
Manual da
Auditoria 

Interna





MANUAL DA
AUDITORIA INTERNA

Salvador/BA
2017



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA (TCE/BA)

COPYRIGHT©2017 TCE/BA
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, nº 495, Plataforma 5, Avenida 4, Centro 
Administrativo da Bahia (CAB), Salvador /BA – CEP 41.745-002
Tel.: (71) 3115-4407 
Versão eletrônica disponível em: www.tce.ba.gov.br
Permite-se a reprodução desta publicação, em parte ou no todo, sem alteração 
do conteúdo, desde que citada a fonte e sem fins comerciais.

B151        Bahia. Tribunal de Contas do Estado.

  Manual da auditoria interna./Tribunal de Contas do Estado da Bahia  
 (TCE/BA). Salvador: TCE/BA, 2017. 

  152 p.

 1. Controle Externo. 2. Auditoria Interna – Manual. 3.  
 Tribunal de Contas do Estado da Bahia. I. Título. 
                   CDU 336.148 (813.8)



EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL
Auditoria Interna
Daniel Gomes Arruda
Ana Cristina Carvalho Escardó
Marileide Raimunda Cerqueira da Silva

Assessoria de Comunicação 
Antonio Marcos Cerqueira Navarro 
Bianca de Brito Alves

Gerência de Biblioteca e Documentação
Neuza Adorno Farias
Ane Gleide da Conceição de Araújo 
Edson Silva Santos

Estagiários
Igor dos Santos Pereira
Paulo Costa dos Santos Júnior 
Tarcísio de Souza Figueredo
Valdilene dos Santos Neves 

Revisão Gramatical
Vera Rollemberg

Revisão Final
Daniel Gomes Arruda
Cláudia Maria Rocha Colavolpe da Silva
Gonçalo de Amarante Santos Queiroz
Antonio Marcos Cerqueira Navarro
Marileide Raimunda Cerqueira da Silva
Ane Gleide da Conceição de Araújo

Normalização
Denilze Alencar Sacramento



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

TRIBUNAL PLENO
Cons. Inaldo da Paixão Santos Araújo – Presidente
Cons. Gildásio Penedo Cavalcante de Albuquerque Filho – Vice-Presidente
Cons. Antonio Honorato de Castro Neto – Corregedor
Cons. Pedro Henrique Lino de Souza 
Consa. Carolina Matos Alves Costa 
Cons. João Evilásio Vasconcelos Bonfim 
Cons. Marcus Vinícius de Barros Presídio 

PRIMEIRA CÂMARA 
Cons. Marcus Vinícius de Barros Presídio – Presidente 
Cons. Antonio Honorato de Castro Neto 
Consa. Carolina Matos Alves Costa 

SEGUNDA CÂMARA 
Cons. Pedro Henrique Lino de Souza – Presidente 
Cons. Gildásio Penedo Cavalcanti de Albuquerque Filho 
Cons. João Evilásio Vasconcelos Bonfim 

SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS
Almir Pereira da Silva 
Aloisio Medrado Santos
Ivonete Dionizio de Lima 
Josué Lima de França
Maria do Carmo Galvão do Amaral
Sérgio Spector

MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/ BA
Danilo Ferreira Andrade – Procurador-Geral 

NÚCLEO DE ATUAÇÃO DA PGE JUNTO AO TCE/BA
Patrícia Saback – Procuradora Assistente



ÓRGÃOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

Superintendência Técnica 
José Raimundo Bastos de Aguiar 

Secretaria Geral 
Luciano Chaves de Farias

Diretoria Administrativa 
Veralucia Oliveira Lima 

Gabinete da Presidência 
Cláudia Maria Rocha Colavolpe da Silva 

Diretoria de Gestão Estratégica 
Ivonete Dionizio de Lima

Ouvidoria 
Paulo Sérgio Pacheco de Figueiredo

Assessoria Técnico Jurídica 
Wendel Regis Ramos

Auditoria Interna 
Daniel Gomes Arruda

Coordenação de Contabilidade
Daniela Couto Silva Gomes 

Coordenação de Recursos Humanos 
Rusdelon Franco Lima

Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa
Denilze Alencar Sacramento

Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria 
Edmilson Santos Galiza 

Assessoria de Comunicação
Antonio Marcos Cerqueira Navarro

Gerência de Biblioteca e Documentação
Neuza Adorno Farias

Coordenadorias de Controle Externo 
Jucival Santana de Souza (1ª CCE)
Márcia da Silva Sampaio Cerqueira (2ª CCE)
Yuri Moisés Martins Alves (3ª CCE)
Antônio Luiz Carneiro (4ª CCE)
Gonçalo de Amarante Santos Queiroz (5ª CCE)
Maurício Souza Ferreira (6ª CCE)
Marcos André Sampaio de Matos (7ª CCE)





SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ........................................................................................ 13

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................... 15

2 JUSTIFICATIVA ........................................................................................ 16

3 OBJETIVOS ............................................................................................... 18

4 ORGANIZAÇÃO, COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES ......................... 20
4.1 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA AUDIT ........................................ 20
4.2 COMPETÊNCIAS DA AUDITORIA INTERNA ...................................... 22
4.3 ATRIBUIÇÕES DA AUDITORIA INTERNA ........................................... 25
4.4 ATRIBUIÇÕES DOS AUDITORES INTERNOS ...................................... 28
4.5 RESPONSABILIDADES DAS UNIDADES 
TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS ................................................................. 31
4.6 ÁREAS DE ATUAÇÃO ................................................................................. 32
4.7 TRABALHO ANUAL OBRIGATÓRIO ...................................................... 34
4.8 ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA ............................................ 35
4.9 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO .................................. 36
4.10 INSPEÇÃO ESPECIAL ................................................................................ 37
4.11 DILIGÊNCIAS .............................................................................................. 38

5 CONTROLE INTERNO ............................................................................ 40
5.1 PRINCÍPIOS E CONCEITOS DE CONTROLE INTERNO ................... 40

6 PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E COMUNICAÇÃO/RELATÓRIO ..... 49
6.1 PLANEJAMENTO DA AUDITORIA ......................................................... 49
6.2 PLANO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL ....................................... 50
6.3 PLANO DE TRABALHO ANUAL DA AUDIT ......................................... 51
6.4 MATERIALIDADE, RELEVÂNCIA E RISCO ........................................... 52
6.5 AVALIAÇÃO DE RISCOS ............................................................................ 54
6.6 PROGRAMA DE AUDITORIA ................................................................... 56
6.7 PAPÉIS DE TRABALHO .............................................................................. 58
6.8 PASTA DE TRABALHO PERMANENTE .................................................. 60
6.9 AMOSTRAGEM............................................................................................. 62
6.10 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO .................. 66



7 EXAME DE AUDITORIA ......................................................................... 67
7.1 EXAME DA AUDITORIA INTERNA ........................................................ 67
7.2 TIPOS DE AUDITORIA ............................................................................... 69
7.3 TÉCNICAS DE AUDITORIA ...................................................................... 72
7.4 PROCEDIMENTO DE AUDITORIA ......................................................... 75
7.5 PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ........................................................ 77
7.6 PROVAS E EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA.............................................. 79
7.7 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROVAS E 
EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA ........................................................................ 80

8 COMUNICAÇÃO E RELATÓRIOS .......................................................... 83
8.1 RELATÓRIOS DA AUDITORIA INTERNA ............................................. 83
8.2 ATRIBUTOS DE QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES .......................... 87
8.3 AUDIÊNCIA E OPINIÃO DO AUDITADO ............................................. 88
8.4 NOTA TÉCNICA DA AUDITORIA INTERNA ....................................... 91
8.5 MONITORAMENTO E CARTA DE RECOMENDAÇÕES .................... 91
8.6 NÃO CONFORMIDADE ............................................................................. 93
8.7 ERROS E OMISSÕES .................................................................................... 94
8.8 ACEITAÇÃO DO RISCO ............................................................................. 95
8.9 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDIT ............................. 96

9 CONTROLE DE QUALIDADE ................................................................. 97

10 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO ................... 100

11 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA 
  DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO .............................................. 105

12 AUDITORIA DE NATUREZA OPERACIONAL .................................. 109
12.1 CONCEITOS ..............................................................................................109
12.2 MATRIZ DE PLANEJAMENTO DE AVALIAÇÃO 
DE NATUREZA OPERACIONAL...................................................................111
12.3 CRITÉRIOS BÁSICOS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL ........113

13 PONTOS DE CONTROLE PARA OS PROGRAMAS 
 DE AUDITORIA ..................................................................................... 115

13.1 AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLE INTERNO  ............115
13.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL .......116
13.3 LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS .....................................119
13.4 DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES .........123



13.5 CONTRATAÇÃO E GASTO COM PESSOAL ......................................125
13.6 DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS ............................................................129
13.7 BENS PATRIMONIAIS .............................................................................130
13.8 BENS EM ALMOXARIFADO .................................................................131
13.9 VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS ..............................................................132
13.10 DESEMPENHO OPERACIONAL .........................................................133
13.11 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ............................................................136

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................... 143





13

APRESENTAÇÃO

A importância das auditorias nas atividades de controle é histórica, democrática 
e essencial para o aprimoramento da Administração Pública. A auditoria interna 
no âmbito dos Tribunais de Contas é uma exigência constitucional e uma prática 
internacional em países nos quais prevalece o Estado Democrático de Direito. 
Ela tem como função principal avaliar o processo de gestão quanto aos aspectos 
técnicos e administrativos, tais como governança corporativa, gestão de riscos e 
procedimentos de aderência às normas regulatórias e aos programas institucionais, 
além de indicar os eventuais desvios e vulnerabilidades aos quais os órgãos estão 
sujeitos e recomendar ações corretivas.

Normas e orientações profissionais são essenciais para a credibilidade, a qualidade 
e o profissionalismo da auditoria do setor público. Partindo desse contexto, este 
Manual de auditoria interna refere-se aos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria 
Interna (Audit) do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) e tem por 
finalidade apresentar conceitos e definir procedimentos técnicos, objetivando 
disciplinar suas operações e rotinas, com ênfase nos aspectos relacionados com 
planejamento, execução, comunicação, relatórios e resultados dos trabalhos, bem 
como trazer alguns princípios, diretrizes, conceitos e medidas de prevenção e 
ações corretivas. Visa, sobretudo, a contribuir para um melhor desempenho e 
uniformidade nas ações de controle interno desenvolvidas pelo Tribunal. Ele é 
o resultado de pesquisas e da coleta de um conjunto de princípios, conceitos e 
técnicas editados por diversos órgãos normativos, nacionais e internacionais, 
sobre o tema no setor público, com destaque para as normas emitidas pela 
Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai). 

O controle externo e o controle interno das contas públicas, complementados 
com o controle social, são elementos fundamentais da Democracia, representam 
o olhar técnico, criterioso e zeloso da sociedade sobre o bom uso de seus 
recursos confiados à Administração Pública. Destaca-se a importância singular 
do controle interno, abordado neste Manual, pois ele se constitui em elemento 
de controle intrínseco a todas as organizações do setor público, incluindo os 
Tribunais de Contas que devem fiscalizá-lo e praticá-lo.
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Não se pretende, com esta publicação, esgotar assuntos, tampouco fechá-los à 
inserção de novos entendimentos técnicos e rotinas de trabalho que venham a 
ser implementados. Dessa forma, este Manual, por seu caráter dinâmico, estará 
passível de permanentes atualizações como prática de inovação e qualidade.

Com esta publicação, os servidores desta “Casa de Auditoria” e o controle social 
contarão com mais uma ferramenta de trabalho na nobre missão de zelar pelo 
bom uso dos recursos públicos em benefício da sociedade baiana.

Conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia
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1 INTRODUÇÃO

Este Manual de auditoria interna foi elaborado seguindo os padrões profissionais 
de auditoria interna aplicados ao setor público estabelecidos pela Organização 
Internacional de Entidades de Fiscalização Superior (INTOSAI), pelo Comitê de 
Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (COSO) e pelo Instituto 
dos Auditores Internos (IIA). Contudo, não reproduz o texto integral desses 
padrões, nem substitui a sua leitura. Como todo manual, ele visa à simplificação 
da aplicação dos padrões por meio de orientações teóricas, conceituais e práticas. 
Nesse sentido, foram também incluídas orientações técnicas constantes de 
manuais editados por instituições públicas como o Ministério da Transparência 
e Controladoria Geral da União (CGU), o Tribunal de Contas da União (TCU), 
a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), dentre outros.

Portanto, este Manual reúne o conjunto de técnicas profissionais que visam a 
avaliar, por meio de amostragem, a gestão institucional do Tribunal Contas do 
Estado da Bahia (TCE/BA), dos seus processos e resultados gerenciais, mediante 
a confrontação entre uma situação encontrada e um determinado critério 
técnico, operacional ou normativo, tendo como critérios a materialidade, a 
relevâncias e a avaliação de risco. Trata-se de um importante componente de 
controle das organizações públicas na busca da melhor aplicação dos recursos do 
contribuinte, atuando não só para corrigir os desperdícios, as impropriedades, 
as disfunções, a negligência e a omissão, mas, principalmente, para antecipar-se 
a essas deficiências, buscando assegurar os resultados preestabelecidos, além de 
destacar os impactos e os benefícios sociais advindos, em especial, sob o princípio 
da equidade, vinculado aos normativos de justiça e cidadania.

Os auditores internos e o corpo técnico e administrativo do TCE/BA deverão 
observar, no desempenho de suas funções, os aspectos técnicos, os procedimentos 
e as normas de conduta propostos neste Manual, os quais se baseiam tanto 
no ordenamento jurídico nacional, quanto em boas práticas de gestão e de 
governança adotadas e recomendadas internacionalmente.

Por fim, a Audit deverá rever este Manual periodicamente e proceder à sua 
atualização, sempre que necessário. Para tanto, seu titular formalizará proposta 
à Presidência do TCE/BA, que informará a decisão ao Plenário.
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2 JUSTIFICATIVA

Os Tribunais de Contas estão obrigados a desenvolver normas específicas, 
manuais ou guias para orientar os trabalhos de auditoria interna ou de outras 
atividades pertinentes às suas atividades institucionais. Essa competência está 
definida na “NBASP1 40 − Controle de qualidade das auditorias realizadas pelos 
Tribunais de Contas”, especificamente ao tratar do “Princípio 11 − Busca de 
excelência e de qualidade dos serviços”.

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) é copartícipe no Projeto 
Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC) e na aplicação do Marco 
de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), que objetivam 
verificar o desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil em observância às 
boas práticas internacionais de auditoria pública e às diretrizes estabelecidas pela 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

Conforme avaliação QMMD-TC/QATC2, realizada no âmbito do TCE/BA, em 
2015, foi recomendado o cumprimento das disposições da Resolução Atricon nº 
04/2014 − Controle interno: instrumento de eficiência dos Tribunais de Contas, 
especificamente da Diretriz 27, que estabelece responsabilidades, atribuições, 
competências e prerrogativas de normatização da estruturação do Sistema de 
Controle Interno dos Tribunais de Contas. O relatório concluiu, entre outras, 
com as recomendações que seguem:

 (a) Competências do Presidente do Tribunal de Contas:

• propor criação e regulamentação do funcionamento do Sistema de 
Controle Interno;

• supervisionar o processo de normatização das rotinas e dos 
procedimentos de controle dos processos de trabalho do Tribunal.

1 Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP). 
2 Quadro de Marco de Medição de Desempenho – Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (MMD-TC). 
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Assim, conforme essas recomendações, este Manual insere-se no âmbito das 
competências e das prerrogativas de normatização e estruturação do Sistema 
de Controle Interno do TCE/BA e se destina à orientação técnica das atividades 
da sua unidade de Auditoria Interna, quanto ao monitoramento preventivo e 
corretivo aplicáveis aos seus serviços técnicos e administrativos, bem como ao 
cumprimento da normatização das rotinas e dos procedimentos de controle dos 
seus processos de trabalho.
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3 OBJETIVOS

Como diretrizes profissionais, os auditores internos do setor público 
devem se orientar pelas Diretrizes para as Normas de Controle Interno do 
Setor Público (INTOSAI GOV 9100) e pelo Código de Ética da INTOSAI. 
Adicionalmente, 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 objetivos das orientações técnicas e conceitos constantes neste Manual, em 
termos gerais, visam a:

 a) Estabelecer diretrizes técnicas e procedimentos de auditoria aplicados ao 
Sistema de Controle Interno do TCE/BA, compatíveis com os princípios e 
normas de Administração Pública e de controle interno aplicado ao setor 
público.

 b) Definir normas de referência para estruturação, funcionamento e atividades 
da Audit no âmbito do Sistema de Controle Interno do TCE/BA.

 c) Promover ações destinadas ao efetivo funcionamento do Sistema de 
Controle Interno do TCE/BA, em observância aos princípios e normas de 
controle interno aplicados ao setor público.

 d) Desenvolver as atividades da Audit à luz dos princípios da boa governança 
e da prevenção de riscos, contribuindo para a melhoria da qualidade da gestão 
pública do TCE/BA.

 e) Propor boas práticas de gestão para o fortalecimento institucional do 
TCE/BA, em obediência ao princípio de Administração Pública, assegurando 
a efetividade do controle externo como instrumento indispensável à cidadania.

 f) Orientar as ações, operações, processos e procedimentos administrativos 
sob sua responsabilidade estabelecidos no planejamento estratégico 
institucional.

 g) Fortalecer a gestão, oferecendo julgamentos imparciais, com independência e 
objetividade, no intuito de agregar valor aos processos de trabalho, contribuindo 
para o cumprimento das metas preestabelecidas, a execução dos programas 
de governo e do orçamento anual do TCE/BA, a comprovação da aderência 
aos normativos internos e à avaliação dos resultados, consubstanciados em 
indicadores de desempenho quanto à economicidade, eficiência, eficácia, 
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efetividade e equidade da gestão, nos termos do IIA3 nº 1100-1, relativamente 
às variáveis tempo, custo, quantidade, qualidade e acesso.

 h) Desenvolver, permanentemente, a gestão de riscos operacionais e de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), dos controles internos 
administrativos e contábeis e do processo de governança corporativa, 
proporcionando uma razoável segurança de que tais processos funcionem 
de acordo com o planejado, emitindo recomendações para a melhoria das 
operações da Administração, quanto aos princípios de economicidade, 
eficiência, eficácia, efetividade e equidade do desempenho organizacional, 
nos termos da IIA nº 2100-1.

3 The Institute of Internal Auditors (IIA) – O Instituto dos Auditores Internos, tradução do Inglês. 
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4  ORGANIZAÇÃO, COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES

4.1 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA AUDIT

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) deve adotar as 
Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público, desenvolvidas 
pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), que são compatíveis com as recomendações do Anexo Único da 
Resolução ATRICON nº 04/2014 da Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (ATRICON), cujas diretrizes e normas de referência são 
destinadas a orientar a atuação dos Tribunais de Contas na estruturação e 
funcionamento dos seus Sistemas de Controle Interno, no âmbito do Marco 
de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) do Projeto 
Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil (QATC). (BAHIA. 
TCE/BA. Resolução nº 117/2017)

4.1.1 O mandato do chefe da Auditoria Interna, que será de 2 (dois) anos, não 
poderá ser renovado para o período imediatamente subsequente e 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.4

4.1.2 A Audit será composta por servidores do quadro permanente de seu grupo 
funcional de Atividades Controladoras do TCE/BA em quantidade suficiente, 
com competência técnica, independência e autonomia profissional em relação 
às unidades controladas, necessárias à execução do Plano de Trabalho Anual de 
Auditoria Interna.5

4 BAHIA. Lei nº 13.192, de 06 de novembro de 2014. Dispõe sobre a criação, transformação e extinção de cargos e funções, 
a fixação dos vencimentos do quadro de pessoal do Tribunal de Contas, a reestruturação dos 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 e dá outras providências. Disponível em: <http://www.legislabahia.ba.gov.br/verdoc.
php?id=81951>. Acesso em: 19 out. 2017.

5 ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL. Resolução nº 04, de 06 de agosto de 2014. 
Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon 3302/2014 relacionadas à temática “Controle interno: instrumento de eficiência 
dos Tribunais de Contas”, integrante do Anexo Único. Disponível em: <http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2014/08/
ResolucaoAtricon_04-2014_DCE3202_SCITCs.pdf>. Acesso em: 06 set. 2017.
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4.1.3 A composição da equipe técnica da Audit deve primar pela competência 
e pela qualificação dos servidores, considerando-se os critérios apropriados de 
formação e experiência em auditoria e de natureza multidisciplinar do trabalho.

4.1.4 Os auditores internos devem desenvolver, exclusivamente, atividades 
próprias de controle e auditoria interna, em observância ao princípio da 
segregação de funções e independência.

4.1.5 As atividades da Audit, em suas relações com as unidades auditadas e seus 
respectivos responsáveis, devem pautar-se, no mínimo, nos seguintes princípios 
de Administração Pública:

I − Os atos administrativos emanados dos agentes públicos do TCE/BA obedecerão 
aos princípios da 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.

II − Somente a lei poderá condicionar o exercício de direito, impor dever, prever 
infração ou prescrever sanção.

III − A Administração respeitará padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, 
procedendo, na relação com os administrados, com lealdade, correção e 
coerência, sem abuso das prerrogativas especiais que lhe são reconhecidas.

IV − A Administração zelará pela celeridade dos processos administrativos, de 
suas operações e rotinas, ordenando e promovendo o que for necessário ao seu 
andamento e à sua justa e oportuna decisão, sem prejuízo da estrita observância 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

V − As decisões administrativas que colidam com direitos subjetivos dos 
administrados devem guardar adequação entre meios e fins, vedada a imposição 
de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 
necessárias ao atendimento do interesse público.

VI − A Administração não poderá privilegiar, beneficiar, prejudicar ou privar de 
qualquer direito o administrado, em razão de gênero, raça, cor, língua, religião, 
convicção política ou ideológica, nível de escolaridade, situação econômica ou 
condição social, ressalvadas as situações previstas em lei.
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VII − A norma administrativa será interpretada da forma que melhor garanta o 
atendimento ao fim público a que se dirige, sendo vedada a aplicação retroativa 
de nova interpretação para os atos já publicados.

VIII − A Administração verificará os fatos que motivam a decisão nos processos 
administrativos, cabendo ao órgão responsável adotar as medidas instrutórias 
pertinentes, ainda que não requeridas pelo postulante.

IX − O processo administrativo adotará formas simples e suficientes para propiciar 
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos do administrado.

X − O agente público deverá ressarcir o dano que, por ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, causou ao Erário, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas 
em lei, mediante prévio processo administrativo disciplinar ou sancionatório, em 
que lhe seja garantido o exercício da ampla defesa e do contraditório.

XI − O ressarcimento mediante prestação pecuniária pressupõe que o dano seja 
passível de apuração objetiva.

XII − Na determinação dos valores em razão de perda, avarias ou deterioração 
de bem, apurados por auditoria, deverão ser utilizados critérios de aferição de 
preço de mercado, preferencialmente por meio de cotação com fornecedores e 
de consulta ao registro de preços, da forma prevista em regulamento.

4.2 COMPETÊNCIAS DA AUDITORIA INTERNA

À Auditoria Interna, órgão de assessoramento ao Gabinete da Presidência, 
compete realizar as atividades de auditoria de natureza orçamentária, 
financeira, patrimonial e operacional no âmbito dos serviços técnicos 
e administrativos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, sendo as 
competências do seu titular estabelecidas em Resolução do Tribunal Pleno. 
(BAHIA. Lei nº 13.192/2014, art. 1º, § 16)

4.2.1 Compete à Auditoria Interna do TCE/BA:

I − comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, 
à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira, operacional e 
patrimonial das unidades que compõem a estrutura do TCE/BA;
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II − avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;

III − apoiar os órgãos de controle externo;

IV − dar conhecimento ao Gabinete da Presidência das irregularidades e 
ilegalidades verificadas no processo auditorial;

V − preparar e revisar os relatórios de auditoria, submetendo suas minutas ao 
Gabinete da Presidência;

VI − acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle 
Interno em todos os seus níveis e extensão;

VII − realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de 
avaliação da política de gerenciamento de riscos;

VIII − acompanhar e avaliar as providências adotadas pela Administração diante 
de danos causados ao Erário constantes de relatórios de auditoria;

IX − acompanhar a execução orçamentária e financeira quanto aos princípios 
constitucionais e legais;

X − avaliar a observância, pelas unidades do sistema de controle interno, dos 
procedimentos, das normas e regras estabelecidas pela legislação pertinente;

XI − elaborar parecer sobre as contas anuais do Tribunal e suas demonstrações 
contábeis e fiscais;

XII − opinar acerca do relatório de gestão fiscal emitido pelo Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 
101/2000);

XIII − revisar e emitir parecer acerca de processos de tomadas de contas especiais;

XIV − orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno 
na aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos 
de controle;

XV − monitorar o cumprimento de recomendações e de determinações dos órgãos 
de controle externo, de determinações do Plenário ou do conselheiro-presidente;
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XVI − zelar pela qualidade e pela efetividade do Sistema de Controle Interno do 
TCE/BA.

4.2.2 Na forma de assessoramento e consultoria interna, a Audit deve atuar no 
intuito de agregar valor à gestão e melhorar as operações técnicas e administrativas 
do TCE/BA, propondo ações preventivas e corretivas, de forma a assistir a 
Administração na consecução de seus objetivos estratégicos institucionais, 
mediante abordagem sistematizada e disciplinada neste Manual de auditoria 
interna com ênfase na avaliação da gestão de riscos operacionais e de tecnologia 
da informação, dos controles internos administrativos e contábeis e do processo 
de governança corporativa.6

4.2.3 A Audit, no âmbito de sua competência e no desenvolvimento de seus 
trabalhos:

 a) requisitará às unidades técnicas e administrativas as informações e os 
documentos que julgue necessários;

 b) indicará ao conselheiro-presidente, a qualquer tempo, as medidas 
necessárias ao esclarecimento e à correção de todos e quaisquer atos relativos à 
administração financeira, orçamentária, patrimonial, operacional e de pessoal;

 c) procederá às inspeções, pesquisas e verificações que considerar necessárias, 
observando a programação de trabalho aprovada anualmente ou por 
determinação do conselheiro-presidente;

 d) expedirá parecer nos procedimentos administrativos de sua competência 
técnica-auditorial, requisitando informações e documentos para instruí-los.

4.2.4 No desempenho de suas auditorias, inspeções, pesquisas e consultas 
constantes do Plano de Trabalho Anual da Auditoria Interna, nenhum documento 
ou informação, ainda que computadorizado, poderá ser sonegado, sob qualquer 
pretexto, ao chefe da Auditoria Interna ou aos auditores internos.

4.2.5 A falta e o retardamento injustificado do cumprimento das solicitações 
da Auditoria Interna implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa, 
considerando-se as atribuições regimentais das unidades técnicas e administrativas.

6 BRASIL. Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Manual de auditoria interna. 2ª versão, 2008. Disponível em: 
<http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/12_07_18_11_17_37_manual_de_auditoria_interna.pdf>. Acesso em: 
06 jun. 2017.
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4.2.6 Em caso de descumprimento, pelas unidades do TCE/BA, das solicitações 
de informações ou de documentos emitidos pelos auditores internos, o chefe da 
Auditoria Interna comunicará o fato ao conselheiro-presidente para as medidas 
cabíveis.

4.2.7 A Audit deve abarcar, em suas auditorias, além das áreas contábil e 
financeira:

 a) os planos da organização e todos os métodos usados para proteger seus 
ativos, verificar a exatidão e a fidedignidade de suas informações contábeis, 
financeiras, administrativas e operacionais;

 b) a promoção da eficiência, da eficácia e da efetividade de suas operações, 
processos e atividades;

 c) o estímulo à observância de normas legais, diretrizes e programas 
institucionais do TCE/BA; e

 d) o estímulo à observância de princípios e normas de Administração Pública, 
bem como aqueles aplicados ao Sistema de Controle Interno do setor público.

 
4.3 ATRIBUIÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

A auditoria interna deve ser uma atividade independente, de segurança 
objetiva e de caráter consultivo, que agregue valor e melhore o funcionamento 
da organização. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle interno 
do setor público, 2007)

4.3.1 O controle interno, por meio da auditoria interna, 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.

4.3.2 As auditorias, inclusive as inspeções, serão realizadas pela Auditoria Interna 
nos termos do disposto no Título V do Capítulo III, do Regimento Interno do 
Tribunal de Contas, sobre os fatos e atos administrativos de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, matéria de pessoal, situações 
organizacionais anômalas e desempenho das unidades técnicas e administrativas 
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do TCE/BA, inclusive quanto aos resultados da execução do Plano Operacional 
Anual (POA).

