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GUIA PARA AUDITORIA EM
CONTRATOS CO-FINANCIADOS

 INTRODUÇÃO

Este  Guia  Prático  para  Auditorias  em  Contratos  Co-financiados  foi  elaborado  com  a 
finalidade  de  consolidar,  de  forma  sistematizada,  a  experiência  do  corpo  técnico  deste 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), adquirida no decorrer dos vinte anos de 
realização  de  auditorias  em  contratos  co-financiados,  considerando,  necessariamente,  os 
requisitos estabelecidos por meio das normas aplicáveis.

Assim,  para  a  construção  deste  Guia,  foi  procedida  a  análise  acerca  dos  critérios  legais 
aplicáveis e foram realizadas discussões técnicas entre os servidores envolvidos na realização 
deste  tipo  de  auditoria,  por  meio  das  quais  foi  possível,  também,  o  nivelamento  de 
entendimentos divergentes e a disseminação de conhecimentos específicos, o que, por si só, já 
representa um ganho na busca da melhoria da qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 

Com a adoção deste Guia espera-se estabelecer  um padrão de qualidade TCE/BA, com a 
uniformização  de  entendimentos  básicos,  a  racionalização  e  otimização  de procedimentos 
auditoriais  e  de  produtos  gerados  pelas  auditorias,  e,  por  conseguinte,  uma  melhoria  do 
desempenho técnico e um ganho na qualidade dos trabalhos realizados.

Assim, as pautas a seguir apresentadas foram desenvolvidas com a finalidade de orientar os 
técnicos desta Casa, constando na Parte 01 – MODELOS DE PARECERES E RELATÓRIOS 
o  formato  padrão  dos  documentos  a  serem  produzidos  como  resultado  dos  trabalhos 
auditoriais, e na Parte 02 – PROGRAMAS MÍNIMOS DE AUDITORIA os procedimentos 
mínimos obrigatórios a serem utilizados nos exames auditoriais.

Para tanto, foi adotada a legenda a seguir indicada, além de notas a serem consideradas para a 
execução dos trabalhos e elaboração dos documentos:

LEGENDAS:
Dados a serem preenchidos/alterados em conformidade com as características do 
Programa/Projeto.
Orientações para preenchimento.
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PARTE 01 – MODELOS DE PARECERES E RELATÓRIOS

I  –  MODELOS  DE  DOCUMENTOS  PARA  O  BANCO  INTERNACIONAL  PARA 
RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)

Especificamente para auditorias em contratos de empréstimo com o BIRD (Banco Mundial), 
com vistas à racionalização dos dados, foram identificadas as informações requeridas em cada 
um dos  produtos  essenciais,  bem como a  inter-relação  obrigatória  das  informações  neles 
contidas, tendo sido estabelecido o seguinte diagrama lógico:
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Dessa forma, deverão ser elaborados os produtos a seguir indicados, que comporão o relatório 
final.

Cabe registrar a necessidade de monitoramento das auditorias em contratos co-financiados. 
Assim,  a  equipe  deverá  solicitar  ao  mutuário/ente  executor  as  comunicações  do  Banco 
relacionadas ao Projeto/Programa, de forma a possibilitar o acompanhamento das ações que 
tenham sido determinadas.  

Ademais, o próprio TCE/BA poderá entender necessária e oportuna a realização de auditorias 
interinas, com vistas, entre outros motivos, a tornar mais tempestivo os trabalhos.

Como resultado,  poderão ser  gerados  relatórios  interinos  ou  memorandos,  a  depender  do 
escopo e tempo disponível, bem como das determinações contidas no respectivo Termo de 
Referência.

Consoante as Normas de Auditoria Governamental, editadas pela Government Accountability 
Office (GAO), que são compatíveis com as normas da INTOSAI, quando forem detectadas 
deficiências de controle interno que não constituam condições merecedoras de relato na Carta 
Gerencial,  estas  poderão ser  comunicadas,  de forma separada,  em carta  ao  mutuário/ente 
executor, com vistas à adoção de providências no sentido da melhoria do Projeto/Programa.

Estão demonstrados a seguir os modelos adotados para cada um dos produtos mencionados, 
que integrarão o relatório final.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
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APÊNDICES

ANEXOS

CARTA GERENCIAL
PARECER SOBRECUMPRIMENTO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS

PARECER SOBRE AS DEMONSTRA-
ÇÕES FINANCEIRAS

SUMÁRIO EXECUTIVO

ÍNDICE
CAPA

* 1

* 2
* 3

* 3

* 3

* 3
* 3

* 3

Notas: * 1 – Página não contada e não numerada;
            * 2 – Página contada e não numerada; e
            * 3 – Páginas contadas e numeradas.
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MODELO 01 - CAPA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA – TCE/BA
XXXX COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA DE AUDITORIA XX

RELATÓRIO DE AUDITORIA
PROJETO/PROGRAMA  ________________________
CONTRATO DE MPRÉSTIMO No. ________________________
PERÍODO: ________________________

CONSELHEIRO SUPERVISOR  ________________________

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
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MODELO 02 - ÍNDICE

TCE
XXX Coordenadoria de Controle Externo
Gerência de Auditoria XX

ÍNDICE

SUMÁRIO EXECUTIVO XX
PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS XX
PARECER  SOBRE  O CUMPRIMENTO  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS 
DE  CARÁTER  CONTÁBIL-FINANCEIRO-GERENCIAL,  LEIS  E  OUTRAS 
DISPOSIÇÕES

XX

CARTA GERENCIAL XX
1. INTRODUÇÃO XX
2. EXTENSÃO  DOS  EXAMES  E  PROCEDIMENTOS  DE  AUDITORIA 

UTILIZADOS
XX

3. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO XX
3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E SISTEMAS DE CONTROLE XX
3.2 AVALIAÇÃO XX

4. DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO XX
4.1 SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA XX
4.2 AVALIAÇÃO XX

5. RESULTADO DA AUDITORIA XX
6. ACOMPANHAMENTO  DAS  RECOMENDAÇÕES  DE  EXERCÍCIOS 

ANTERIORES
XX

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS XX
ANEXOS XX
APÊNDICES XX
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MODELO 03 – SUMÁRIO EXECUTIVO

TCE
XXX Coordenadoria de Controle Externo
Gerência de Auditoria XX

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE

Natureza do Trabalho: Auditoria em Contrato de Empréstimo 
Período Auditado: ________________________
Unidade Auditada: ________________________
Vinculação: ________________________
Gestor: ________________________

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA

Projeto/Programa: ________________________
Objetivo: ________________________
Período de Implantação: ________________________
Área de Abrangência: ________________________
Beneficiários: ________________________

Contrato de Empréstimo no: ________________________
Recursos Envolvidos: ________________________
Gestor da Unidade de 
Gerenciamento (UGP): ________________________
Vinculação: ________________________

3. RESULTADO DA AUDITORIA

Vide Nota 1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
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NOTAS PARA O SUMÁRIO EXECUTIVO

Nota 1: O Sumário Executivo deve ser elaborado de forma sucinta (recomendável de 1 a 2 
páginas),  sendo  apresentado,  neste  item,  a  síntese  dos  principais  achados  de  auditoria 
apresentados no Item 5 - Resultado da Auditoria, da Carta Gerencial.
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MODELO 04 – PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

TCE
XXX Coordenadoria de Controle Externo
Gerência de Auditoria XX

PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ao xxxx 
CHEFE MÁXIMO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO/PROGRAMA

