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APRESENTAÇÃO 
 
 

A Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE) é um órgão do controle interno do poder 

executivo e como tal deve proceder à análise dos atos e fatos administrativos e 

financeiros dos órgãos e entidades. 

 

Para cumprir com suas atribuições, a AGE desenvolve diversas ações, com destaque 

para as atividades de auditoria, que absorvem a quase totalidade dos recursos 

colocados à sua disposição. No transcurso das auditorias acontecem diversos eventos 

que devem ser registrados de forma apropriada, para assegurar o alcance dos 

objetivos desejados. 

 

O presente trabalho se propõe a modernizar os procedimentos de auditoria na AGE, 

desde o plano de ação anual até a emissão dos respectivos relatórios, que são os 

produtos do trabalho, alinhando-os com as melhores práticas disponíveis no setor 

público. 

 

O tema deste projeto de pesquisa “Controladoria e Inovações Tecnológicas na Gestão 

Pública: uma proposta para Auditoria Geral do Estado da Bahia” integra a linha de 

Princípios Orçamentários e Controladoria, integrante da área de concentração 

“Administração Financeira Governamental”. 

 

A motivação para desenvolver este trabalho surgiu da percepção do autor, a partir dos 

diálogos cotidianos com os demais colegas da AGE, que há gargalos na gestão dos 

processos de auditoria executados pelo órgão. Também contribuiu para escolha do 

tema, o desejo de melhorar a qualidade do gasto público, inclusive aquele realizado 

pela própria Auditoria Geral do Estado da Bahia. 
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A metodologia utilizada para realização deste trabalho consistiu nos seguintes 

procedimentos: 
 

a) Levantamento e identificação dos papéis de trabalho (documentos) das auditorias 

realizadas no período de 2008 a 2011. 

b) Seleção de amostra de documentos para exame de aderência às normas de 

auditoria e ao Manual de Procedimentos e Rotinas da AGE, versão 2010. 

c) Tabulação dos problemas mais relevantes e recorrentes, bem como passíveis de 

avaliação, a partir do exame dos papéis de trabalho. 

d) Pesquisa interna com os servidores da AGE, que desenvolvem trabalhos de 

auditoria, para identificar possíveis problemas que não ficam registrados nos 

documentos. 

e) Prospecção na Internet, no Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) e no 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) de experiências 

que pudessem auxiliar na solução dos problemas detectados. 

f) Apresentação de proposta de melhoria na gestão de auditoria na AGE. 

 

Este documento foi estruturado de forma a permitir o entendimento do problema, a 

percepção das alternativas disponíveis e as mudanças propostas. 

  

A seção 1 apresenta o diagnóstico do problema. Inicialmente, a AGE é apresentada, 

enquanto órgão de controle interno do poder executivo estadual. Depois, aborda alguns 

conceitos acerca de auditoria. Também é apresentada a análise dos dados coletados 

divididos em duas etapas: (a) exame dos papéis de trabalho e (b) pesquisa junto aos 

colaboradores.  

 

Na seção 2 são apresentadas experiências de dois órgãos de controles acerca do 

enfrentamento de problemas semelhantes àqueles da AGE.  
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A seção 3 traz a proposta de mudanças necessárias à melhoria da gestão das 

auditorias, os atores envolvidos e os respectivos papéis. Há também uma análise 

prévia de riscos e ameaças que podem impactar negativamente o projeto em diversas 

fases.  

 

O cronograma contendo as macroatividades está na seção 4. A seção 5 apresenta as 

considerações finais reforçando a proposta de implementação das mudanças.  
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1. DIAGNÓSTICO 

1.1 CONTEXTO DO PROBLEMA 

 

A Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE) foi criada em 11 de abril de 1966, pela Lei 

Estadual no. 2.321, e tem por finalidade proceder à análise dos atos e fatos 

administrativos e financeiros dos órgãos da administração direta e entidades da 

administração indireta no âmbito do poder executivo (nova redação dada pelo Decreto 

Estadual nº 9.646/05). 

 

Inicialmente vinculada ao governador do Estado, a partir de 1983, através da Lei 

Delegada no 26/83, passou a integrar a estrutura da Secretaria da Fazenda do Estado 

(Sefaz).  

 

A AGE surgiu logo após a edição da Lei no. 4.320/64, que trouxe a separação do 

controle da administração pública em Externo e Interno. O primeiro, sob 

responsabilidade do Poder Legislativo, é realizado pelos Tribunais de Contas e fiscaliza 

os atos de todos os poderes. O segundo, é exercido no âmbito dos respectivos 

poderes. A AGE é o órgão do controle interno do Poder executivo.  

 

Outra mudança proporcionada a partir de 1964, conforme Castro (2009), foi na filosofia 

do controle no Brasil que mudou da cultura de descobrir fraudes para atuar como 

função administrativa, denominado de controle positivo e com foco na obtenção de 

resultados planejados. 

 

Segundo a Controladoria-Geral do Estado de Tocantins (2006), a Constituição Federal 

de 1967 consolidou a atividade de fiscalização da gestão dos recursos públicos 

prevista na Lei no 4.320/64, atribuindo essa tarefa aos Sistemas de Controle Interno. 
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Conforme Castro (2009), antes da Constituição Federal de 1988, o foco do sistema 

controle interno abrangia também as atividades de programação orçamentária, 

administração financeira e contabilidade. A partir da nova Carta Magna, o controle 

interno se especializou e ficou restrito à área de auditoria. Esta separação foi 

necessária, haja vista que as demais atividades também estão sujeitas às auditorias do 

controle interno. 