4.3.3 As atribuições da Auditoria Interna devem ser desenvolvidas em 
observância:

I − às normas que tratam do Sistema de Controle Interno do setor público 
na Constituição Federal e na Estadual, bem como às disposições que lhes são 
pertinentes estabelecidas na legislação básica do TCE/BA, em seu Regimento 
Interno, resoluções normativas e atos administrativos; e

II − às Normas Brasileiras de Auditoria Governamental (NAGs), cuja adesão pelo 
TCE/BA tornou-se obrigatória pela Resolução nº 53/2011.

4.3.4 São atribuições da Auditoria Interna do TCE/BA:

I − Realizar os trabalhos de auditoria interna com base no exame objetivo, 
independente, isento da emissão de juízos pessoais imotivados, das operações 
orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais, objetivando a emissão 
de opinião acerca da regularidade das suas operações e do cumprimento 
do seu programa de trabalho, sob os critérios da legalidade, legitimidade, 
economicidade e razoabilidade, tendo em vista a eficiência e a efetividade da 
organização.

II − Verificar e opinar sobre contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou 
guarda de bens e valores e de todos aqueles que derem causa à perda, subtração 
ou danos de bens e valores de propriedade do TCE/BA.

III − Examinar os contratos e convênios firmados pelo Tribunal com entidades 
públicas ou privadas, para ações de cooperação, prestação de serviços, execução 
de obras e fornecimento de materiais.

IV − Testar os instrumentos e os sistemas de guarda e conservação dos bens 
patrimoniais sob responsabilidade das unidades técnicas e administrativas.

V − Examinar os atos de gestão com base nos registros contábeis e na 
documentação comprobatória das operações, com o objetivo de verificar a 
exatidão, a regularidade das contas e de comprovar a eficiência, a eficácia e a 
efetividade na aplicação dos recursos disponíveis.
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VI − Analisar e avaliar os procedimentos contábeis adotados nos registros de 
receitas e despesas do TCE/BA, com o objetivo de opinar sobre a qualidade e 
a fidedignidade das informações prestadas em suas demonstrações contábeis 
e fiscais.

VII − Analisar e avaliar os controles internos adotados institucionalmente, 
visando a garantir a eficiência e a efetividade dos respectivos controles mantidos 
por suas unidades.

VIII − Atuar com base no planejamento anual dos trabalhos da unidade.

IX − Acompanhar e avaliar os trabalhos realizados pelas unidades técnicas 
e administrativas do órgão, buscando soluções para as eventuais falhas, 
impropriedades ou irregularidades constatadas.

X − Desenvolver exclusivamente atividades de controle e de auditoria interna, 
em observância ao princípio da segregação de funções.

XI − Realizar auditorias internas periódicas de avaliação dos controles internos 
dos processos de trabalho das unidades técnicas e administrativas do órgão.

XII − Acessar de forma irrestrita os documentos e as informações necessárias à 
realização das atividades de auditoria interna.

XIII − Manter independência técnica e autonomia profissional em relação 
às unidades controladas quanto à programação e quanto à execução de seus 
trabalhos.

XIV − Promover e incentivar o desenvolvimento contínuo dos auditores internos 
e demais servidores do órgão.

XV − Manter atualização normativa das prerrogativas, atribuições e 
responsabilidades dos auditores internos e demais servidores do órgão.
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4.4 ATRIBUIÇÕES DOS AUDITORES INTERNOS

Os auditores internos fornecem regularmente informação sobre o 
funcionamento do controle interno, concentrando atenção especial na 
avaliação do planejamento e operacionalização do controle interno. Eles 
transmitem informações sobre os pontos fortes e pontos fracos, além de 
recomendações para o aperfeiçoamento do controle interno. Todavia, sua 
independência e objetividade devem ser asseguradas. (INTOSAI. Diretrizes 
para as normas de controle interno do setor público, 2007)

4.4.1 O chefe da Auditoria Interna deve, no exercício de suas funções:

I − observar e fazer observar, pelos membros de sua equipe, as normas de auditoria 
governamental, recomendadas pela Organização Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) e adotadas pelo Tribunal, relativas à pessoa 
do auditor, aos trabalhos de campo e à elaboração de relatórios, bem como às 
normas específicas de auditoria interna de aceitação geral no Brasil;

II − observar e fazer observar, pelos membros de sua equipe, os procedimentos 
técnicos e de conduta estabelecidos no Regimento Interno do TCE/BA, 
Título V − Normas de Controle Externo, Capítulo III − Auditoria e Inspeção, 
Seção II − Métodos e Ética do Exercício do Controle Externo, artigos 140 a 147;

III − preparar e revisar o Programa de Auditoria sob sua responsabilidade e 
executar os procedimentos de auditoria;

IV − estabelecer critérios multidisciplinares apropriados, de formação acadêmica, 
comportamentais e experiência mínima de três anos em auditoria governamental, 
com o objetivo de promover o preenchimento de vagas no quadro da Audit.

4.4.2 Os auditores internos devem ter conduta pautada nos princípios da 
Administração Pública e em regras contemplados no presente Manual e no 
Código de Ética dos Membros e Servidores do TCE/BA − Resolução nº 201/2014, 
adotando comportamento ético e zelo profissional.

4.4.3 O servidor na função de auditor interno não poderá desprezar o elemento 
ético e moral de sua conduta, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 
4°, da Constituição Federal de 1988. Assim, não deve decidir somente entre o 
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legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno 
e o inoportuno, mas também entre o ético e o antiético.

4.4.4 Os 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.

4.4.5 A Audit deverá possuir pessoal com conhecimentos multi-interdisciplinares, 
como: contabilidade, administração, economia, finanças públicas, estatística 
e métodos quantitativos, tecnologia da informação, legislação tributária, etc., 
não se exigindo, todavia, de cada auditor interno, a qualificação em todas as 
disciplinas.

4.4.6 O conhecimento multi-interdisciplinar deve considerar o desdobramento 
das atividades da auditoria, no que concerne à avaliação de programas, de 
processos e da gestão administrativa, assim como no que se refere à auditoria 
contábil, orçamentária, patrimonial, financeira e operacional.

4.4.7 A transferência de servidores do Grupo de Atividades Controladoras do 
TCE/BA para o exercício da função de auditor interno deverá ser precedida de 
avaliação detalhada, por parte do chefe da Auditoria Interna, do ponto de vista 
curricular e de perfil exigido para a função.

4.4.8 Na execução de suas atividades, o auditor interno deverá zelar pelo 
cumprimento e pela observância de aspectos comportamentais, tendo como 
referência:7

I − O respeito aos direitos dos envolvidos nos achados de auditoria, notadamente 
no que se refere à preservação da reputação das pessoas e do TCE/BA.

II − A comunicação formal, ao chefe da Auditoria Interna, sobre qualquer ato 
ou fato irregular grave levado ao seu conhecimento que apresente evidência 
concreta de sua veracidade, sob pena de omissão.

III − A cooperação no sentido de agregar o máximo valor ao desenvolvimento 
dos trabalhos em equipe.

7 BRASIL. Conab, 2008.
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IV − Os princípios relevantes na prática da auditoria, ou seja, independência, 
integridade, objetividade, confidencialidade e competência, considerando-se, 
dentre outros, os seguintes aspectos:

 a) comportamento ético: deve ter sempre presente que, na condição de 
servidor público, está obrigado a proteger os interesses da sociedade e respeitar 
as normas de conduta que regem a Administração Pública quanto à moralidade, 
não podendo valer-se da função em benefício próprio ou de terceiros, ficando, 
ainda, obrigado a guardar confidencialidade das informações obtidas, não 
podendo revelá-las a terceiros, salvo com autorização específica da autoridade 
competente ou se houver obrigação legal ou profissional de assim proceder;

 b) independência: manter atitude de independência em relação ao agente 
auditado de modo a assegurar imparcialidade de seu julgamento no exercício 
de suas atividades profissionais, imparcialidade no seu trabalho, assim como 
nos demais aspectos relacionados com a sua atividade profissional;

 c) cautela e zelo profissional: agir com prudência, habilidade e atenção, de 
modo a reduzir ao mínimo a margem de erro, acatando as normas de ética 
profissional, o bom senso em seus atos e recomendações, o cumprimento das 
normas e procedimentos contidos neste Manual e o adequado emprego dos 
procedimentos de aplicação geral ou específica;

 d) autonomia: possuir o domínio do julgamento profissional, pautando-se 
no programa de auditoria de acordo com o estabelecido na ordem de serviço, 
na seleção e na aplicação de procedimentos técnicos e de testes cabíveis e na 
elaboração dos relatórios ou notas técnicas;

 e) imparcialidade: abster-se de intervir em casos nos quais haja conflitos 
de interesses ou pessoais, que possam influenciar a imparcialidade do seu 
trabalho, devendo comunicar o fato ao seu superior imediato;

 f) objetividade: apoiar-se em documentos e evidências concretas que 
permitam convicção sobre a realidade ou a veracidade dos fatos ou situações 
examinadas; a objetividade requer que os auditores não subordinem seu 
julgamento sobre questões auditoriais à opinião de terceiros;

 g) conhecimento técnico e capacidade profissional: possuir, em função 
de sua atuação multidisciplinar, um conjunto de conhecimentos técnicos, 
experiências e capacidade para execução das tarefas a serem executadas, 
envolvendo o processo de gestão e a operacionalização dos programas 
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relacionados com o Tribunal, aspectos econômicos, financeiros, contábeis e 
orçamentários, assim como outras disciplinas necessárias ao fiel cumprimento 
do objetivo do trabalho;

 h) atualização dos conhecimentos técnicos e procedimentos de auditoria: 
manter-se atualizado sobre os conhecimentos técnicos necessários 
ao desenvolvimento dos seus trabalhos, acompanhar a evolução dos 
procedimentos e das práticas internacionais de auditoria aplicáveis ao Sistema 
de Controle Interno do setor público;

 i) cordialidade: princípio básico de relações humanas e, por consequência, 
manutenção de relações cordiais com os auditados; ou seja, ter habilidade 
no trato, verbal e escrito, com pessoas e instituições, respeitando superiores, 
subordinados e pares, bem como aqueles com os quais se relaciona 
profissionalmente.

4.5 RESPONSABILIDADES DAS UNIDADES TÉCNICAS E 
ADMINISTRATIVAS

São as pessoas que realizam o trabalho de controle interno. O controle é 
realizado pelos indivíduos dentro de uma organização, pelo que eles fazem 
e dizem. Consequentemente, o controle interno é efetuado pelas pessoas. As 
pessoas devem conhecer seus papéis, suas responsabilidades e os limites de 
autoridade. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle interno do 
setor público, 2007)

4.5.1 O ambiente organizacional deve favorecer a consciência sobre a efetividade 
dos controles internos, o papel da Auditoria Interna e sua importância para o 
bom desempenho das funções institucionais do TCE/BA. Assim, os responsáveis 
pelas unidades técnicas e administrativas devem:

I − prestar apoio na identificação dos “pontos de controle” inerentes ao sistema 
administrativo no qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no 
estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II − coordenar o processo de elaboração, implementação e atualização do Manual 
de rotinas internas e procedimentos de controle, no qual a unidade atua como 
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responsável pelo sistema administrativo a que está vinculada pelo regimento 
interno;

III − cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do 
Manual de rotinas internas e procedimentos de controle a que sua unidade esteja 
sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

IV − encaminhar à Audit, na forma documental, as situações de irregularidade 
ou ilegalidade que chegarem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros 
meios, juntamente com evidências das apurações;

V − atender às solicitações da Audit quanto a informações, providências e 
recomendações;

VI − comunicar à chefia superior, com cópia para a Audit, as situações de ausência 
de providências para a apuração e/ou a regularização de desconformidades;

VII − promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados com 
os objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da 
respectiva unidade;

VIII − elaborar e executar plano de ação para a correção de falhas e irregularidades 
notificadas pela Audit ou determinadas por ato da Presidência do TCE/BA.

4.6 ÁREAS DE ATUAÇÃO

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. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle 
interno do setor público, 2007)

4.6.1 A área de atuação da Audit abrange todas as unidades técnicas e 
administrativas do TCE/BA, constituindo-se como objetos de exames amostrais. 
Os processos de trabalho são desenvolvidos na instituição, com ênfase para:

I − os sistemas administrativos operacionais e os controles internos administrativos 
e contábeis utilizados na gestão orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, 
operacional e de pessoal;
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II − a execução dos planos, programas, projetos e atividades que envolvam 
aplicação de recursos públicos estaduais;

III − os processos de licitação, inclusive na modalidade pregão, as dispensas e as 
inexigibilidades;

IV − os atos administrativos que tenham como consequência direitos e obrigações 
para o Tribunal;

V − os sistemas eletrônicos de processamento de dados, suas informações de 
entrada e de saída, objetivando constatar a: (a) segurança física do ambiente 
e das instalações do centro de processamento de dados; (b) segurança lógica, 
integridade e confidencialidade dos sistemas de informações desenvolvidos em 
computadores de diversos portes; (c) efetividade dos serviços prestados pela área 
de tecnologia da informação; e (d) eficiência na utilização dos diversos softwares 
e computadores existentes no Tribunal;8 

VI − a verificação do cumprimento das normas internas e da legislação pertinente 
que disciplinam os serviços e as funções institucionais;

VII − os processos de Tomadas de Contas Especiais;

VIII − as iniciativas estratégicas e os indicadores de desempenho constantes 
no mapa do Plano Estratégico e das diretrizes do Plano Operacional Anual do 
Tribunal.

4.6.2 Estão sujeitos à atuação da Audit qualquer unidade técnica e administrativa, 
servidor e/ou agente público que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou 
administrem dinheiros, bens e valores públicos do Tribunal ou pelos quais o órgão 
responda, ou que, em nome dele, assuma obrigações de natureza pecuniária.

4.6.3 Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos 
auditores internos no desempenho de suas atribuições, devendo esses auditores 
guardar o sigilo das informações protegidas legalmente, usando, nos relatórios 
e notas técnicas, apenas informações de caráter consolidado, sendo vedada a 
obtenção de elementos comprobatórios de forma ilícita.9 

8 BRASIL. Conab, 2008.
9 BRASIL. Conab, 2008.
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4.6.4 O auditor interno deve respeitar o valor e a propriedade da informação que 
receber e não divulgá-la sem a devida autorização.

4.6.5 É vedada, a qualquer servidor em exercício na Audit, a extração de cópia 
de relatório de auditoria ou de nota técnica e dos respectivos papéis de trabalho 
(programa de auditoria e elementos comprobatórios), em meio físico ou 
magnético, os quais devem permanecer sob o controle da Audit, estando acessível 
apenas no website do TCE/BA, em local próprio para fim de cumprimento do 
Princípio da Transparência e de Acesso à Informação Pública.

4.7 TRABALHO ANUAL OBRIGATÓRIO

A avaliação do controle interno é essencial para as auditorias de conformidade, 
contábeis e operacionais das EFSs. Elas transmitem seus achados e 
recomendações aos stakeholders interessados internos e externos. (INTOSAI. 
Diretrizes para as normas de controle interno do setor público, 2007)

4.7.1 A Audit realizará, anualmente, trabalhos obrigatórios de auditoria, 
devendo emitir relatórios:

 a)  anual, sobre a Prestação de Contas do TCE/BA e do Fundo de Modernização 
do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (FUNTCE) e suas demonstrações 
contábeis;

 b)  quadrimestrais, sobre o Relatório de Gestão Fiscal do TCE/BA;
 c)  trimestrais, sobre a gestão da Folha de Pagamento de Pessoal;
 d)  a qualquer tempo, sobre Inspeção Especial determinada em ato da 

Presidência do TCE/BA, em prazo nele estabelecido.
4.7.2 Nenhum trabalho de auditoria de cunho ordinário poderá ser empreendido 
sem que haja a respectiva programação de auditoria, devidamente registrada 
nos sistemas de planejamento e de gestão de auditoria do TCE/BA, o Sistema de 
Gerenciamento da Programação, o qual se configura essencial ao ato de auditar, 
definindo-se, no mínimo, as áreas e os pontos de controle de risco em que se 
deva atuar.
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4.8 ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA

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. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de 
controle interno do setor público, 2007)

4.8.1 No cumprimento de sua função de assessoramento à Administração, a 
Audit poderá emitir orientação técnica em matérias relacionadas com o controle 
interno administrativo e contábil das unidades do TCE/BA, como forma de ação 
preventiva e corretiva, visando a aperfeiçoar os controles internos.

4.8.2 As atividades de orientação técnica compreendem, também, a elaboração 
de manuais, guias e cartilhas, podendo, ainda, propor a emissão de orientação, 
interpretação e aplicabilidade de princípios e normas legais de Administração 
Pública aplicadas ao controle interno do setor público, com o objetivo de 
fortalecer o Sistema de Controle Interno do Tribunal.

4.8.3 As orientações técnicas emitidas pela Audit têm natureza eminentemente 
técnica sobre temas relacionados com o Sistema de Controle Interno do Tribunal, 
emitidas pelo chefe da Auditoria Interna, visando a prevenir a recorrência de 
fatos que impliquem riscos à Administração ou por deliberação da Presidência 
do TCE/BA sobre matérias relacionadas.

4.8.4 As orientações técnicas da Audit também visam a atender a diligências e 
consultas deliberadas por ato da Presidência do TCE/BA.
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4.9 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

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 esse motivo, a 
salvaguarda dos recursos tem sido considerada como um objetivo importante 
do controle interno. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle 
interno do setor público, 2007)

4.9.1 A Auditoria Interna deve fiscalizar e acompanhar, no âmbito do TCE/BA, 
os atos de gestão de caráter orçamentário, financeiro, patrimonial, contábil e 
operacional exercidos por suas unidades administrativas, com o objetivo de 
assegurar economicidade, eficiência, legalidade, moralidade e publicidade na 
aplicação do dinheiro público.

4.9.2 A Auditoria Interna deve avaliar, de forma metodológica, por amostragem, 
a implementação, pela Administração, dos meios de controle da arrecadação da 
receita própria e a aplicação de seus recursos previstos em norma legal expressa, 
anualmente, no orçamento do TCE/BA.

4.9.3 A Auditoria Interna deve verificar o fomento de condições para o 
exercício do Controle Social sobre os programas governamentais, contemplados 
com recursos do orçamento do TCE/BA, visando ao fortalecimento do 
controle previsto constitucionalmente, por intermédio da disponibilização de 
informações sobre as atividades e os projetos desenvolvidos, especificamente, 
quanto à avaliação da gestão do Tribunal da execução desses programas.

4.9.4 A Auditoria Interna acompanhará, mediante documentos contábeis e 
procedimentos de auditoria, inclusive de inspeção, a aplicação dos recursos 
financeiros, orçamentários e patrimoniais do TCE/BA pelos seus administradores 
e demais responsáveis, considerando-se os aspectos da legalidade, legitimidade, 
economicidade, razoabilidade e moralidade dos atos e fatos administrativos, 
devendo verificar:

 a)  seu ajustamento às diretrizes estabelecidas pelas normas constitucionais, 
leis, decretos e outros atos normativos pertinentes;
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 b)  seu ajustamento às diretrizes e prioridades do seu Plano Operacional 
Anual;

 c)  seu ajustamento às normas que regem suas atividades técnicas e 
administrativas, visando a evitar danos ao patrimônio e a seus serviços 
prestados ao público;

 d)  a conduta funcional quanto à exação no cumprimento dos seus deveres, 
no respeito às normas legais e técnicas e na observância dos padrões éticos 
compatíveis.

 
4.10 INSPEÇÃO ESPECIAL

Inspeção especial é aquela realizada em caráter extraordinário ou 
concomitante, que tem objetivo específico e escopo bem delimitado, 
quando há indícios de algum elemento indicativo de irregularidade ou 
visa acompanhar despesas orçamentárias e atos de gestão que envolvam 
materialidade, relevância e risco significativo, o que exige uma auditoria mais 
aprofundada e detalhada. (BAHIA, TCE/BA, Audit)

4.10.1 Inspeção é um tipo de auditoria de natureza especial que tem objetivo 
específico e escopo bem delimitado com fins de verificar:

 a)  a omissão no cumprimento de normas legais, de atribuições regimentais, 
de atos da Presidência e de decisões e resoluções do Tribunal;

 b)  denúncias ou representações quanto à legalidade, legitimidade e 
economicidade de atos praticados por qualquer servidor da Administração;

 c)  a falta de comprovação da aplicação de recursos, a ocorrência de desfalque 
ou o desvio de valores e perdas de bens públicos;

 d)  a execução orçamentária e financeira, a realização de processo 
administrativo licitatório, de inexigibilidade e de dispensa, a execução de 
contratos e convênios e atos de pessoal os quais envolvam materialidade, 
relevância e risco significativo; e

 e)  a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que possa 
causar dano ao TCE/BA.
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4.10.2 A Inspeção Especial é um tipo de auditoria de exceção, com objetivo 
especial e de escopo delimitado, que visa a apurar fatos, identificar responsáveis 
e quantificar danos, emitindo-se relatório para subsidiar abertura de processo 
administrativo com fins de obter-se o ressarcimento ao Erário dos prejuízos 
incorridos.

4.10.3 A atuação da Audit nos processos de Inspeção Especial dar-se-á em 
conformidade com princípios e disposições normativas e procedimentos técnicos 
aplicáveis ao Sistema de Controle Interno do setor público e dos Tribunais de 
Contas.

4.10.4 A minuta da Inspeção Especial sobre fraude ou qualquer ato ilegal, 
ilegítimo ou antieconômico que tenha gerado dano ao TCE/BA deverá ser 
submetida ao Gabinete do conselheiro-presidente para análise e revisão.

4.10.5 Não se deve confundir uma Auditoria Inspeção Especial com o 
procedimento de inspeção; aquela é uma auditoria com objetivo especial e escopo 
limitado, sendo que este último compreende o exame de registros contábeis, de 
documentos e de ativos tangíveis, ou seja, é um tipo de evidência auditorial que 
a Inspeção Especial utiliza para se chegar a uma conclusão, à emissão de parecer 
ou nota técnica. Distingue-se, na inspeção, o exame físico de ativos do exame de 
documentos. O exame físico é um meio direto de verificar se um ativo tangível 
realmente existe, sendo um dos tipos de evidência de auditoria.

4.11 DILIGÊNCIAS

As informações financeiras e não financeiras geradas de fontes internas e 
externas, que pertencem ao componente informação e comunicação, do 
sistema de controle interno, são necessárias para administrar as operações, 
emitir relatórios e cumprir com os propósitos de accountability e para cumprir 
com a legislação aplicável. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle 
interno do setor público, 2007)

4.11.1 Diligência, interna ou externa, é o procedimento administrativo que tem 
por objetivo suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas, bem 
como obter informações de natureza saneadora de falhas verificadas em processos 
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administrativos ou contábeis relativas a determinações e recomendações de 
providências a serem adotadas pelas unidades do TCE/BA.

4.11.2 A diligência também visa a obter dados ou informações preliminares 
sobre a procedência de fatos relacionados com denúncias ou com representações 
e a suprir omissões ou a esclarecer pontos duvidosos em documentos e processos 
administrativos.

4.11.3 Diligência saneadora é o procedimento que tem por objetivo complementar 
a instrução de processos administrativos, bem como solicitar, diretamente aos 
responsáveis por unidades, os documentos necessários ao esclarecimento de 
procedimentos licitatórios, contratos, convênios e outros ajustes.

4.11.4 As diligências executadas pela Audit visam a buscar informações e 
esclarecimentos, junto às unidades do Tribunal, sobre as razões que levaram 
à prática irregular de qualquer operação de natureza orçamentária, financeira, 
patrimonial, operacional ou de pessoal, seja ele omissivo seja comissivo, 
executado por agente público, a fim de subsidiar decisões da Administração, 
ou em atendimento a solicitações externas encaminhadas ao Gabinete do 
conselheiro-presidente.

4.11.5 Após a diligência, deverá ser emitida nota técnica sobre os assuntos 
levantados, contendo constatações, conclusões, recomendações e ações 
preventivas e corretivas a serem adotadas.

4.11.6 Quando a diligência tiver a finalidade de verificar in loco processos 
de trabalho, no intuito de desenvolver ou aprimorar operações e rotinas 
institucionais, deverá ser empreendida, preferencialmente, por auditor de 
carreira do quadro permanente de pessoal técnico do TCE/BA.
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5 CONTROLE INTERNO

As normas gerais de auditoria da INTOSAI aplicáveis apenas às EFS 
estabelecem que: os Tribunais de Contas devem adotar diretrizes e 
procedimentos para revisar a eficiência e a efetividade de suas normas e 
procedimentos internos, destacando que: “Convém que as EFSs instituam 
um sistema próprio de auditoria interna, dotado de amplos poderes, para 
ajudá-las a administrar eficazmente suas atividades e a manter a qualidade 
do seu trabalho.” e “A qualidade do trabalho das EFSs pode melhorar com 
o fortalecimento dos seus sistemas de revisão interna e, possivelmente, 
mediante a avaliação independente deste trabalho”. (INTOSAI. Diretrizes 
para as normas de controle interno do setor público, 2007)

 
5.1 PRINCÍPIOS E CONCEITOS DE CONTROLE INTERNO

Nas organizações públicas, princípios, 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. (INTOSAI. Diretrizes para as 
normas de controle interno do setor público, 2007)

 
5.1.1 As atividades desenvolvidas pelo Sistema de Controle Interno do TCE/BA 
devem se pautar pelos seguintes princípios constitucionais e legais: legalidade, 
publicidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia, efetividade, 
impessoalidade, legitimidade e dever de prestar contas. 

5.1.2 A Audit deverá considerar, na verificação dos controles administrativos e 
técnicos do TCE/BA, os seguintes princípios de controle interno:

I − Boa governança: Compreende oito características fundamentais: estado de 
direito, transparência, responsabilidade, orientação por consenso, igualdade e 
inclusividade, eficiência e efetividade e prestação de contas.
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II − Prevenção de riscos: Consiste na antecipação de potenciais perdas. Os riscos 
devem ser avaliados com exatidão, calculando-se a probabilidade dos resultados 
assim como seu impacto.

III − Relação custo-benefício: Consiste na avaliação do custo de um controle 
em relação aos benefícios que ele possa proporcionar.

IV − Controle sobre as transações: É imprescindível estabelecer-se o 
acompanhamento dos fatos contábeis, financeiros e operacionais, objetivando 
que sejam efetuados mediante atos legítimos, relacionados com a finalidade da 
unidade ou da entidade e autorizados por quem de direito. É recomendável a 
utilização de meios eletrônicos para o registro automático das transações.

V − Aderência a diretrizes e normas legais: Deve-se assegurar a observância a 
diretrizes, planos, normas, leis, regulamentos e procedimentos administrativos, 
e que os atos de gestão sejam adotados com legitimidade, relacionados com a 
finalidade da unidade ou da entidade.10

VI − Motivação e autorização dos atos administrativos: A motivação consiste na 
fundamentação, na explicitação dos motivos que conduziram o agente público à 
concretização do ato administrativo; a autorização consiste no ato administrativo 
discricionário, unilateral e precário, mas executado por agente público que tem 
poderes para tal. Pela autorização, o Poder Público torna possível ao pretendente 
a realização de certa atividade.

VII − Limite de acesso aos ativos: Para atingir-se um grau de segurança 
adequado, o acesso aos ativos de uma entidade deve ser limitado ao pessoal 
autorizado. O termo “acesso aos ativos” inclui acesso físico direto e indireto 
por meio de emissão de documento e de assinatura (físicos ou eletrônicos) que 
autorizem o uso, a movimentação ou a disposição dos ativos.

VIII − Contagens físicas independentes: Corresponde à realização de 
contagens físicas de bens e valores, de forma periódica, por intermédio de pessoa 
independente, visando a maximizar o controle físico e a resguardar os ativos da 
entidade.

IX − Comprovações e provas independentes: Os procedimentos referentes a 
determinada atividade devem prever processos de comprovação com obtenção 
10 BRASIL. Conab, 2008.
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de outras fontes de informação independentes da origem da atividade controlada. 
Compreende o controle das operações por meio de métodos de aprovação de 
acordo com as responsabilidades e os riscos envolvidos.

