fins contábeis da entidade. Isto inclui 
o cumprimento das políticas e dos procedimentos 
contábeis e financeiros, a salvaguarda dos recursos 
da entidade e a preparação de relatórios contábeis 
confiáveis.

Sistema de controle 
interno (ou processo, 
ou arquitetura)

Um sinônimo de Controle Interno aplicado em uma 
entidade.

Supervisão Requisito essencial da auditoria, que abrange 
liderança, direção e controle corretos em todas as 
etapas, a fim de assegurar um trabalho competente 
e eficaz entre as atividades, os procedimentos e as 
comprovações efetuadas e os propósitos almejados.

Tolerância ao risco É a variação aceitável relativa à consecução dos 
objetivos.

Unidade de Auditoria 
Interna

Departamento (ou atividade) dentro de uma entidade, 
à qual são confiadas revisões e avaliações dos sistemas 
e procedimentos da entidade para minimizar a 
probabilidade de fraude, erros e práticas ineficientes. 
A Auditoria Interna deve ser independente dentro de 
uma organização e reportar-se diretamente à direção.

Valores éticos Valores morais que permitem que aquele que decide 
determine um curso apropriado de conduta. Esses 
valores devem estar baseados no que é “correto”, o 
que pode estar além daquilo que é legalmente exigido.

Zelo Profissional O necessário cuidado e aptidão profissional que se 
espera de um auditor capacitado, considerando-se a 
complexidade dos trabalhos de auditoria, incluindo 
a cuidadosa atenção ao planejamento, a obtenção 
e avaliação de evidência, a formação de opiniões e 
conclusões, e a formulação de recomendações.
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ANEXO A1

CONCLUSÃO DO AUDITOR 

Declaro que os trabalhos por mim realizados foram conduzidos com o zelo profissional 
requerido, de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria Governamental (NBASP), 
tendo sido adotados os procedimentos de revisão e controle necessários a fim de assegurar 
que esta auditoria tenha o nível de qualidade consistentemente elevado, considerando que 
foram realizados os seguintes procedimentos:

• referenciação dos documentos de modo a ser entendida a sua lógica; 
• utilização das folhas subsidiárias, quando necessário; 
• utilização dos tiques para registro das análises efetuadas; 
• inclusão de anexos, bem como sua análise em folha mestra e/ou subsidiária, devidamente 
referenciada; 
• registro da comunicação estabelecida ao longo do processo, indicando seu status de 
realização/atendimento; 
• registro das questões difíceis ou controversas (ex: necessidade de peritos); 
• registro das diferenças de opinião da equipe; 
• detalhamento suficiente para permitir que um auditor, sem nenhum contato prévio com 
a auditoria, entenda: 
a) a relação entre o objeto, os critérios, o escopo, avaliação de controles internos, a estratégia, 
o plano de auditoria, a natureza, período e extensão dos resultados dos procedimentos 
executados; 
b) as evidências de auditoria obtidas para respaldar a conclusão, parecer ou relatório do 
auditor; 
• elaboração completa e suficientemente detalhada da documentação a fim de permitir a um 
auditor experiente identificar qual o trabalho realizado para chegar aos achados, conclusões 
e recomendações da auditoria;
• elaboração do relatório precedida do registro e análise da documentação;
• registro da justificativa dos procedimentos não aplicados. 

 Considerações:

 
Assinatura eletrônica do auditor

1 Documento extraído do Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA).
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ANEXO B1

A execução do programa de auditoria ______________ foi por mim revisada, estando as 
informações, análises e conclusões devidamente registradas, com o detalhamento suficiente 
para o entendimento do objetivo proposto.

ou 

A execução do programa de auditoria ______________ foi por mim revisada, estando as 
informações, análises e conclusões devidamente registradas, com o detalhamento suficiente 
para o entendimento do objetivo proposto, devendo ser realizados os seguintes ajustes:

Assinatura eletrônica do líder de auditoria 

1 Documento extraído do Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA).
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ANEXO C1

TERMO DE QUALIDADE

1 Documento extraído do Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA).

01 - Organização

Ao revisarem a documentação referente à organização da 
auditoria, o líder e o gerente devem verificar se: S N N/A

01.01 - a definição das áreas e subáreas está alinhada ao objetivo 
geral e à natureza da auditoria;

01.02 - os programas padrão e os não padrão são adequados à 
natureza e às áreas e subáreas selecionadas;

01.03 - os programas e os procedimentos definidos para o 
conhecimento do objeto são suficientes para oferecer subsídios 
para o planejamento da auditoria;