 

Segundo Costa (2004), o órgão de auditoria interna não se confunde com o sistema de 

controle interno, mas sua atuação é fundamental para integração entre os diversos 

órgãos na formação do sistema. Ainda segundo o autor, a auditoria interna participa do 

sistema de controle através da realização de testes de conformidade ou substantivos, 

sendo, portanto, responsável pelas boas práticas de controles adotadas. 

 

Castro afirma que a auditoria é uma técnica utilizada para controle subseqüente 

(posterior), que é aquele 

 
que se efetiva após a conclusão do ato praticado, visando corrigir os eventuais 
defeitos, declarar a sua nulidade ou dar-lhe eficácia. Tem como objetivo final 
avaliar a eficiência e a eficácia das ações administrativas, certificar a 
veracidade dos números e comprovar o cumprimento das normas (2009, p. 72).  

 

Para sistematizar a execução das atividades de auditoria, a AGE elaborou o Manual de 

Procedimentos e Rotinas, versão 2010. Segundo este documento, o processo de 

auditoria governamental compreende as seguintes etapas:  

 

• planejamento; 

• execução 

• comunicação dos resultados (relatório) e 

• acompanhamento da implementação das recomendações.  

 

O planejamento é uma fase breve e prevista para ser executada em 30 dias. Esta fase 

possibilita a apropriação pelo auditor do conhecimento do objeto a ser auditado, do 
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escopo e dos objetivos da auditoria e a definição de um plano de trabalho. O 

planejamento está dividido em três etapas: 

 
• Análise Preliminar e Levantamento de Dados 

 
Nesta etapa, a equipe de auditoria identifica informações básicas da entidade 

auditada, tais como legislação pertinente, sua estrutura, recomendações de 

auditorias anteriores, dados relativos ao planejamento e orçamento, informações 

sobre irregularidades divulgadas na mídia, dados constantes dos relatórios de 

atividades e de prestação de contas. 

 
 

• Plano de Auditoria 
 
O plano de auditoria é parte integrante do relatório de planejamento e fornece 

um detalhamento dos procedimentos que serão executados durante a auditoria. 

Deve indicar o objeto da auditoria e as razões de sua escolha, as áreas que 

serão auditadas, o cronograma para a execução dos trabalhos, os objetivos a 

serem alcançados, o escopo e a abrangência dos trabalhos, amostragem e 

indicação dos critérios adotados para seleção da amostra.  

 

• Validação do Plano de Auditoria  
 
Consiste na apresentação do plano de auditoria à coordenação para que, 

juntamente com o Auditor Geral, seja discutido e aprovado. Após a aprovação do 

plano de auditoria, a equipe inicia os trabalhos de campo.  

 
A execução, segunda fase do processo de auditoria, compreende os trabalhos de 

campo. É a auditoria propriamente dita, com aplicação dos procedimentos, coleta de 

evidências e realização de registros em papéis de trabalho e demais ações necessárias 

para fundamentar os achados e as conclusões da equipe de auditoria sobre o assunto 

em exame. Por padrão, esta etapa demanda 60 dias para execução. Este prazo é 
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apenas uma referência e deve ser ajustado ao escopo e profundidade dos exames 

realizados. 

 

Os procedimentos aplicados durante a execução da auditoria constituem “exames e 

investigações, incluindo testes de observância e testes substantivos, que permitem ao 

auditor interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e 

recomendações à administração da entidade” (NBC T1 12, item 12.2.3.1). 

 

As evidências coletadas na fase de execução, para sustentar as afirmações da 

auditoria, conforme o Manual de Procedimentos e Rotinas da AGE (2010, p. 9), são 

“provas obtidas pela equipe de auditoria, em face da aplicação dos procedimentos de 

auditoria para avaliar se os critérios estabelecidos estão sendo atendidos. As 

conclusões e recomendações que aparecem no relatório de auditoria devem ser 

fundamentadas em tais evidências”. 

 

Achados de auditoria são divergências entre o critério2 e a forma como as atividades 

são desenvolvidas. São situações, de fato, indesejadas e que devem ser 

adequadamente qualificadas e documentadas, constituindo, a própria razão da 

existência do ponto de auditoria. 

 

De acordo com recomendações da INTOSAI (2005) a aplicação dos procedimentos 

deve conduzir à obtenção de provas (evidências) adequadas, relevantes e razoáveis, 

que devem ser devidamente documentadas para apoiar os achados de auditoria. 

 

A manutenção de uma documentação organizada é condição necessária para a 

fiscalização dos trabalhos. Segundo o Manual de Procedimentos e Rotinas da AGE 

(2010), o trabalho da auditoria deve ser supervisionado pelo subcoordenador ou por 

                                                 
1 As Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas são editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Para mais 
informações acesse http://www.cfc.org.br/. 
2 Situação ideal ou esperada, conforme normas de controle interno, legislação aplicável, princípios fundamentais de 

contabilidade e boas práticas administrativas. 
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servidor a quem a função seja delegada, em todas as suas etapas, compreendendo, no 

mínimo, as seguintes atividades: 

 

• orientar os membros da equipe quanto ao correto planejamento dos trabalhos de 

acordo com o objeto da auditoria;  

• verificar o cumprimento do plano de auditoria e da adequação dos papéis de 

trabalho;  

• acompanhar o andamento dos trabalhos desenvolvidos em campo;  

• verificar o alcance dos objetivos da auditoria e a coerência do relatório final;  

• revisar os trabalhos executados e os que estão em andamento;  

• avaliar a consistência das observações e conclusões.  