X − Documentação confiável: Corresponde à utilização de documentação hábil 
(física ou eletrônica) para o registro das transações.

XI − Conciliação: Visa a apurar a precisão ou as diferenças existentes entre 
diversas fontes de informação de natureza financeira, visando à manutenção 
equilibrada entre elas e à eliminação tempestiva de possíveis pendências/
diferenças.

XII − Análise comparativa: Compreende a identificação da composição analítica 
dos itens em exame, constantes de demonstrativos e planilhas financeiras, listas 
de inventários, relatórios gerenciais, resumos de dados e informações.

XIII − Supervisão das operações: Consiste em gerenciar concomitantemente 
as operações, os processos e as rotinas, de modo a garantir que todos os 
procedimentos sejam cumpridos de acordo as normas estabelecidas pela 
organização, fazendo com que as operações ocorram conforme o estabelecido.

XIV − Segurança da informação em sistemas de TIC e de ativos físicos: A 
segurança da informação está pautada em três princípios: confidencialidade 
(o acesso à informação deve ser concedido a quem é de direito), integridade 
(propriedade de manter a informação armazenada com todas as suas 
características originais) e disponibilidade (garantia de que a informação esteja 
sempre disponível para uso quando usuários autorizados necessitarem).

XV − Qualificação adequada, treinamento e rodízio de servidores: A 
efetividade dos controles internos administrativos e contábeis está diretamente 
relacionada com a competência, a formação profissional e a integridade pessoal. 
Assim, é imprescindível haver uma política de pessoal que contemple:

 a)  seleção e treinamento: de forma criteriosa e sistematizada, busca melhor 
rendimento e redução de custos;

 b)  rodízio de funções: visa a reduzir e/ou a eliminar possibilidades de 
fraudes e conluios;
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 c)  gozo obrigatório de férias regularmente por servidores: forma de evitar 
a dissimulação de irregularidades e cobertura de fraudes;

 d)  delegação de poderes e definição de responsabilidades: conforme 
previsto em norma ou regulamento, será utilizada como instrumento 
de descentralização administrativa, visando a assegurar maior rapidez e 
objetividade às decisões; oato de delegação deverá indicar, com precisão, 
a autoridade delegante, adelegada e o objeto da delegação, devendo ser 
observado o seguinte:

 i)  existência de estatuto ou regimento e organograma adequados: visa a 
que a definição de autoridade e consequentes responsabilidades sejam claras 
e satisfaçam plenamente as necessidades da organização;

 ii) existência de manuais de procedimentos e rotinas: claramente 
determinados e que considerem as funções de todos os setores do TCE/BA. 
Sugerem clara exposição dos procedimentos internos, possibilitando práticas 
uniformes, normatização e eficiência dos atos que previnem a ocorrência de 
erros e desperdícios; manual de controle interno em que constem as instruções 
operacionais, as normas e os procedimentos adotados na entidade;

 iii) segregação de funções: a estrutura das unidades técnicas e administrativas 
deve prever a separação entre as funções de autorização ou aprovação 
de operações, de execução, de controle e de contabilização, de tal forma 
que ninguém detenha competências e atribuições em desacordo com este 
princípio. As operações devem ser planejadas de forma que mais de uma 
pessoa ou departamento venha a participar de cada transação;

 iv) instruções formalizadas: para atingir-se um grau de segurança 
adequado é indispensável que as ações, os procedimentos e as instruções 
sejam disciplinados e formalizados por meio de instrumentos eficazes e 
específicos, ou seja, claros, objetivos e emitidos por autoridade competente. 
Indicam formalmente as instruções a serem seguidas pelo pessoal, evitando-se 
interpretações dúbias, mal-entendidos e a possibilidade de cobranças.11 

5.1.3 A auditoria interna compreende exames, análises, avaliações, 
levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação 
da integridade, adequação, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade dos 

11 BRASIL. Conab, 2008.
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processos, dos sistemas de informação e de controles internos integrados ao 
ambiente e de gerenciamento de riscos, visando a assistir à Administração do 
TCE/BA no cumprimento de seus objetivos.

5.1.4 A auditoria interna permite a identificação de transações realizadas 
pela entidade que estejam em consonância com as políticas determinadas pela 
Administração. A alta Administração, por meio de unidade especializada de 
auditoria, deve atuar continuamente para que as políticas e os procedimentos 
preestabelecidos sejam fielmente seguidos e respeitados por todas as unidades 
da Administração.

5.1.5 O Sistema de controle interno é um processo conduzido pela estrutura 
de governança e executado pela Administração e por todo o corpo funcional da 
entidade, integrado ao processo de gestão em todas as áreas e em todos os níveis 
da organização, e estruturado para enfrentar riscos e fornecer razoável segurança 
de que, na consecução da missão, dos objetivos e das metas institucionais, os 
princípios constitucionais da Administração Pública serão obedecidos e os 
seguintes objetivos gerais de controle serão atendidos:

I − eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, 
ética e econômica das operações;

II − integridade e confiabilidade da informação produzida e sua disponibilidade 
para a tomada de decisões e para o cumprimento de obrigações de accountability;

III − conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, 
políticas, programas, planos e ações de governo e da própria instituição;

IV − adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra 
desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação 
indevida. 

5.1.6 O controle interno, segundo as Diretrizes para as normas de controle 
interno do setor público (INTOSAI, 2007), é um processo integrado efetuado 
pela direção e pelo corpo de servidores, estruturado para enfrentar os riscos e 
fornecer razoável segurança de que, na consecução da missão da entidade, os 
seguintes objetivos gerais sejam alcançados:
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 a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;
 b) cumprimento das obrigações de accountability;
 c) cumprimento das leis e dos regulamentos aplicáveis;
 d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano ao patrimônio 

institucional.

5.1.7 O controle interno é um processo integrado e dinâmico que se adapta 
continuamente às mudanças implementadas pela Administração. A direção e o 
corpo de servidores, de todos os níveis, devem estar envolvidos nesse processo, 
para enfrentar os riscos e oferecer razoável segurança do alcance da missão 
institucional e de seus objetivos e metas.

5.1.8 Controle interno é qualquer ação adotada pela Administração no intuito 
de reforçar a possibilidade de que os objetivos e as metas estabelecidos sejam 
alcançados. O conceito de controles internos administrativos e contábeis, 
ou sistema de controles internos, é o conjunto integrado de componentes de 
controle e atividades utilizados pelo TCE/BA para alcançar seus objetivos e suas 
metas institucionais.

5.1.9 Os controles internos administrativos devem ser entendidos como 
quaisquer ações, métodos ou procedimentos adotados pelo TCE/BA ou por 
qualquer uma de suas unidades técnicas e administrativas, compreendendo 
os diversos níveis gerenciais da Administração, relacionados com a eficiência 
operacional e com a obediência às diretrizes estratégicas, para aumentar 
a probabilidade de que os objetivos e as metas sejam atingidos. As unidades 
da Administração planejam, organizam, dirigem e controlam o desempenho 
de suas operações e rotinas de maneira a possibilitar uma razoável certeza de 
eficiência e efetividade dos controles internos.

5.1.10 Os controles internos administrativos são atividades e procedimentos 
de controle incidentes sobre os processos de trabalho da organização com o 
objetivo de diminuir os riscos e alcançar os objetivos da entidade, presentes em 
todos os níveis e em todas as funções e executados por todo o corpo funcional 
da organização.
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5.1.11 Os controles internos administrativos implementados no TCE/BA 
devem ter caráter prioritariamente preventivo e se prestam como instrumentos 
auxiliares de gestão relativamente a todos os níveis hierárquicos.12

5.1.12 São objetivos dos controles internos:

I − Salvaguardar os ativos de prejuízos decorrentes de fraudes ou de erros.

II − Antecipar-se, preventivamente, ao cometimento de erros, desperdícios, 
abusos e práticas antieconômicas e fraudulentas.

III − Assegurar a validade e a integridade dos dados financeiros e contábeis que 
serão utilizados pela Administração para a tomada de decisões.

IV − Incrementar a eficiência operacional e promover a obediência às normas 
internas.

V − Assegurar aderência às diretrizes estratégicas, planos, normas e procedimentos 
do TCE/BA.

VI − Propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive de caráter 
administrativo e/ou operacional, sobre os resultados e os efeitos atingidos.

VII − Permitir a implementação de programas, projetos, atividades, sistemas 
e operações, visando à economicidade, à eficiência, à eficácia, à efetividade e à 
equidade.13 

5.1.13 Os controles internos podem ser:

I − preventivos (buscam evitar que fatos indesejáveis ocorram);

II − corretivos (para constatar e corrigir fatos indesejáveis já ocorridos);

III − diretivos ou orientativos (para provocar ou encorajar a adoção de um 
fato desejável).

5.1.14 A Audit se constitui em um elemento de controle que tem como um de 
seus objetivos a avaliação dos controles internos administrativos e contábeis do 
TCE/BA por meio das técnicas de auditoria.

12 BRASIL. Conab, 2008.
13 BRASIL. Conab, 2008.
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5.1.15 A avaliação preliminar dos controles internos pela aplicação de um 
“questionário de avaliação dos controles internos” poderá incluir, também, a 
avaliação da consistência da prova por meio de documentos que suportaram os 
registros, os atos de gestão e os fatos deles decorrentes.

5.1.16 Quanto maior for o grau de adequação dos controles internos 
administrativos e contábeis aferidos pelas respostas aos questionamentos, menor 
será a vulnerabilidade, podendo-se dispensar, via de regra, testes adicionais 
de auditoria ou, ainda, determinar uma menor extensão e profundidade dos 
próprios testes.14

5.1.17 Um satisfatório ambiente de controle, fomentado pelas atitudes e ações 
dos gestores e servidores do TCE/BA, inclui:15

I − valores éticos compartilhados;

II − filosofia e estilo de gestão;

III − estrutura organizacional;

IV − delegação de responsabilidades;

V − política e prática da gestão de pessoas;

VI − competência técnica dos profissionais; e

VII − canais de comunicação capazes de dar à gestão informações adequadas, 
ágeis e fidedignas.

5.1.18 A Audit deverá, periodicamente, avaliar as práticas relativas à segurança 
da informação e recomendar, se apropriado, a implementação ou a implantação 
de novos controles e salvaguardas.

5.1.19 Existem limitações inerentes aos controles internos administrativos e 
contábeis que devem ser reconhecidas ao se considerar a efetividade de qualquer 
meio de controle, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de falhas humanas, 
como interpretação errônea de normas, negligência, conluio etc.

14 BRASIL. Conab, 2008.
15 BRASIL. Conab, 2008.
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5.1.20 A estrutura de governança tem por objetivo supervisionar e estabelecer 
as políticas, as diretrizes e as expectativas sobre o desenho e o funcionamento 
do Sistema de Controle Interno da organização a serem observadas pela 
Administração da entidade.

5.1.21 A unidade de controle interno deve ser contemplada pela estrutura 
organizacional, deve ser independente da gerência e se reportará diretamente 
à autoridade máxima do órgão responsável pela coordenação, pela orientação e 
pela avaliação do seu Sistema de Controle Interno.

5.1.22 As unidades executoras do Sistema de Controle Interno são todas as 
unidades integrantes da estrutura organizacional responsáveis pela execução 
dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos 
inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho 
e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos.

5.1.23 Quanto às normas de rotinas e de procedimentos de controle, o 
funcionamento eficaz do Sistema de Controle Interno das organizações públicas 
pressupõe a normatização das atribuições e responsabilidades, das rotinas de 
trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos 
sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização.

5.1.24 O controle concomitante é todo aquele que fiscaliza, de forma tempestiva, 
a realização de atos e/ou procedimentos no curso de sua formação e execução, 
para verificar a sua compatibilidade constitucional e legal, tendo como resultados, 
entre outros, alertas, medidas cautelares, recomendações, determinações, termos 
de ajustamento de gestão e sanções, diante de fatos que possam comprometer a 
boa gestão.
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6 PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E COMUNICAÇÃO/
RELATÓRIO

O controle interno deve ser estruturado internamente e não superposto às 
atividades. O controle interno, ao ser estruturado internamente, tornase 
parte integrante dos processos gerenciais de planejamento, execução e 
monitoramento. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle interno 
do setor público, 2007)

6.1 PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

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. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle interno 
do setor público, 2007)

6.1.1 O planejamento é a etapa fundamental para o sucesso do trabalho do 
auditor interno, sendo imprescindível que sejam alocados os recursos necessários 
e o tempo adequado para sua realização na programação anual de trabalhos, 
considerando-se o que segue:

I − Em geral, o plano de auditoria deve ser elaborado com base em elementos 
obtidos na visão geral do objeto a ser auditado, visando a estabelecer, diante da 
definição precisa dos objetivos do trabalho, a forma de alcançá-los.

II − A tentativa de abreviar o tempo destinado ao planejamento pode resultar 
em problemas na execução, que poderão provocar acréscimo no tempo total de 
realização do trabalho, além de repercussões negativas em sua qualidade.

III − A elaboração do planejamento deve focar princípios de qualidade, eficiência 
e efetividade, bem como a aplicação de boas técnicas de auditoria em seus 
trabalhos, podendo contar com recursos externos nos casos em que se verificar a 
necessidade de conhecimentos adicionais ou outro domínio de técnicas, matérias 
e metodologias especializadas.
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6.2 PLANO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL

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. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle 
interno do setor público, 2007)

6.2.1 O Plano Estratégico Organizacional traduz a missão, a visão e os valores 
profissionais, constituindo a identidade institucional estratégica do Tribunal, 
sustentado em um conjunto abrangente de objetivos e metas, encadeados de 
forma lógica, que direciona o comportamento e o desempenho institucional.

6.2.2 A Audit deverá fomentar a capacidade de interagir sistematicamente 
com o ambiente de controle e de identificar mudanças, riscos, oportunidades, 
tendências e outros aspectos, bem como a de definir, priorizar e comunicar 
esforços que favoreçam a criação de valor para os auditados, na condição de 
clientes e parceiros da Audit.

6.2.3 Os auditores internos, à guisa de questões fundamentais quanto ao papel 
da Audit no fortalecimento do sistema de controle interno, em um horizonte 
temporal de longo prazo, deverão ter clareza sobre:

I − o propósito (Para que existe a Audit?);

II − a visão (O que se quer da Audit?); e

III − os valores que orientarão o comportamento dos auditores.

6.2.4 Conhecer e divulgar os propósitos, a visão e os valores, emanados de 
princípios e normas pertinentes à sua atuação, visa a tornar a Audit referência em 
controle no âmbito dos Tribunais de Contas brasileiros, em prol do fortalecimento 
da gestão.

6.2.5 As crenças e os valores que orientam a conduta dos auditores internos 
devem focar uma cultura de resultados, destacando-se:

I − independência;

II − comprometimento ético com o auditado;
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III − obediência às normas internas;

IV − bom senso e justiça;

V − socialização de conhecimentos técnicos;

VI − melhores informações para os auditados;

VII − incentivo ao trabalho em equipe;

VIII − inovação, qualidade e profissionalismo;

IX − gestão participativa e atenção a novas ideias;

X − constância de propósitos; e

XI − melhoria contínua a baixo custo operativo.

6.3 PLANO DE TRABALHO ANUAL DA AUDIT

Os auditores devem desenvolver uma estratégia e um plano de auditoria. 
(INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle interno do setor público, 
2007)

6.3.1 O Plano de Trabalho Anual da Audit deve ser elaborado levando-se em 
conta as matrizes de risco organizacional que considerem a materialidade, o risco 
de controle e o caráter estratégico das ações auditoriais e estar em conformidade 
com a política de gerenciamento dos riscos do ambiente de controle interno do 
Tribunal (ATRICON. Resolução nº 04, 2014, Diretriz 27).

6.3.2 As prioridades do planejamento anual das atividades da Audit serão 
fundamentadas em análise de riscos consistente com os objetivos de gestão do 
TCE/BA.

6.3.3 Em uma organização pública moderna, é comum vários setores serem, 
de alguma forma, responsáveis por tratar dos riscos da organização. Auditores 
internos, controladores financeiros, gestores de patrimônio, de qualidade e de 
tecnologia da informação são exemplos de funções que lidam com a gestão de 
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riscos. O planejamento anual das atividades da Audit deve prever essas questões, 
com fins de coordenar todos esses atores para que fiquem claros os seus papéis, 
evitando-se a duplicação de esforços ou deixando-se lacunas nos controles.

6.3.4 O planejamento anual dos trabalhos será consubstanciado no Plano 
de Trabalho Anual da Auditoria Interna, registrado no Sistema de Gestão e 
Programação (SGP) e elaborado em atendimento às orientações técnicas emanadas 
do Plano Operacional Anual do TCE/BA, de seu Sistema de Controle Interno.

6.3.5 O Plano de Trabalho Anual da Auditoria Interna, ao ser aprovado, estará 
autorizado pela Administração com os recursos materiais e técnicos necessários 
ao cumprimento das competências, das atribuições e das metas nele estabelecidos.

6.4  MATERIALIDADE, RELEVÂNCIA E RISCO

Os auditores devem considerar a materialidade durante todo o processo de 
auditoria. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle interno do 
setor público, 2007)

6.4.1 As variáveis básicas a serem utilizadas pela Auditoria Interna em seu 
processo de programação dos trabalhos são:

I − materialidade;
II − relevância; e
III − avaliação crítica de risco.

6.4.2 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. Essa abordagem leva 
em consideração o caráter relativo dos valores envolvidos.16 

6.4.3 A relevância é a importância relativa ou o papel desempenhado por uma 
determinada questão, projeto, atividade, situação ou unidade organizacional 
existentes em um dado contexto.

16 BRASIL. Conab, 2008.
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6.4.3.1 A significância é a importância relativa de um assunto dentro do contexto 
no qual está sendo considerado, incluindo fatores quantitativos e qualitativos, 
tais como: magnitude, natureza, efeito, relevância e impacto. O julgamento 
profissional auxilia os auditores internos quando se avalia a significância de 
assuntos dentro do contexto dos objetivos relevantes.

6.4.4 A avaliação crítica do risco representa o quadro de situações críticas 
efetivas ou potenciais a ser controlado, identificado em uma determinada 
unidade administrativa ou programa de governo a cargo do TCE/BA. Trata-se 
da composição dos elementos referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas e 
dos pontos de controle com riscos operacionais latentes.17

6.4.5 A avaliação crítica de risco representa, também, o perfil, organizado 
por área, dos pontos fracos e de riscos de uma instituição a ser considerado 
no planejamento das auditorias, levando-se em consideração o valor relativo de 
cada situação indesejada.

6.4.6 A criticidade é, ainda, a condição imprópria, por não conformidade às 
normas internas ou externas, por inobservância, ineficiência ou negligência 
de uma situação de gestão e expressa a não aderência normativa e os riscos 
potenciais a que estão sujeitos os recursos do órgão.

6.4.7 Os riscos que ameaçam uma organização são de diferentes naturezas, 
destacando-se:

 a) os riscos operacionais, que são eventos que podem comprometer as 
atividades rotineiras da organização;

 b) os riscos legais, que decorrem de alterações legislativas e normativas que 
afetam as atividades da organização;

 c) os riscos de tecnologia da informação, que são ameaças que exploram 
vulnerabilidades dos ativos informacionais da organização;

 d) os riscos patrimoniais, que provocam perdas nos ativos tangíveis e 
intangíveis da organização; e

 e) os riscos de fraude e corrupção, que são condutas praticadas contra o 
patrimônio ou os interesses da organização.

17 BRASIL. Conab, 2008.
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6.5 AVALIAÇÃO DE RISCOS

Os auditores devem considerar o risco de erro e fraude. (INTOSAI. Diretrizes 
para as normas de controle interno do setor público, 2007)

6.5.1 A avaliação do risco, durante a fase do planejamento da auditoria, destina-
se à identificação de áreas, processos, operações, rotinas e sistemas relevantes a 
serem auditados, em função da probabilidade de ocorrência de erros e fraudes, de 
perda de ativos, de não cumprimento de meta institucional e de descumprimento 
de norma legal pertinente.

6.5.2 Uma auditoria com foco em resultados e análise de risco acrescenta 
maior valor à organização do que uma auditoria centrada apenas nos aspectos 
de conformidade. Trata-se de um novo paradigma que significa ampliar a 
perspectiva da auditoria interna para adaptar as técnicas de gestão de riscos aos 
programas de auditoria e de avaliação de natureza operacional.18 

6.5.3 São as seguintes as espécies de risco de auditoria em um ambiente de 
controle interno:

I − risco humano (erro não intencional, fraude);

II − risco de processo (procedimento, transação, conformidade, controle, 
técnica);

III − risco tecnológico (equipamentos, sistemas, software, acesso, integridade e 
confiabilidade da informação).

6.5.4 A fraude engloba um conjunto de irregularidades e ilegalidades 
caracterizado pelo engano intencional, encobertamento ou violação da confiança. 
Pode ser perpetrada em benefício de pessoas ou em prejuízo da organização e 
por pessoas tanto externas como integrantes do Tribunal.

6.5.5 O desencorajamento da fraude consiste em ações tomadas tempestiva 
e preventivamente para mitigar práticas fraudulentas e limitar os riscos 
operacionais. O principal mecanismo para o desencorajamento da fraude são os 
controles internos administrativos e contábeis. A responsabilidade, a priori, pelo 
estabelecimento e manutenção de controles compete à gestão a custos razoáveis.
18 BRASIL. Conab, 2008.
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6.5.6 Apesar de não ser o objetivo das atividades da Audit a busca de fraudes, 
o auditor interno deve estar consciente da probabilidade de, no decorrer dos 
exames e dos testes, defrontar-se com tais ocorrências. Compete-lhe, assim, 
prestar especial atenção às transações ou situações que apresentem erros 
materiais ou indícios de fraudes e, obtidas evidências, comunicar o fato à alta 
Administração para a adoção das medidas corretivas cabíveis.19

6.5.7 Avaliar risco em auditoria interna significa identificar, medir e priorizar 
os riscos com fins de eleger as áreas auditáveis mais significativas.

6.5.8 A avaliação do risco é utilizada para identificar as áreas mais importantes 
dentro do seu âmbito de atuação na instituição, permitindo ao auditor 
interno delinear um planejamento de auditoria capaz de testar os controles 
mais significativos para as questões que se mostrarem material e criticamente 
relevantes.20

6.5.9 Os riscos de baixo impacto, assim considerados os de consequências de 
baixa gravidade, poderão ser aceitos e monitorados com ou sem redirecionamento 
de condutas e/ou procedimentos.

6.5.10 Os riscos de alto impacto poderão requerer a adoção de medidas 
corretivas. Os riscos que, além de alto impacto, apresentarem alta probabilidade 
de ocorrência, merecerão imediatas medidas corretivas.

6.5.11 O auditor interno deve, ao planejar seus trabalhos, prever a possibilidade 
da ocorrência de riscos de auditoria interna que afetem os objetivos da auditoria, 
com destaque para os riscos de controle e o risco inerente.

6.5.12 Risco de controle é o risco da existência de determinados erros materiais 
e relevantes ou fraudes que não são constatados ou impedidos, pelo sistema de 
controle interno, no momento de sua ocorrência, ou seja, o risco de controle é 
a função da efetividade do controle interno e ocorre quando um erro ou uma 
fraude não forem constatados pelo sistema de controle interno.

6.5.13 Risco inerente ou risco implícito é o que está relacionado com as atividades 
operacionais da instituição. Normalmente, esse risco já existe e é intrínseco à 
natureza dos processos, das operações e dos negócios da instituição.

19 BRASIL. Conab, 2008.
20 BRASIL. Conab, 2008.
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6.5.14 Risco de Auditoria é 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.

6.6 PROGRAMA DE AUDITORIA

Nos trabalhos de auditoria governamental, o profissional responsável 
pela supervisão deve: orientar a etapa do planejamento da auditoria 
governamental, assegurando que os membros da equipe possuem uma nítida 
e sólida compreensão do objetivo de cada auditoria. (INTOSAI. Diretrizes 
para as normas de controle interno do setor público, 2007)

6.6.1 O programa de auditoria (PA) é o objeto final do planejamento de 
auditoria. Constitui-se em um plano de ação detalhado e destinado a orientar, 
minuciosamente, passo a passo, o trabalho do auditor interno, facultando-
lhe inserir, oportunamente, complementações e atualizações quando as 
circunstâncias o recomendarem.

6.6.2 O programa de auditoria é uma definição ordenada de objetivos, determinação 
de escopo e roteiro de procedimentos de auditoria destinada a orientar a equipe 
de auditoria; configura-se na essência operacional do trabalho de auditoria em 
relação a uma área específica do Tribunal ou à gestão de determinada atividade 
organizacional e deve estabelecer os procedimentos para identificação, análise, 
avaliação e registro da informação durante a execução do trabalho.

6.6.3 O programa de auditoria da Audit deve ser estruturado de forma 
padronizada, incluído no Sistema de Gestão de Auditorias (SGA), e conterá 
no mínimo:

I − atividade organizacional a ser auditada;

II − fontes de critérios e conceituação;
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III − áreas e respectivos riscos envolvidos;

IV − período auditado e prazo de execução;

V − objetivos geral e específicos;

VI − cronograma dos trabalhos;

VII − equipe de auditores internos;

VIII − procedimentos de auditoria aplicados;

IX − questionário de avaliação dos controles internos;

X − campo para observações e considerações;

XI − custos envolvidos, quando cabíveis.

6.6.4 A utilização criteriosa do programa de auditoria permitirá à equipe avaliar, 
em campo, a conveniência de ampliar os exames (testes de auditoria) quanto à 
extensão e/ou à profundidade, caso necessário.

6.6.5 O programa de auditoria visa a definir os meios mais econômicos, eficientes 
e oportunos para se atingirem os objetivos da auditoria. Antes do início do 
trabalho de campo, deve ser suficientemente discutido no âmbito da Audit e ser 
aprovado por seu titular e pelos auditores internos.

6.6.6 Os auditores internos dedicarão, na elaboração dos programas de auditoria, 
todo o cuidado e o empenho necessários para que o resultado final atinja o 
padrão de qualidade técnica auditorial desejado.

6.6.7 É recomendável que o programa de auditoria seja suficientemente flexível 
para permitir adaptações tempestivas, sempre que surgirem questões relevantes 
que justifiquem possíveis alterações. Qualquer proposta de modificação deve ser 
enviada, por escrito, ao conhecimento da Audit para ser devidamente analisada.

6.6.8 É recomendável que o novo programa de auditoria seja submetido a, pelo 
menos, um teste-piloto, especialmente quando da complexidade e da falta de 
manuais ou de informações precisas a respeito do objeto da auditoria.21

21 BRASIL. Conab, 2008.
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6.6.9 O programa de auditoria é ferramenta útil para facilitar a elaboração 
conceitual do trabalho e subsidiar as decisões sobre a estratégia metodológica 
a ser empregada e a matriz de planejamento, de utilização obrigatória nas 
avaliações de natureza operacional e facultativa nas demais modalidades de 
trabalho realizadas pela Auditoria Interna.22

6.7 PAPÉIS DE TRABALHO

A documentação deve ser suficientemente detalhada para permitir a um 
auditor experiente, sem nenhum conhecimento prévio da auditoria, entender 
o seguinte: a relação entre o objeto, os critérios, o escopo de auditoria, a 
avaliação do risco, a estratégia e o plano de auditoria e a natureza, época, 
extensão e resultados dos procedimentos executados; a evidência obtida para 
sustentar a conclusão ou opinião do auditor; o raciocínio por trás de todas as 
questões relevantes que exigiram o exercício do julgamento profissional; e as 
respectivas conclusões. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle 
interno do setor público, 2007)

6.7.1 Quanto aos papéis de trabalho, conforme o Manual de auditoria interna 
da Conab (BRASIL, 2008), cabe destacar os seguintes conceitos e orientações:

6.7.2 Os auditores internos deverão registrar a informação relevante para 
fundamentar as conclusões e avaliações e as recomendações adequadas. Os 
papéis de trabalho (PT) constituem-se no conjunto formado pelos programas 
de auditoria utilizados, acrescido dos elementos comprobatórios (memorandos, 
ofícios, formulários, documentos) coletados in loco dos auditados, e constituem a 
evidência do trabalho executado e o fundamento da opinião da equipe de auditoria.