1. Procedemos  à  auditoria  da  Demonstração  de  Recursos  Recebidos  e  Desembolsos 
Efetuados  e  da  Demonstração  dos  Investimentos  Acumulados (identificar  claramente  as 
nomenclaturas das demonstrações examinadas), bem como das respectivas notas explicativas, 
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 20XX, relativas ao Programa/Projeto 
___________  (denominação  oficial),  executado  por  ______________ (órgão  ou  entidade 
responsável),  parcialmente  financiado  com  recursos  do  Contrato  de  Empréstimo  nº 
_________.  Essas demonstrações financeiras são de responsabilidade da administração do 
Programa/Projeto,  sendo nossa  responsabilidade  expressar  uma opinião  sobre  as  mesmas. 
(PARECER SEM RESSALVA, COM RESSALVA E ADVERSO)

OU

1. Fomos  credenciados  para  proceder  à  auditoria  da  Demonstração  de  Recursos 
Recebidos  e  Desembolsos  Efetuados  e  da  Demonstração  dos  Investimentos  Acumulados 
(identificar  claramente  as  nomenclaturas  das  demonstrações  examinadas),  bem como  das 
respectivas  notas  explicativas,  referentes  ao  exercício  encerrado  em  31  de  dezembro  de 
20XX, relativas ao Programa/Projeto ______________ (denominação oficial), executado por 
______________ (órgão ou entidade responsável), parcialmente financiado com recursos do 
Contrato  de  Empréstimo  nº  ______________.  Essas  demonstrações  financeiras  são  de 
responsabilidade  da administração do Programa/Projeto.  (PARECER COM ABSTENÇÃO 
DE OPINIÃO)

2. Realizamos  nossa  auditoria  em  conformidade  com  as  normas  da  Organização 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI),  as quais são compatíveis 
com as  diretrizes  de  auditoria  aceitas  pelo  Banco  Mundial.  Essas  normas  requerem que 
planejemos e executemos a auditoria para obtermos certeza razoável de que as demonstrações 
financeiras  estão isentas  de erros  significativos.  Uma auditoria  inclui  o exame, à  base de 
testes, das evidências que suportam os valores e as informações contidas nas demonstrações 
financeiras, a avaliação dos princípios de contabilidade utilizados, bem como a avaliação da 
apresentação  das  demonstrações  financeiras  tomadas  em  conjunto.  (PARECER  SEM 
RESSALVA,  COM  RESSALVA  E  ADVERSO.  PARECER  COM  ABSTENÇÃO  DE 
OPINIÃO NÃO POSSUI ESTE PARÁGRAFO)
 
X. Vide Notas 1 e 2.

Xn. Vide Notas 3 e 4.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
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MODELO 04 – PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Cont.)

TCE
XXX Coordenadoria de Controle Externo
Gerência de Auditoria XX

Xn. Em nossa  opinião,  as  demonstrações  financeiras  mencionadas  no  primeiro  parágrafo 
representam razoavelmente, em todos os seus aspectos relevantes, os recursos recebidos e os 
desembolsos  efetuados,  bem como os  investimentos  acumulados  do  Programa/Projeto,  no 
exercício encerrado  em  31  de  dezembro  de  20XX.  (PARECER  SEM  RESSALVAS) 
OU

Xn. Em nossa opinião, exceto quanto aos aspectos abordados nos parágrafos _________, as 
demonstrações financeiras mencionadas no primeiro parágrafo  representam razoavelmente, 
em todos os seus aspectos relevantes, os recursos recebidos e os desembolsos efetuados, bem 
como os investimentos acumulados do Programa/Projeto, no  exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 20XX. (PARECER COM RESSALVAS)   OU

Xn. Em nossa opinião,  e considerando a relevância dos aspectos abordados nos parágrafos 
__________,  as  demonstrações  financeiras  mencionadas  no  primeiro  parágrafo  não 
representam razoavelmente, em todos os seus aspectos relevantes, os recursos recebidos e os 
desembolsos  efetuados,  bem como os  investimentos  acumulados  do  Programa/Projeto, no 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 20XX. (PARECER ADVERSO) OU

Xn. Considerando as limitações impostas aos nossos exames, apresentadas nos parágrafos 
_________,  nos  abstemos  de  emitir  opinião  acerca  das  demonstrações  financeiras 
mencionadas no primeiro parágrafo, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
20XX.  (PARECER  COM  ABSTENÇÃO  DE  OPINIÃO  POR  LIMITAÇÃO  NA 
EXTENSÃO)

Vide Notas 5 a 7.

Salvador, xx de xxxxx de xxxx.

Nome do Coordenador da Auditoria Nome do Gerente da Auditoria
Coordenador de Controle Externo Gerente de Auditoria
Cargo do Coordenador Cargo do Gerente

Nome do Servidor (Contador) Nomes dos Servidores
Cargo do Servidor Cargo dos Servidores
Ciências Contábeis
CRC XXXXXX

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
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NOTAS PARA O PARECER
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 1: Quando tiverem sido impostas limitações aos exames, deve ser incluída descrição 
clara  acerca  das  mesmas,  bem  como  dos  seus  impactos.  Essas  informações  devem  ser 
apresentadas em parágrafos específicos do parecer,  precedendo ao da opinião, contendo a 
referência  cruzada com o  local  onde os  fatos  estarão  comentados  em detalhes  (Item 2  – 
Extensão dos Exames e Procedimentos de Auditoria Utilizados, da Carta Gerencial).   

Nota 2: Na eventualidade de alguma demonstração financeira não ser apresentada, deverá ser 
observado  o  disposto  na  Nota  anterior,  sendo  indicadas  as  respectivas  razões:  (i)  não-
aplicabilidade  de  determinados  aspectos;  (ii)  informações  insuficientes  fornecidas  pelo 
Mutuário / Ente Executor; (iii) informações não fornecidas; e (iv) outras causas.

Nota 3:  Quando o parecer for com ressalva ou adverso, deve ser incluída descrição sucinta 
sobre todas as razões que fundamentam o parecer e, se possível, a quantificação dos efeitos 
sobre as demonstrações financeiras. Essas informações devem ser apresentadas em parágrafos 
específicos do parecer, precedendo ao da opinião, contendo a referência cruzada com o local 
onde os fatos estarão comentados em detalhes (Item 5 – Resultado da Auditoria, da Carta 
Gerencial). 

Nota 4:  No caso de glosas/impugnações de despesas, informar de forma clara se os valores 
foram  efetivamente  reembolsados  pelo  Banco,  indicando-se  o  número  da  Solicitação  de 
Desembolso, a Categoria de Gastos, data de pagamento, o valor em US$, fonte dos recursos, 
entre  outros.  Da mesma forma,  essas  informações  devem ser  apresentadas  em parágrafos 
específicos do parecer, precedendo ao da opinião, contendo a referência cruzada com o local 
onde os fatos estarão comentados em detalhes (Item 5 – Resultado da Auditoria, da Carta 
Gerencial).  Caso as  glosas/impugnações  tenham sido regularizadas  com posterioridade  ao 
exercício sob exame, incluir a informação pertinente.  
   
Nota 5: Quando necessário, poderá ser incluído, no parágrafo de opinião, algum outro aspecto 
que tenha sido avaliado e sobre o qual a auditoria ache relevante manifestar-se.

Nota  6:  Parágrafos  de  ênfase  poderão  ser  apresentados  após  o  parágrafo  de  opinião,  a 
exemplo de situações em que ocorra incerteza em relação a fato relevante,  cujo desfecho 
poderá afetar significativamente a posição patrimonial e financeira da entidade, bem como o 
resultado das suas operações.