 

A partir dos registros feitos em campo é elaborado o relatório de auditoria para 

comunicação ao auditado. Conforme o Manual de Procedimentos e Rotinas da AGE 

(2010, p. 22) “o relatório deve refletir todos os aspectos considerados importantes para 

comunicação ao órgão/entidade auditada, a fim de que sejam adotadas, quando 

necessário, as medidas corretivas para a solução dos problemas detectados”. A 

entrega da minuta do relatório pela equipe de auditoria deve ocorrer em até 120 dias a 

partir do início dos trabalhos. Considerando que, por padrão, são demandados 90 dias 

entre as fases de planejamento e execução dos trabalhos de campo, a consolidação 

das observações no relatório deve ser feita em até 30 dias. 

 

O Manual de Procedimentos e Rotinas da AGE (2010) esclarece, ainda, que, após sua 

conclusão pela equipe de auditoria, o relatório deve ser entregue ao coordenador para 

numeração e revisão quanto à adequação do conteúdo, sustentação e abordagem dos 

pontos de auditoria. A etapa seguinte consiste na apresentação do relatório ao Auditor 

Geral para revisão final, aprovação e expedição ao órgão ou entidade auditada e 

demais autoridades interessadas.  
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As recomendações constantes do relatório devem ser objeto de acompanhamento para 

avaliar a efetividade dos trabalhos. O acompanhamento é uma etapa que não faz parte 

da auditoria em si, mas deve ser executada, para monitoramento das ações de 

adequação do órgão auditado. Este procedimento serve para:   

 

• aumentar a probabilidade de que sejam implementadas as recomendações e 

aumentar a eficácia dos relatórios de auditoria; 

• avaliar a gestão da unidade auditada; 

• criar incentivos para a aprendizagem e o desenvolvimento e a busca de 

melhores práticas 

 

As atividades descritas anteriormente, acerca das fases da auditoria (planejamento, 

execução, relatório e acompanhamento dos resultados), estão no centro das 

atividades-fins dos processos produtivos da AGE, caracterizando o órgão como 

principal instância do controle interno ou da auditoria interna do poder executivo 

estadual. 
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1.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A AGE dispõe de 52 servidores para executar todas as suas atividades, distribuídos 

entre atividades-fins e atividades de apoio, conforme tabela seguinte. 

 

TABELA I – Recursos Humanos da AGE 
PERFIL DO CARGO QUANTIDADE 

Auditores Fiscais 

Auditora Geral 1 
Coordenador 2 
Subcoordenador 4 
Sem Cargo 
Comissionado 25 

Cargos Técnicos e Administrativos 8 
Pessoal de Apoio 10 
Estagiários 3 

TOTAL 52 
Fonte: Sistema de Recursos Humanos, data base: 31/12/10. 

 

Observa-se que existem 25 auditores disponíveis para execução dos trabalhos de 

campo (auditores sem cargo comissionado) e auditar todas as unidades do poder 

executivo do Estado. 

 

Essas unidades estão distribuídas da seguinte forma: 26 da administração direta, com 

“status” de secretaria; 45 da administração indireta, dentre as quais empresas, 

autarquias e fundações; fundos financeiros, encargos gerais do Estado, escolas, 

delegacias, unidades de saúde e convênios firmados com entidades da sociedade civil 

e municípios. 

 

Os convênios, apesar de não fazerem parte da estrutura administrativa, são elementos 

multiplicadores da demanda por auditorias ou por exames de prestações de contas. 

Além disso, a AGE atende a diversos pedidos de auditorias decorrentes de denúncias. 

Esses pedidos, quando aceitos, são tratados como prioridade. 
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1.2.1 EXAME DE PAPÉIS DE TRABALHO DE AUDITORIAS 

 

No período de jan/08 a maio/11, os servidores da AGE executaram 128 ordens de 

serviços envolvendo atividades de auditorias, emissão de notas técnicas, emissão 

de pareceres, exame de prestações de contas e exame de respostas de órgão 

auditados3.  

 

Esses trabalhos estão agrupados na tabela seguinte, separados por tipo de 

atividade. 

 
TABELA II – Ordens de Serviços Expedidas pela AGE (2008 a 2011) 

TIPO DE ATIVIDADE ANO DE INÍCIO DOS TRABALHOS TOTAL % 2008 2009 2010 2011 
Auditoria 26 30 27 18 101 78,9
Emissão de Nota Técnica   2 1   3 2,3 
Emissão de Parecer     1 1 2 1,6 
Prestação de Contas 3 4 1   8 6,3 
Avaliação de Resposta a Relatório   7 6 1 14 10,9

Total geral 29 43 36 20 128  
Fonte: Controle de Relatórios da AGE, jan/2008 a maio/2011. 

 

As auditorias equivalem à maior parte dos serviços, correspondendo a 78,9% do 

total. Em segundo lugar, estão as atividades de avaliação de respostas a relatórios, 

com 10,9%. No somatório, estas duas atividades alcançam 89,8% do total de 

serviços executados. 