6.7.3 A custódia dos papéis de trabalho ficará a cargo da Auditoria Interna. 
Os papéis de trabalho de auditoria são propriedades do Tribunal, devendo 
permanecer sob controle da Audit e ser acessíveis somente a pessoal autorizado.

6.7.4 Os papéis de trabalho serão arquivados no Sistema de Gestão de Auditorias 
(SGA) pelo período mínimo de 5 (cinco) anos contados do julgamento, pela 
regularidade, da prestação de contas anual do TCE/BA relativamente ao exercício 
financeiro da execução da respectiva auditoria, constituindo-se, portanto, no 
registro permanente do trabalho efetuado pela equipe.
22 BRASIL. Conab, 2008.
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6.7.5 Os papéis de trabalho podem ser constituídos de documentação física 
ou por meios eletrônicos, como pen-drive, CD, DVD, fotos, filmes ou outros 
suportes. Se os papéis de trabalho de auditoria forem em suporte diverso do 
papel, deve-se providenciar o arquivo de cópias de segurança na rede lógica do 
TCE/BA, em área específica reservada à Auditoria Interna.

6.7.6 É com base nos papéis de trabalho que o auditor interno irá relatar suas 
constatações, conclusões e recomendações. Não serão reportados em relatório 
de auditoria ou nota técnica, conforme o caso, assuntos desprovidos de suporte 
comprobatório em papéis de trabalho, constituindo-se, caso contrário, grave 
imperícia técnica.

6.7.7 Os papéis de trabalho constituem a prova da validade dos exames efetuados 
e, consequentemente, das constatações e conclusões do relatório respectivo, 
e devem possuir os seguintes atributos: (a) abrangência; (b) objetividade; (c) 
clareza; e (d) limpeza.

6.7.8 Na elaboração dos papéis de trabalho, os seguintes imperativos de 
apresentação devem ser observados:

I − ser concisos, de forma que o leitor entenda sem a necessidade de explicações 
da pessoa que os elaborou;

II − ser objetivos, de forma que se entenda aonde o auditor interno pretende 
chegar com seus apontamentos;

III − estar legíveis, de forma a não prejudicar o seu entendimento;

IV − ser elaborados de forma lógica quanto à ordem dos fatos e de raciocínio, na 
sequência natural do objetivo a ser atingido;

V − ser completos, por si sós.

6.7.9 São finalidades dos papéis de trabalho:

I − evidenciar o trabalho feito e as conclusões e recomendações emitidas;

II − garantir o alcance dos objetivos;

III − racionalizar e auxiliar na execução do trabalho;
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IV − fundamentar e servir de suporte à minuta do relatório de auditoria ou da 
nota técnica;

V − fornecer um meio de revisão do trabalho por parte da equipe e do chefe da 
Auditoria Interna;

VI − constituir um registro que possibilite consultas posteriores, a fim de se 
obterem detalhes relacionados com a atividade de auditoria realizada;

VII − fornecer orientação para futuros trabalhos.

6.7.10 Sempre que possível, o Questionário de Avaliação dos Controles Internos 
(QACI) conterá indicação de atos normativos e deliberações do TCE/BA, no 
intuito de facilitar os trabalhos de campo e de evitar que itens importantes 
possam passar despercebidos pela auditoria.

6.7.11 Os papéis de trabalho serão revisados pelo chefe da Auditoria Interna 
e confrontados com a minuta de relatório, com o objetivo de averiguar a 
consistência interna do trabalho e se os registros na minuta do relatório são 
úteis, consistentes e relevantes.

6.7.12 Os papéis de trabalho contendo os programas de auditoria estarão 
acessíveis aos auditores do TCE/BA com fins de atender ao programa de 
qualidade institucional, de modo a assegurar que os auditores externos se 
referenciem tecnicamente em termos de confiabilidade do trabalho anteriormente 
empreendido pelos auditores internos.

6.8 PASTA DE TRABALHO PERMANENTE

O auditor deve preparar a documentação de auditoria pertinente antes da 
elaboração do relatório, e ela deve ser conservada por um prazo apropriado. 
(INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle interno do setor 
público, 2007)

6.8.1 A Audit manterá, obrigatoriamente, informações úteis, atualizadas e 
digitalizadas para subsidiar os trabalhos dos auditores internos no Sistema 
de Gerenciamento de Auditorias (SGA) e na rede lógica do TCE/BA a ser 
disponibilizada em área específica com a identificação da Audit.
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6.8.2 As pastas permanentes deverão ser organizadas na rede lógica do TCE/BA, 
em área reservada à Audit, organizadas por ano (Ex.: 2017), subdivididas por 
unidade auditoriada (Ex.: CRH Exercício 2017) e distribuídas, estas últimas em, 
no mínimo, três pastas: (a) Papéis de Trabalho CRH 2017, (b) Solicitações CRH 
2017 e (c) Relatórios CRH 2017.

6.8.3 A Solicitação de Auditoria é o documento em forma de memorando 
endereçado ao responsável pela unidade auditada, utilizado pelos auditores na 
fase de levantamento de informações e execução dos trabalhos, visando: (a) a 
solicitar a apresentação de documentos, informações, justificativas e demais 
elementos necessários às atividades auditoriais; (b) a informar à unidade auditada 
as ocorrências identificadas pela equipe de auditoria, que poderão se constituir 
em registros do relatório de auditoria; (c) ao acesso de auditores às dependências 
da unidade auditada.23

6.8.4 A Nota Técnica de Auditoria é o documento de recomendação de 
ação corretiva aplicada durante a execução dos trabalhos de campo. Também 
serve à recomendação de soluções imediatas para eliminação de situações 
potencialmente danosas ao patrimônio da instituição, passíveis de ser evitadas 
pela adoção de medidas corretivas.

6.8.5 A Carta de Recomendação da Auditoria é o documento de proposição de 
ação corretiva sobre questões pontuais — falhas e irregularidades — de caráter 
não postergável. Também serve para a recomendação de solução para eliminação 
de situações potencialmente danosas ao patrimônio da instituição, passíveis de 
ser evitadas pela adoção de procedimentos corretivos.

6.8.6 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 da instituição TCE/BA, suas unidades 
operacionais, seus procedimentos de controle e respectivos objetivos. Esses devem 
estar evidenciados em documentos, tais como diretrizes gerenciais, políticas 
administrativas, manuais de procedimentos e manuais do sistema contábil.

23 BRASIL. Conab, 2008.
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6.9 AMOSTRAGEM

Na maioria dos casos, uma auditoria não cobrirá todos os elementos 
do objeto, mas se apoiará em algum grau de amostragem qualitativa ou 
quantitativa. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle interno do 
setor público, 2007)

Quanto ao processo de amostragem, conforme o Manual de auditoria interna 
da Conab (BRASIL, 2008), cabe destacar os seguintes conceitos e orientações:

6.9.1 O método de amostragem é aplicado como forma de viabilizar a realização 
de ações da Audit em situações nas quais o objeto alvo da ação se apresenta 
em grandes quantidades e/ou se distribui de maneira bastante pulverizada. A 
amostragem é, também, aplicada em função da necessidade de obtenção de 
informações em tempo hábil, em casos em que a ação, na sua totalidade, torna-
se impraticável, até mesmo em termos de custo-benefício.

6.9.2 O auditor interno, ao recorrer a uma amostra, reduzirá a população a 
dimensões menores, sem perda das características essenciais.

6.9.3 A amostragem tem como objetivo conhecer as características de interesse de 
uma determinada população, a partir de uma parcela representativa. É um método 
utilizado quando se necessita obter informações sobre um ou mais aspectos de um 
grupo de elementos (população) considerado grande ou numeroso, observando-
se apenas uma parte do mesmo (amostra). As informações obtidas dessa parte 
somente poderão ser utilizadas de forma a concluir algo a respeito do grupo como 
um todo, caso esta parte seja representativa.

6.9.4 A representatividade é uma característica fundamental para a amostra, 
que depende da forma de seleção e do tamanho da população. Potencialmente, 
a amostra obtém essa característica quando ela é tomada ao acaso. Para uma 
amostra ser considerada representativa de uma população, ela deve possuir as 
características de todos os elementos dessa população, bem como ter conhecido 
a probabilidade de ocorrência de cada elemento na sua seleção, ou seja, uma 
amostra deve conter, em proporção, tudo o que a população possui qualitativa e 
quantitativamente. Além disso, ela deve ser imparcial, isto é, todos os elementos 
da população devem ter igual oportunidade de fazer parte da amostra.
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6.9.5 Existem várias razões que justificam a utilização de amostragem em 
levantamentos de grandes populações. Uma dessas razões é a economicidade 
dos meios, reforçada pelo art. 14 do Decreto-Lei nº 200, de 27 de fevereiro de 
1967. Quando os recursos humanos e materiais são escassos, a amostragem se 
torna imprescindível, tornando o trabalho do auditor interno bem mais eficiente 
e adequado. Outro fator de grande importância é o tempo, pois, nos casos em que 
as informações de que se necessitam são valiosas e tempestivas, o uso de amostra 
também se justifica. Outra razão é o fato de que, com a utilização da amostragem, 
a confiabilidade dos dados é maior, visto que, com um número reduzido de 
elementos, pode-se dar mais atenção aos casos individuais, evitando-se erros 
nas respostas. Além disso, a operacionalidade em pequena escala torna mais fácil 
o controle do processo como um todo.

6.9.6 Existem, porém, casos em que não se recomenda a utilização de amostragem, 
tais como:

I − quando a população é considerada pequena e a sua amostra fica relativamente 
grande;

II − quando as características da população são de fácil mensuração, mesmo que 
a população não seja pequena; e

III − quando há necessidade de alta precisão, casos em que se recomenda fazer 
um censo, que nada mais é do que o exame da totalidade da população.

6.9.7 O método de amostragem pode ser de dois tipos: o probabilístico e o não 
probabilístico.

6.9.8 A principal característica do método de amostragem não probabilístico 
é que se baseia, principalmente, na experiência profissional do auditor interno. 
Sendo assim, a aplicação de tratamento estatístico a seus resultados se torna 
inviável, bem como a generalização dos resultados obtidos por meio da amostra 
para a população.

6.9.9 Essa limitação faz com que o método não sirva de suporte para uma 
argumentação, haja vista que a extrapolação dos resultados não é passível de 
demonstração, segundo as normas de cálculo existentes atualmente. É inegável, 
contudo, a sua utilidade dentro de determinados contextos, como, por exemplo, 
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na busca exploratória de informações ou sondagem, quando se desejam obter 
informações detalhadas sobre questões particulares, durante um espaço de 
tempo específico.

6.9.10 Na amostragem não probabilística, em auditoria interna, o tamanho 
usual da amostra corresponde a 10% ou 15% da população-alvo, sendo 
recomendável, para a sua seleção, o uso de uma tábua de números equiprováveis, 
também denominada de tábua de números aleatórios.

6.9.11 Deve-se evitar a utilização de programas de informática ou de 
máquinas geradoras de números aleatórios, pois dificultam a demonstração 
da imparcialidade, em papéis de trabalho, do procedimento adotado pelo 
profissional auditor interno.

6.9.12 O planejamento da amostragem não probabilística deverá ser 
documentado.

6.9.13 O método de amostragem probabilística tem como característica 
fundamental o fato de poder ser submetido a tratamento estatístico, sendo, 
portanto, generalizáveis para a população, os resultados obtidos nas amostras. 
Para tanto, a amostragem estatística conta com uma série de formas diferentes 
de obtenção do tamanho da amostra.

6.9.14 Uma dessas formas é a amostra aleatória simples, na qual cada elemento 
da população tem a mesma chance de pertencer à amostra. Considera-se, para 
isso, que os elementos da população em questão estão distribuídos de maneira 
uniforme. Nas demais formas ou métodos de amostragem, pelo fato de os 
elementos não se processarem de maneira homogênea na população, faz-se 
necessário dispor de técnicas mais sofisticadas na obtenção do tamanho e da 
seleção da amostra.

6.9.15 Para se obter uma amostra, é preciso conhecerem-se alguns elementos 
fundamentais, sem os quais fica impraticável o uso das técnicas de auditoria. O 
elemento primordial para se elaborar um plano amostral é saber, exatamente, qual 
o objetivo da ação de controle, ou seja, o que se deseja obter com os resultados 
e, de posse deles, a que conclusões deseja-se chegar, pois, quando os objetivos da 
ação estão bem definidos, fica claro o estabelecimento da população-alvo a ser 
considerada para a elaboração da amostra, bem como a definição das unidades 
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de amostragem (elementos). A partir do conhecimento da população objeto de 
estudo e de seus elementos, torna-se possível conhecer como essa população se 
distribui entre os seus elementos, para, a partir daí, ser definido o método de 
amostragem a ser adotado, bem como todas as suas considerações a priori.

6.9.16 Outro fator importante a ser definido anteriormente é a precisão que se 
deseja, ou seja, o máximo que se admitirá de erro para os resultados obtidos na 
amostra. Além disso, é importante que a seleção dos elementos da amostra seja 
rigorosamente aleatória. Essa exigência é necessária, pois, se não for garantida 
a aleatoriedade na seleção da amostra, isso poderá significar que o servidor 
está influenciando pelo seu juízo pessoal na escolha dos elementos da amostra 
e colocando, assim, em risco todo o trabalho realizado, pois as informações 
obtidas a partir daquela amostra enviesada irão trazer resultados equivocados a 
respeito do universo em questão. Ou seja, uma amostra mal dimensionada e sem 
aleatoriedade é tendenciosa, levando o auditor a conclusões errôneas.

6.9.17 Existem situações em que não é possível a obtenção de informações a 
respeito da população e de sua distribuição, seja pelo fato de a obtenção dessas 
informações ser muito dispendiosa, seja pelo fato de se levar muito tempo para 
elas serem concluídas, seja, ainda, pelo fato de o acesso às mesmas somente ser 
possível no ato da ação de controle .

6.9.18 Existem situações em que a natureza e a qualidade dos itens a serem 
testados não permitem a utilização de amostragem estatística ou os motivos da 
realização da auditoria torna desnecessária a imparcialidade. Nesses casos, os 
testes têm base no julgamento pessoal do auditor interno, o qual efetua, de forma 
subjetiva, a seleção dos itens, com base, principalmente, em sua capacidade e em 
sua experiência profissional, sob a motivação de suspeita de erros, impropriedades 
e/ou disfunções e fraudes.
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6.10 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO

Faz parte das competências dos presidentes dos Tribunais de Contas 
garantir condições e promover o desenvolvimento profissional contínuo 
dos profissionais do controle interno. (ATRICON. Diretrizes para o 
aprimoramento dos Tribunais de Contas do Brasil, Diretriz 27, 2015.)

6.10.1 Como diretrizes profissionais, os auditores internos do setor público devem 
se orientar pelas Diretrizes para Normas de Controle Interno para o Setor Público 
(INTOSAI GOV 9100) e pelo Código de Ética da INTOSAI. Adicionalmente, 
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.

6.10.2 Os auditores internos deverão aperfeiçoar seus conhecimentos, sua 
capacidade técnica e outras competências mediante um desenvolvimento 
profissional contínuo.

6.10.3 A formação continuada pode ser obtida pela participação em conferências, 
seminários, cursos acadêmicos, participação em projetos de pesquisa e programas 
de capacitação interna.

6.10.4 Os auditores internos deverão possuir os conhecimentos e dominar as 
técnicas e as matérias essenciais à prática de exames auditoriais no âmbito das 
atribuições institucionais do Tribunal, considerando-se as Normas de auditoria 
governamental (NAGs).

6.10.5 É responsabilidade dos auditores internos manter um conhecimento sobre 
as espécies de fraudes praticadas no histórico organizacional e, dessa forma, 
estarem aptos a identificar futuros indicadores de fraude.24 

24 BRASIL. Conab, 2008
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7 EXAME DE AUDITORIA

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. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle interno do 
setor público, 2007)

7.1 EXAME DA AUDITORIA INTERNA

7.1.1 Auditoria interna, conforme a INTOSAI, é um 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.

7.1.2 O exame auditorial realizado pelos auditores internos do TCE/BA consiste 
no exame objetivo, isento da emissão de juízos pessoais imotivados, sistêmicos 
e independentes, das operações orçamentárias, financeiras, administrativas e de 
qualquer outra natureza, objetivando verificar os resultados dos programas, dos 
objetivos e das metas institucionais, sob os critérios de legalidade, legitimidade, 
economicidade e razoabilidade, tendo em vista a eficiência e a efetividade dos 
controles internos.

7.1.3 O auditor interno deve examinar o Sistema de Controle Interno contábil 
quanto aos processos, operações e rotinas, avaliar o grau de segurança por ele 
proporcionado e, com base nesses elementos, estabelecer a natureza, a extensão 
e a profundidade dos procedimentos de auditoria, assim como o momento 
apropriado de sua aplicação.

7.1.4 A Auditoria Interna acompanhará a adequada utilização dos bens, como 
veículos, equipamentos, móveis e utensílios, conforme legislação vigente, os 
processos administrativos de contratação de serviços e de aquisição de bens 
permanentes e de consumo, bem como os processos de concessão de diárias 
e aquisição de passagens aéreas, manifestando-se, expressamente, quando 
necessário, quanto ao cumprimento das condições preestabelecidas, sem prejuízo 
das suas demais funções.
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7.1.5 Estão sujeitos aos exames da Audit os atos dos responsáveis pelas 
unidades técnicas e administrativas do TCE/BA que tenham, sob sua guarda 
ou administração, dinheiro, valores ou materiais e outros bens do Tribunal; 
os que arrecadem, paguem ou recebam depósitos de terceiros; e, ainda, os 
responsáveis por adiantamento, execução de licitações, contratos e subvenção 
dos cofres públicos.

7.1.6 O auditor interno, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todas 
as dependências do TCE/BA, bem como a documentos, processos, registros 
considerados necessários ao cumprimento de suas atribuições, não lhe podendo 
ser sonegado, sob qualquer pretexto, processo, documento ou informação, em 
meio físico ou magnético, devendo o auditor guardar o sigilo das informações a 
que tenha acesso.

7.1.7 A independência do auditor interno permite promover julgamentos 
imparciais e sem preconceitos.

7.1.8 Quando houver limitação da ação auditorial, o fato deverá ser comunicado, 
de imediato, por escrito, ao Gabinete do conselheiro-presidente, solicitando as 
providências necessárias.

7.1.9 O auditor interno deverá agir com prudência na utilização e na proteção da 
informação obtida no desempenho de suas atividades, de acordo com as normas 
internas e em detrimento dos objetivos e escopo do trabalho.

7.1.10 O exame do auditor interno dos documentos dos gestores e dos registros 
financeiros deve fundamentar a informação que está ou deve estar apresentada 
fidedignamente nas demonstrações contábeis e de gestão fiscal.

7.1.11 O trabalho de campo consiste na aplicação dos procedimentos de auditoria 
definidos por área, processos e rotinas administrativas, com fins de coletar dados 
e informações definidos no planejamento e no programa de auditoria.

7.1.12 Os tipos de dados a serem coletados e as fontes desses dados dependerão da 
estratégia metodológica e dos critérios estabelecidos para se obterem evidências 
ou provas apropriadas e suficientes.

7.1.13 O auditor interno deve zelar para que os dados coletados sejam precisos, 
completos e comparáveis.
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7.2 TIPOS DE AUDITORIA

Auditoria é uma atividade essencial para uma boa governança das 
organizações. Para realizar essa função elas dispõem de diferentes tipos 
de auditoria com objetivos específicos, que, apesar de guardarem algumas 
semelhanças entre si, se complementam. (IIA. Normas internacionais para 
a prática profissional de auditoria interna, 2013) 

7.2.1 A finalidade da auditoria interna governamental é comprovar a legalidade e 
a legitimidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados, 
quanto aos aspectos de economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e equidade 
da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil e finalística 
das unidades técnicas e administrativas do Tribunal.25

7.2.2 São os seguintes os tipos de auditoria realizados pela Audit que geram 
relatórios:

I − Auditoria de Avaliação da Gestão: Objetiva emitir Certificado de Auditoria 
Interna sobre a prestação de contas do TCE/BA e do FUNTCE, os relatórios 
de gestão fiscal, seus respectivos demonstrativos contábeis e fiscais, referentes a 
cada exercício financeiro. É realizada ao longo dos processos de gestão, com o 
objetivo de atuar tempestivamente sobre os atos efetivos e riscos envolvidos e os 
efeitos potenciais positivos e negativos sobre a organização e suas atividades. Visa, 
também, a evidenciar melhorias e economias existentes no processo e a evitar 
gargalos no desempenho da missão institucional do Tribunal.

II − Auditoria de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira: 
Objetiva o exame in loco dos registros contábeis, documentos comprobatórios, 
coleta de informações e confirmações, mediante procedimentos específicos de 
programa de auditoria, pertinentes ao controle do patrimônio público. Objetiva, 
também, obter elementos comprobatórios suficientes que permitam opinar se 
os registros contábeis e financeiros foram efetuados de acordo com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (CFC, NBC TSP, 2016). e 
se as demonstrações deles originárias refletem, adequadamente, em seus aspectos 
mais relevantes, a situação econômico-financeira do patrimônio, os resultados 
do período examinado e as outras situações neles demonstradas.

25 BRASIL. Conab, 2008.
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III − Auditoria Especial de Sistemas Informatizados: A auditoria de 
sistemas é uma atividade voltada para a avaliação da adequação, da eficiência 
e do desempenho dos procedimentos de controle e segurança vinculados ao 
processamento e ao armazenamento de informações em sistema de tecnologia 
da informação e comunicação institucional e tem como funções documentar, 
avaliar e monitorar sistemas de controle legais, gerenciais e operacionais. Os 
meios utilizados para desempenhar tais funções podem variar, desde o uso da 
auditoria de software, ao uso de técnicas de entrevistas e testes de observância:

 a) Nesse tipo de auditoria, deve-se verificar a observância às políticas de 
segurança de sistemas, na elaboração do software, e se estão compatíveis 
com as recomendações de normas ABNT NBR ISO/IEC pertinentes, 
quanto às diretrizes para a gestão da segurança da informação, quanto à 
operacionalização e à estrutura hierárquica de senhas e login, com fins de 
proteção da informação, de dados e documentos armazenados, alterados, 
incluídos, excluídos e produzidos, considerando-se os aspectos de 
autenticidade, integridade, sigilo, disponibilidade e primariedade.

 b) Os controles da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm 
importância no Sistema de Controle Interno do TCE/BA, o que justifica 
a criação de um tópico específico neste Manual. Os controles da TIC se 
reportam a cada um dos componentes do processo de controle interno 
do Tribunal, incluindo-se o ambiente de controle, a avaliação de risco e 
os procedimentos de controles efetivos, a informação e a comunicação, e, 
também, o monitoramento.

 c) Auditoria Operacional em Tecnologia da Informação: auditorias 
operacionais cujo objetivo seja a avaliação das políticas e programas 
governamentais relacionados à tecnologia da informação sob aspectos de 
eficiência, eficácia e efetividade, além de aspectos de legalidade.

IV − Auditoria Especial da Folha de Pagamento: Auditoria cujo objetivo seja 
a verificação da regularidade da execução da despesa com pessoal. Objetiva 
certificar-se da fidedignidade, consistência, regularidade e legalidade das 
informações financeiras e de pessoal, processadas, geradas e mantidas no sistema 
da folha de pagamento dos servidores do TCE/BA. 
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V − Auditoria Especial ou Inspeção Extraordinária: Auditoria cuja 
realização depende da ocorrência de situações específicas não previstas 
no plano anual. De acordo o art. 6º do Regimento Interno do Tribunal, é 
atribuição do Presidente determinar a realização de auditoria especial ou 
inspeção extraordinária, dando oportuna ciência ao Tribunal Pleno. É uma 
espécie de processo administrativo, instaurado a pedido do conselheiro-
presidente, quando se configurar omissão nas atribuições regimentais, falta 
de comprovação da aplicação de recursos por servidor, ocorrência de desfalque 
ou desvio de valores, perdas de bens públicos, bem como a prática de qualquer 
ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que possa causar dano ao TCE/BA. 
Também pode visar a acompanhar programas orçamentários e atos de gestão 
que envolvam materialidade, relevância e risco significativos.

VI − Auditoria Contábil: Objetiva verificar os registros e os procedimentos 
relativos ao patrimônio institucional e sua publicação em demonstrações 
contábeis. Essa auditoria se baseia em normas de auditoria contábil aplicadas ao 
setor público e em princípios de contabilidade.

VII − Auditoria Operacional: Sua finalidade é avaliar a organização quanto 
ao cumprimento de seus objetivos e suas metas institucionais e fornecer um 
diagnóstico de sua situação, com base no funcionamento dos processos e na 
utilização dos recursos, identificando-se problemas e orientando-se soluções 
para a busca de maior eficiência, economicidade e efetividade dos controles 
internos.

VIII − Acompanhamento das Licitações, Contratações Diretas e Contratos:  
Auditoria cujo objetivo seja a verificação da regularidade de licitações, 
contratações diretas e/ou contratos, inclusive contratos de gestão.

IX − Acompanhamento de Convênios, Termos de Fomento, Termos de 
Colaboração e Acordos de Cooperação: Auditoria cujo objetivo seja a verificação 
da regularidade de convênios, termos de fomento, termos de colaboração e/ou 
acordos de cooperação.

X − Auditoria de Monitoramento: Auditoria cujo objetivo seja a verificação 
do cumprimento de recomendações da Audit e determinações exaradas 
da Presidência do TCE/BA, bem como de planos de ação pactuados com as 
unidades técnicas e administrativas. 
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XI − Acompanhamento de Obras Públicas: Auditoria cujo objetivo seja a 
verificação da regularidade da execução de obras e serviços de engenharia. 

XII − Acompanhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal: Auditoria cujo 
objetivo seja o acompanhamento dos dispositivos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF).

XIII − Auditoria Operacional da Receita: Auditorias operacionais cujo 
objetivo seja a avaliação dos resultados do planejamento, fiscalização, cobrança 
administrativa e juducial, arrecadação e renúncia de receitas próprias do TCE/BA.

XIV − Auditoria Operacional em Ações Governamentais: Auditorias 
operacionais cujo objetivo seja a avaliação do resultado das políticas, programas 
e projetos públicos a cargo do TCE/BA, pautadas em critérios de economicidade, 
eficiência, eficácia, efetividade, equidade, ética e proteção ao meio ambiente, 
além de aspectos de legalidade.

7.2.3 A Audit executará outros trabalhos demandados pelo conselheiro-
presidente, não inseridos nessa classificação, cujos resultados das avaliações, 
inclusive de natureza operacional, serão destinados à Administração do TCE/BA, 
na forma de nota técnica.

7.2.4 Outros trabalhos de auditoria serão executados das seguintes formas:

 a) direta: se executada por servidores da Audit;
 b) compartilhada: se executada em conjunto com servidores de outras 

unidades do TCE/BA ou de outros Tribunais de Contas.

 
7.3 TÉCNICAS DE AUDITORIA

É o conjunto de processos e ferramentas operacionais de que se serve o 
controle para a obtenção de evidências, as quais devem ser suficientes, 
adequadas, relevantes e úteis para conclusão dos trabalhos. (INTOSAI. 
Diretrizes para as normas de controle interno do setor público, 2007)

7.3.1 Os testes que caracterizam os procedimentos de auditoria interna são 
classificados em (a) testes de observância, também denominados de aderência 
ou de conformidade; e (b) testes substantivos.
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7.3.2 Os testes de observância são procedimentos que objetivam proporcionar 
ao auditor razoável segurança quanto à efetiva utilização dos procedimentos 
de controle interno administrativos e contábeis, previamente especificados na 
legislação do TCE/BA e em normas pertinentes. Visam, portanto, à obtenção de 
razoável segurança de que os procedimentos de controle interno estão em efetivo 
funcionamento e cumprimento.

7.3.3 Os questionários de avaliação dos controles internos são ferramentas 
adequadas para os testes de observância.

7.3.4 Os testes substantivos são procedimentos que objetivam obter evidências 
que corroborem a validade e a propriedade dos atos e dos fatos administrativos 
e contábeis, assegurando razoável grau de certeza quanto à conformidade 
ou à existência de impropriedades. Depende da decisão do auditor interno 
o dimensionamento do escopo dos testes substantivos a serem realizados, 
quanto à extensão e à profundidade. Visam, portanto, à obtenção de evidências 
quanto à suficiência, exatidão e validação dos dados produzidos pelos sistemas 
administrativo e contábil do TCE/BA, distribuindo-se, em linhas gerais, em testes 
de transações e saldos, e de procedimentos de revisão analítica.