Nota 7: Deverão ser anexados e apensados ao relatório final, os documentos requeridos no 
Termo de Referência (TOR), firmado entre o executor do Projeto e o BIRD.
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MODELO 05 – PARECER SOBRE O CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS DE CARÁTER CONTÁBIL-FINANCEIRO-GERENCIAL, 

LEIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES

TCE
XXX Coordenadoria de Controle Externo
Gerência de Auditoria XX

PARECER SOBRE O CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE 
CARÁTER CONTÁBIL-FINANCEIRO-GERENCIAL, LEIS E DISPOSIÇÕES

1.  Procedemos  à  auditoria  relativa  ao  Programa/Projeto  ______________ (denominação 
oficial), exercício encerrado em 31 de dezembro de 20XX,  através da qual examinamos o 
cumprimento das cláusulas contratuais de caráter contábil-financeiro-gerencial, estabelecidas 
por  meio  do  Contrato  de  Empréstimo  n.º  ______________,  leis  e  disposições  aplicáveis. 
(PARECER SEM RESSALVA, COM RESSALVA E ADVERSO)

OU

1. Fomos  credenciados  para  proceder  à  auditoria  relativa  ao  Programa/Projeto 
______________ (denominação oficial), exercício encerrado em 31 de dezembro de 20XX. 
(PARECER COM ABSTENÇÃO DE OPINIÃO)

2. Realizamos nossa auditoria em conformidade com as normas da Organização Internacional 
de  Entidades  Fiscalizadoras  Superiores  (INTOSAI),   as  quais  são  compatíveis  com  as 
diretrizes de auditoria aceitas pelo Banco Mundial. Essas normas requerem que planejemos e 
executemos  a  auditoria  para  obtermos  uma  certeza  razoável  de  que  foram cumpridas  as 
cláusulas  pertinentes ao contrato de empréstimo,  às leis e aos regulamentos aplicáveis.  A 
auditoria inclui, também, o exame, em base de testes, da evidência apropriada.  (PARECER 
SEM  RESSALVA,  COM  RESSALVA  E  ADVERSO)  (OBS.:  PARECER  COM 
ABSTENÇÃO DE OPINIÃO NÃO TEM ESSE PARÁGRAFO)

X.x Vide Nota 1

X.x  As  cláusulas  contratuais  foram  adequadamente  cumpridas,  exceto  aquelas  a  seguir 
mencionadas:

Quadro 01 – Claúsulas Contratuais

ARTIGO SEÇÃO DESCRIÇÃO DA CLÁUSULA COMENTÁRIOS
REFERÊNCIA 

CRUZADA CARTA 
GERENCIAL

Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx

(PARA PARECERES COM RESSALVAS OU ADVERSO)  Vide Nota 2
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MODELO 05 – PARECER SOBRE O CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS DE CARÁTER CONTÁBIL-FINANCEIRO-GERENCIAL, 

LEIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES (Cont.)

TCE
XXX Coordenadoria de Controle Externo
Gerência de Auditoria XX

Xn. Em  nossa  opinião,  durante  o  exercício encerrado  em  31  de  dezembro  de  20XX, 
_____________ (órgão  ou  entidade  responsável)  cumpriu, em  todos  os  seus  aspectos 
substanciais, as cláusulas contratuais de caráter  contábil-financeiro-gerencial do Contrato de 
Empréstimo nº  ______________, bem como as leis e as disposições aplicáveis.  (PARECER 
SEM RESSALVA)        

OU

Xn. Em  nossa  opinião,  durante  o  exercício encerrado  em  31  de  dezembro  de  20XX, 
______________ (órgão ou entidade responsável),  exceto quanto aos aspectos abordados no 
parágrafo  ______________,  cumpriu, em todos os seus aspectos substanciais,  as cláusulas 
contratuais  de  caráter  contábil-financeiro-gerencial do  Contrato  de  Empréstimo  nº 
______________,  bem  como  as  leis  e  as  disposições  aplicáveis.  (PARECER  COM 
RESSALVAS) 

OU

Xn. Em  nossa  opinião,  durante  o  exercício encerrado  em  31  de  dezembro  de  20XX, 
_____________ (órgão ou entidade responsável) descumpriu cláusulas contratuais de caráter 
contábil-financeiro-gerencial do Contrato de Empréstimo nº ______________, bem como as 
leis  e  as  disposições  aplicáveis,  conforme  apresentado  no  parágrafo  xxx.  (PARECER 
ADVERSO)

OU

Xn. Considerando as limitações impostas aos nossos exames, apresentadas nos parágrafos 
_______, nos abstemos de emitir opinião acerca do cumprimento das cláusulas contratuais de 
caráter contábil-financeiro-gerencial do Contrato de Empréstimo nº ________, bem como as 
leis e as disposições aplicáveis, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 20XX. 
(PARECER COM ABSTENÇÃO DE OPINIÃO POR LIMITAÇÃO NA EXTENSÃO)

Salvador, xx de xxxxx de xxxx.

Nome do Coordenador da Auditoria Nome do Gerente da Auditoria
Coordenador de Controle Externo Gerente de Auditoria
Cargo do Coordenador Cargo do Gerente

Nomes dos Servidores
Cargo dos Servidores
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NOTAS PARA O PARECER SOBRE O CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS DE CARÁTER CONTÁBIL-FINANCEIRO-GERENCIAL, 

LEIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES

Nota  1:   Quando  tiverem sido  impostas  limitações  que  repercutam nos  exames  a  serem 
realizados,  deve  ser  incluída  descrição  clara  acerca  das  mesmas,  bem  como  dos  seus 
impactos. Essas informações devem ser apresentadas em parágrafos específicos do parecer, 
precedendo ao da opinião, contendo a referência cruzada com o local onde os fatos estarão 
comentados  em detalhes  (Item 2  –  Extensão  dos  Exames  e  Procedimentos  de  Auditoria 
Utilizados, da Carta Gerencial).   

Nota 2:  Quando o parecer for com ressalva ou adverso, devem ser apresentadas as cláusulas 
que não foram adequadamente cumpridas, contendo a referência cruzada com o local onde os 
fatos estarão comentados em detalhes ( Item 5 – Resultado da Auditoria, da Carta Gerencial).
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MODELO 06 – CARTA GERENCIAL

TCE
XXX Coordenadoria de Controle Externo
Gerência de Auditoria XX

CARTA GERENCIAL

1. INTRODUÇÃO

Procedemos  à  auditoria  no  Programa/Projeto ______________ (denominação  oficial), 
executado  por  ______________ (órgão ou  entidade responsável),  parcialmente  financiado 
com  recursos  do  Contrato  de  Empréstimo  nº  ______________,   relativo  às  operações 
realizadas no exercício encerrado em 31 de dezembro de 20XX. 

2. EXTENSÃO DOS EXAMES E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA UTILIZADOS

Consoante estabelecido nas normas da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI), as quais são compatíveis com as diretrizes de auditoria aceitas pelo 
Banco Mundial, no período de  xx  a  xx  de  xxxx  de 200XX, realizamos o planejamento  e a 
execução da auditoria no Programa/Projeto ______________ (denominação oficial), contando 
com  uma  equipe  multidisciplinar,  composta  de  ___________  (formação 
profissional/quantitativo dos membros da equipe). 

Nesta auditoria procedemos à avaliação do sistema de controle interno, com o objetivo de 
definir o volume de testes necessários de modo a possibilitar a emissão de opinião sobre as 
demonstrações  financeiras  do projeto,  e  não para expressar  opinião sobre a  segurança do 
referido sistema. 