 

É necessário ressalvar que, nesta pesquisa, foram examinados papéis de trabalho 

apenas de auditorias, não tendo sido incluídos notas técnicas, pareceres e 

respostas de relatórios, por não existir procedimento estabelecido pela AGE para 

guarda desses papéis de trabalho. 

 

                                                 
3 Os exames de respostas de órgão auditados podem requerer abertura de ordem de serviço específica, 

dependendo da extensão dos trabalhos. 
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Durante a pesquisa, foram examinados oito conjuntos de papéis de trabalho 

arquivados na 1ª. COUAD4. As auditorias relativas a estes documentos estão 

listadas na tabela seguinte. 

 
TABELA III – Papéis de Trabalho Examinados 

Ordem 
de 

Serviço 
No. 

Relatório 
Objeto da 
Auditada 

Guarda do 
Relatório de 

Planejamento 
e do Plano 

de Auditoria? 

Utilizou 
Matrizes de 
Achados? 

Utilizou 
Roteiro ou 
Programa 

de 
auditoria? 

Executou 
o Plano? 

Organizou 
os Papéis 

de 
Trabalho? 

01/2008 23/2008 

Contratos de 
Locação de Mão-

de-Obra (Limpeza e 
Conservação) 

Não Não Sem 
Informação 

Sem 
Informação Não 

07/2008 21/2008 Contratos de Obras 
de Engenharia Não Não Sem 

Informação 
Sem 

Informação Não 

20/2008 08/2009 Contratos de 
Digitalização Não Não Sem 

Informação 
Sem 

Informação Não 

22/2008 Sem 
Informação1

Contratos de 
Manutenção de 

Veículos 
Não Não Sem 

Informação 
Sem 

Informação Não 

21/2009 27/2010 
Contratos para 
Realização de 

Concurso Público 
Sim Não Sem 

Informação2 Sim Sim 

25/2009 10/2010 
Contratos Aquisição 

de Tanques para 
Piscicultura 

Sim Não Sem 
Informação2 Sim Sim 

03/2010 19/2010 Contratos de 
Informática Não Não Sem 

Informação 
Sem 

Informação Não 

01/2011 Sem 
Informação1 

Contratos de 
Fiscalização de 

Obras 
Não Não Sem 

Informação 
Sem 

Informação Não 

Fonte: Papéis de trabalhos armazenados no arquivo da 1ª. COAUD da AGE, jan/08 a maio/11. 
Notas: 1. Nos controles da AGE, não consta informação do número do relatório; 
           2. Foi anexada lista de procedimentos de auditoria em substituição ao programa de auditoria. 
 
 

Conforme informação do setor responsável pela guarda desses documentos, o 

espaço para arquivamento dos papéis de trabalho é insuficiente para atender à 

demanda e manter os documentos guardados por, no mínimo, cinco anos, que é o 

prazo regimental. Por isso, periodicamente, parte dos documentos é transferida 

para o arquivo central da Sefaz.  

 

                                                 
4 COAUD - Coordenações de Auditoria Governamental. A AGE possui duas coordenações: 1ª. COAUD e 2ª. 

COAUD. 
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O regimento da Secretaria da Fazenda (Decreto nº. 7.921, de 02/04/01) atribui às 

subcoordenações da AGE várias competências envolvendo o planejamento da 

auditoria, a execução dos trabalhos de campo e consolidação do relatório. 

 
Art. 7º - À Auditoria Geral do Estado, órgão do controle interno do Poder 
Executivo, que tem por finalidade proceder à análise dos atos e fatos 
administrativos e financeiros dos órgãos e entidades, compete: 
 
II - Através das Subcoordenações de Auditoria: 
 
[...] 
 
b) planejar os trabalhos de auditoria nos prazos estabelecidos pelo Auditor 
Geral do Estado; 
 
c) executar os trabalhos de auditoria de acordo com o planejamento 
aprovado; 
 
d) elaborar os Papéis de Trabalho, verificando a sua adequação aos 
programas de auditoria utilizados e providenciar o seu arquivamento; 
 
e) elaborar o relatório de auditoria, de forma consistente com as evidências 
colhidas; 
 
f) propor a atualização dos programas gerais de auditoria e elaborar os 
programas específicos. 
 
... 

 

Os documentos utilizados como amostra neste trabalho foram examinados quanto 

ao cumprimento dos procedimentos previstos no Manual da AGE e das boas 

práticas de auditoria geralmente aceitas pelo Tribunal de Contas da União: 

 

• Organização dos papéis de trabalho. 

 
A forma como os documentos são organizados define a facilidade que 

terceiros terão na localização das evidências (provas) que sustentam as 

afirmações dos auditores. 
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• Uso de matriz de achados5. 

 

Através da matriz de achados é possível sistematizar os pontos da auditoria, 

provendo maior controle quanto à presença dos elementos mínimos 

necessários. 

 
• Uso de roteiro ou programa de auditoria6. 

 

Os roteiros de auditoria fornecem um esquema básico do trabalho a se 

realizar. A AGE recomenda, em seu Manual de Procedimentos e Rotinas, que, 

quando não existir programa padrão ou quando os programas existentes não 

se adequarem ao trabalho a ser realizado, as equipes devem elaborar 

programas mínimos de auditoria, detalhando as técnicas e procedimentos 

que serão aplicados nos trabalhos de campo.   

 

• Execução do plano de auditoria definido na etapa de planejamento da 

auditoria. 