7.3.5 Os testes substantivos (técnicas de auditoria) se classificam em:

I − análise documental: exame de processos, ajustes jurídicos, atos formalizados, 
planilhas e documentos avulsos;

II − circularização ou confirmação externa: confirmação, junto a fontes 
externas ao auditado, da fidedignidade das informações e dos fatos alegados pelo 
auditado e obtidos internamente. Uma das técnicas consiste na circularização 
das informações, com a finalidade de obterem-se confirmações em fonte diversa 
daquela da origem dos dados;

III − conciliação ou correlação de informações: confronto de registros de fontes 
diferenciadas, cruzamento de informações obtidas de fontes independentes, 
autônomas e distintas, no interior do próprio TCE/BA; essa técnica procura a 
consistência mútua entre diferentes amostras de evidência;

IV − conferência de cálculos: revisão das memórias de cálculos ou a confirmação 
de valores por meio do cotejo de elementos numéricos correlacionados, de modo 
a constatar a adequação dos cálculos apresentados;
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V − corte das operações (cut-off): corte interruptivo das operações ou transações 
para apurar, de forma seccionada, a dinâmica de um procedimento; representa 
a “fotografia” do momento-chave de um processo;

VI − entrevistas e questionários (escritos ou orais): aplicado junto ao pessoal da 
unidade auditada, para elucidação de fatos pela obtenção de dados e informações, 
como forma de inferências técnicas;

VII − exame de registros: verificação dos registros constantes de controles 
regulamentares, relatórios sistematizados, mapas e demonstrativos formalizados, 
elaborados de forma manual ou por sistemas informatizados; a técnica pressupõe 
a verificação desses registros em todas as suas formas;

VIII − inspeção física ou verificação física: visitas in loco, contagens, registro 
fotográfico, exame usado para testar a efetividade dos controles internos 
administrativos e contábeis, particularmente daqueles relativos à segurança 
de ativos, de quantidades físicas ou qualidade de bens tangíveis; a evidência é 
coletada sobre itens tangíveis;

IX − investigação minuciosa ou rastreamento: exame de documentos, fluxos, 
rotinas, setores, unidades técnico-administrativas e procedimentos interligados 
visando a dar segurança à opinião do responsável pela execução do trabalho 
sobre o fato observado;

X − observação de atividades e condições (teste e ensaios): verificação das 
atividades que exigem a aplicação de testes flagrantes, com a finalidade de 
revelar erros, problemas ou deficiências que, de outra forma, seriam de difícil 
constatação. São seus elementos: 

 a) identificação da atividade específica a ser observada;
 b) observação da sua execução;
 c) comparação do comportamento observado com os padrões; e
 d) avaliação e conclusão.

7.3.6 Os procedimentos de auditoria, quando adequadamente aplicados, visam 
à obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados 
produzidos pelo sistema administrativo e contábil. Assim, os procedimentos têm 
as seguintes funções/finalidades:
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 a) existência: se o componente patrimonial existe em certa data;
 b) direitos e obrigações: se efetivamente são existentes em certas datas;
 c) ocorrência: se a transação ocorreu efetivamente;
 d) abrangência: se todas as transações estão registradas;
 e) avaliação: se os ativos e passivos estão avaliados adequadamente;
 f) mensuração: se as transações estão registradas pelos montantes corretos 

em respeito ao princípio da competência.
 g) apresentação e divulgação: se os itens estão divulgados, classificados e 

descritos de acordo com os princípios e as normas de contabilidade aplicados 
ao setor público e as de gestão fiscal. 

 
7.4 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

Procedimentos de auditoria: 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. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de 
controle interno do setor público, 2007)

7.4.1 Os procedimentos de auditoria são o conjunto de verificações e 
averiguações previstas no programa de auditoria que permitem ao auditor 
interno obter evidências ou provas apropriadas, suficientes e adequadas para 
analisar as informações apresentadas pelos auditados, necessárias à formulação 
e fundamentação de sua opinião decorrente da atividade auditorial.

7.4.2 Os procedimentos de auditoria, no âmbito do TCE/BA, são o conjunto de 
técnicas que permitem ao auditor interno obter, legitimamente, provas e evidências 
relevantes, apropriadas, suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião.

7.4.3 A atividade de auditoria interna de que trata este Manual será exercida 
de forma integrada e concomitante com a execução dos atos e fatos auditados, 
abrangendo as ações da Administração de natureza técnica, administrativa 
e contábil e as daqueles responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de 
dinheiro, bens e valores públicos.
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7.4.4 Os atos, ações e decisões dos responsáveis por dinheiro, valores, materiais 
e outros bens pertencentes ao TCE/BA, ou pelos quais este responda, são 
objeto de exames auditoriais, inspeções, pesquisas, estudos e verificações pela 
Auditoria Interna.

7.4.5 O relatório de Auditoria Interna sobre as contas do TCE/BA deve estar 
fundamentado nas respectivas auditorias dos atos e decisões dos administradores 
e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos e daqueles que derem 
causa à perda, ao extravio ou a outra irregularidade de que resulte prejuízo e 
dano ao Erário.

7.4.6 No exercício da auditoria financeira, orçamentária, patrimonial e 
operacional, o chefe da Auditoria Interna:

I − requisitará os documentos que julgue necessários;

II − determinará, a qualquer tempo, as medidas necessárias ao esclarecimento 
e à correção de todos e quaisquer atos relativos à administração financeira, 
orçamentária, patrimonial e operacional;

III − procederá às inspeções, pesquisas e verificações que considerar necessárias 
ou deliberadas por ato da Presidência do TCE/BA;

IV − expedirá notas técnicas que se fizerem necessárias para um melhor 
desenvolvimento de suas ações de auditoria, visando a disciplinar procedimento 
e operações da Administração quanto à eficiência e à efetividade de seus 
controles internos.

7.4.7 Nenhum processo, documento ou informação, inclusive em meio 
magnético, poderá ser sonegado, sob qualquer pretexto, à Auditoria Interna em 
suas pesquisas, consultas, inspeções e auditorias.

7.4.8 Em caso de sonegação ou omissão, o Gabinete da Presidência assinará 
prazo, não superior a 30 dias, para a apresentação de documento ou informação 
necessária e, não sendo atendido, comunicará o fato ao conselheiro-presidente 
para as medidas cabíveis.

7.4.9 O chefe da Auditoria Interna comunicará ao conselheiro-presidente o 
resultado das inspeções, pesquisas, estudos e verificações que realizar, para as 
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necessárias providências recomendadas sobre irregularidades e falhas materiais 
ou relevantes que apurar.

7.4.10 Para efeito do item anterior, o chefe da Auditoria Interna, após realizadas 
as auditorias e inspeções, adotará, isolada ou cumulativamente, as seguintes 
medidas:

I − enviará os relatórios aos responsáveis;

II − quando verificada a ameaça de lesão de difícil e incerta reparação, 
recomendará à Presidência do Tribunal:

 a) correções do ato irregular;
 b) sustação de contrato ou de suas cláusulas;
 c) execução de providências acautelatórias, em não se tratando de instrumento 

contratual;

III − se verificada a existência de irregularidades, recomendará:

 a) oferecimento de orientação formal corretiva ou saneadora;
 b) remessa de cópias dos relatórios aos responsáveis pela unidade técnica e 

administrativa inspecionada ou auditada e ao Gabinete da Presidência;
 c) remessa de cópias dos relatórios ao Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas, com prévia ciência do conselheiro-presidente, quando houver indícios 
que autorizem a instauração de inquérito administrativo e a propositura de 
ação penal pública, dando conhecimento ao Plenário.

 
7.5 PROCEDIMENTOS DE CONTROLE

Os procedimentos de controle são políticas e ações estabelecidas para 
diminuir os riscos e alcançar os objetivos da entidade. 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. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle interno do 
setor público, 2007)
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7.5.1 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:

I − procedimentos de autorização e aprovação;

II − segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);

III − controles de acesso a recursos e registros;

IV − verificações;

V − conciliações;

VI − avaliação de desempenho operacional;

VII − avaliação das operações, processos e atividades;

VIII − supervisão (alocação, revisão e aprovação, orientação e capacitação).

7.5.2 Para serem efetivos, os procedimentos de controle necessitam:

I − ser apropriados (isso significa o controle correto, no local correto e 
proporcional ao risco envolvido);

II − funcionar consistentemente de acordo com um plano de longo prazo (isso 
significa que devem ser criteriosamente obedecidos por todos os funcionários 
envolvidos no processo e não apressadamente, quando o pessoal-chave está 
ausente ou há uma sobrecarga de trabalho);

III − apresentar um custo adequado (ou seja, o custo da implantação do controle 
não deve exceder os benefícios que possam derivar da sua aplicação);

IV − ser abrangentes e razoáveis e estar diretamente relacionados com os 
objetivos de controle.



79

7.6 PROVAS E EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA

Evidências de auditoria: elementos incontestáveis coletados pelo profissional 
de auditoria governamental devidamente documentados em papéis de 
trabalho para comprovar e demonstrar suas constatações, avaliações e 
conclusões. São elementos de convicção dos trabalhos efetuados. (INTOSAI. 
Diretrizes para as normas de controle interno do setor público, 2007)

7.6.1 O auditor interno deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar os achados, chegar a conclusões em resposta aos objetivos e 
questões de auditoria e emitir recomendações.

7.6.2 O auditor interno deve avaliar as evidências, visando a obter os achados 
de auditoria. Com base nos achados, deve exercer julgamento profissional para 
chegar a uma conclusão e a uma recomendação.

7.6.3 O auditor interno deve buscar as evidências necessárias para responder 
às questões de auditoria e ter cuidado para não se desviar do foco do trabalho 
e do escopo nem coletar grande quantidade de informações que podem ser 
desnecessárias e irrelevantes.

7.6.4 Provas e evidências são as informações que o auditor interno precisa obter 
para registrar, na minuta do relatório, suas constatações, também denominadas 
achados de auditoria, que servirão para a sustentação das conclusões, a emissão 
de opiniões e as recomendações da equipe.

7.6.5 As conclusões da equipe somente se justificam se amparadas pelo suporte 
de provas e evidências que devem atender a certos requisitos e atributos de 
validade, a saber:

a) ser suficientes: permitir a um cidadão médio chegar às mesmas conclusões 
do auditor interno; suficiência é, assim, uma medida da quantidade de evidência 
de auditoria usada para dar suporte aos achados e às conclusões de auditoria;

b) ser apropriados: obtidos, tecnicamente, de fonte confiável concernente ao 
objeto, se referem à qualidade da evidência, o que significa que a evidência deve 
ser relevante, válida e confiável;
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c) ser relevantes e pertinentes: ter importância representativa que pode influir 
de modo significativo no objeto; referem-se à extensão em que a evidência de 
auditoria possui uma relação lógica com, e de importante para, o(s) objetivo(s) 
e questões de auditoria abordados; e

d) ser adequados ou fidedignos: de natureza confiável e verdadeira, obtidos 
mediante a aplicação de um procedimento aceito profissionalmente.

7.6.6 Os assuntos devidamente resolvidos e esclarecidos em campo não constarão 
de relatório de auditoria.

7.6.7 A equipe de auditoria deve considerar que algumas evidências podem 
apresentar problemas ou fragilidades. Os principais referem-se às evidências:

 a) baseadas em apenas uma fonte;
 b) testemunhais não corroboradas por documento ou evidência factuais;
 c) cujo custo de obtenção não atende a critérios de custo-benefício;
 d) provenientes apenas do gestor ou da equipe auditada;
 e) cuja única fonte é parcial com relação ao resultado do trabalho;
 f) obtidas de amostras não representativas;
 g) relacionadas com ocorrência isolada; e
 h) conflitantes.

 
7.7 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROVAS E EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA

Os auditores devem avaliar se a evidência de auditoria apropriada e suficiente 
foi obtida adequadamente e formular conclusões pertinentes. (INTOSAI. 
Diretrizes para as normas de controle interno do setor público, 2007)

7.7.1 Quanto à avaliação de provas e evidências, conforme o Manual de auditoria 
interna da Conab (BRASIL, 2008), cabe destacar os conceitos e orientações que 
se seguem:

7.7.2 Os auditores internos deverão fundamentar as constatações, conclusões 
e resultados do trabalho auditorial mediante procedimentos de análises e 
avaliações apropriadas de informações pertinentes ao objeto auditado.
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7.7.3 Os procedimentos de análises e avaliações auditoriais proporcionam 
ao auditor interno do TCE/BA um meio eficiente de fazer uma avaliação da 
informação recolhida em uma auditoria e de construir inferências confiáveis 
sobre o objeto auditado.

7.7.4 A avaliação resulta da comparação da informação com padrões razoáveis, 
pertinentes ao objeto auditado, identificados ou desenvolvidos pelo auditor 
interno.

7.7.5 Os procedimentos analíticos de auditoria são úteis na identificação, entre 
outros aspectos, de:

I − diferenças não esperadas;

II − ausência de diferenças quando esperadas;

III − erros potenciais;

IV − impropriedades potenciais ou atos não aderentes aos normativos internos 
e pertinentes;

V − outras transações ou fatos não recorrentes ou não usuais.

7.7.6 Os procedimentos de análise adotados pelo auditor interno podem incluir:

I − comparação de informações do período corrente com informações similares 
de períodos anteriores;

II − comparação de informações do período corrente com orçamentos ou 
previsões;

III − estudo de relações de informações financeiras com informações não 
financeiras (por exemplo, custos com pessoal decorrentes de alterações no 
número médio de servidores);

IV − estudo de relações entre elementos de informação;

V − comparação de informações com suas similares de outras unidades técnico-
administrativas do TCE/BA;

VI − comparação de informações com informações de segmentos de controle 
externo nos quais o TCE/BA atua.
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7.7.7 Os procedimentos analíticos poderão ser efetuados por meio de valores 
monetários, preferencialmente a preços reais (e não nominais), quantidades 
físicas, razões e porcentagens.

7.7.8 Os procedimentos analíticos de auditoria incluem, mas não se limitam a, 
a análise de regressão, de razões ou de tendências observadas, as comparações 
entre períodos (sazonalidades), a comparação com orçamentos, as previsões e a 
informação externa de cunho econômico.

7.7.19 Os procedimentos analíticos de auditoria auxiliam o auditor interno na 
identificação de condições que possam necessitar de testes subsequentes.

7.7.10 Os auditores internos devem considerar as seguintes circunstâncias, 
para avaliar em que medida se utilizarão dos procedimentos analíticos de 
auditoria:

I − a importância da área a ser examinada;

II − a adequação dos controles internos administrativos e contábeis;

III − a disponibilidade e a confiança das informações financeiras e não financeiras;

IV − a precisão com a qual os resultados dos procedimentos analíticos de 
auditoria podem ser previstos;

V − a disponibilidade e a comparabilidade da informação referente ao segmento 
institucional no qual o TCE/BA atua;

VI − a extensão de outros procedimentos de trabalhos de auditoria já realizados, 
à guisa de suporte para os resultados da auditoria atual.

7.7.11 Quando os procedimentos analíticos de auditoria identificam resultados 
ou relações inconsistentes ou inadequados, os auditores internos devem examinar 
e avaliar esses resultados ou relações, no intuito de se convencerem de que os 
resultados e as relações são suficientemente explicados.

7.7.12 Os resultados ou relações que não forem convenientemente explicados 
devem ser comunicados aos níveis adequados da gestão. Nesse caso, o auditor 
interno pode recomendar a adoção de providências corretivas, dependendo 
das circunstâncias.
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8 COMUNICAÇÃO E RELATÓRIO

Os auditores devem preparar um relatório baseado nos princípios de 
completude, objetividade, tempestividade e contraditório. (INTOSAI. 
Diretrizes para as normas de controle interno do setor público, 2007)

8.1 RELATÓRIOS DA AUDITORIA INTERNA

8.1.1 O chefe da Auditoria Interna deve supervisionar a elaboração e assinar todos 
os relatórios de auditoria, cujo original será arquivado, por meio eletrônico, no 
Sistema de Gerenciamento de Auditorias (SGA), ou em meio físico, observando-
se os seguintes critérios:

I − O relatório de auditoria, inclusive de inspeção, deve refletir, conclusivamente, 
as situações significativas apuradas, no que diz respeito aos aspectos de 
regularidade e irregularidade.

II − Quanto ao conteúdo, os relatórios de auditoria devem ser suficientemente 
importantes para merecerem a atenção daqueles a quem são dirigidos. Deverão 
ser evitados temas de baixa relevância ou aqueles desprovidos de lastro 
documental comprobatório.

III − Os fatos devem ser apresentados com objetividade e fidedignidade, excluindo-
se a vontade, a emoção e os interesses pessoais de quem elaborou o relatório.

IV − A linguagem utilizada deverá ser simples, evitando-se rebuscamento, 
de modo a permitir que a mensagem seja entendida por um cidadão médio, 
mesmo que não detenha conhecimentos da área auditada. Os termos, siglas e 
abreviaturas utilizados devem estar sempre definidos e/ou traduzidos.

V − O auditor interno deverá ter bom relacionamento interpessoal com a equipe 
e ser eficaz no processo de comunicação, compreendendo as relações humanas 
e mantendo relações satisfatórias com os auditados.

VI − As comunicações deverão ser corretas, objetivas, claras, concisas, 
construtivas, completas e oportunas.
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VII − Quanto à concisão, deve-se avaliar o que é importante e descartar o que é 
desnecessário/ dispensável, evitando-se o desperdício de ideias e/ou de tempo, e 
os parágrafos devem ser, preferencialmente, curtos.

VIII − Quando for inevitável um relatório de auditoria mais extenso, necessária 
se faz a elaboração de um Sumário Executivo introdutório, para aumentar a 
compreensão da mensagem a ser transmitida.

IX − O relatório atenderá aos requisitos de fidedignidade, fazendo referência 
escrita apenas àquilo que os exames permitiram apurar, sem suposições. Todos 
os dados, constatações e conclusões devem estar sustentados por evidências 
suficientes nos papéis de trabalho, para comprovação dos fatos.

X − O auditor interno deverá informar ao chefe da Auditoria Interna qualquer 
situação em que exista, ou possa razoavelmente inferir-se, a existência de um 
conflito de interesses ou de ideias preconcebidas. Nesses casos, será nomeado 
outro auditor interno para a realização do trabalho.

XI − A exatidão dos dados e a precisão das argumentações são de importância 
fundamental, na medida em que fornecem credibilidade ao exame efetuado. 
Todo o texto do relatório deve ser cuidadosamente revisto pela equipe e pelo 
chefe da Auditoria Interna, nessa ordem, de modo a garantir a imparcialidade 
de julgamento.

XII − As informações relatadas devem ser apresentadas de maneira convincente 
relativamente à sua importância e à razoabilidade das constatações, conclusões 
e recomendações. A informação deve ser suficiente, apropriada, relevante e 
útil, constituindo-se em uma base sólida para o alcance do seu objetivo.

XIII − A informação suficiente é factual, adequada e convincente no sentido 
de que um cidadão médio chegaria às mesmas conclusões do auditor interno.

XIV − A informação apropriada refere-se à qualidade da evidência, é de 
confiança e a mais acessível por meio do uso de apropriadas técnicas de auditoria. 
Significa, assim, que a informação deve ser relevante, válida e confiável.

XV − A informação relevante suporta as constatações e recomendações dos 
auditores internos e é consistente com os objetivos do trabalho auditorial.
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XVI − A informação útil ajuda o TCE/BA a atingir seus objetivos, pois se 
insere na óptica do controle orientado para resultados do planejamento 
estratégico do órgão.

XVII − Ao formular uma recomendação, sempre que possível, a equipe deve 
estimar a economia líquida de recursos decorrente da sua implementação, 
especificando-se, dessa maneira, o valor agregado e os benefícios advindos da 
atuação da Audit. As dificuldades de quantificar os benefícios potenciais variam 
segundo o tipo de benefício, entretanto, em muitos casos, os impactos financeiros 
podem ser estimados com razoável segurança.26

XVIII − As constatações são impropriedades pontuais que demandam medidas 
preventivas ou corretivas do responsável pela unidade envolvida.

XIX − As recomendações relevantes e úteis ao gestor se dão em face da 
fragilidade nos controles internos administrativos e contábeis, na gestão de riscos 
operacionais, na exígua aderência aos objetivos estratégicos do TCE/BA e às 
normas pertinentes, as quais poderão ser monitoradas em follow-up, ou não.

XX − As correções são de caráter amplo, dependentes de ações de unidades 
técnicas e administrativas, com fins de assegurar a fidedignidade e a integridade 
de registros e informações e a efetividade dos controles internos.

XXI − Nem toda constatação gera recomendação, assim como nem toda 
recomendação deve ser incluída no follow-up da Auditoria Interna.

XXII − O auditor interno deverá manter-se vinculado às questões propostas no 
respectivo programa de auditoria, à exceção daqueles trabalhos extraordinários, 
demandados eventualmente.

XXIII − O relatório deve causar boa impressão estética, devidamente 
sistematizado, itemizado em títulos correlacionados com os achados de auditoria 
e distribuídos em uma sequência lógica.

XXIV − As conclusões devem ser coerentes e estar correlacionadas com os 
títulos itemizados e o conteúdo do relatório.

XXV − O relatório também deve ser convincente, de modo que as recomendações 
preventivas e corretivas emitidas ganhem apoio dos auditados, sendo capazes 
26 BRASIL. Conab, 2008.
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de influenciar na gestão do objeto auditado, de forma a serem efetivamente 
implementadas, proporcionando melhorias de desempenho ou readequação de 
procedimentos em benefício do TCE/BA.

XXVI − O convencimento dos auditados interessados sobre a pertinência das 
recomendações propostas depende da maneira como as questões de auditoria 
são tratadas nos relatórios. Assim, as informações devem ser organizadas e 
dispostas com rigor técnico, com apropriado grau de detalhamento e destacando 
os principais pontos. O desenvolvimento do texto deve guardar coerência com 
a sequência lógica dos argumentos, devendo ser coeso, convincente e claro.

XXVII − Cumpre às unidades técnicas e administrativas do TCE/BA se 
manifestarem formalmente acerca das recomendações preventivas e corretivas 
da Audit, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento do relatório de 
Auditoria Interna e de nota técnica.

XXVIII − As contestações, as conclusões e as recomendações dos relatórios, 
pareceres e nota técnica da Auditoria Interna do TCE/BA deverão estar, 
necessariamente, fundamentadas, com a indicação expressa dos motivos que 
embasam as alegações e justificativas.

XXIX − Compete ao chefe da Auditoria Interna determinar como, quando, e a 
quem os resultados dos trabalhos de auditoria deverão ser comunicados na forma 
de relatório de auditoria, de parecer, de nota técnica ou carta de recomendação.

XXX − O auditor interno deve se preocupar com habilidades de comunicação 
verbal com as pessoas no âmbito do TCE/BA, devendo manter um bom 
relacionamento, de modo a obter cooperação para executar as tarefas auditoriais.

XXXI − É permitido ao auditor interno dar crédito, mediante reconhecimento, 
a serviços que outros servidores do TCE/BA tenham executado com 
proficiência. Deve-se evitar a crítica verbal, principalmente a colegas 
auditados, bem como revidá-las.

XXXII − O auditor interno procurará ver os fatos do ponto de vista da outra pessoa, 
sendo necessário, para tanto, maturidade, controle emocional e esforço consciente.

XXXIII − Os relatórios de auditoria devem ser distribuídos a um número mínimo 
de agentes do TCE/BA, capazes de assegurar que os resultados da auditoria serão 
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levados em consideração, ou seja, os resultados serão levados ao conhecimento 
daqueles que estejam em posição de determinar e assegurar que as medidas 
corretivas sejam implementadas.

XXXIV − Aos membros do TCE/BA, poderá ser disponibilizado um sumário 
executivo, contendo a síntese do relatório.

 
8.2 ATRIBUTOS DE QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES

A comunicação está presente em todos os estágios da auditoria; antes do 
início da auditoria, durante o planejamento inicial, durante a auditoria 
propriamente dita, e na fase de relatório. (INTOSAI. Diretrizes para as 
normas de controle interno do setor público, 2007)

8.2.1 As transações e eventos devem ser registrados imediatamente quando da 
sua ocorrência, caso a informação seja relevante e valiosa para a administração e 
para o controle das operações, bem como para a tomada de decisões.

8.2.2 As informações que visam à abordagem das atividades técnicas e 
administrativas, quanto aos atos de gestão, fatos ou situações observadas nas 
unidades de controle interno do TCE/BA, devem reunir, principalmente, os 
seguintes atributos de qualidade:

I − concisão: utilização de linguagem sucinta e resumida, transmitindo o máximo 
de informações de forma breve, com precisão e exatidão;

II − objetividade: expressão em linguagem prática e positiva, demonstrando a 
existência real e material da informação;

III − convicção: demonstração de certeza da informação, visando a persuadir 
e a convencer qualquer pessoa para as mesmas conclusões, evitando termos e 
expressões que possam ensejar dúvidas;

IV − clareza: expressão em linguagem inteligível e nítida, de modo a assegurar 
que a estrutura da comunicação e a terminologia empregada permitam que o 
entendimento das informações seja evidente e transparente;
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V − integridade: registro da totalidade das informações de forma exata e 
imparcial, devendo ser incluídos na comunicação todos os fatos observados, sem 
nenhuma omissão, proporcionando uma visão completa das impropriedades e/
ou disfunções apontadas, recomendações efetuadas e conclusão;

VI − oportunidade: transmissão da informação, simultaneamente, com 
tempestividade e integridade, de modo que as comunicações sejam emitidas 
de imediato, com a extensão correta, a fim de que os assuntos nelas abordados 
possam ser objeto de oportunas providências;

VII − coerência: segurança de que a linguagem seja harmônica e concordante, 
de forma que a comunicação seja lógica, correspondendo aos objetivos 
determinados;

VIII − apresentação: segurança de que os assuntos sejam apresentados em uma 
sequência estruturada, isenta de erros ou rasuras que possam prejudicar o correto 
entendimento, segundo os objetivos do trabalho, de forma adequada, com uma 
linguagem que atenda, também, aos atributos de qualidade mencionados; e

IX − conclusivo: capaz de permitir a formação de opinião sobre as atividades 
realizadas; em algumas situações identificadas, poderá ficar especificado que não 
cabe uma manifestação conclusiva da Audit, principalmente nos casos em que os 
exames forem de caráter intermediário.

8.3 AUDIÊNCIA E OPINIÃO DO AUDITADO

O auditor governamental deve considerar, também, na análise das informações 
obtidas, a opinião do gestor acerca dos fatos 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 uma 
revelação dos pontos de vista e opiniões do auditado, para confronto pela 
equipe de auditoria, do qual resultará a conclusão. (INTOSAI. Diretrizes 
para as normas de controle interno do setor público, 2007)

8.3.1 Antes de emitir a minuta do relatório de auditoria, a equipe deverá discutir 
as conclusões e recomendações com os níveis de gestão, considerando-se, 
inclusive, a necessidade de as unidades administrativas do Tribunal terem 
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assegurada, em tempo hábil, a oportunidade de apresentar esclarecimentos 
adicionais ou justificativas a respeito dos atos e fatos irregulares apurados, de 
sua responsabilidade, como pleno exercício de seu direito de defesa.27

8.3.2 A discussão das conclusões e recomendações será realizada em reunião 
de encerramento dos trabalhos com o gestor. Além disso, será enviada a versão 
preliminar do relatório de auditoria, em caráter confidencial, para apreciação 
do responsável pela unidade técnica e administrativa auditada, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis.28

8.3.3 As discussões e revisões ajudam a assegurar que não se verificaram mal-
entendidos ou incompreensões acerca dos fatos relatados, dando, ao auditado, a 
oportunidade para esclarecer pontos específicos e para expressar pontos de vista 
sobre as constatações e recomendações.29

8.3.4 Manifestações posteriores dos responsáveis pelas unidades técnicas 
e administrativas auditadas serão analisadas pela Audit e informadas, 
oportunamente, ao Gabinete da Presidência e, quando cabível, ao Comitê de 
Auditoria, no que se refere exclusivamente às atividades de controle externo do 
Sistema de Controle Interno do Tribunal.