01.04 - foram criados procedimentos adequados para os programas 
não padrão;

01.05 - os responsáveis pela aplicação dos programas selecionados 
foram definidos com base em critérios que se fundamentam a 
partir de suas expertises;

02 - Desenvolvimento

Planejamento

02.01 - Ao revisarem a documentação da fase de planejamento 
da auditoria, o auditor, o líder e o gerente devem verificar se: S N N/A

02.01.01 - foi identificado o objeto a ser auditado, o tipo de auditoria 
e o cronograma de realização;

02.01.02 - foram entendidos e avaliados o ambiente de controle e os 
controles internos pertinentes ao objeto da auditoria, envolvendo o 
conhecimento das rotinas e funções dos sistemas relacionados com 
as áreas potencialmente significantes ao objeto, visando verificar o 
seu grau de confiabilidade;

02.01.03 - o resultado das análises foi suficiente para definir a 
extensão e a profundidade dos trabalhos;

02.01.04 - foram avaliados os riscos (inerente, de controle e 
residual), incluindo: a avaliação da probabilidade de ocorrência, 
a forma como serão gerenciados, a definição das ações a serem 
implementadas para prevenir a ocorrência ou mitigar seu potencial;

02.01.05 - foi considerado o risco de fraude;
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02.01.06 - foram identificados os critérios da auditoria;

02.01.07 - foi definido o escopo da auditoria;

02.01.08 - o objetivo da auditoria foi claramente definido;

02.01.09 - foi avaliada a auditabilidade do objeto;

02.01.10 - foi realizado o acompanhamento das recomendações /
determinações de auditorias anteriores;

02.01.11 - os programas e procedimentos para a execução da 
auditoria foram definidos com o detalhamento que permita 
alcançar o objetivo.

Execução

02.02 - Ao revisarem a documentação da fase de execução da 
auditoria, o auditor, o líder e o gerente devem verificar se: S N N/A

02.02.01 - todos os procedimentos planejados foram executados 
ou, nos casos em que alguns não foram, a justificativa consta na 
documentação;

02.02.02 - as evidências são suficientes, completas, pertinentes 
ao tema, relevantes e fidedignas (autenticidade, confiabilidade e 
exatidão da fonte);

02.02.03 - os achados de auditoria são relevantes, objetivos e 
consistentes;

02.02.04 - os achados de auditoria estão fundamentados por 
evidências;

02.02.05 - os achados de auditoria estão devidamente registrados em 
documentação de auditoria e são compostos por condição, critério, 
causa, efeitos, opinião do gestor, conclusão e recomendação;

02.02.06 - os achados de auditoria foram submetidos a comentários 
do gestor, antes da elaboração do relatório final.

03 - Produtos

Ao revisarem a documentação dos produtos da auditoria, o 
auditor, o líder e o gerente devem verificar se: S N N/A

03.01 - o plano de auditoria, incluindo o cronograma, está 
devidamente documentado e aprovado pelo gerente da auditoria, 
inclusive suas modificações;

03.02 - a matriz de planejamento segue o modelo do TCE/BA 
permitindo a visualização da estratégia a ser conduzida na fase de 
execução;

03.03 - o relatório da auditoria atende ao modelo adotado pelo 
TCE/BA;
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03.04 - o relatório da auditoria apresenta os seguintes elementos: 
título, destinatário, escopo, período abrangido, identificação ou 
descrição do objeto, critérios, identificação das normas de auditoria 
aplicadas, resumo do trabalho executado, achados, conclusão/
parecer, opinião do auditado, recomendações, data e assinatura;

03.05 - o relatório de auditoria identifica os seus usuários;

03.06 - o relatório abrange informações que tenham respaldo em 
evidências suficientes e apropriadas, e apresenta achados objetivos 
e contextualizados;

03.07 - a matriz de achados segue o modelo do TCE/BA e 
contempla os principais achados fundamentados na documentação 
da auditoria;

03.08 - a matriz de responsabilização segue o modelo do TCE/BA 
e contempla os principais achados;

03.09 - todas as recomendações de auditoria foram escritas de 
forma clara e concisa e são dirigidas aos responsáveis pelo seu 
cumprimento.