Ademais,  com  base  em  amostragens,  aplicamos  os  procedimentos  auditoriais  a  seguir 
exemplificados:

a)  verificação  do  cumprimento  das  cláusulas  contratuais  de  caráter  contábil-financeiro-
gerencial, leis e disposições oficiais pertinentes às operações realizadas;
b) exame da escrituração contábil e dos registros auxiliares;
c) exame de x% dos valores licitados;
d) exame da documentação comprobatória de xx% das origens e de x% das aplicações, no 
valor de R$ xxxx, equivalente a US$ xxxxxx;
e) inspeção física de obras e serviços, bens e equipamentos relativos à ______________, cuja 
amostra totalizou R$xxx, correspondentes a xx% do total dos investimentos realizados;
f) conferência de cálculos e comparação de valores;
g) entrevista com xxxxx;
h) circularização;
i) observação;
j) procedimento de revisão analítica;

MODELO 06 – CARTA GERENCIAL (Cont.)
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TCE
XXX Coordenadoria de Controle Externo
Gerência de Auditoria XX

k) reunião para discussão dos achados de auditoria;
l)  análise  das  observações  do  auditado  sobre  os  achados  da  auditoria,  as  quais  foram 
abordadas na Carta Gerencial.

Vide Nota 1 e 2.

3. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

3.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E SISTEMAS DE CONTROLE

Vide Nota 3.

3.2. AVALIAÇÃO

Ao planejar e desenvolver nossa auditoria, obtivemos entendimento do sistema de controle 
interno vigente, do desenho de suas políticas e procedimentos relevantes, e avaliamos o risco 
de  controle  para  determinar  o  volume  de  testes  e  procedimentos  de  auditoria  a  serem 
aplicados, conforme descrito no Item 2.

Das análises realizadas,  observamos a adequação da estrutura organizacional e dos sistemas 
de controle interno adotados pela Unidade responsável pela execução do Programa/Projeto 
______________ (denominação oficial). (OPINIÃO SEM RESSALVA)

OU

Das análises realizadas,  observamos a adequação da estrutura organizacional e dos sistemas 
de controle internos adotados pela Unidade responsável pela execução do Programa/Projeto 
______________ (denominação  oficial),  exceto  pelos  aspectos  registrados  nos  sub-itens 
______________ do item 5 - Resultado da Auditoria. (OPINIÃO COM RESSALVAS)

OU

Das análises realizadas, observamos a inadequação da estrutura organizacional e dos sistemas 
de controle internos adotados pela Unidade responsável pela execução do Programa/Projeto 
______________ (denominação oficial), conforme registrado nos sub-itens ______________ 
do item 5 - Resultado da Auditoria. (OPINIÃO ADVERSA)

OU

MODELO 06 – CARTA GERENCIAL (Cont.)
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TCE
XXX Coordenadoria de Controle Externo
Gerência de Auditoria XX

As limitações impostas à nossa auditoria, mencionadas no item 2 – Extensão dos exames e 
Procedimentos de Auditoria Utilizados, impactaram de forma significativa no escopo definido 
para nosso exame, impossibilitando a avaliação da estrutura organizacional e dos sistemas de 
controle  interno  adotados  pela  Unidade  responsável  pela  execução  do  Programa/Projeto 
______________ (denominação  oficial).  (PARA  PARECERES  COM  ABSTENÇÃO  DE 
OPINIÃO)

Vide Notas 4 e 5.

4. DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO

4.1 SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

O  custo  do  Programa/Projeto  foi  estimado  em  US$XXX,  dos  quais  US$XXX  são 
provenientes da contrapartida local e US$XXX de recursos do Contrato de Empréstimo.

As  aplicações  acumuladas,  até  o  exercício  de 20XX, totalizaram R$XXX, equivalentes  a 
US$XXX, correspondendo, aproximadamente, a XX% do total do Programa/Projeto. 

Em 20XX foi  investido  o  montante  de  R$XXX (US$XXX),  sendo  R$XXX (US$XXX), 
oriundos do Banco e R$XXX (U$XXX), da contrapartida.

Para a consecução dos objetivos do Programa/Projeto, foi prevista a implementação de metas 
físicas e financeiras, para as quais observamos a seguinte execução:

Tabela  01 - COMPARATIVO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS                 Em US$ 
(milhares)     
COMPONENTE I – xxxxx

AÇÃO UNIDADE
EXECUT.

FÍSICA FINANCEIRA %
REALIZ.

PREVISÃO/
CONCLUSÃO

PREV
(A)

EXEC
(B)

PREVISTO
(C)

EXEC
(D) B/A D/C INÍCIO CONC

EST
ÁGI

O

TOTAL
Fonte: xxxxxxxxx

4.2 AVALIAÇÃO 

Vide Nota 6.

MODELO 06 – CARTA GERENCIAL (Cont.)
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TCE
XXX Coordenadoria de Controle Externo
Gerência de Auditoria XX

5. RESULTADO DA AUDITORIA 

Dos  exames  procedidos  e  com  vistas  a  contribuir  para  um  melhor  desempenho, 
acompanhamento  e  controle  do  Programa/Projeto,  indicamos  a  seguir  as  ocorrências 
relevantes, com os comentários/respostas do ente executor, quando for o caso, e as nossas 
respectivas análises, bem como com as nossas recomendações.

5.x Observações/Achados de Auditoria (Manchete)

5.n Observações/Achados de Auditoria (Manchete)

Vide Notas 7 a 10.

6.  ACOMPANHAMENTO  DAS  RECOMENDAÇÕES  DE  EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Como conseqüência  de  auditorias  realizadas  em exercícios  anteriores,  foram apresentadas 
recomendações,  para  as  quais  caberiam  ações  com  vistas  à  regularização  dos  pontos  de 
auditoria identificados.

Do acompanhamento realizado por nossa Auditoria, observamos o que segue:

Órgão 
Responsável Recomendação Exercício

Indicação de 
Reincidência / 

Referência 
Resultado da 

Auditoria

Estágio de 
Implementação

Justificativa do 
Mutuário

XXX XXXXXXXXXX SIM/ 5.X XXXXX
XXXX XXXXXXXXXX NÃO XXXXX

Vide Notas 11 e 13.

Salvador, xx de xxxxx de xxxx.

Nome do Coordenador da Auditoria Nome do Gerente da Auditoria
Coordenador de Controle Externo Gerente de Auditoria
Cargo do Coordenador Cargo do Gerente

Nomes dos Servidores
Cargo dos Servidores
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NOTAS PARA A CARTA GERENCIAL

Nota 1: No Item 2 - Extensão dos Exames e Procedimentos de Auditoria Utilizados, devem 
ser descritos sucintamente os principais procedimentos adotados, bem como explicitados os 
valores/quantitativos  e  a  representatividade  da  amostra  selecionada,  apresentando-se  a 
fundamentação teórica utilizada para a escolha (nos casos em que for necessário, detalhar em 
apêndice).

Nota 2: No Item - Extensão dos Exames e Procedimentos de Auditoria Utilizados, devem ser 
descritas as limitações que tenham sido impostas aos exames auditoriais, quando for o caso. 

Nota 3: No item 3.1 – Estrutura Organizacional e Sistemas de Controle, deve ser apresentada 
breve descrição da estrutura organizacional da Unidade responsável pela execução do Projeto, 
sua  vinculação,  atribuições  dos  setores  envolvidos,  bem  como  dos  sistemas  de  controle 
contábil-financeiro-gerencial-operacional da Unidade de Coordenação do Programa/Projeto. 
No primeiro ano do Programa/Projeto deve ser feita uma descrição detalhada, entretanto, nos 
anos seguintes, o foco deve ser nas mudanças ou adaptações ocorridas em relação ao exercício 
anterior (salientando-se que os demais aspectos permaneceram inalterados), além dos dados 
mínimos necessários à contextualização.