8.3.5 As manifestações ou contestações da unidade auditada em função das 
recomendações constantes do relatório ou da carta de recomendações serão 
analisadas pela equipe de auditoria, devendo ser elaborada a respectiva nota 
de auditoria.

8.3.6 Quanto à estruturação, a nota técnica de auditoria ou a carta de recomendação 
deve conter, para cada proposta de recomendação do relatório de auditoria, as 
manifestações da unidade auditada e as análises com a conclusão da Audit, 
que deve contemplar, quanto aos resultados da auditoria, informações relativas 
ao cumprimento legal, a economias, valores recuperados, valores a recuperar 
e outros resultados não mensuráveis, bem como conclusão, classificando-se a 
recomendação em uma das seguintes categorias:

a) recomendação implementada: atendida pelo gestor e cuja implementação 
tenha sido comprovada;

27 BRASIL. Conab, 2008.
28 BRASIL. Conab, 2008.
29 BRASIL. Conab, 2008.
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b) recomendação implementada parcialmente: atendida pelo gestor apenas 
em parte;

c) recomendação acatada: aceita pelo gestor, mas cuja implementação ainda não 
tenha sido comprovada ou concluída;

d) recomendação acatada parcialmente: acatada pelo gestor apenas em parte;

e) recomendação reiterada: com justificativas apresentadas pelo gestor não 
aceitas pela Audit, sendo mantida a recomendação original;

f) recomendação adicionada: com esclarecimentos do gestor que resultem na 
expedição de recomendações adicionais;

g) recomendação justificada: com justificativas suficientes apresentadas pelo 
gestor suprindo a necessidade de implementação da recomendação;

h) recomendação sem manifestação: sem manifestação do gestor quanto à 
recomendação;

i) recomendação não mais aplicável: com mudança de condição ou 
superveniência de fatos que tornem inexequível ou inaplicável a recomendação;

j) na parte final da nota técnica de auditoria ou da carta de recomendação, 
deve constar informação sintética sobre os resultados da análise, agrupando as 
recomendações do relatório quanto à natureza das conclusões.

8.3.7 Quando a deliberação for uma determinação por ato da Presidência do 
TCE/BA, deve-se substituir os termos “implementada” e “em implementação” 
por “cumprida” e “em cumprimento”, respectivamente. Caso seja fixado prazo 
para atendimento da deliberação, deve-se registrar se o cumprimento encontra-
se em andamento dentro do prazo fixado ou se o prazo já expirou.
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8.4 NOTA TÉCNICA DA AUDITORIA INTERNA

Nota Técnica é um documento com pronunciamento técnico elaborado pelo 
auditor interno sobre tema de sua responsabilidade auditorial e difere do 
Parecer pela análise completa de todo o contexto, devendo conter histórico, 
fundamento legal e recomendação baseados em informações relevantes de 
interesse da Administração. (BAHIA. TCE/BA, Audit, 2017)

8.4.1 A nota técnica da auditoria interna é um tipo de notificação com 
pronunciamento técnico com respaldo normativo pertinente, de natureza 
extraordinária, que o chefe da Auditoria Interna encaminha ao responsável pela 
unidade auditada, na qual informam-se as constatações da auditoria e solicitam-
se esclarecimentos, fixando-se o prazo de 8 (oito) dias, prorrogáveis, para 
eventuais manifestações que se fizerem necessárias, as quais poderão ser objeto 
de sucessivas notas de auditoria, até manifestação conclusiva por parte da Audit.

8.4.2 A nota técnica da auditoria tem, também, o objetivo de apresentar as 
modernas tendências de gestão e de governança corporativa ou já consagradas 
e geralmente aceitas, no contexto das atividades de auditoria e fiscalização, que 
devem orientar a atuação das organizações, trazendo novos desafios aos controles 
internos no cumprimento de suas missões.

8.5 MONITORAMENTO E CARTA DE RECOMENDAÇÕES

Os auditores devem monitorar os casos de não conformidade quando 
apropriado. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle interno do 
setor público, 2007)

8.5.1 O monitoramento é um componente do controle interno que completa o 
ciclo da auditoria, na medida em que fornece subsídios para o planejamento das 
próximas auditorias.

8.5.2 As auditorias subsequentes verificarão se as unidades administrativas e 
técnicas do TCE/BA adotaram as providências necessárias à implementação das 
recomendações consignadas nos relatórios de auditoria, cartas de recomendação, 
notas técnicas de auditoria e relatório de monitoramento.
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8.5.3 O relatório de monitoramento deverá ser documento autônomo, ou seja, 
deverá conter informações suficientes, de forma que não seja necessária, para o 
entendimento do tema, a leitura do relatório de auditoria e de outros relatórios 
de monitoramento.

8.5.4 O relatório de monitoramento tem por objetivos:

 a) apresentar a situação de implementação das recomendações;
 b) demonstrar, analiticamente, o benefício efetivo decorrente dessa 

implementação; e
 c) mensurar o custo/benefício esperado.

8.5.5 O plano de ação é um documento apresentado pelo gestor à Audit no 
qual se formalizam as ações que serão adotadas para atender às recomendações 
propostas no sentido de corrigir os problemas identificados na auditoria. Envolve, 
basicamente, um cronograma em que são definidos responsáveis, ações e prazos 
para a implementação das recomendações. Esse instrumento norteia o processo 
de monitoramento e tende a aumentar a sua efetividade.

8.5.6 É recomendado que os auditores internos possam orientar o processo 
de construção do plano de ação para que as ações apresentadas atendam às 
necessidades de monitoramento e abranjam medidas satisfatórias para solucionar 
os problemas identificados. Essa interação visa a um plano de ação exequível e 
pode ser viabilizada por meio de reuniões com os gestores.

8.5.7 Considerando-se que o gestor tem a responsabilidade de solucionar as 
ocorrências apontadas durante a auditoria, caso discorde das recomendações 
da Audit, a ele cabe apresentar proposta das medidas a adotar e o respectivo 
cronograma.

8.5.8 Cabe à Audit diligenciar para que o monitoramento não demore muito a se 
iniciar, de modo que não se perca a expectativa de controle. Também não vale a 
pena monitorar as atividades por muito tempo, pois, de acordo com a experiência 
do Government Accountability Office (GAO)30, a maior parte das deliberações é 
implementada até três anos após a realização da auditoria.

30 Escritório de Responsabilidade do Governo dos EUA (GAO).
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8.5.9 No monitoramento, é recomendável.31

a) que os auditores que realizaram a auditoria procedam ao monitoramento;

b) que se adotem os mesmos critérios e percentual de amostragem na seleção do 
objeto a ser monitorado/auditado;

c) que se proceda à revisão sistemática das ações administrativas, confrontando-
se com as recomendações da auditoria;

d) que se proceda à verificação dos efeitos das ações na correção das deficiências;

e) que se proceda à análise quanto à dificuldade ou à facilidade de implementação 
das recomendações;

f) que se determine a necessidade de qualquer trabalho adicional, como 
acompanhamento posterior ou auditoria subsequente;

g) que se revisem os aspectos que deixaram de ser relevantes;

h) que se incluam os resultados do monitoramento nos relatórios de auditoria 
subsequentes

8.6 NÃO CONFORMIDADE

A padronização do sistema de gestão do setor público permite que os 
processos se alinhem aos princípios de administração pública e aos 
requisitos da norma pertinente. Assim, “não conformidade” é não atender 
a determinado requisito legal, não estar condizente com os princípios e 
normas de administração pública aplicáveis a cada caso examinado. (BAHIA. 
TCE/BA. Audit, 2017)

Diante da não conformidade de um ato de gestão às normas internas do TCE/BA 
ou de observância obrigatória do setor público, que impacte significativamente 
a gestão quanto à sua relevância, a comunicação do resultado em relatório de 
auditoria conterá: (a) as normas internas que foram infringidas; (b) os motivos 
por não terem sido cumpridas; e (c) o impacto para a unidade em âmbito 
organizacional e para o TCE/BA em âmbito externo.
31 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Manual de auditoria interna. Belo Horizonte: UFMG, 2013. Disponível 
em: <https://www.ufmg.br/auditoria/images/stories/documentos/manual_2a_verso_revisado.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2017.
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8.7 ERROS E OMISSÕES

Dado que o controle interno depende do fator humano, ele está sujeito às 
falhas no planejamento, erros de avaliação ou interpretação, má compreensão, 
descuido, cansaço físico, distração, conluio, abuso ou excessos. (INTOSAI. 
Diretrizes para as normas de controle interno do setor público, 2007)

8.7.1 Fraude é a interação ilegal entre duas entidades, na qual uma das partes 
intencionalmente defrauda a outra, através de representações falsas para obter 
vantagens ilícitas ou injustas. Envolve atos fraudulentos, ardis, omissões ou 
quebra de sigilo, utilizados para obter alguma vantagem injusta ou desonesta.32

8.7.2 Caso a Audit venha a incorrer, involuntariamente, em erros e omissões 
no transcorrer dos trabalhos, será dado oportuno conhecimento a todos os 
destinatários de originais do relatório de auditoria ou da nota técnica produzida 
por equipe de auditores internos.

8.7.3 Será feita, periodicamente, conforme programação anual, revisão interna 
formal por parte dos membros da Audit, para avaliar a qualidade do trabalho de 
auditoria realizado e fornecer recomendações para melhorias.

8.7.4 Erro consiste em ato não voluntário, não intencional, resultante de omissão, 
desconhecimento, imperícia, imprudência, desatenção ou má interpretação de 
fatos na elaboração de documentos, registros ou demonstrações. Existe apenas 
culpa, quando não há intenção de causar dano.

32 Congresso da Organização Internacional das Instituições Superiores de Auditoria (XVI INCOSAI), 1998. Uruguai. Métodos e 
técnicas das EFS para prevenção e detecção de fraude e corrupção. Disponível em: <http://www.intosai.org/events/congresses-
incosai/bibliography-of-congress-themes/xvi-incosai.html>. Acesso em: 11 ago.2017.
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8.8 ACEITAÇÃO DO RISCO

A segurança razoável equivale a um nível satisfatório de confiança sob certas 
condições de custos, benefícios e riscos. Ao exercitarem sua capacidade de 
avaliação, os gestores executivos devem identificar os riscos inerentes às 
operações e os níveis aceitáveis de risco sob circunstâncias distintas, além 
de avaliar os riscos, tanto quantitativa como qualitativamente. (INTOSAI. 
Diretrizes para as normas de controle interno do setor público, 2007)

8.8.1 Quando o chefe da Auditoria Interna for da opinião de que os gestores 
optaram por um nível de risco residual que é inaceitável para a proteção 
patrimonial e da imagem institucional do TCE/BA, o responsável pela Audit 
deverá discutir o assunto com o Comitê de Auditoria. Se a decisão sobre o risco 
residual não for solucionada, o chefe da Auditoria Interna e o Comitê de Auditoria 
deverão relatar o assunto exclusivamente para o conselheiro-presidente, para fins 
de decisão.

8.8.2 Os gestores podem assumir o risco de não corrigir a constatação reportada 
por razões de custo ou outras considerações devidamente motivadas.

8.8.3 A segurança razoável consiste em reconhecer que o custo do controle 
interno não deve exceder os benefícios que dele derivam. Assim, as decisões 
acerca da resposta ao risco e da implantação de controles devem considerar os 
respectivos custos e benefícios.

8.8.4 A tolerância de risco é a quantidade de riscos que uma entidade está 
preparada para assumir, antes de deliberar sobre a necessidade de implementar 
uma ação corretiva de respostas ao risco.

8.8.5 As decisões sobre as respostas ao risco devem ser tomadas em conjunto 
com a identificação da quantidade de riscos que podem ser tolerados.

8.8.6 Respostas ao risco podem ser divididas em quatro categorias. Em alguns 
casos, o risco pode ser transferido, tolerado ou eliminado. De qualquer modo, na 
maior parte dos casos, o risco deverá ser tratado e a administração do TCE/BA 
necessitará implementar e manter um efetivo sistema de controle interno, de 
modo a manter o risco em um nível aceitável.
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8.9 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDIT

A EFS também deve desenvolver procedimentos de avaliação do trabalho 
da unidade de auditoria interna para determinar em que extensão essa pode 
ser confiável. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle interno do 
setor público, 2007)

8.9.1 A Audit submeterá, até 30 de março, o relatório anual de atividades ao 
conselheiro-presidente do TCE/BA. O relatório apresentará as constatações e 
as recomendações mais significativas que tenham ou não sido satisfatoriamente 
solucionadas, e os desvios relevantes em relação aos objetivos da programação 
anual dos trabalhos.

8.9.2 Considerar-se-á como constatação mais significativa aquela que, na 
opinião do chefe da Auditoria Interna, pode afetar adversamente a instituição 
quanto aos aspectos financeiro, patrimonial, operacional e sua imagem pública 
institucional. Os achados significativos podem incluir condições relacionadas 
com impropriedades em face dos normativos internos, erros, ineficiências, 
perdas, ineficácia, conflitos de interesse e pontos fracos nos controles internos 
administrativos e contábeis.33 

33 BRASIL. Conab, 2008.
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9 CONTROLE DE QUALIDADE 

É de fundamental importância que as EFS possuam procedimentos que 
assegurem, às auditorias governamentais, os padrões de qualidade exigidos 
pelos usuários internos e externos, bem como os padrões estabelecidos pela 
legislação, no mais alto grau de aceitação e profissionalismo. (INTOSAI. 
Diretrizes para as normas de controle interno do setor público, 2007)

9.1 O controle de qualidade das atividades de auditoria interna visa a estabelecer 
critérios de avaliação sobre a aderência dos trabalhos realizados pela Audit com 
relação à observância das normas internas e de práticas nacionais e internacionais 
de auditoria aplicadas ao setor público, avaliando-se o desempenho dos auditores 
internos em todas as etapas do trabalho, no intuito de identificarem-se aspectos 
operativos passíveis de aperfeiçoamentos.

9.2 Os auditores internos deverão rever, periodicamente, este Manual de 
auditoria interna, como política de qualidade de seus serviços, e proceder à 
atualização, quando julgada necessária. Para tanto, as mudanças sugeridas 
serão implementadas pelo chefe da Auditoria Interna e comunicadas ao 
conselheiro-presidente.

9.3 Como política de qualidade de suas atividades, a Audit deve manter um 
sistema de informação, acompanhamento, avaliação e controle das atividades 
administrativas e técnicas do TCE/BA, sendo a melhor prática aquela em que 
o auditor interno busca a efetiva implementação das recomendações feitas 
pela auditoria e aceitas pelo auditado, bem como as determinações feitas pelo 
conselheiro-presidente.

9.4 A fim de possibilitar a consecução dos objetivos, a Audit manterá sob 
constante controle a avaliação de suas atividades relacionadas, entre outras, com 
os seguintes aspectos: 

I − Organização administrativa dos recursos humanos, materiais e de tecnologia 
da informação da legislação atualizada, de programas de auditoria, papéis de 
trabalho, pastas permanentes, sistemas corporativos de planejamento e execução 
de auditorias.
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II − Planejamento dos trabalhos de forma a adequar suas atividades às reais 
necessidades da Administração do TCE/BA, a curto, médio e longo prazos, 
observando-se critérios uniformes, parâmetros previamente estabelecidos 
e atividades harmônicas em relação às ações desenvolvidas pelo Sistema de 
Controle Interno do setor público e recomendações emitidos pela Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), assim como pela 
Controladoria Geral da União (CGU).

III − Quanto à execução dos trabalhos, deve ser desenvolvida atentando-se para:

 a) elaboração de papéis de trabalho limpos, claros, objetivos, conclusivos e 
corretamente referenciados em meio físico e/ou eletrônico;

 b) comprovação satisfatória, junto aos papéis de trabalho, das ocorrências 
constatadas que ensejarem correções e recomendações às unidades 
organizacionais do TCE/BA;

 c) obediência aos modelos estabelecidos em normas para montagem e 
apresentação dos relatórios e das notas técnicas;

 d) distribuição dos assuntos, no corpo do relatório e em pareceres, com 
observância da fundamentação legal, quando necessária, do conteúdo técnico 
e da terminologia apropriada;

 e) observância às normas ortográficas e gramaticais da língua portuguesa na 
redação dos relatórios;

 f) elaboração de comentários sucintos sobre os assuntos enfocados 
nas correções e/ou recomendações, sem explanações muito extensas, 
desnecessárias ou inexpressivas, sem caráter elucidativo dos fatos;

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

evidenciem pontos de vista pessoais, não calcados em provas substanciais ou 
fatos devidamente comprovados;

 i) análise dos atos e fatos objeto de exame, com isenção e bom senso, atendo-
se mais à eficiência e à segurança dos controles internos administrativos 
e contábeis e aos riscos operacionais envolvidos, e não especificamente às 
pessoas que os tenham praticado;
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 j) redação clara e objetiva que transmita, por parte da equipe de auditores 
internos, seriedade, consideração e respeito aos responsáveis e dirigentes das 
unidades organizacionais examinadas; e

 l) conclusão objetiva, coerente com o assunto enfocado, e ressalvas oportunas 
condizentes com os itens que expressam claramente a impropriedade e/ou a 
disfunção constatada.
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10 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A administração muitas vezes estabelece uma unidade de Auditoria Interna 
como parte do sistema de controle interno e a utiliza para auxiliar a monitorar 
a eficácia e efetividade desse sistema. (INTOSAI. Diretrizes para as normas 
de controle interno do setor público, 2007)

10.1 Avaliar o Sistema de Controle Interno do TCE/BA tem como propósito 
verificar se ele está adequadamente concebido e se funciona de maneira efetiva, 
visando à proposição de aprimoramento e de medidas preventivas e corretivas, 
quando cabível, de acordo com os conceitos e critérios a seguir:

I − A avaliação de controles internos é um processo mediante o qual se procura 
conhecer e avaliar a efetividade dos controles internos de uma entidade quanto à 
sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência 
de eventos de risco na execução de seus processos e atividades que possam 
impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

II − A atividade de avaliação de controles internos pode ser executada de duas 
formas distintas:

 a) nas fases de planejamento e execução de uma auditoria, para determinar a 
extensão e o alcance de seu escopo;

 b) por meio da realização de auditoria com escopo específico, voltado para 
a avaliação do Sistema de Controle Interno, visando a contribuir para a 
melhoria da gestão e da governança do TCE/BA.

III − A avaliação de controles internos, a depender de seus objetivos, pode 
ocorrer em dois níveis:

 a) em nível da entidade: quando os objetivos de auditoria são voltados para 
a avaliação global do Sistema de Controle Interno da organização ou de 
partes dela, com o propósito de verificar se está adequadamente concebido 
e se funciona de maneira eficaz — ou seja, significa levantar a presença e o 
funcionamento de todos os componentes e elementos da estrutura de controle 
interno utilizada como referência;



101

 b) em nível de processos: quando os objetivos de auditoria são voltados 
para a avaliação das atividades de controle que incidem sobre determinados 
processos ou operações específicos de cada unidade administrativa, revisando 
seus objetivos, identificando os riscos relacionados e avaliando a adequação e 
o funcionamento dos controles adotados para gerenciá-los.

IV − A Audit tem a responsabilidade de monitorar a efetividade do Sistema de 
Controle Interno mediante a realização de auditorias com escopo específico de 
avaliação de controles internos, tanto em nível de entidade quanto de processos, 
visando à proposição de recomendações endereçadas à Administração para 
melhoria dos controles internos do TCE/BA.

10.1.1 A avaliação do Sistema de Controle Interno compreende um processo de 
avaliação de riscos de processos e rotinas das unidades técnicas e administrativas 
do TCE/BA quanto a quatro tipos de riscos preestabelecidos: (a) financeiro/
patrimonial; (b) legal/jurídico; (c) eficiência/desempenho; e (d) imagem 
institucional.

10.1.2 Os órgãos e as entidades da Administração Pública, direta e indireta, de 
qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 
devem, por força constitucional, implantar, manter, monitorar e revisar controles 
internos administrativos e contábeis, tendo por base a identificação, a avaliação 
e o gerenciamento de riscos que possam impactar a consecução dos objetivos 
estabelecidos pelo Poder Público. Nesse sentido, controle interno é um processo 
organizacional de responsabilidade da própria gestão e é realizado com o intuito 
de assegurar uma razoável segurança de que os objetivos da entidade sejam 
alcançados de modo a dar cumprimento à sua missão institucional.

10.1.3 No contexto geral, todos devem se empenhar no correto funcionamento 
dos controles internos do TCE/BA, de modo a minimizar os riscos de não 
cumprimento de políticas e programas governamentais, normas, diretrizes e 
metas institucionais. É condição essencial para se garantir a economicidade, a 
eficiência, a eficácia e a efetividade da atuação do Tribunal no atingimento de 
objetivos específicos.

10.1.4 No contexto específico, compete à Audit intensificar as ações que 
promovam a melhoria da gestão de riscos e da efetividade dos controles do 
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Tribunal, por meio de constante avaliação do ambiente de controle interno com 
identificação das áreas de risco das unidades técnicas e administrativas.

10.1.5 Cabe salientar que a Audit não é, e não deve ser, responsável pelos 
controles técnicos e administrativos do órgão. Sua responsabilidade restringe-se 
a avaliar a adequação e a efetividade do controle interno estabelecido, implantado 
e mantido pela Administração do Tribunal, bem como realizar auditorias sobre 
a efetividade dos controles internos.

10.1.6 A avaliação do sistema de controle interno, a cargo da Audit, tem foco 
em três pontos básicos: (a) o objetivo, como “algo” que se estabeleceu para ser 
alcançado; (b) o risco, que é a possibilidade de “algo indesejado” acontecer e 
impedir ou dificultar o alcance de um objetivo e (c) o controle, que é o que se 
faz para mitigar os riscos, assegurando, assim, com certa razoabilidade, que os 
objetivos institucionais sejam alcançados.

10.1.7 A avaliação de risco de processos e rotinas deve constituir prática do 
TCE/BA, sendo uma função essencial ao entendimento do funcionamento 
da instituição quanto aos seus fluxos operacionais e da busca de resultados, 
permitindo o planejamento das ações de monitoramento preventivo e corretivo 
aplicáveis aos serviços técnicos e administrativos do Tribunal para o pleno 
cumprimento de suas funções constitucionais.

10.1.8 Avaliar risco em uma auditoria interna significa identificar, medir e priorizar 
os riscos para possibilitar a focalização das áreas auditáveis mais significativas.

10.1.9 A avaliação do risco é utilizada para identificar as áreas mais importantes 
no âmbito de atuação do órgão, permitindo ao auditor interno delinear um 
planejamento de auditoria capaz de testar os controles mais significativos para 
as questões de auditoria que se mostrarem material e criticamente relevantes.34

10.1.10 Os riscos que ameaçam uma organização, considerando-se as funções 
do TCE/BA e de cada uma de suas unidades, são de diferentes naturezas, mas 
cada uma, individualmente ou em conjunto, deve ser avaliada em cada área 
administrativa e técnica do órgão. São eles:

34 BRASIL. Conab, 2008.
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I − riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades rotineiras 
da organização;

II − riscos legais: os que decorrem de alterações legislativas e normativas que 
afetam as atividades da organização;

III − riscos de tecnologia da informação: as ameaças que exploram 
vulnerabilidades dos ativos informacionais da organização;

IV − riscos patrimoniais: os que provocam perdas nos ativos tangíveis e 
intangíveis da organização;

V − riscos de fraude e corrupção: as condutas praticadas contra o patrimônio 
ou os interesses da organização; e

VI − mapa de risco: uma visão conjunta ou matriz dos riscos-chave enfrentados 
por uma entidade ou uma unidade, que inclui o nível de impacto (exemplo: alto, 
médio, baixo), bem como a probabilidade de que o evento ocorra.

10.1.11 O quadro de avaliação de riscos-chave proposto para o TCE/BA 
compreende um mapa de risco que deve dar uma visão conjunta da matriz dos 
riscos-chave enfrentados pela entidade ou por uma unidade que inclui o nível 
de impacto (exemplo: alto, médio, baixo), bem como a probabilidade de que o 
evento ocorra.
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Quadro de Avaliação de Riscos do Ambiente de Controle Interno

Fatores de Risco Rotinas de Risco / Nível de Impacto

(A) Financeiro 
Patrimonial 
Econômico

Participa e/ou realiza atividades de rotina e operações de natureza 
contábil, financeira e patrimonial, envolvendo movimentação de recursos 
financeiros

a) Rotina frequente / atividade essencial / diariamente – alto = peso 3

b) Rotina eventual / atividade em situação especial – médio = peso 2

c) Nunca / muito pouco, atuação indireta ou de apoio – baixo = peso 1

(B) Jurídico 
Legal 
Normativo

Participa e/ou realiza atividades de rotina e operações de natureza 
jurídica, normativa, emissão de pareceres e pronunciamentos técnicos 
e/ou normativos

a) Rotina frequente / atividade essencial / diariamente – alto = peso 3

b) Rotina eventual / atividade em situação especial – médio = peso 2

c) Raramente / muito pouco, atuação indireta ou de apoio – baixo 
= peso 1

(C) Desempenho
Eficiência 
Produtividade

Participa e/ou realiza atividades de rotina e operações de natureza 
técnico-administrativa no cumprimento direto de objetivos, iniciativas 
e metas do plano operacional anual do TCE/BA

a) Rotina frequente / atividade essencial / diariamente – alto = peso 3

b) Rotina eventual / atividade em situação especial – médio = peso 2

c) Raramente / muito pouco, atuação indireta ou de apoio – baixo 
= peso 1

(D) Imagem
Institucional

Participa e/ou realiza atividades de rotina e operações de natureza técnica 
e/ou administrativa com atendimento e relacionamento direto com os 
jurisdicionados, cidadãos e sociedade em geral

a) Rotina frequente / atividade essencial / diariamente – alto = peso 3

b) Rotina eventual / atividade em situação especial – médio = peso 2

c) Raramente / muito pouco, atuação indireta ou de apoio – baixo 
= peso 1

Nota: Risco da Imagem Institucional. Um ativo intangível valioso para qualquer organização pública ou privada é a 
sua reputação. 
O valor da reputação, por ser de difícil apreciação, acaba sendo negligenciado pelos gestores.



105

11 AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Os controles da TI se reportam a cada um dos componentes do processo de 
controle interno da entidade, incluindo o ambiente de controle, a avaliação 
de risco e os procedimentos de controle, a informação e a comunicação, 
e também o monitoramento. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de 
controle interno do setor público, 2007)

11.1 O sistema de tecnologia da informação de natureza institucional utilizado 
no âmbito do TCE/BA compreende o conjunto de ferramentas de suporte a as 
atividades de natureza técnica e administrativa, em cumprimento de suas funções 
institucionais preconcebidas.

11.2 O enfoque na avaliação dos sistemas de tecnologia da informação de uso 
interno deve referenciar-se em normas específicas de segurança da informação 
que é caracterizada pela preservação dos três atributos básicos da informação: 
confidencialidade, integridade e disponibilidade.

11.3 Cabe à Audit verificar a aderência dos sistemas de tecnologia da informação 
institucional do TCE/BA, observando a política de segurança e das práticas do 
Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação (Information Security 
Management System − ISMS) quanto à operacionalização e à estrutura hierárquica 
de senhas e login, com fins de proteção da informação, de dados e documentos 
armazenados, alterados, incluídos, excluídos e produzidos, considerando-se os 
aspectos de autenticidade, integridade, sigilo, disponibilidade e primariedade. 
Para esse fim, devem-se considerar os seguintes conceitos:

I − informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 
produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte 
ou formato;

II − documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte 
ou formato;

III − informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição 
de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da 
sociedade e do Estado;
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IV − informação pessoal: aquela relacionada com pessoa natural identificada 
ou identificável;

V − tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, 
distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação 
ou controle da informação;

VI − disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e 
utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VII − autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, 
expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento 
ou sistema;

VII − integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à 
origem, trânsito e destino;

IX − primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo 
de detalhamento possível, sem modificações.