 

A execução do plano possibilita conhecer as prioridades, ajustar a execução 

da auditoria em atendimentos às mudanças, alocar adequadamente os 

recursos e prover subsídios para a supervisão dos trabalhos. 

 

 

                                                 
5 Documento para sistematização das informações obtidas durante a auditoria, contendo os seguintes elementos 

mínimos: achados principais, critérios, evidências, causas, efeitos e recomendações (TCU, 2010). 
6 São documentos aprovados e publicados pela organização, ou preparados especificamente para determinada 

auditoria, para orientar a execução passo-a-passo. Poderiam ser definido também como programas de auditoria 
ou check-list pré-definidos. Neste trabalho, quando apropriado ao contexto, o termo roteiro de auditoria será 
utilizado no lugar de programa de auditoria, para distingui-lo do programa de computador. 
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A seguir estão discriminados os resultados dos exames de cada critério avaliado. 

 

a) Organização dos papéis de trabalho 

 

Para o Manual de Procedimentos e Rotinas da AGE (2010), os papéis de trabalho 

de execução da auditoria devem incluir: 

 
o plano de ação; 

o comunicações7; 

o programas de auditoria; 

o registros do auditor sobre procedimentos realizados; 

o registros de ocorrências. 

 

As normas de auditoria da INTOSAI (2005) prevêem que as evidências da 

auditoria devem estar adequadamente documentadas nos papéis de trabalho, 

incluindo a fundamentação e o alcance do planejamento, do trabalho executado 

e das constatações da auditoria. 

 

Os motivos para manutenção desses documentos são: 

 
o sustentar as opiniões do auditor; 

o aumentar a eficiência e a eficácia da auditoria; 

o servir como fonte de informações para preparar relatórios ou para 

responder a consultas da entidade auditada ou de quaisquer outros 

interessados; 

o servir como prova da observância às normas de auditoria por parte do 

auditor; 

o facilitar o planejamento e a supervisão; 

                                                 
7 São documentos utilizados durante a auditoria para comunicação com o auditado, incluindo: ofício de 

apresentação, solicitações de documentos e informações, documentos de circularização e reiteração de 
solicitações e demais documentos que comprovem a interação entre as partes. 
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o ajudar a garantir a execução satisfatória das tarefas delegadas; e 

o proporcionar provas do trabalho realizado para futuras referências 

 
Observou-se que, durante a execução das auditorias, os papéis de trabalho são 

mantidos em vários locais: em pastas de papéis impressos e em arquivos digitais 

(diversos formatos), armazenados em microcomputadores pessoais do tipo 

notebook ou desktop da própria organização, ou ainda, em pastas específicas da 

rede de computadores da Sefaz. Somente ao final dos trabalhos, os documentos 

são organizados e entregues ao subcoordenador para uso, caso seja necessário, e 

arquivamento. 

 

Observou-se, também, que não há controle sobre a qualidade e completude dos 

papéis de trabalho quando de sua entrega para arquivamento na AGE. 

 

Na documentação relativa à auditoria, foram encontrados o relatório de 

planejamento e o plano de auditoria nas ordens de serviço 21/2009 e 25/2009. 

Este documento é essencial para supervisão dos trabalhos de campo e a revisão 

do trabalho do auditor pela chefia imediata ou por terceiros, bem como a 

avaliação do alcance dos objetivos definidos no planejamento.  

 

Conforme a INTOSAI, esses documentos integram os papéis de trabalho e, 

como tais, devem ser arquivados, sob pena de comprometer a supervisão: 

 
os documentos do planejamento, o cronograma e o alcance dos 
procedimentos de auditoria realizados, os resultados da auditoria e as 
conclusões extraídas das evidências de auditoria obtidas. Os papéis de 
trabalho, por conseguinte, devem conter três seções, no mínimo: 
planejamento, execução e relatório (2005, p.133). 
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b) Uso de matriz de achados 

 

Nos documentos examinados, não foram encontradas evidências de que 

matrizes de achados tenham sido utilizadas. Esse diagnóstico também está 

prejudicado pelo fato de terem sido localizados apenas dois conjuntos de papeis 

de trabalho arquivados na 1ª. COAUD, de auditorias iniciadas a partir de 2010, 

quando o uso desse controle se tornou obrigatório na AGE 

 

Para o TCU, as matrizes de achados devem ser elaboradas concomitantemente 

à execução da auditoria e visa melhorar a qualidade dos pontos redigidos e 

evitar perda de tempo: 

 
A Matriz de Achados deve ser preenchida durante a fase de execução da 
auditoria, à medida que os achados vão sendo constatados. Os 
esclarecimentos dos responsáveis acerca das causas dos achados, bem 
como da adequação dos critérios, devem ser colhidos ainda em campo, 
evitando-se mal entendidos que redundam em desperdício de esforços com 
a realização de audiências equivocadas (2010, Anexo II). 

 

c) Uso de roteiro ou programa de auditoria 

 

O roteiro de auditoria indica passo a passo os procedimentos e técnicas a serem 

aplicadas pelos auditores em cada fase da auditoria. Isto uniformiza os 

procedimentos e norteia de maneira eficiente, garantindo maior qualidade aos 

trabalhos.  