04 - Análise final

Ao revisarem a documentação de auditoria, o auditor, o líder e 
o gerente devem verificar se: S N N/A

04.01 - está referenciada de modo a ser entendida a sua lógica;

04.02 - foram utilizadas folhas subsidiárias, quando necessário;

04.03 - foram utilizados os tiques necessários para registro das 
análises efetuadas;

04.04 - foram incluídos os anexos necessários à execução do 
trabalho, bem como sua análise em folha mestra e/ou subsidiária, 
devidamente referenciada;

04.05 - foi estabelecida comunicação ao longo do processo e 
indicado o status de atendimento de todas as solicitações;

04.06 - foram documentadas questões difíceis ou controversas (ex: 
necessidade de peritos);

04.07 - todas as diferenças de opinião da equipe foram 
documentadas;

04.08 - foi suficientemente detalhada para permitir que um auditor, 
sem nenhum contato prévio com a auditoria, entenda:

04.08.01 - a relação entre o objeto, os critérios, o escopo, a avaliação 
de riscos, a estratégia e o plano de auditoria, e a natureza, período e 
extensão dos resultados dos procedimentos executados;

04.08.02 - as evidências de auditoria obtidas para respaldar a 
conclusão, parecer ou relatório do auditor
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04.08.03 - a linha de raciocínio sobre todos os assuntos significativos, 
além das respectivas conclusões;

04.09 - foi elaborada antes da emissão do relatório, completa 
e suficientemente detalhada, a fim de permitir a um auditor 
experiente identificar qual o trabalho realizado para chegar aos 
achados, conclusões e recomendações da auditoria;

04.10 - considerou a materialidade em todas as fases do processo 
de auditoria
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ANEXO D1

CONCLUSÃO DO GERENTE

Declaro que os trabalhos realizados pela equipe de auditoria foram conduzidos de acordo 
com as Normas Brasileiras de Auditoria Governamental (NBASP), tendo sido adotados os 
procedimentos de controle necessários a fim de assegurar que esta auditoria tenha o nível 
de qualidade consistentemente elevado.

ou 

Declaro que os trabalhos realizados pela equipe de auditoria foram conduzidos de acordo 
com as Normas Brasileiras de Auditoria Governamental (NBASP), tendo sido adotados os 
procedimentos de controle necessários a fim de assegurar que esta auditoria tenha o nível 
de qualidade consistentemente elevado, exceto quanto:

Assinatura eletrônica do gerente de auditoria

1 Documento extraído do Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA).
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Auditoria
Interna

Guia de
Orientações
Técnicas e

Procedimentos

MISSÃO

Exercer com efetividade o controle 
externo da gestão pública, em 
benefício da sociedade.

VISÃO: 

DESAFIO 7 + 
Melhorar os resultados para a 
sociedade, alcançando a nota 7 em 
pesquisa de opinião, além de ter 
implementadas, pelos jurisdiciona-
dos, ao  menos 70% das recomen-
dações e determinações seleciona-
das para monitoramento.

VALORES

O CIDADÃO é o nosso foco.
INDEPENDÊNCIA no exercício do 
controle externo.
CELERIDADE E EFICÁCIA devem 
andar juntas.
COMPORTAMENTO ÉTICO: me-
lhor o exemplo do que o discurso.
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIO-
NAL é uma busca permanente.
TRANSPARÊNCIA é essencial.
COMPROMETIMENTO: nós faze-
mos o Tribunal de Contas.

Auditoria Interna
Guia de Orientações

Técnicas e Procedimentos

A Lei Estadual nº 13.192, de 
06/11/2014, em seu art. 1º, § 16, 
definiu a Auditoria Interna (AUDIT) 
do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia como órgão de assesso-
ramento ao Gabinete da Presidên-
cia, competindo-lhe a realização 
de atividades de auditoria de 
natureza orçamentária, financei-
ra, patrimonial e operacional no 
âmbito dos serviços técnicos e 
administrativos do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia.

A Resolução Normativa nº 126, de 
23/10/2018, do TCE/BA, que 
dispõe sobre a estrutura, compe-
tências e funcionamento dos 
órgãos técnicos e administrativos 
e atribuições de cargos do Tribu-
nal de Contas do Estado da Bahia, 
fixou, em seu art. 38, as competên-
cias da Auditoria Interna.

A AUDIT realiza suas auditorias 
internas seguindo as orientações 
técnicas emitidas pela Organiza-
ção Internacional de Entidades de 
Fiscalização Superior (INTOSAI), 
pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e 
pela Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil 
(ATRICON).

Avenida 4, Plataforma 5, nº 495
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves

Centro Administrativo da Bahia (CAB)
Salvador /BA – CEP 41.745-002

Ouvidoria: 0800 284-3115
www.tce.ba.gov.br

Este documento foi confeccionado
em papel 100% reciclado.
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