11.4 O sistema de informação envolve procedimentos de controle específicos, 
e os controles da tecnologia da informação e comunicação (TIC) consistem em 
dois grandes grupos, os controles gerais e os controles de aplicativos:

I − Os controles gerais são a estrutura, as políticas e os procedimentos que se 
aplicam a todos ou a uma grande parcela dos sistemas de informação da entidade 
e que ajudam a assegurar seu correto funcionamento. Eles criam o ambiente no 
qual operam sistemas aplicativos e de controle. As categorias mais relevantes dos 
controles gerais são:

 a) o programa institucional de planejamento e de gerenciamento de 
segurança: oferece uma sistemática de trabalho e um ciclo contínuo de 
procedimentos para gerenciamento de risco, desenvolvimento de políticas de 
segurança, atribuição de responsabilidades e monitoramento da adequação 
dos controles institucionais computadorizados;

 b) os controles de acesso: limitam ou detectam o acesso aos recursos 
computadorizados (dados, programas, equipamentos e instalações), protegendo, 
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assim, esses recursos contra mudanças não autorizadas, perda e exposição não 
desejada; os controles de acesso incluem controles físicos e lógicos;

 c) os controles de desenvolvimento, manutenção e mudanças de softwares 
aplicativos: previnem a utilização de programas não autorizados e/ou 
modificações nos programas existentes;

 d) os controles de sistema de software: limitam e monitoram o acesso aos 
programas potentes e arquivos sensíveis que controlam o hardware dos 
computadores e as aplicações de segurança apoiados pelo sistema;

 e) a segregação de funções: implica que as políticas e procedimentos da 
estrutura organizacional estão estabelecidos para prevenir que uma pessoa 
controle todos os aspectos importantes relacionados com as operações 
informatizadas e possa, desse modo, promover realizações não autorizadas 
ou obter acesso não autorizado aos bens ou aos registros; e

 f) a continuidade no serviço: ajuda a assegurar que, quando ocorrem eventos 
inesperados, as operações essenciais continuem sem interrupção ou sejam 
prontamente retomadas, e a informação essencial e sensível seja protegida.

II − Os controles de aplicativos são a estrutura, as políticas e os procedimentos 
utilizados, separadamente, em sistemas aplicativos individuais — tais como 
contas a pagar, inventários, folhas de pagamento, consignações, concessões ou 
empréstimos — e são planejados para cobrir o processamento de dados dentro 
de aplicações de softwares específicos, para prevenir, detectar e corrigir erros e 
irregularidades, enquanto a informação flui por meio dos sistemas de informação.

11.5 Os controles de aplicativos e a maneira pela qual a informação flui por meio 
dos sistemas de informação se distribuem em três fases do ciclo do processo:

 a) entradas: os dados são aprovados, convertidos a uma forma automatizada 
e introduzidos na aplicação de maneira precisa, completa e tempestiva;

 b) processamento: os dados são corretamente processados pelo computador, 
e os arquivos são atualizados corretamente; e

 c) saídas: os arquivos e relatórios gerados pela aplicação refletem 
fidedignamente os resultados do processamento das transações ou dos eventos 
que realmente ocorreram, e os relatórios são controlados e distribuídos aos 
usuários autorizados.
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11.6 Os controles gerais e de aplicação estão inter-relacionados e ambos são 
necessários para assegurar um processamento adequado e completo da 
informação. Dado que a tecnologia da informação muda muito rapidamente, 
os controles relacionados devem evoluir constantemente para permanecerem 
eficazes.

11.7 Embora os sistemas informatizados envolvam tipos específicos de 
procedimentos de controle, a tecnologia da informação não é um tema de controle 
autônomo e independente. É parte integrante da maioria dos procedimentos de 
controle interno das organizações.

11.7.1 A utilização de sistemas automatizados para processar a informação 
introduz inúmeros riscos que necessitam ser considerados pela Administração 
do TCE/BA. Esses riscos, entre outros, compreendem:

 a) uniformização do processamento das transações;
 b) sistemas de informação que iniciem as transações automaticamente;
 c) incremento potencial de erros não detectados;
 d) existência, integridade e quantidade de trilhas de auditoria;
 e) natureza do hardware e do software utilizados; e
 f) registro de transações não usuais ou não rotineiras.
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12 AUDITORIA DE NATUREZA OPERACIONAL

12.1 CONCEITOS

O desempenho operacional é analisado à luz das normas, de forma periódica, 
mediante avaliação da eficácia e da eficiência. Se as avaliações de desempenho 
indicam que os resultados obtidos não alcançam os objetivos ou os padrões 
estabelecidos, os processos e as atividades estabelecidas para alcançar os 
objetivos devem ser objeto de revisão para determinar se são necessárias 
melhorias. (INTOSAI. Diretrizes para as normas de controle interno do 
setor público, 2007)

12.1.1 A auditoria de natureza operacional consiste em avaliar as ações gerenciais 
e os procedimentos relacionados com o processo operacional ou parte dele, das 
unidades organizacionais do TCE/BA, dos programas, projetos, atividades, ou 
segmentos destes, com a finalidade de emitir uma opinião, consubstanciada 
em relatório ou nota técnica, sobre a gestão, quanto aos aspectos da eficiência, 
economicidade, efetividade e equidade, procurando auxiliar os gestores do 
Tribunal na obtenção de resultados, por meio de recomendações que visem a 
aprimorar os procedimentos, melhorar os controles internos administrativos 
e contábeis, sensibilizar acerca dos riscos operacionais e aumentar a 
responsabilidade gerencial no contexto da governança corporativa.35

12.1.2 Esse tipo de avaliação consiste em uma atividade de assessoramento 
à Administração do TCE/BA, visando a aprimorar as práticas dos atos 
administrativos para alcance satisfatório dos resultados institucionais, sendo 
desenvolvida de forma tempestiva e atuando sobre a gestão institucional, seus 
programas governamentais e sistemas informatizados, inclusive.

12.1.3 A Audit deverá identificar o problema que será enfocado pela Avaliação 
de Natureza Operacional (Anop), porquanto, na maior parte dos casos, as 
solicitações de auditoria são formuladas de maneira genérica ou abrangente; 
assim, o trabalho da equipe consistirá em definir o escopo e em expressar, 
de forma clara e objetiva, o problema que norteará o esforço exploratório de 
concepção, planejamento e execução do trabalho, que deverá ser exequível.36

35 BRASIL. Conab, 2008.
36 BRASIL. Conab, 2008.
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12.1.4 Nas avaliações de natureza operacional, o chefe da Auditoria Interna 
poderá contar com o auxílio de outros profissionais do TCE/BA, visando à 
obtenção de apoio e assistência, caso o corpo técnico careça dos conhecimentos 
e do domínio das técnicas e matérias necessárias para o desempenho de todo ou 
de parte do trabalho de avaliação a executar.

12.1.5 A avaliação de natureza operacional adotada pela Audit deve focar a 
adoção pelo TCE/BA de medidas que imprimam maior agilidade na apreciação 
e no julgamento de processos, cumprindo prazos razoáveis e observando as 
diretrizes seguintes:

 a) estabelecer metas institucionais qualitativas e quantitativas para análise e 
deliberação de processos vinculados ao Planejamento Estratégico do TCE/BA;

 b) definir claramente, no Planejamento Estratégico do TCE/BA, as metas 
e os indicadores de desempenho controlados e divulgados sistemática e 
permanentemente;

 c) assegurar maior celeridade à tramitação de processos após a autuação;
 d) promover a eliminação ou a redução do estoque de processos;
 e) implementar, por meio eletrônico, sistemática de gerenciamento de prazos;
 f) definir critérios para a classificação dos processos conforme o grau de 

complexidade;
 g) definir prazos para deliberação final dos processos, em função da sua 

natureza, considerando-se a efetividade do controle externo;
 h) definir prazos para cada etapa do processo, considerando-se o prazo final 

de deliberação;
 i) mapear e redesenhar os processos de trabalho com o objetivo de promover 

as melhorias contínuas necessárias ao aprimoramento do desempenho 
(gerenciamento de processos);

 j) definir padrões de qualidade dos relatórios técnicos, bem como de 
sistemática periódica de avaliação, de modo a possibilitar a melhoria contínua 
das análises técnicas;

 k) implementar programa de capacitação dos servidores alinhado às metas 
institucionais;
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 l) estabelecer padrões e critérios uniformes para as análises de processos e 
rotinas, no que couber;

 m) atribuir competência ao órgão técnico para a realização de diligências para 
complementação da instrução processual;

 n) aprimorar os meios de comunicação dos atos e os trâmites processuais;
 o) utilizar o Diário Oficial Eletrônico como principal meio de comunicação 

dos atos processuais;
 p) consolidar o processo eletrônico quanto à agilidade, integridade e segurança 

das informações.

12.2 MATRIZ DE PLANEJAMENTO DE AVALIAÇÃO DE NATUREZA 
OPERACIONAL

12.2.1 Quanto à matriz de planejamento de avaliação de natureza operacional, 
conforme o Manual de auditoria interna da Conab (2008), cabe destacar os 
seguintes conceitos e orientações:

12.2.2 Os seguintes elementos compõem a Matriz de Planejamento: questões-
problema; informações requeridas; fontes de informação; estratégias 
metodológicas, métodos de coleta e/ou obtenção de dados; métodos de análise 
de dados; limitações; e o que a análise vai permitir dizer.

12.2.3 Embora os itens da Matriz de Planejamento sejam apresentados 
sequencialmente, a definição das questões-problema e a escolha das estratégias 
metodológicas apropriadas ocorrem simultaneamente, confrontando-se cada 
questão com as possíveis estratégias metodológicas.

12.2.4 A questão-problema é o elemento central na determinação do 
direcionamento dos trabalhos de avaliação de natureza operacional, das 
metodologias e das técnicas a serem adotadas e dos resultados que se pretende 
atingir.

12.2.5 Ao formular as questões e, quando necessário, as subquestões, a equipe 
da Audit está, ao mesmo tempo, estabelecendo com clareza o foco de sua 
investigação e os limites e dimensões que deverão ser observados durante a 
execução dos trabalhos.
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12.2.6 Na elaboração das questões-problema, devem-se levar em conta 
os seguintes aspectos: clareza e especificidade; uso de termos que possam 
ser definidos e mensurados; viabilidade investigativa (possibilidade de ser 
respondida); articulação e coerência (o conjunto das questões elaboradas deve 
ser capaz de esclarecer o problema de avaliação previamente identificado).

12.2.7 O tipo de questão-problema a ser formulada terá uma relação direta com 
a natureza da resposta e o tipo de informação que constará da nota técnica. As 
questões se classificam em três tipos:

 a) Questões descritivas do tipo “Quem?”, “Onde?”, “Quando?”, “O quê?”: 
de natureza interrogativa, devem ser formuladas de maneira a fornecer 
informações relevantes sobre o objeto da avaliação de natureza operacional 
e, em grande parte, devem ser respondidas durante a fase de levantamento de 
auditoria. Exemplo de questão descritiva: “Como funciona o programa?”.

 b) Questões normativas: tratam de comparações entre o desempenho atual e 
aquele estabelecido em norma, padrão ou meta, tanto de caráter qualitativo 
quanto quantitativo. Abordam o que deveria ser e, usualmente, são perguntas 
do tipo: “O programa tem alcançado as metas previstas?”. A abordagem 
metodológica empregada nesses casos é a comparação com critérios 
previamente identificados e as técnicas de mensuração de desempenho.

 c) Questões avaliativas (ou de impacto, ou de causa e efeito): referem-se à 
efetividade de um programa e vão além das questões descritivas e normativas, 
para enfocar o que teria ocorrido, caso o programa ou a atividade não 
tivessem sido executados. Em outras palavras, uma questão avaliativa 
quer saber que diferença, caso tenha havido alguma, fez a intervenção do 
TCE/BA ou de alguma de suas unidades organizacionais para a solução do 
problema identificado. O escopo da pergunta abrange, também, os efeitos 
não esperados, positivos ou negativos, provocados pelo programa. Exemplo 
de questão de causa e efeito ou de impacto: “Os efeitos observados podem ser 
atribuídos ao programa?”.

12.2.8 Entre as possíveis estratégias metodológicas da avaliação de natureza 
operacional destacam-se: estudo de caso; pesquisa; delineamento experimental; 
delineamentos quase experimentais; delineamentos não experimentais etc.
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12.2.9 Sobre os métodos de coleta e/ou obtenção de dados, podem-se utilizar 
entrevistas (estruturadas ou não estruturadas), questionário encaminhado pelos 
Correios, observação direta, dados secundários etc.

12.2.10 Relativamente aos métodos de análise de dados, a Audit poderá fazer uso 
de estatística descritiva; análise qualitativa; análise de conteúdo, dentre outros.

 
 
12.3 CRITÉRIOS BÁSICOS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL

12.3.1 Os diagnósticos sobre o desempenho de uma determinada unidade do 
TCE/BA se dará sob três dimensões: economicidade, eficiência e eficácia. As 
avaliações de natureza operacional voltadas para os programas de governo 
atenderão àquelas três dimensões, acrescidas da efetividade e da equidade, esta 
última mais ligada à questão da justiça social.

 a) Economicidade: tem relação direta com a minimização dos custos de 
determinado processo ou atividade, sem o comprometimento dos padrões 
de qualidade almejados, daí, a sua relação com a habilidade de a organização 
ou unidade organizacional gerir, adequadamente, os recursos financeiros de 
que dispõe, em uma dinâmica de economia de meios ou custos mínimos. 
A minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma 
atividade, sem o comprometimento dos padrões de qualidade, deve estar 
inserida no contexto da avaliação de natureza operacional.

 b) Econômico: entende-se 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.

 c) Eficiência: conforme as normas de auditoria INTOSAI, é a relação entre 
o produto – expresso em bens, serviços e outros produtos – e os recursos 
utilizados para produzi-los. Ou seja, 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.

 d) Eficiência: relação entre produtos (bens ou serviços) gerados em uma 
atividade ou processo e os custos dos insumos empregados, em um 
determinado período de tempo. Se a unidade organizacional consegue obter 
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mais produção para um determinado insumo, ela aumentou a eficiência; se 
consegue obter os mesmos produtos com menos insumos (dinheiro, pessoas 
e/ou equipamentos), foi eficiente.

 e) Eficácia: mede o nível de alcance das metas oriundas do planejamento do 
TCE/BA, em um determinado período de tempo, independentemente dos 
custos incorridos na execução. Os objetivos e metas organizacionais devem 
ser realistas.

 f) Eficácia: conforme as normas de auditoria INTOSAI, pode ser conceituada 
com a medida em que se alcançam os objetivos e a relação entre os resultados 
pretendidos e os resultados alcançados. Ou seja, o grau em que os objetivos 
estabelecidos são alcançados sob a ótica do custo-eficácia.

 g) Eficaz: conforme as normas de auditoria INTOSAI, refere-se ao 
cumprimento dos objetivos ou ao grau dos resultados alcançados por uma 
atividade frente aos objetivos ou aos efeitos pretendidos daquela atividade.

 h) Efetividade: relação entre os resultados alcançados (impactos observados) 
e os objetivos (impactos esperados) que motivaram a atuação do Tribunal ou 
de uma de suas unidades administrativas.
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13 PONTOS DE CONTROLE PARA OS PROGRAMAS DE 
AUDITORIA

13.1 AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLE INTERNO

13.1.1 O programa de auditoria para a área de avaliação do ambiente de controle 
interno deve verificar, no mínimo, os seguintes pontos de controle de risco:

I − Quanto ao ambiente de controle, se:

 a) a organização demonstra ter comprometimento com a integridade e os 
valores éticos;

 b) a estrutura de governança demonstra independência em relação aos seus 
executivos e supervisiona o desenvolvimento e o desempenho do controle 
interno;

 c) a Administração estabelece, com a suspensão da estrutura de governança, 
as estruturas, os níveis de subordinação e as autoridades e responsabilidades 
adequadas na busca dos objetivos;

 d) a organização demonstra comprometimento para atrair, desenvolver e 
reter talentos competentes, em linha com seus objetivos;

 e) a organização faz com que as pessoas assumam responsabilidade por suas 
funções de controle interno na busca pelos objetivos.

II − Quanto à avaliação de riscos, se:

 a) a organização especifica os objetivos com clareza suficiente, a fim de 
permitir a identificação e a avaliação dos riscos associados aos objetivos;

 b) a organização identifica os riscos à realização de seus objetivos por toda a 
entidade e analisa os riscos como uma base para determinar a forma como 
eles devem ser gerenciados;

 c) a organização considera o potencial para fraude na avaliação dos riscos à 
realização dos objetivos;

 d) a organização identifica e avalia as mudanças que poderiam afetar, de 
forma significativa, o Sistema de Controle Interno.
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III − Quanto às atividades de controle, se:

 a) a organização seleciona e desenvolve atividades de controle que contribuem 
para a redução, a níveis aceitáveis, dos riscos à realização dos objetivos;

 b) a organização seleciona e desenvolve atividades gerais de controle sobre a 
tecnologia para apoiar a realização dos objetivos;

 c) a organização estabelece atividades de controle por meio de políticas que 
estabelecem o que é esperado e os procedimentos que colocam em prática 
essas políticas.

IV − Quanto à informação e à comunicação, se:

 a) a organização obtém ou gera e utiliza informações significativas e de 
qualidade para apoiar o funcionamento do controle interno;

 b) a organização transmite internamente as informações necessárias para 
apoiar o funcionamento do controle interno, inclusive os objetivos e as 
responsabilidades pelo controle;

 c) a organização comunica-se com os públicos externos sobre assuntos que 
afetam o funcionamento do controle interno.

V − Quanto ao monitoramento, se:

 a) a organização seleciona, desenvolve e realiza avaliações contínuas e/
ou independentes para se certificar da presença e do funcionamento dos 
componentes do controle interno;

 b) a organização avalia e comunica deficiências no controle interno em tempo 
hábil aos responsáveis por adotar ações corretivas.

13.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL

13.2.1 O programa de auditoria para a área de execução orçamentária, financeira 
e contábil, deve considerar, no mínimo, os seguintes pontos de controle de risco:

I − Demonstrações contábeis e fiscais obrigatórios, definidas pela Norma 
brasileira de contabilidade aplicada ao setor público (NBC TSP) - Manual de 
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contabilidade aplicada ao setor público (MCASP), pela Lei n° 4.320/1964 e pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - Manual de demonstrativos fiscais (MDF).

II − Formalidades dos demonstrativos contábeis quanto à assinatura por contador 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) com selo 
de Declaração de Habilitação Profissional (DHP).

III − Registro das autoridades competentes no sistema contábil e da folha de 
pagamento, com fins de atribuir veracidade das informações contidas nos 
relatórios financeiros.

IV − Demonstrativo analítico de receitas e despesas, expressando a movimentação 
orçamentária e extraorçamentária com os créditos adicionais, anulações de 
créditos e total da despesa autorizada, despesa atualizada, empenhada, liquidada 
e paga.

V − Operações referentes a créditos adicionais — suplementares, especiais e 
extraordinários —, alterações do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), 
inclusive atos que autorizaram a abertura de créditos adicionais, a transposição, 
a transferência e o remanejamento de recursos de uma categoria de programação 
para outra.

VI − Operações disciplinadas na Lei Complementar nº 101/2000, nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (CFC, NBC TSP, 2016). 
e na Lei Federal nº 4.320/1964 voltadas para o equilíbrio das contas públicas, em 
especial os regramentos voltados para os registros de Restos a Pagar, Despesas 
de Exercícios Anteriores e Despesas com Pessoal, bem como avaliar o custo-
benefício das renúncias de receita.

VII − Demonstrativo das contas do razão analítico e registro de operações nos 
livros ou fichas de controle orçamentário, do diário, do razão, do caixa, dos 
boletins de tesouraria do sistema contábil, em conformidade com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (CFC, NBC TSP, 2016). 
e legislação pertinente.

VIII − Demonstrativo de receita, inclusive os relativos a transferências de repasses 
estaduais e federais.
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IX − Demonstrativos de convênios e parcerias firmados e em execução com 
valores envolvidos.

X − Formalidade dos processos de pagamento de bens e serviços, com 
identificação das fontes de recursos e dos respectivos processos licitatórios e 
contratos, quando pertinentes.

XI − Processos de pagamento, discriminados por grupos de despesas 
orçamentária e extraorçamentária, vinculando-os às notas de empenho, com 
histórico resumido e discriminando-se os respectivos credores, identificados 
por CNPJ ou CPF, e valores.

XII − Conciliação das contas bancárias, acompanhada de originais dos extratos, 
inclusive daquelas contas consideradas inativas, devidamente assinadas pelo 
contador e pelo tesoureiro.

XIII − Demonstrativo das aplicações financeiras a qualquer título, e dos extratos 
bancários das respectivas contas.

XIV − Comprovantes de transferências bancárias de recursos a órgãos e entidades 
públicas e privadas.

XV − Relação dos restos a pagar, discriminando-se os processados e não 
processados do exercício, incluindo-se os de exercícios anteriores remanescentes, 
indicando-se, ainda, aquelas despesas, liquidadas ou não, que, por falta de 
disponibilidade financeira, deixaram de integrar os restos a pagar do exercício.

XVI − Publicação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), cumprimento das 
metas fiscais de cada quadrimestre nos prazos previstos na Lei Complementar 
nº 101/2000.

XVII − Prestações de contas trimestrais do TCE/BA quanto ao envio à Assembleia 
Legislativa nos prazos e condições previstas em norma pertinente.

XVIII − Disponibilização pública das contas anuais do TCE/BA, a fim de que 
qualquer cidadão possa a elas ter acesso.

XIX − Portal da transparência pública quanto à disponibilização ao pleno 
conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 
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pormenorizadas sobre a execução orçamentária, financeira e gasto com pessoal, 
em meios eletrônicos de acesso público.

13.3 LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

O programa de auditoria para a área de licitações, contratos e convênios deve 
considerar, no mínimo, os seguintes pontos de controle de risco:

I − Licitude de processo licitatório: formalidade dos processos licitatórios, 
conteúdo, número, data, modalidade, objeto, licitante vencedor, bem como o 
número e a data dos contratos deles decorrentes.

II − Contratações públicas quanto aos princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos.

III − Designação dos membros da Comissão de Licitação, bem como para a 
função de pregoeiro e equipe de apoio, e adequada capacitação de seus membros 
e pregoeiro.

IV − Minutas dos editais e dos contratos administrativos para apreciação da 
assessoria jurídica.

V − Dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei.

VI − Fragmentação de despesa que se refere ao mesmo objeto, caracterizando 
fuga de processo licitatório.

VII − Elaboração do Termo de Referência, que instruirá o processo visando à 
instauração da licitação, definindo o objeto da contratação, de forma precisa e 
detalhada, a estrutura de custos, os preços praticados no mercado, a forma e o 
prazo para entrega do bem ou a realização do serviço contratado, bem como a 
condição de sua aceitação.

VIII − Clareza e/ou precisão na descrição do objeto licitado, inviabilizando a 
regularidade do processo licitatório.
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IX − Permissão da participação direta ou indireta em licitações e contratos, de 
pessoas impedidas de participar, conforme previsto em lei.

X − Realização de audiência pública prévia nos casos de licitação de grande vulto.

XI − Procedimentos licitatórios quanto aos prazos mínimos entre a publicação 
do edital e a abertura das propostas de preços.

XII − Procedimentos licitatórios em modalidades que não as previstas em lei.

XIII − Procedimentos licitatórios cujos critérios de julgamento não sejam os 
previstos em lei.

XIV − Contratações com direcionamento, violando o princípio administrativo 
da impessoalidade.

XV − Publicação dos instrumentos convocatórios nos veículos exigidos em lei.

XVI − Violação do direito de impugnação do edital de qualquer interessado, 
inclusive licitante.

XVII − Violação ao direito de ampla defesa e contraditório dos licitantes.

XVIII − Julgamento de recursos intempestivos relativos aos atos praticados 
durante os processos licitatórios.

XIX − Declaração como vencedor o licitante que apresenta proposta com preços 
superiores aos praticados no mercado.

XX − Ato de inabilitação, declaração de vencedor e/ou homologação de processo 
em que o licitante vencedor não possua os requisitos estabelecidos no edital 
quanto à habilitação jurídica, salvo os casos previstos em lei para comprovação 
posterior da habilitação.

XXI − Ato de inabilitação, declaração de vencedor e/ou homologação de processo 
em que o licitante vencedor não possua os requisitos estabelecidos no edital 
quanto à regularidade fiscal, salvo os casos previstos em lei para comprovação 
posterior da regularidade.

XXII − Ato de inabilitação, declaração de vencedor e/ou homologação de processo 
em que o licitante vencedor não possua os requisitos estabelecidos no edital 
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quanto à qualificação técnica, salvo os casos previstos em lei para comprovação 
posterior da qualificação.

XXIII − Ato de inabilitação, declaração de vencedor e/ou homologação de 
processo em que o licitante vencedor não possua os requisitos estabelecidos no 
edital quanto à qualificação econômico-financeira, salvo os casos previstos em 
lei para comprovação posterior da qualificação.

XXIV − Ato de inabilitação, declaração de vencedor e/ou homologação de 
processo em que o licitante vencedor apresente de forma a contrariar as exigências 
previstas no edital.

XXV − Violação ao sigilo das propostas de preços.

XXVI − Contratação com licitante diferente do que foi declarado como vencedor 
ou contratação sem observar a ordem de classificação das propostas.

XXVII − Contratação decorrente de licitação em que a autoridade competente 
não tenha adjudicado o objeto, bem como não tenha homologado o processo.

XXVIII − Realização de compras, serviços e obras com empresas inidôneas ou 
irregulares perante os governos federal, estadual ou municipal.

XXIX − Celebração de contrato sem as formalidades essenciais previstas para sua 
validade ou que, de qualquer forma, contrarie os princípios estabelecidos em lei.

XXX − Formalização de contrato administrativo sem as cláusulas necessárias 
previstas em lei.

XXXI − Garantia contratual, quando indispensável, que considera o vulto da 
contratação, abrindo mão do interesse público.

XXXII − Nomeação de fiscal de contrato, quando obrigatória a fiscalização da 
execução dos contratos.

XXXIII − Processo administrativo no qual seja assegurada ampla defesa e 
contraditório ao contratado, quando este cometer faltas durante a execução do 
contrato, em detrimento do interesse público.

XXXIV − Realização ou permissão que seja realizada subcontratação sem 
autorização prevista nas condições estabelecidas no edital.
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XXXV − Vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, 
permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas 
entidades públicas.

XXXVI − Percepção ou permissão para que alguém receba vantagem econômica, 
direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou 
o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado.

XXXVII − Aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior 
ao de mercado.

XXXVIII − Publicação dos extratos de contratos nas condições e prazos 
previstos em lei.

XXXIX − Execução de pagamentos a credores que não mantiverem as mesmas 
condições de habilitação jurídica e regularidade fiscal durante a execução do 
contrato.

XL − Alteração contratual unilateral além dos limites previstos em lei.

XLI − Reajustamento de preços antes do prazo inferior a 12 (doze) meses a contar 
da data da apresentação da proposta vencedora.

XLII − Repactuação além do necessário a manter o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato.

XLIII − Prorrogação contratual além dos prazos máximos fixados em lei.

XLIV − Elaboração de termos aditivos após o vencimento do contrato.

XLV − Objeto com especificação distinta do objeto do contrato.

XLVI − Celebração de contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a 
prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as 
formalidades previstas em lei.

XLVII − Celebração de contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e 
prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas em lei.

XLVIII − Celebração de convênios sem autorização legislativa.
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XLIX − Especificação do objeto do convênio de forma clara e detalhada, plano 
de trabalho e demais peças que compõem o processo.

L − Aplicação dos recursos de convênios, a fim de assegurar a correção monetária 
dos valores e evitar perdas inflacionárias, causando prejuízo ao Erário.

LI − Aplicação dos recursos de convênio em finalidade diversa da que foi 
pactuada.

LII − Movimentação de recursos do convênio em conta não específica ou de 
recursos estranhos ao seu objeto.

LIII − Despesas com recursos de convênio em data posterior à da vigência 
do convênio.

LIV − Devolução dos saldos remanescentes de recursos oriundos de convênio 
e/ou realização de devolução que contrarie as condições e os prazos previstos.

LV − Prestação de contas referente aos convênios nas condições e nos prazos 
previstos.

LVI − Obtenção, no Sistema Mirante, no módulo “Compras e Contratações”, 
das informações requeridas pela Resolução nº 192/2014 do TCE/BA, relativas a 
licitações, dispensas, inexigibilidades e contratos.

LVII − Envio de informações de forma incompleta ou divergente dos documentos 
físicos via sistema.

 
13.4 DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

O programa de auditoria para a área de doações, subvenções, auxílios e contribuições 
deve considerar, no mínimo, os seguintes pontos de controle de risco:

I − Documentação relativa às doações, subvenções, auxílios e contribuições, por 
ocasião das prestações de contas mensais e anuais.