 

Por apresentarem um leque de procedimentos e técnicas mais abrangentes do 

que o escopo das auditorias, os roteiros podem não ser utilizados em sua 

integralidade. Todavia, servem como referência e fonte para construção do 

plano de execução da auditoria. Assim, o auditor pode extrair do roteiro as 

questões mais relevantes para execução dos trabalhos de campo. 
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Nos arquivos da AGE, armazenados na rede de computadores da Sefaz, foram 

identificados quatro roteiros (programas) de auditoria, todos publicados antes de 

2008, quais sejam: 

 
o programa de pessoal 

o programa de obras 

o programa de locação de mão-de-obra; 

o programa de convênios 

 

No conjunto de auditorias examinadas, constam dois objetos (locação de mão-

de-obra e obras de engenharia) para os quais existem roteiros. Apesar da 

importância dessa ferramenta, não foram encontradas evidências de que esses 

roteiros ou programas de auditoria tenham sido utilizados. 

 

Devido à diversidade de objetos passíveis de auditoria, é razoável admitir que 

haja auditorias para as quais não existem roteiros pré-estabelecidos. Nesses 

casos, conforme orientação da AGE, o auditor deve elaborar um programa 

mínimo de auditoria, detalhando as técnicas e procedimentos que serão 

aplicados nos trabalhos de campo. É desejável que esses programas sejam 

arquivados juntos aos papéis de trabalho para possibilitar a supervisão da chefia 

imediata e prover informações para uso em futuras auditorias do mesmo objeto. 

 

Nos papéis de trabalho de duas auditorias (ordem de serviço 21/2009 e 

25/2009), que não possuem roteiros de auditoria pré-definidos, foram 

encontradas listas de procedimentos para execução dos trabalhos. Esses 

documentos demonstram o esforço dessas equipes no planejamento da 

execução dos trabalhos. 
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d) Execução do plano de auditoria definido na etapa de planejamento 

 

Em apenas duas auditorias (ordem de serviço 21/2009 e 25/2009), foram 

encontrados indícios de execução do plano (de um total de oito auditorias 

examinadas). Esse baixo índice de utilização (25%) é decorrente da inexistência 

de plano ou da falta de sistematização de sua aplicação. 

 

Conforme descrito anteriormente, o plano de auditoria integra o relatório de 

planejamento e apresenta um detalhamento dos procedimentos que serão 

executados durante os trabalhos de campo; é peça importante para otimizar 

resultados e gerir melhor o tempo. 

 

A falta de controle sobre a execução do plano de trabalho dá margem ao improviso 

e ao desperdício de tempo, decorrente de execução de atividades irrelevantes ou 

inúteis que não contribuem para uma abordagem adequada do objeto da auditoria, 

pactuado com a coordenação, podendo resultar, inclusive, em execução de escopo 

mais amplo do que o desejado, incompatível com os recursos disponíveis e em 

qualidade inferior a esperada. 
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1.2.2 PESQUISA JUNTO AOS COLABORADORES 

 
Em pesquisa8 realizada junto aos servidores que desenvolvem atividades de auditoria 

na AGE, constatou-se a incidência de diversos problemas de natureza operacional, 

sintetizados a seguir. 

 

a) Falta acompanhamento tempestivo dos trabalhos de campo por parte dos 

subcoordenadores. 

 
Constatou-se que os subcoordenadores (chefias imediata aos servidores em 

auditoria) despendem muito tempo, durante a etapa de revisão dos trabalhos, 

modificando e até elaborando pontos de relatórios, prejudicando as atividades de 

supervisão, que muito vezes são preteridas. 

 
Além disso, faltam informações gerenciais aos subcoordenadores para tomada de 

decisões e acompanhamento eficiente das auditorias, pois, durante a execução dos 

trabalhos, os textos elaborados ou em elaboração não são disponibilizados 

automaticamente pelos auditores.  

 

As informações sobre as auditorias em andamento ficam de posse apenas da 

equipe de auditoria e não há uma sistemática para prover aos subcoordenadores, 

periodicamente, informações relevantes. A AGE não dispõe de um sistema 

informatizado integrado, que centralize o fluxo das auditorias e os produtos gerados 

em campo pelos auditores, dificultando o acompanhamento à distância dos 

trabalhos das equipes. 

 

Somente ao final dos trabalhos de campo, os documentos são organizados e 

entregues ao subcoordenador para eventuais consultas. Neste momento, se for 

percebida a ausência de alguma prova (evidência) relevante, pode ser necessário 
                                                 
8 Pesquisa realizada através de e-mail enviado para 40 servidores ocupantes dos cargos de auditor fiscal e analistas 
técnicos. Houve resposta formal de oito servidores. 
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retornar à unidade auditada ou fazer solicitação de informações via 

correspondência. Caso isto ocorra, mais tempo será demandado para conclusão 

dos serviços, prejudicando o cumprimento dos prazos acordados. 

 

b) Execução dos trabalhos de campo dentro de uma visão individual, sem que haja 

complementaridade e coesão com os trabalhos dos demais integrantes. 

 

Este problema decorre da falta de uma liderança formal na equipe de auditoria que 

poderia assegurar a adequada abordagem do objeto auditado, durante os trabalhos 

de campo. Hoje, este trabalho é realizado pelo subcoordenador, mas, sua 

efetividade é relativa, já que ele não acompanha o dia-a-dia dos trabalhos e as 

informações não são prestadas tempestivamente. 

 

Outro causa para este problema é que não existe, obrigatoriamente, interação entre 

os integrantes da auditoria para troca de informações obtidas após a execução dos 

procedimentos. Isto faz com que os membros da equipe só conheçam os trabalhos 

dos demais colegas por ocasião da consolidação da minuta do relatório.  