Nota 4: No item 3.2 – Avaliação da Estrutura Organizacional e dos Sistemas de Controle, 
deverão ser considerados os seguintes aspectos mínimos: 

Quanto à Estrutura Organizacional:

a)  procedimentos  administrativos  que  regem  as  atividades  e  responsabilidades  da 
administração financeira do projeto; 
b)  níveis  de  autoridade  e  procedimentos  requeridos  para  o  processamento  das  transações 
financeiras; 
c) níveis de autoridade, descrições de cargo, número e suficiência de habilidades do pessoal 
que trabalha nas diferentes áreas de execução do projeto;
d) habilidade do executor para manter um quadro de pessoal adequado, em vista das possíveis 
mudanças na administração; 
d) separação de responsabilidades (segregação de funções) na administração financeira do 
projeto (atividades de tesouraria, contabilidade e relatórios contábeis. 

Quanto aos Sistemas de Controle:

a)  adequação  dos  sistemas  de  processamento  de  dados  para  produzir  informações 
operacionais, financeiras e contábeis oportunas e confiáveis;
b)  capacidade  da  área  de  processamento  de  dados  para  registrar  e  manter  informações 
adequadas sobre a documentação comprobatória das solicitações de desembolso;
c) capacidade do sistema financeiro e contábil para verificar, controlar e  acompanhar todas as 
fontes e usos de fundos relacionados ao projeto, incluindo as transações do fundo rotativo 
relacionado com o financiamento do Banco;
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d) capacidade do sistema financeiro e contábil para cumprir os requisitos do Banco, incluindo 
um plano específico de contas;
e) capacidade do sistema contábil utilizado pelo executor e/ou pelos co-executores para o 
registro  das  transações  financeiras,  incluindo  os  procedimentos  para  a  consolidação  das 
informações financeiras em projetos de execução descentralizada.

Nota 5: No item 3.2 – Avaliação da Estrutura Organizacional e dos Sistemas de Controle, 
deve-se atentar para que, quando forem impostas limitações significativas aos exames, que 
impactem na execução da auditoria, estas devem ser apresentadas em detalhe como achado de 
auditoria no item  5 – Resultado da Auditoria;

Nota 6: No Item 4.2 – Avaliação do Desempenho Físico e Financeiro, deve ser apresentado 
breve comentário acerca da análise do desempenho físico e financeiro apresentado no item 
anterior, remetendo os fatos eventualmente identificados para o item Resultado da Auditoria. 
Sempre  que  possível,  deve-se  focar  os  aspectos  relativos  à  economicidade,  eficiência  e 
eficácia.

Nota 7: No item 5 – Resultado da Auditoria, devem ser apresentados os achados de auditoria, 
considerando-se  a  estrutura  básica:  critério  (o  que  deveria  ser);  condição  (situação 
encontrada);  causa  (o  que  provocou  o  desvio  do  critério);  efeito  (conseqüência/risco 
envolvido); comentário da administração do Programa/Projeto; análise da auditoria acerca do 
comentário  apresentado;  e  recomendação.  Os achados devem ser  apresentados  por  ordem 
decrescente de relevância e materialidade. Ademais, com vistas a facilitar o entendimento da 
referida Carta Gerencial, sempre que necessário devem ser utilizados apêndices.

Nota 8: No item 5 – Resultado da Auditoria, sempre que possível devem ser mensurados os 
impactos financeiros identificados, em reais e em dólares americanos.

Nota 8: No item 5 – Resultado da Auditoria, é necessário ser claro e objetivo na elaboração 
das  recomendações,  de  forma  a  permitir  a  adequada  definição  das  ações  a  serem 
implementadas para a melhoria do Programa/Projeto, bem como o acompanhamento destas.

Nota 10: No item 5 – Resultado da Auditoria, é necessário informar com clareza os casos de 
reincidência de pontos de auditoria, quando for o caso, salientando a referência com o Item 6 
– Acompanhamento das Recomendações de Exercícios Anteriores.

Nota 11: No Item 6 – Acompanhamento das Recomendações de Exercícios Anteriores, deve 
ser indicado o estágio de implementação das recomendações (implementadas, implementadas 
parcialmente e não-implementadas), com a indicação das justificativas da administração do 
Programa/Projeto, quando for o caso. Recomenda-se a apresentação por meio de tabela, com 
vistas a facilitar a visualização dos dados.

Nota  12:  No  Item  6  –  Acompanhamento  das  Recomendações  de  Exercícios  Anteriores, 
devem ser claramente indicados os casos de reincidência, com a necessária remissão ao ponto 
de auditoria, no item 5 – Resultado da Auditoria. Nesse item, deve ser devidamente registrada 
a reincidência.
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Nota  13:  Após  o  encaminhamento  do  relatório,  os  resultados  identificados  deverão  ser 
incorporados às auditorias deste Tribunal, e, então, elaborado Plano de Ação, em conjunto 
com o ente executor, através do qual deverão ser pactuadas as ações a serem implementadas, 
com  vistas  ao  saneamento  dos  pontos  de  auditoria  identificados,  com  o  respectivo 
cronograma.
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MODELO 07 – LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

TCE
XXX Coordenadoria de Controle Externo
Gerência de Auditoria XX

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

SIGLAS 
ABREVIATURAS DESCRIÇÃO

XXXX Xxxxxxx
XXXX Xxxxxxx
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NOTAS PARA SIGLAS E ABREVIATURAS

Nota 1: Devem ser apresentadas as descrições das siglas e abreviaturas utilizadas.
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MODELO 08 – ANEXOS

TCE
XXX Coordenadoria de Controle Externo
Gerência de Auditoria XX

ANEXOS
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NOTAS PARA ANEXOS 

Nota 1: Deverão ser colocados como anexos os documentos não-elaborados pelo auditor, que 
servem de fundamentação, comprovação ou ilustração.
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MODELO 09 – APÊNDICES

TCE
XXX Coordenadoria de Controle Externo
Gerência de Auditoria XX

APÊNDICES
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NOTAS PARA APÊNDICES

Nota 1: Deverão ser colocados como apêndices os documentos elaborados pelo auditor a fim 
de complementar a sua argumentação.
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II – MODELOS DE DOCUMENTOS PARA O BANCO INTERAMERICANO 
DE DESENVOLVIMENTO (BID)

Especificamente  para  auditorias  em  contratos  de  empréstimo  com  o  BID,  deverá  ser 
considerado o Volume I – Versão no. 1-A – Pautas Mínimas e Orientações para Elaboração de 
Relatório de Auditoria dos Projetos/Programas do BID – Mutuário/Ente Executor Estadual e 
para firmas de Auditores Independentes e Tribunais de Contas Estaduais (Documentos AF-
100, AF-300 e AF-400) (Anexo 01).
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PARTE 02 – PROGRAMAS MÍNIMOS DE AUDITORIA

Os programas a seguir apresentados contemplam os procedimentos mínimos obrigatórios a 
serem realizados em cada uma das áreas a serem auditadas nas auditorias em contratos de 
empréstimo co-financiados, considerando as fases de auditoria, conforme segue:

I  – Programas da Fase de Planejamento da Auditoria; e
II – Programas de Fase de Execução da Auditoria.

Na definição de tais programas foram consideradas as normas de auditoria, a experiência do 
corpo  técnico,  as  boas  práticas  administrativas  e  a  possibilidade  de  otimização  e 
automatização dos procedimentos.

A  adoção  de  programas  previamente  definidos  e  aprovados  pelo  Comitê  de  Auditoria, 
contendo  os  procedimentos  mínimos  obrigatórios  a  serem  implementados  quando  da 
realização dos trabalhos, tem por finalidade assegurar a padronização dos exames, bem como 
a qualidade dos resultados/conclusões a serem alcançados pelas equipes de auditoria deste 
TCE, no tocante à regularidade,  economia, eficiência e eficácia da aplicação dos recursos 
oriundos de Programas/Projetos co-financiados.