II − Autorização orçamentária para doações, subvenções, auxílios e contribuições.

III − Doação a pessoa física ou jurídica, bem como a ente despersonalizado, 
ainda que para fins educativos ou assistenciais, de bens, rendas, verbas ou 
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valores do patrimônio de qualquer das entidades públicas, sem observância das 
formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

IV − Realização de transferência voluntária sem a comprovação de que o 
beneficiário se encontra quite com os pagamentos de tributos, empréstimos e 
financiamentos devidos ao setor público, bem como quanto à prestação de contas 
de recursos anteriormente recebidos.

V − Liberação de verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes 
quanto à forma para a sua aplicação regular.

VI − Intermediação de liberação ou de aplicação de verba pública de qualquer 
natureza a entes privados.

VII − Realização de transferência voluntária sem existência de dotação específica.

VIII − Utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.

IX − Destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades 
de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas sem autorização legal específica, sem 
atendimento às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e sem 
estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

X − Realização de repasses para entidades do terceiro setor, a fim de burlar 
exigências legais para a Administração Pública, a exemplo de realização de 
processos licitatórios.

XI − Contrato de gestão com entidade que não foi legalmente enquadrada como 
organização social.

XII − Celebração de termo de parceria com entidade que não foi legalmente 
enquadrada como Organização Social de Interesse Público (OSCIP).

XIII − Prestação de contas de recursos transferidos para entidade privada de 
forma incorreta ou incompleta, faltando comprovantes bancários, recibos, 
demonstrativos contábeis, cotações, contratos, notas fiscais, entre outros.

XIV − Prestação de contas de recursos transferidos para entidade privada sem 
parecer sobre a regularidade ou não da prestação de contas.
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XV − Manutenção de informações incompletas ou divergentes dos documentos 
físicos da área de doações, subvenções, auxílios e contribuições, nos prazos e 
condições previstos em legislação.

 
13.5 CONTRATAÇÃO E GASTO COM PESSOAL

O programa de auditoria para a área de gasto com pessoal deve considerar, no 
mínimo, os seguintes pontos de controle de risco:

I − Concurso público e processos seletivos quanto aos procedimentos 
administrativos que objetivam a seleção de servidores para cargo público efetivo 
ou emprego temporário.

II − Documentos referentes ao sistema de pessoal, tais como: folhas de pagamento, 
atos de nomeação de agentes públicos; contratos de trabalho; atos de criação 
de cargos ou empregos; edital de concurso público e prova de sua publicidade; 
relatório da comissão examinadora do concurso, indicando os aprovados e sua 
classificação; certidão ou fotocópia do despacho que homologou o concurso, 
período de validade do concurso, ato autorizatório de admissão, em caso de 
contratação, cópia do contrato celebrado, termo de posse lavrado pelo setor 
competente e declaração de bens do servidor e outros correlatos.

III − Elaboração da folha de pagamento, detalhada por cargo ou função, subsídios 
de conselheiros e procuradores, cargos efetivos, cargos de confiança, cargos 
comissionados, pessoal à disposição do TCE e pessoal do TCE à disposição, 
além de estagiários.

IV − Declaração de bens de servidores, prazos e condições previstos em norma 
pertinente.

V − Legislação que regulamenta os subsídios e os vencimentos dos agentes 
públicos.

VI − Pagamento de remuneração de agentes públicos e ocupação de cargo 
público inexistente em lei.

VII − Pagamento de remuneração de agentes públicos em atraso, a menor ou a 
maior do que o previsto em lei.
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VIII − Pagamento de remuneração a menor do que o previsto em lei, violando 
princípio constitucional da irredutibilidade salarial.

IX − Pagamento de vencimentos de forma diferenciada para ocupantes do 
mesmo cargo e que possuem os mesmos requisitos.

X − Pagamento de gratificações não previstas em lei ou sem cumprir os requisitos 
preestabelecidos.

XI − Pagamento de remuneração sem a realização de recomposição das perdas 
inflacionárias da remuneração dos servidores públicos.

XII − Pagamento de aumento salarial de vencimento e/ou vantagem de agentes 
públicos sem amparo legal.

XIII − Pagamento de acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória a membro e a 
servidor do TCE/BA, que devem ser remunerados exclusivamente por subsídio 
fixado em parcela única.

XIV − Pagamento de acréscimo de qualquer vantagem a título de gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória 
a servidor do TCE/BA.

XV − Pagamento como indenização compensatória por exoneração a ocupantes 
de função ou cargo em comissão.

XVI − Pagamento indevido a servidor afastado do cargo.

XVII − Pagamento de substituição de cargos.

XVIII − Pagamento de restituição de vencimentos e vantagens.

XIX − Pagamento de diferença de vencimentos e vantagens.

XX − Pagamento de horas extras e adicionais sem a regular comprovação.

XXI − Pagamento de remuneração superior ao teto constitucional que é o 
subsídio do chefe do Poder Judiciário.

XXII − Pagamento de abono de férias sem gozo do servidor.
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XXIII − Pagamento de remuneração a ocupante de cargo público sem que 
possuam os requisitos legais para tal.

XXIV − Pagamento a pessoas cadastradas na folha de pagamento que não 
trabalham efetivamente no órgão.

XXV − Retenção e/ou recolhimento de contribuições referente à seguridade 
social do servidor.

XXVI − Recolhimento de contribuições referente à seguridade social do servidor 
após o prazo de vencimento, causando prejuízo ao Erário pelo pagamento de 
multas e juros.

XXVII − Adoção de medidas para assegurar a solvência do Instituto de 
Previdência Próprio.

XXVIII − Recolhimento de valor a maior ou a menor do que o fixado em Lei do 
FGTS, quando for o caso.

XXIX − Descumprimento dos requisitos legais quanto à concessão de 
aposentadoria.

XXX − Gasto com pessoal superior aos limites previstos na Lei Complementar 
nº 101/2000 (TCE/BA: 0,9% da receita corrente líquida do Estado).

XXXI − Medidas para cumprir os limites de despesas com pessoal.

XXXII − Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração 
a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação 
legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual para recomposição das 
perdas inflacionárias, se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite de 
gastos com pessoal.

XXXIII − Criação de cargo, emprego ou função, se a despesa total com pessoal 
exceder a 95% do limite de gastos com pessoal.

XXXIV − Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, 
se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite de gastos com pessoal.

XXXV − Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal 
a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou 
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falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, se a despesa 
total com pessoal exceder a 95% do limite de gastos com pessoal.

XXXVI − Contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 
6º do art. 57 da Constituição Federal e as situações previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite de gastos 
com pessoal.

XXXVII − Realização de descontos na remuneração do agente público sem 
processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada a ampla defesa 
e o contraditório.

XXXVIII − Execução de atividades por servidores por tempo, injustificadamente, 
prolongado, causando prejuízo ao Erário, tendo em vista que sua remuneração 
continua sendo paga.

XXXIX − Aumento da carga horária dos servidores sem a correspondente 
contraprestação, configurando enriquecimento sem causa da Administração.

XL − Nomeação irregular de pessoal que configure nepotismo.

XLI − Admissão de pessoal sem concurso público ou oriundo de concurso 
público eivado de vícios e ilegalidade.

XLII − Admissão de pessoal oriundo de concurso público com prazo de 
validade vencido.

XLIII − Convocação de aprovados em concurso sem observância do devido 
processo legal, bem como convocação sem observância da ordem de classificação.

XLIV − Contratação de servidores por tempo determinado fora das hipóteses 
previstas em lei.

XLV − Contratação com entidades privadas para terceirização de mão de obra 
com a finalidade de burlar a regra para o ingresso no serviço público, que é o 
concurso público.

XLVI − Percepção, para si ou para outrem, de dinheiro, bem móvel ou imóvel, 
ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, 
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percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou 
indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público.

XLVII − Aceitação de emprego, comissão ou atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de 
ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do 
agente público, durante a atividade.

XLVIII − Percepção de vantagem econômica de qualquer natureza, direta 
ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que 
esteja obrigado.

XLIX − Disponibilização de informações no portal da transparência do órgão, ou 
disponibilização, de forma incompleta ou divergente, dos documentos originais 
da área de pessoal, nos prazos e condições previstas em norma pertinente.

13.6 DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

O programa de auditoria para a área de diárias e adiantamentos deve considerar, 
no mínimo, os seguintes pontos de controle de risco:

I − Cumprimento de norma de concessão de diárias e adiantamento.

II − Pagamento de diárias sem normas que definam as condições para realização 
de concessão de diárias, bem como normas sobre como proceder à sua prestação 
de contas.

III − Valores individuais para diárias superiores aos parâmetros da esfera estadual.

IV − Pagamento de diárias indevidamente, contrariando as normas pertinentes.

V − Concessão de diárias ou adiantamentos sem comprovação do atendimento 
aos requisitos para sua concessão.

VI − Concessão de diárias de maneira excessiva, sem justificativa plausível de 
sua concessão.
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VII − Pagamento de diárias, habitualmente equivalente a 50% dos vencimentos 
ou mais, no mês e por servidor, configurando-se remuneração indireta, salvo nas 
hipóteses devidamente justificadas.

VIII − Concessão de adiantamento sem a existência de normas que definam as 
condições para realização de despesas sob regime de adiantamento, bem como 
normas sobre como proceder à sua prestação de contas.

IX − Ressarcimento dos agentes públicos que receberam adiantamento e não 
prestaram contas de recursos recebidos.

X − Manutenção de informações incompletas ou divergentes dos documentos 
físicos de controle da área de diárias e adiantamento, nos prazos e condições 
previstos em norma pertinente.

13.7 BENS PATRIMONIAIS

O programa de auditoria para a área de bens patrimoniais deve considerar, no 
mínimo, os seguintes pontos de controle de risco:

I − Relação dos bens móveis adquiridos no mês, constando número do empenho, 
número do processo de pagamento, valor, credor e resumo descritivo, indicando-
se, também, aquelas despesas que, embora ainda não tenham sido efetivamente 
pagas, já foram liquidadas.

II − Contabilização de bens patrimoniais de acordo com os critérios contidos 
nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (CFC, 
NBC TSP, 2016). 

III − Demonstrações contábeis sem evidenciar os movimentos relativos aos bens 
patrimoniais.

IV − Realização indevida e/ou não contabilização da depreciação e exaustão dos 
bens e direitos públicos, quando obrigatório.

V − Realização de levantamento de inventários físicos dos bens patrimoniais em 
períodos não superiores a 1 (um) ano, permitindo a defasagem das informações 
referentes ao controle patrimonial.
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VI − Registro de bens de natureza permanente, pertencentes ao órgão, sem 
identificação e inventário, bem como da aquisição ou da incorporação ao 
patrimônio.

VII − Realização de gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta, e de carimbo, no 
caso de material bibliográfico, nos bens de natureza permanente, com fins de 
controle patrimonial, não sujeitando o patrimônio público a desfalques e desvios.

VIII − Registro em relatório de bens patrimoniais com informações básicas, tais 
como data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, 
valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e 
conservação.

IX − Alienação de bens sem autorização legislativa, quando obrigatório.

X − Aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que 
integravam o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo 
se destinada, por lei, ao regime de previdência social.

XI − Utilização ou permissão, em obra ou serviço de particular, de veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à 
disposição do órgão, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados 
ou terceiros contratados.

XII − Incorporação ao patrimônio de particular, pessoa física ou jurídica, de 
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial do órgão.

XIII − Manutenção de informações incompletas ou divergentes dos documentos 
físicos da área de bens patrimoniais, nos prazos e condições previstas em 
norma legal.

13.8 BENS EM ALMOXARIFADO

O programa de auditoria para a área de bens em almoxarifado deve considerar, 
no mínimo, os seguintes pontos de controle de risco:

I − Contabilização dos bens de almoxarifado de acordo com os critérios contidos 
nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (CFC, NBC 
TSP, 2016).
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II − Inexistência de registro de materiais e bens que, em fichas ou meio eletrônico, 
contenham a data de entrada e saída do material, sua especificação, sua quantidade 
e custo, bem como sua destinação, com base nas requisições de materiais.

III − Falta de realização de inventários periódicos.

IV − Divergências nas informações apresentadas em relatórios, de forma que 
as informações do estoque físico apurado no encerramento do exercício não 
coincidam com as informações registradas nos demonstrativos contábeis.

V − Utilização em proveito próprio ou permissão para que se utilizem em 
proveito próprio bens integrantes do acervo do almoxarifado do órgão.

VI − Manutenção de informações incompletas ou divergentes dos documentos 
da área de bens em almoxarifado, nos prazos e condições previstas em norma 
pertinente.

13.9 VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS

O programa de auditoria para a área de veículos e combustíveis deve considerar, 
no mínimo, os seguintes pontos de controle de risco:

I − Controle por meio de fichas de registros de veículos com informações sobre 
marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do 
motor e do chassi, placa e número de registro no Departamento de Trânsito 
(Detran), com fins de controle dos veículos e gastos deles decorrentes, visando à 
proteção do patrimônio público contra desfalques e desvios.

II − Existência de documento padrão com critérios objetivos para concessão 
de autorização de abastecimento, evitando desvios e realização de despesas 
desarrazoadas.

III − Falta de sistema GPS e de chip de localização via satélite.

IV − Utilização de veículos públicos para atividades particulares, caracterizando 
desvio de uso de bem público.

V − Contratação de locação de veículos com preços acima dos praticados no 
mercado e/ou de maneira expressiva, configurando prática antieconômica.
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VI − Existência de mapas de controle do desempenho dos veículos para a 
promoção de revisões e/ou manutenções, inexistindo, assim, meios consistentes 
para aferição do custo-benefício para a gestão da frota de veículos e equipamentos 
pertencentes ou à disposição do órgão, causando violação ao princípio da 
economicidade.

VII − Manutenção de informações incompletas ou divergentes dos documentos 
físicos da área de gestão de veículos e combustíveis.

13.10 DESEMPENHO OPERACIONAL

O programa de auditoria para a área de desempenho operacional deve considerar, 
no mínimo, os seguintes pontos de controle de risco:

I − Iniciativas institucionais e os respectivos indicadores e metas.

II − Iniciativas estratégicas priorizadas para o exercício e as respectivas iniciativas 
operacionais, indicadores, metas, prazos e unidades responsáveis.

III − Validação das iniciativas e das metas das autoridades responsáveis pelas 
unidades subordinadas.

IV − Registro do estágio de implementação de iniciativas pelas unidades, no 
Sistema de Gerenciamento da Programação (SGP), até o quinto dia útil do 
mês subsequente.

V − Apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional considerará 
o quanto ao cumprimento das metas das iniciativas institucionais, considerando-
se os pontos desse nível.

VI − Apuração do resultado da avaliação de desempenho setorial quanto ao 
cumprimento das metas das iniciativas constantes nos Planos Operacionais das 
Unidades de Nível 3, considerando-se os pontos desse nível.

VII − Demonstrativo quadrimestral dos convênios e outros ajustes congêneres 
em vigência ou concluídos, requeridos no art. 5º da Resolução nº 144/2013 do 
TCE/BA.
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VIII − Aperfeiçoamento da Administração do TCE/BA para o combate à 
corrupção.

IX − Promoção de ações visando à eficácia e à efetividade das decisões e 
deliberações do órgão.

X − Promoção de ações visando à eficácia e à efetividade das decisões do órgão 
que resultem em títulos executivos e aplicação de multa.

XI − Atuação em parceria com a Assembleia Legislativa e outros órgãos e 
entidades do sistema de controle.

XII − Promoção do envolvimento do cidadão com o TCE/BA, viabilizando o 
acesso a informações sobre as atividades do órgão.

XIII − Manutenção de política de gestão de pessoas para o corpo técnico e 
administrativo do órgão.

XIV − Programação de educação continuada para o corpo técnico e administrativo 
do órgão.

XV − Cumprimento de prazo constitucional para julgamento dos processos de 
prestação de contas.

XVI − Redução de estoque e aumento do número de processos de contas julgados 
tempestivamente.

XVII − Atuação de forma tempestiva, seletiva e sistêmica em área de risco e 
relevância para as auditorias a serem realizadas.

XVIII − Redução de estoque de auditorias, recursos e processos legais apreciados 
tempestivamente pelas unidades técnicas, administrativas e câmaras deliberativas 
em níveis adequados de aceitação.

XIX − Uniformização de procedimento de auditoria e padronização da forma de 
elaborar deliberações e pronunciamentos técnicos.

XX − Uniformização e padronização de operações, de deliberações e de 
pronunciamentos técnicos pelas unidades técnicas e administrativas do órgão.
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XXI − Aprimoramento do uso de tecnologia da informação na gestão técnica e 
administrativa e nas ações de controle externo.

XXII − Aperfeiçoamento das políticas e ferramentas de TI para suporte das 
atividades técnicas e administrativas do órgão.

XXIII − Desenvolvimento de competências e técnicas gerenciais.

XXIV − Implementação de ações de modernização organizacional e de sua 
infraestrutura.

XXV − Ações de melhoria organizacional e de infraestrutura para o 
aprimoramento das atividades técnicas e administrativas do órgão.

XXVI − Adoção pelo TCE/BA de medidas que imprimam maior agilidade na 
apreciação e no julgamento de processos, cumprindo prazos razoáveis, observando 
as diretrizes que a) assegurem maior celeridade à tramitação de processos, após 
a autuação; b) viabilizem a eliminação ou a redução do estoque de processos; 
c) implementem sistemática de gerenciamento de prazos por meio eletrônico.

XXVII − Definição de prazos para deliberação final dos processos, em função da 
sua natureza, considerando-se a efetividade do controle externo.

XXVIII − Definição de prazos para cada etapa do processo, considerando-se o 
prazo final de deliberação.

XXIX − Mapeamento e redesenho dos processos de trabalho, com o objetivo de 
promover as melhorias contínuas necessárias ao aprimoramento do desempenho 
(gerenciamento de processos).

XXX − Definição de padrões de qualidade dos relatórios técnicos, bem como de 
sistemática periódica de avaliação, de modo a possibilitar a melhoria contínua 
das análises técnicas.

XXXI − Implementação de programa de capacitação dos servidores alinhado às 
metas institucionais.

XXXII − Estabelecimento de padrões e critérios uniformes para as análises, no 
que couber.
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XXXIII − Atribuição de competência ao órgão técnico para realização de 
diligências para a complementação da instrução processual.

XXXIV − Aprimoramento dos meios de comunicação dos atos e trâmites 
processuais.

XXXV − Consolidação do Diário Oficial Eletrônico como principal meio de 
comunicação dos atos processuais.

XXXVI − Consolidação do processo eletrônico quanto à sua agilidade, integridade 
e segurança das informações.

XXXVII − Estabelecimento de metas institucionais qualitativas e quantitativas 
para análise e deliberação de processos vinculados ao Planejamento Estratégico 
do TCE/BA.

XXXVIII − Planejamento Estratégico do TCE/BA com definição clara das 
metas e indicadores de desempenho, controlados e divulgados sistemática e 
permanentemente.

13.11 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

13.11.1 O programa de auditoria para a área de sistema de tecnologia da 
informação e comunicação deve considerar, no mínimo, os seguintes pontos de 
controle de risco:

I − A área de pessoal, especificamente, a avaliação dos controles internos inerentes 
ao processamento da folha de pagamento do TCE/BA, inclui o seu ciclo desde a 
elaboração até o encaminhamento de ordem de pagamento bancária a instituição 
financeira e revisão dos arquivos de conferência de transações bancárias.

II − Aspectos relativos ao gerenciamento de pessoal devem abranger o exame 
da base de dados de pessoal, funcional e financeiro do sistema de TI de 
processamento da folha, relativo ao exercício financeiro selecionado.

III − Os procedimentos aplicados à auditoria em folha devem abarcar: a) análise 
dos relatórios oriundos do sistema de TI de processamento da folha, dos sistemas 
corporativos da Administração Pública Estadual (Planejamento orçamentário 
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e contábil) e daqueles fornecidos pela instituição bancária; b) seleção das áreas 
para exame; e c) determinação do tamanho da amostra.

IV − As áreas de risco e a definição do tamanho da amostra, deve se adotar 
os seguintes critérios: a) materialidade: volume de recursos envolvidos; b) 
relevância: aspecto ou fato importante para o alcance dos objetivos, ainda que 
não seja material ou economicamente significativo; e c) risco: ocorrências que 
geram prejuízos nas informações, bem como financeiros para o órgão auditado.

V − Na análise preliminar, devem-se observar itens como: objetivo, metodologia, 
procedimentos, fontes de critérios e unidades envolvidas.

13.11.2 O plano de auditoria será apresentado a partir da definição do escopo do 
trabalho e das áreas selecionadas, considerando-se a seguinte análise de riscos do 
ambiente de controle interno:

I – Quanto à metodologia a ser aplicada:

 a) Acompanhamento de auditorias anteriores.

 b) Análise dos contratos firmados pelo TCE/BA com empresas prestadoras de 
serviços (instituição bancária e gestor de software) vinculadas ao processamento 
da folha, verificando se as cláusulas contratuais estão em plena execução.

 c) Realização de entrevistas e questionários com pessoas-chave, visando 
à avaliação de rotinas e procedimentos administrativos e contábeis de 
gerenciamento da folha de pagamento.

 d) Acompanhamento das atividades de registro da folha nas unidades 
administrativas para verificar o nível de controle e de segurança no 
processamento da folha e a integridade de seus registros.

 e) Verificação e avaliação dos procedimentos de controle e conferência sobre 
as ordens bancárias mensais de recursos da folha, emitidas pelo TCE/BA à 
instituição financeira, e as respectivas prestações de contas.

 f) Avaliação quanto ao monitoramento das ocorrências anormais relacionadas 
com a aplicação dos recursos e das providências para saná-las.
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 g) Conferência e revisão de registro do processamento da folha.

II − Quanto à análise de riscos do processamento da folha:

 a) Inclusão indevida de credor (“laranja”) na folha de pagamento por meio de 
inserção indevida de sua conta bancária nas ordens de crédito enviadas pela 
Administração à instituição bancária.

 b) Falhas nas rotinas de controles administrativos no processamento da folha 
de pagamento de todos os servidores.

 c) Falha no sistema de segurança de acesso e senha e de integridade de dados 
do software de processamento da folha.

 d) Descumprimento de cláusulas contratuais de empresas terceirizadas 
(instituição bancária e proprietário de software) vinculadas ao processamento 
da folha de pagamento.

III − Quanto ao escopo do trabalho:

 a) O volume de recursos envolvidos e sua representatividade nos gastos 
orçamentários anuais do TCE/BA.

 b) O fato de os recursos da folha de pagamento do TCE/BA serem processados 
por software de propriedade de empresa terceirizada.

 c) O efetivo pagamento de recursos da folha de mais de 500 servidores ser 
executado com intermediação de instituição bancária.

 d) A execução, o cálculo, a conferência e o controle do devido efetivo 
depósito de pagamento da folha em contas bancárias procedidos de forma 
descentralizada por meio de empresas terceirizadas.

 e) Auditoria para avaliação da conformidade dos procedimentos de execução 
da folha de pagamento utilizando exame integral dos registros com base em 
relatórios extraídos dos dois sistemas de informação tecnológica terceirizada 
pelo TCE/BA.
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 f) Solicitação, dentro dos limites contratuais, de relatórios gerenciais julgados 
necessários às verificações e aos testes de conformidade nas operações 
e transações decorrentes do processamento da folha de pagamento do 
TCE/BA, materiais esses fundamentais para atingir-se satisfatoriamente os 
objetivos da auditoria.

IV − Quanto ao objetivo da auditoria:

 a) Conformidade do volume de recursos em confronto com a quantidade de 
pessoas constantes da folha de pagamento do TCE/BA, em sua movimentação 
mensal e anual.

 b) Estrutura de segurança do software de processamento da folha de 
pagamento (normas ABNT).

 c) Conformidade das rotinas de registros mensais na folha de pagamento 
praticados pela Administração do TCE/BA.

 d) Observação de normas e rotinas administrativas pelas unidades 
administrativas envolvidas no processamento da folha.

 e) Procedimentos contábeis utilizados no exercício para o registro das 
operações da folha.

 f) Execução de operações por pessoas não autorizadas.

 g) Falta de emissão de avisos automáticos.

 h) Ausência de controles em rotinas.

 i) Existência de rotinas de backup.

 j) Existência de monitoramento da gestão de TI.

 k) Revisão de cultura organizacional.

V − Quanto ao software de processamento da folha:
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 a) software com memorial descritivo do Sistema de Gerenciamento da 
Segurança da Informação37 informando, no mínimo, a aplicação planejada 
de objetivos, diretrizes, políticas, procedimentos, modelos e outras medidas 
administrativas que, de forma conjunta, definem como são reduzidos os 
riscos para segurança da informação manipulada e armazenada em seu banco 
de dados.

 b) Levantamento e avaliação/testes de conformidade dos relatórios de 
monitoramento emitidos pelo sistema quanto à segurança das operações.

 c) Histórico de acesso ao sistema (login e senhas) e monitoramento com 
conferência mensal.

 d) Estrutura de hierarquia de senhas e seu sistema de segurança.

 e) Levantamento e avaliação/testes das condições de armazenamento de 
dados e informações quanto à segurança e integridade.

 f) Levantamento e avaliação/testes da aplicação de normativos (ABNT) e o 
que deve ser aperfeiçoado, tendo em vista eficiência, eficácia e efetividade das 
ações, integridade de dados e responsabilidade no processamento da folha.

 g) Informação à Administração do TCE/BA sobre os trabalhos de revisão 
do processamento da folha, principalmente sobre alterações no quantitativo, 
natureza (vantagens, descontos, benefícios, etc.), bem como volume de 
recursos envolvidos com oscilações ou ocorrência de atualizações de rotinas 
(inclusão e exclusão de dados).

VI − Quanto à execução de ordens de crédito e depósitos bancários:

 a) Informação mensal adequada, por meio de relatórios emitidos pela 
instituição bancária, acerca do volume de pessoal e de recursos transferidos 
para pagamento da folha, discriminado, no mínimo, por nome, CPF e valor;

 b) Levantamento e avaliação/testes dos controles das prestações de serviços 
— procedimentos de cobrança, conferência, aprovação ou reprovação, 

37 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE NORMALIZAÇÃO – ISO/COMISSÃO ELETROTÉCNICA INTERNACIONAL – 
IEC. ISO / IEC 27001 - Sistemas de Gerenciamento de Segurança da Informação: Visão geral e vocabulário. Information Security 
Management System – ISMS. Disponível em: <https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html>. Acesso em: 30 set. 2017.
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regularização de falhas ou irregularidades e catalogação por natureza das 
constatações.

 c) Levantamento/revisão e avaliação/testes dos procedimentos adotados para 
regularização ou para evitar-se a continuidade das falhas identificadas nas 
prestações de serviços, bem como de notificações por descumprimento de 
cláusulas e devidas sanções.

VII − Quanto ao cumprimento de rotinas das unidades administrativas do 
TCE/BA:

 a) Existência de efetivo monitoramento de controles nas unidades 
administrativas do TCE/BA quanto ao processamento da folha de pagamento.

 b) Análise mensal de contracheques quanto às variações/oscilações positivas 
ou negativas em relação ao mês anterior.

 c) Conferência de cálculo: quem, quando e como são realizados.

 d) Exame de registro: controle de inclusão, baixa e tempo de permanência, 
nome/CPF de servidores no sistema da folha.

 e) Correlação de dados/informações: cruzamento de relatório mensal 
dos arquivos de retorno da instituição bancária dos créditos em contas de 
servidores x relação de ordem bancária do TCE/BA.

 f) Condições de armazenamento/arquivamento de documentos de 
formalização final de processamento da folha.

 g) Sistema de intercâmbio de informações entre o TCE/BA e contratadas 
(instituição bancário e gestor de software).

 h) Existência de segregação entre as funções de registro, controle e pagamento.

 i) Análise das informações de pagamentos de pessoal processadas pelo serviço 
de execução financeira e contábil, sendo as despesas de pessoal realizadas por 
meio de conta corrente específica.
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 j) Além do exame dos gastos com a folha de pagamento de pessoal, deve- se 
realizar:

  − acompanhamento das recomendações das auditorias anteriores;
  − processo de recadastramento de servidores;
  − monitoramento de implementação de medidas corretivas adotadas   

  pela Administração.
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