 

c) Falta padronização dos pontos dos relatórios fazendo com que os auditores9 

redijam textos sem a devida consistência ou sem fazer constar elementos 

obrigatórios dos pontos, dentre os quais: condição10, critérios, riscos11, causas12, 

opinião do auditado, conclusão e recomendação13. 

 

Este problema pode estar associado ao baixo índice de utilização da matriz de 

achados e à impossibilidade de acompanhamento tempestivo dos trabalhos de 

                                                 
9  O termo auditor, neste trabalho, está utilizado em sentido amplo, não representando o cargo especificamente, mas 

o servidor ou funcionário que realiza a auditoria. 
10  Situação encontrada pelo auditor. 
11 É a probabilidade de um evento ou ação afetar negativamente a organização. 
12 Atos, fatos, comportamentos ou omissões que contribuíram significativamente para a divergência entre a condição 

e o critério. 
13 Medidas corretivas possíveis sugeridas pela instituição de auditoria ou pelo auditor para corrigir as deficiências 

detectadas durante os exames. 
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campo por parte da chefia imediata devido à falta de um sistema informatizado que 

provenha ferramentas de controle de qualidade e de produtividade dos produtos em 

tempo de execução. 

 

d) Atraso na expedição da versão final do relatório. 

 

Após sua conclusão pela equipe de auditoria, a minuta de relatório deve ser 

entregue à coordenação para numeração e revisão. Nesse momento, do ponto de 

vista formal, está concluído o trabalho da auditoria, liberando os auditores para 

iniciarem novos trabalhos. Após a revisão da coordenação, o relatório final é 

apresentado ao Auditor Geral para revisão final, aprovação e expedição ao órgão 

ou entidade auditada e demais autoridades interessadas. 

 

O problema é que nem sempre essas etapas são executadas de forma seqüencial e 

dinâmica. Pode ocorrer dos relatórios ficarem enfileirados na coordenação 

aguardando o momento para revisão. Esta retenção de relatórios ocorre, na maior 

parte das vezes, por que o coordenador está ocupado procedendo às alterações 

que julga necessárias nos relatórios e da falta de supervisão dos trabalhos de 

campo (devido à indisponibilidade e à dispersão das informações). Nos casos mais 

críticos, o relatório é devolvido à equipe de auditoria para proceder às correções, 

inclusive, retornar aos trabalhos de campo, quando necessário. 

 

É possível, também, que determinados relatórios tenham suas revisões preteridas 

em favor de outros, considerados mais urgentes, como é o caso de auditorias 

oriundas de denúncias. 

 

Após a revisão da coordenação, o relatório pode ainda ficar retido com o Auditor 

Geral para revisão final, aprovação e expedição. Em casos extremos, a equipe de 

auditoria pode, ainda, ser convocada para prestar esclarecimentos ou efetuar mais 

correções do relatório.  
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A conseqüência mais grave do retrabalho e da demora na liberação da versão final 

do relatório é que a informação gerada pode se tornar inútil e não ser capaz de 

promover mudanças (melhorias) nos processos da entidade auditada. 

 

1.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Percebe-se que, de acordo com o que foi apresentado nas subseções anteriores, a 

AGE enfrenta diversas limitações para execução de suas atividades. Dentre as 

limitações mais evidentes estão a manutenção de registros em meio impresso (papel) e 

a inexistência de um sistema informatizado de gestão de auditoria que forneça dados 

on-line sobre o andamento dos trabalhos. Por isso, muitos problemas só são 

conhecidos quando do encerramento da auditoria. 

 

As consequências da manutenção de registros em meio impresso, da inexistência de 

um sistema integrado on-line e da falta de controle sobre os trabalhos são diversas, 

dentre as quais: 

 

a) limitação no monitoramento dos trabalhos de campo por parte da chefia 

imediata; 

b) dificuldade de localizar os documentos (evidências) que sustentam as 

afirmações da auditoria; 

c) dificuldade em avaliar os resultados alcançados e o cumprimento do plano de 

trabalho; 

d) risco de afastamento dos trabalhos de campo em relação aos objetivos 

definidos no plano de trabalho.  

e) sobrecarga de trabalho para o subcoordenador quando da revisão do 

relatório, pois tem que refazer os pontos inconsistentes. 
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f) falta de coesão dos trabalhos executados pelos integrantes das equipes de 

auditoria; 

g) atraso na expedição da versão final do relatório; 

h) necessidade de grande área para arquivamento dos papéis de trabalho. 

 

Assim, evidencia-se a necessidade de adoção de novas ferramentas de apoio à 

execução das auditorias, principalmente que conduzam à maior interação entre os 

membros das equipes e destes com a chefia imediata e, também, estabeleçam 

padrões para execução dos trabalhos, exigindo o cumprimento dos requisitos mínimos 

de uma auditoria de boa qualidade e dentro do prazo pactuado; que reduza a 

quantidade de documentos em formato impresso. 
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2. MARCO TÉCNICO/TEÓRICO  
 
 
A AGE, enquanto órgão de controle interno do poder executivo do Estado da Bahia 

deve zelar pela boa gestão de seus processos internos de forma a garantir o 

cumprimento de seus objetivos, dentre os quais, a boa aplicação dos recursos públicos. 