I – PROGRAMAS DA FASE DE PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

Os  Programas  de  Auditoria  apresentados  a  seguir,  relativos  à  Fase  de  Planejamento  da 
Auditoria, têm o objetivo de permitir o adequado conhecimento do objeto auditado, através do 
levantamento  de  informações  e  documentos,  bem  como  da  análise  destes,  com  foco  na 
avaliação do controle interno (estrutura organizacional e sistemas de controle), com o objetivo 
de definir o volume de testes necessários de modo a possibilitar a emissão de opinião sobre as 
demonstrações  financeiras  do projeto,  e  não para expressar  opinião sobre a  segurança do 
referido sistema. 

Assim,  como  decorrência  da  implementação  dos  programas  da  Fase  de  Planejamento,  a 
equipe identificará as áreas, subáreas, assuntos e amostragens a serem examinadas na Fase de 
Execução da Auditoria.
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PROGRAMA DA FASE DE PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD Nº: ______________
ENTIDADE/ÓRGÃO: ______________

ÁREA: INFORMAÇÕES GERAIS

SUBÁREA: ---

ASSUNTO: ---

OBJETIVO:
Levantar e conhecer os dados gerais relativos ao objeto auditado, bem como as informações 
necessárias para a execução da auditoria.

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NOME DATA
Obter cópia da legislação aplicável (leis de criação e alteração, regimento 
interno, etc.);
Obter cópia de relatórios de auditoria anteriores, elaborados por este TCE;
Obter relatórios de auditoria da unidade de controle interno (inclusive da 
Auditoria Geral do Estado - AGE, quando aplicável), caso existam;
Emitir solicitação de documentos/informações, à UGP, contendo:
a)  cópia  de  todos  os  documentos  emitidos  pelo  Banco  referentes  ao 
Programa/Projeto, a exemplo do Documento de Avaliação (PAD), Acordo 
de  Empréstimo  (apenas  na  primeira  auditoria),  eventuais  ajustes  ao 
referido  Acordo,  Carta  de  Desembolso,  Manual  Operativo,  Ajuda 
Memória  e  Relatórios  de  Missões  e  resultados  das  análises  do  Banco 
acerca da auditoria do período anterior;
b) cópia do organograma atualizado dos órgãos envolvidos na execução do 
Programa/Projeto; 
c) relação atualizada dos titulares ocupantes de postos chave relacionados 
ao Projeto/Programa;
d)  relação  do  quantitativo  de  pessoal  da  UGP,  com  a  indicação  da 
qualificação profissional e tipo de vinculação desses;
e) cópia atualizada da matriz de processo (fluxograma) das ações relativas 
ao  Projeto/Programa,  ou,  caso  não  exista,  elaborá-la,  a  partir  de 
observações  colhidas  diretamente  com  os  responsáveis  pelo 
gerenciamento/execução do mesmo;
f)  cópia  dos  manuais  de  procedimentos  e  normas,  relativos  à 
operacionalização do Projeto/Programa;
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PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NOME DATA
g)  cópia  do  relatório  de  acompanhamento  da  execução  do 
Programa/Projeto, desenvolvido pela UGP, relativo ao período auditado;
j)  cópia  das  demonstrações  financeiras  básicas  e  complementares,  bem 
como das declarações de gasto, em meio físico e magnético; 
k) especificamente para os Programas/Projetos que utilizam a sistemática 
de  monitoramento  por  meio dos  Project  Management  Report (PMR) – 
Relatório  sobre  a  Administração  do  Projeto  –  cópia  dos  relatórios 
financeiros (Grupo1), físicos (Grupo2) e de aquisições (Grupo3); e
l) disponibilização dos arquivos de correspondências recebidas e emitidas 
entre a UGP e o Banco, obtendo cópia daquelas consideradas relevantes.
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PROGRAMA DA FASE DE PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD Nº: ______________
ENTIDADE/ÓRGÃO: ______________

ÁREA: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

SUBÁREA: AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ASSUNTO: UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (UGP)

OBJETIVO:
Verificar se a estrutura organizacional dos órgãos de gerenciamento/coordenação e execução 
do Projeto/Programa é  adequada para desempenhar  as  atribuições  exigidas  no Acordo de 
Empréstimo.

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NOME DATA
Identificar a existência de instrumento legal que viabilize o funcionamento 
da UGP;
Identificar a vinculação/subordinação da UGP, em relação ao organograma 
do órgão, bem como a sua estrutura organizacional;
Verificar  se a estrutura organizacional  e as atribuições  definidas para a 
UGP são compatíveis com aquelas estabelecidas por meio do Acordo de 
Empréstimo e eventuais Ajustes;
Verificar se a estrutura organizacional é adequada para a implementação 
de  decisões,  para  o  adequado  fluxo  de  informações  relativas  ao 
Programa/Projeto  e  se  as  áreas  chave  de  autoridade  e  responsabilidade 
estão formalmente definidas;
Verificar se o quantitativo e a qualificação dos servidores envolvidos no 
gerenciamento do Programa/Projeto são suficientes e satisfatórios para o 
desempenho das atividades requeridas;
Verificar  se  a  estrutura  administrativa  da unidade é  compatível  com as 
atividades de execução do Programa/Projeto, no que concerne ao espaço 
físico utilizado, aos equipamentos disponibilizados.
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PROGRAMA DA FASE DE PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD Nº: ______________

ENTIDADE/ÓRGÃO: ______________

ÁREA: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

SUBÁREA: AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE

ASSUNTO:  AVALIAÇÃO  DO  ÓRGÃO  RESPONSÁVEL  PELO 
PROGRAMA/PROJETO

OBJETIVO:
Verificar  se  os  controles  internos  adotados  pelo  órgão  para  as  principais  ações  do 
Programa/Projeto  permitem o adequado registro  e  acompanhamento  destas,  bem como se 
atendem aos requisitos estabelecidos pelo Acordo de Empréstimo.

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NOME DATA
Identificar e validar, junto ao auditado, com base no fluxo apresentado na 
Matriz de Processo (fluxograma), as principais atividades relacionadas ao 
Programa/Projeto;
Levantar os sistemas informatizados utilizados para controle das atividades 
relacionadas  ao  Programa/Projeto,  identificando  quais  são  de  uso 
corporativo;
Verificar se as ações desempenhadas por meio das unidades responsáveis 
direta  ou  indiretamente  pela  execução  do  Programa/Projeto  são 
compatíveis com aquelas definidas no Regimento Interno do órgão;
Verificar os mecanismos de controle e acompanhamento adotados para as 
principais  atividades  identificadas,  especificamente  quanto  à 
tempestividade de registro e a fidedignidade dos dados;
Verificar se é  observado o princípio da “Segregação de Função” para  as 
principais  atividades  identificadas (se  as  atividades  chave  são 
desempenhadas por responsáveis/setores distintos);
Avaliar, junto com o auditado, se os sistemas informatizados adotados para 
registro  da  execução  do  Programa/Projeto  permitem:  a  adequada 
interabilidade com o usuário; e a geração de relatórios com informações 
fidedignas e necessárias ao controle e acompanhamento da sua execução 
(análise ao redor dos sistemas);
Solicitar  avaliação  de  especialista  para  emissão  de  parecer  acerca  de 
questões relacionadas à segurança de acesso, fidedignidade dos dados e 
planos de contingência dos principais sistemas utilizados para controle da 
execução e monitoramento do Programa/Projeto, quando aplicável.
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PROGRAMA DA FASE DE PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD Nº: ______________

ENTIDADE/ÓRGÃO: ______________

ÁREA: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

SUBÁREA: AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE

ASSUNTO:  AVALIAÇÃO  DA  UNIDADE  DE  GERENCIAMENTO  DO  PROJETO 
(UGP)

OBJETIVO:
Verificar  se  os  controles  internos  adotados  pela  UGP  para  as  principais  ações  do 
Programa/Projeto  permitem o adequado registro  e  acompanhamento  destas,  bem como se 
atendem aos requisitos estabelecidos pelo Acordo de Empréstimo.

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NOME DATA
Identificar  a  existência  de  controles  administrativos,  financeiros  e 
contábeis relativos às operações do Programa/Projeto;
Identificar a existência de manuais e normas de procedimento acerca das 
atividades  do  Programa/Projeto,  contendo  os  procedimentos 
administrativos,  contábeis  e  operacionais  redigidos  claramente,  para 
definir os níveis de autoridade e responsabilidade requeridos, bem como 
atender as exigências estabelecidas pelo Banco;
Identificar  se  os  referidos  manuais  e  normas  de  procedimento  estão 
atualizados, se são de conhecimento e uso dos técnicos envolvidos e se 
retratam e real operacionalização do Programa/Projeto;
Identificar se os referidos controles são realizados por meio de sistemas 
informatizados e se estes são de uso corporativo;
Verificar  se  há  integração  entre  os  sistemas  identificados  e  aqueles 
utilizados  pelo  órgão  e  se  esta  integração  é  realizada  de  maneira 
consistente (conciliação entre fontes de informação diferentes);
Avaliar  se  os  sistemas  utilizados  permitem  o  adequado  controle  da 
execução do Programa/Projeto, considerando os requisitos estabelecidos, 
bem como aspectos relativos à tempestividade dos registros; fidedignidade 
e  conformidade  dos  dados,  impedindo  a  duplicidade  de  informações, 
inclusive no que concerne às solicitações de reembolso, assegurando um 
processo ordenado e eficiente de pagamentos e aquisições e o registro e 
preservação de ativos e recursos;
Avaliar  se  os  sistemas  utilizados  permitem  o  acompanhamento  e 
monitoramento  do Programa/Projeto,  considerando aspectos  relativos ao 
gerenciamento tempestivo dos dados e sinalização de falhas, deficiências 
ou irregularidades e produção de informes financeiros em conformidade 
com os requisitos estabelecidos; 
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Verificar se a UGP adota medidas tempestivas para sanar eventuais falhas, 
deficiências  ou  irregularidades  identificadas  por  meio  dos  sistemas 
utilizados;
Verificar  se  são  utilizados  indicadores  de  desempenho  que  permitam 
acompanhar a implementação físico-financeira do Programa/Projeto, bem 
como o alcance de objetivos estabelecidos e a efetividade das atividades de 
controle;
Verificar se é  observado o princípio da “Segregação de Função” para  as 
principais  atividades  identificadas (se  os  deveres  e  responsabilidades 
relativas às atividades chave são desempenhadas por responsáveis/setores 
distintos);
Verificar  se  a  UGP confronta  os  registros  dos  sistemas  utilizados  com 
dados obtidos por meio de verificações in loco, com a freqüência adequada 
à importância das atividades desenvolvidas;
Solicitar  avaliação  de  especialista  para  emissão  de  parecer  acerca  de 
questões relacionadas à segurança de acesso, fidedignidade dos dados e 
planos de contingência dos principais sistemas utilizados para controle da 
execução e monitoramento do Programa/Projeto, quando aplicável;
Verificar se são adotadas medidas adequadas para a preservação dos ativos 
do Programa/Projeto, inclusive saldos bancários (reconciliação de contas);
Verificar  se  o  sistema  de  arquivamento  dos  documentos  é  adequado, 
permitindo o fornecimento de informações, tempestivamente;
Verificar se as Demonstrações Financeiras do Projeto são assinadas por 
servidores com competência para tanto.
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PROGRAMA DA FASE DE PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD Nº: ______________

ENTIDADE/ÓRGÃO: ______________

ÁREA: ACOMPANHAMENTO DAS AUDITORIAS ANTERIORES

SUBÁREA: AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES

ASSUNTO: ---

OBJETIVO:
Verificar se foram adotadas as ações saneadoras para as recomendações formuladas pelas 
Missões do Banco, bem como pelo TCE, seja através do Relatório de Auditoria do exercício 
anterior ou de decisões do Plenário relativas às Inspeções respectivas. 

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NOME DATA
Identificar as recomendações dadas por Missões do Banco, bem como pelo 
TCE, seja através do Relatório de Auditoria do exercício anterior, seja de 
decisões do Plenário;
Solicitar do auditado situação de implementação de ações saneadoras, ou 
justificativas para a não-adoção de medidas corretivas;
Verificar,  junto  ao  usuário,  a  aderência  das  ações  saneadoras 
implementadas, bem como a pertinência das justificativas apresentadas para 
a não-implementação de ações corretivas;
Solicitar esclarecimento para as divergências identificadas entre a situação 
informada e aquela verificada pelo auditor.
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PROGRAMA DA FASE DE PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD Nº: ______________

ENTIDADE/ÓRGÃO: ______________

ÁREA: DELIMITAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA A EXECUÇÃO DA AUDITORIA

SUBÁREA: RECEITA

ASSUNTO: INGRESSO DE RECURSOS 

OBJETIVO: Identificar os ingressos de recursos a serem examinados na Fase de Execução 
da  Auditoria,  definir  os  procedimentos  auditoriais  a  serem  aplicados,  alocar  os  técnicos 
responsáveis e estabelecer a parcela da amostra que lhes cabe examinar.

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NOME DATA
Identificar os ingressos de recursos ocorridos no período em análise e 
classificá-los por ordem decrescente de valor;
Estabelecer o critério técnico que fundamente a amostra dos ingressos 
recebidos  a  ser  examinada  (considerando,  inclusive,  as  possíveis 
determinações  do  Banco,  a  exemplo  das  constantes  dos  Termos  de 
Referência de Auditoria e Planos de Aquisição); 
Selecionar os ingressos a serem examinados;
Identificar os procedimentos de execução a serem aplicados, constantes 
do Programa de Auditoria respectivo;
Determinar  o(s)  técnico(s)  responsável  (eis)  pela  aplicação  dos 
procedimentos;
Determinar  a  amostra  de  exame  para  cada  técnico  responsável  pela 
aplicação dos procedimentos.
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PROGRAMA DA FASE DE PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD Nº: ______________

ENTIDADE/ÓRGÃO: ______________

ÁREA: DELIMITAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA A EXECUÇÃO DA AUDITORIA

SUBÁREA: PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL E NACIONAL

OBJETIVO: Identificar os procedimentos licitatórios nas modalidades concorrência pública 
nacional e internacional a serem examinados na Fase de Execução da Auditoria, definir os 
procedimentos auditoriais a serem aplicados, alocar os técnicos responsáveis e estabelecer a 
parcela da amostra que lhes cabe examinar.

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NOME DATA
Identificar as concorrências ocorridas no período em análise e classificá-
las por ordem decrescente do valor licitado;
Estabelecer  o  critério  técnico  que  fundamente  a  amostra  das 
concorrências  realizadas  (considerando,  inclusive,  as  possíveis 
determinações  do  Banco,  a  exemplo  das  constantes  dos  Termos  de 
Referência de Auditoria e Planos de Aquisição);
Com vistas a examinar os aspectos jurídicos das concorrências realizadas 
no  período  em  análise,  selecionar,  dentre  elas,  aquelas  a  serem 
examinadas,  até  completar  a  amostra  determinada,  contemplando,  nos 
exames, os contratos eventualmente já firmados (para esta seleção não é 
relevante a existência de despesa realizada no período); 
Identificar os procedimentos de execução a serem aplicados, constantes 
do Programa de Auditoria respectivo;
Determinar  o(s)  técnico(s)  responsável  (eis)  pela  aplicação  dos 
procedimentos;
Determinar  a  amostra  de  exame  para  cada  técnico  responsável  pela 
aplicação dos procedimentos.
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PROGRAMA DA FASE DE PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD Nº: ______________

ENTIDADE/ÓRGÃO: ______________

ÁREA: DELIMITAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA A EXECUÇÃO DA AUDITORIA

SUBÁREA: PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

ASSUNTO: SHOPPING

OBJETIVO:  Identificar os procedimentos licitatórios na modalidade de shopping a serem 
examinados na Fase de Execução da Auditoria, definir os procedimentos auditoriais a serem 
aplicados, alocar os técnicos responsáveis e estabelecer a parcela da amostra que lhes cabe 
examinar.

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NOME DATA
Identificar os shoppings ocorridos no período em análise e classificá-los 
por ordem decrescente do valor licitado;
Estabelecer o critério técnico que fundamente a amostra dos shoppings 
realizados  (considerando,  inclusive,  as  possíveis  determinações  do 
Banco, a exemplo das constantes dos Termos de Referência de Auditoria 
e Planos de Aquisição);
Com vistas a examinar os aspectos jurídicos dos shoppings realizados no 
período em análise, selecionar, dentre eles, aqueles a serem examinados, 
até completar a amostra determinada, (para esta seleção não é relevante a 
existência de despesa realizada no período);
Identificar os procedimentos de execução a serem aplicados, constantes 
do Programa de Auditoria respectivo;
Determinar  o(s)  técnico(s)  responsável  (eis)  pela  aplicação  dos 
procedimentos;
Determinar  a  amostra  de  exame  para  cada  técnico  responsável  pela 
aplicação dos procedimentos.
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PROGRAMA DA FASE DE PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD Nº: ______________

ENTIDADE/ÓRGÃO: ______________

ÁREA: DELIMITAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA A EXECUÇÃO DA AUDITORIA

SUBÁREA: DESPESA

ASSUNTO:  PROVENIENTES  DE  CONCORRÊNCIA  INTERNACIONAL  E 
NACIONAL

OBJETIVO: Identificar as despesas a serem examinadas na Fase de Execução da Auditoria, 
provenientes de procedimentos licitatórios nas modalidades de concorrência pública nacional 
e internacional,  definir  os procedimentos auditoriais  a serem aplicados, alocar os técnicos 
responsáveis e estabelecer a parcela da amostra que lhes cabe examinar.

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NOME DATA
Identificar os contratos em vigência no período em análise, com as suas 
respectivas despesas incorridas no período, classificando-os por ordem 
decrescente de valor da despesa;
Estabelecer  o  critério  técnico  que fundamente  a  amostra das  despesas 
provenientes  de  contratos  (considerando,  inclusive,  as  possíveis 
determinações  do  Banco,  a  exemplo  das  constantes  dos  Termos  de 
Referência de Auditoria e Planos de Aquisição);
Com  vistas  a  examinar  os  aspectos  financeiros  decorrentes  das 
concorrências  e  respectivos  contratos  em  vigência,  selecionar  os 
contratos a  serem examinados,  de acordo com a despesa incorrida no 
período,  até  completar  a  amostra  determinada,  contemplando,  neste 
exame, todos os pagamentos incorridos no período em análise para cada 
um dos  contratos  selecionados,  considerando  o  resultado  das  análises 
jurídicas  já  realizadas  em  auditorias  anteriores,  bem  como  nesta 
auditoria;
Identificar  os  componentes,  as  categorias  de  investimento  e  as  sub 
categorias, quando aplicável, relativos às despesas selecionadas;
Identificar os procedimentos de execução a serem aplicados, constantes 
dos Programas de Auditoria respectivos;
Determinar  o(s)  técnico(s)  responsável  (eis)  pela  aplicação  dos 
procedimentos, para cada um dos Programas;
Determinar  a  amostra  de  exame  para  cada  técnico  responsável  pela 
aplicação dos procedimentos.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
40



TCE
Coordenadoria de Projetos Especiais
Projetos: Aperfeiçoamento e Sistematização do Processo Auditorial/ Multiplicando Experiências

PROGRAMA DA FASE DE PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD Nº: ______________

ENTIDADE/ÓRGÃO: ______________

ÁREA: DELIMITAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA A EXECUÇÃO DA AUDITORIA

SUBÁREA: DESPESA

ASSUNTO: PROVENIENTES DE SHOPPINGS

OBJETIVO: Identificar as despesas a serem examinadas na Fase de Execução da Auditoria, 
provenientes  de  procedimentos  licitatórios  na  modalidade  de  shopping,  definir  os 
procedimentos auditoriais a serem aplicados, alocar os técnicos responsáveis e estabelecer a 
parcela da amostra que lhes cabe examinar.

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NOME DATA
Identificar as despesas incorridas no período em análise, em decorrência 
de  Shoppings  realizados,  classificando-as  por  ordem  decrescente  de 
valor;
Estabelecer  o  critério  técnico  que fundamente  a  amostra das  despesas 
provenientes  de  shoppings  (considerando,  inclusive,  as  possíveis 
determinações  do  Banco,  a  exemplo  das  constantes  dos  Termos  de 
Referência de Auditoria e Planos de Aquisição);
Com vistas a examinar os aspectos financeiros decorrentes dos shoppings 
realizados, selecionar as despesas a serem examinadas, até completar a 
amostra determinada;
Identificar  os  componentes,  as  categorias  de  investimento  e  as 
subcategorias, quando aplicável, relativas às despesas selecionadas;
Identificar os procedimentos de execução a serem aplicados, constantes 
dos Programas de Auditoria respectivos;
Determinar  o(s)  técnico(s)  responsável  (eis)  pela  aplicação  dos 
procedimentos, para cada um dos Programas;
Determinar  a  amostra  de  exame  para  cada  técnico  responsável  pela 
aplicação dos procedimentos.
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NOTAS PARA OS PROGRAMAS DA FASE DE PLANEJAMENTO

Nota  1:  Os  procedimentos  relativos  à  Fase  de  Planejamento  deverão  ser  aplicados  em 
profundidade na primeira auditoria relativa ao Programa/Projeto, de forma a possibilitar  o 
conhecimento necessário acerca da operacionalização do mesmo, bem como dos controles 
adotados.  Já  para  as  auditorias  dos  exercícios  seguintes,  deverão  ser  implementados  os 
procedimentos necessários à atualização dos dados já de conhecimento deste Tribunal; 

Nota  2:  Sempre  que  julgado  necessário,  deverão  ser  adotados  procedimentos 
complementares, de forma a atender aos exames auditoriais;

Nota 3:  Os resultados das avaliações decorrentes dos programas de auditoria apresentados 
anteriormente deverão ser apresentados em formato de memorando, salientando-se os pontos 
fortes e os fracos identificados, de forma a subsidiar as conclusões auditoriais;

Nota 4: Para a definição da amostra a  ser  examinada,  deverão ser  considerados o risco 
inerente  à  natureza  das  operações  realizadas;   a  materialidade  e  relevância  dos  valores 
encontrados;  o resultado das avaliações do controle interno; os achados apontados pelas 
auditorias anteriores; e
o acompanhamento da implementação das recomendações.
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