 

Além dos padrões, na sociedade da informação, a manutenção de controles efetivos 

pressupõe uso intensivo de tecnologia da informação. Neste sentido, Reske Filho 

(2005) destaca que o sucesso do controle depende de um bom sistema de informação 

com o objetivo de orientar as ações da instituição no processo de tomada de decisão. 

 

Entre 2004 e 2008, a AGE tentou, sem sucesso, desenvolver e implantar um sistema 

informatizado de gestão de auditoria. Em 2008, o projeto foi interrompido e, desde 

então, não foi tomada uma decisão formal pelo órgão quanto à sua continuidade. 

Diversos fatores contribuíram para a interrupção do projeto, dentre os quais: 

 

• complexidade da concepção das regras de negócio do sistema; 

• falhas na implementação dessas regras; 

• defeitos identificados em 2008, após auditoria da AGE, e não solucionados pelo 

fornecedor 

 

Esse sistema foi concebido com base nos seguintes objetivos: 
 
Estabelecer e disseminar o uso de Tecnologia da Informação como instrumento 
efetivo de controle dos atos governamentais e de gestão das atividades de 
controladoria e auditoria. 
 
Acompanhar em “tempo real” a execução dos atos e fatos administrativos; 
identificar tempestivamente situações fora dos padrões estabelecidos; 
sistematizar as ações da auditoria para o atendimento às novas demandas. 
 
Instrumentalizar e sistematizar as ações de acompanhamento das auditorias, 
racionalizando os recursos disponíveis, direcionando os trabalhos de acordo 
com as competências dos auditores.  
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Esses objetivos compõem o documento “Controle Sistêmico: informatização, 

sistematização e integração das ações de controle” elaborado pela AGE em 2003. 

Nota-se, portanto, que esta demanda não é recente e está alinhada com as 

necessidades da Instituição.  

 

Um exemplo de padrões de procedimentos para execução de auditorias pode ser 

encontrado na Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE/MG)14. Esse 

órgão possui 13 roteiros de auditoria ou manuais para uso de seus auditores, dentre os 

quais: 

 

• roteiro de auditoria para avaliação dos atos de admissão e de disposição de 

pessoal; 

• roteiro de prestação de contas de exercício financeiro das empresas públicas e 

sociedades de economia mista; 

• roteiro de trabalho de auditoria de prestação de contas de exercício financeiro; 

• roteiro para avaliação das receitas próprias; 

• manual de auditorias especiais e combate à corrupção; 

• manual de auditoria de programas governamentais; 

• manual de auditoria em OSCIP. 

 

A experiência da CGE/MG parece ter sido mais positiva do que a AGE. Em 2008, a 

CGE/MG implantou o Sistema Integrado de Gerenciamento de Auditoria (SIGA). 

Segundo o manual do sistema15, o SIGA da CGE/MG provê uma plataforma integrada 

de trabalho via Internet que propicia gerenciamento das atividades e consequentes 

                                                 
14   Para maiores informações consultar:< http://controladoriageral.mg.gov.br/downloads/cat_view/3615-roteiros-de-

auditoria> e <http://controladoriageral.mg.gov.br/downloads/cat_view/3610-manuais-da-auditoria>. Acesso em: 08 
maio 2011. 

15 Disponível em: http://controladoriageral.mg.gov.br/downloads/cat_view/3610-manuais-da-auditoria. Acesso em: 08 
maio 2011. 
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melhorias do desempenho da gestão e da eficácia dos processos internos e eliminação 

de desperdícios.  
 
A nova tecnologia representada pelo Siga possibilita a geração, estruturação e 
tratamento de dados e informações, facilitando-se a interação, o 
acompanhamento tempestivo e o gerenciamento ‘on-line’ das atividades e 
produtos de auditoria do Sistema Estadual de Auditoria Interna do Poder 
Executivo estadual. 
 
[...] 
 
Tal ferramenta [...] é responsável pela organização do fluxo do processo de 
auditoria, possibilitando o efetivo controle, padronização e gestão das 
atividades do Sistema Central de Auditoria Interna, por intermédio da 
integração e comunicação dos agentes de auditoria e da sistematização do 
planejamento, da execução e da gestão de processos de auditoria. A partir da 
utilização da referida solução informatizada, possibilita-se também o 
acompanhamento de recomendações de auditoria e da efetividade de sua 
implementação, de forma integrada e centralizada, fato que contribui 
fundamentalmente para o alcance os objetivos estratégicos da Auditoria-Geral 
do Estado e, igualmente, das unidades integrantes do Sistema Central de 
Auditoria Interna (CGE/MG, 2008, p. 4-7). 

 

Este sistema possibilitou aos auditores reunir as informações de todas as fases dos 

trabalhos realizados pelas unidades, desde o planejamento do trabalho até o relatório 

final, em um único banco de dados. Esta convergência de informações para um único 

sistema promove a interação entre os integrantes das equipes e destes com os 

gerentes da CGE/MG, que estarão sempre informados do andamento dos trabalhos de 

auditoria e aptos a interferir, quando necessário. 

 

Por possui interface Web e ser compatível com os navegadores mais populares da 

Internet (Mozilla Firefox, Internet Explorer e Netscape), o sistema pode ser acessado 

remotamente em qualquer ambiente conectado à rede mundial de computadores.  

 

Segundo o a Assessoria de Comunicação da CGE/MG16 
 
Os benefícios da implementação do sistema com a geração e o arquivo 
eletrônico de relatórios, gráficos, tabelas, papéis de trabalho, inserção de 
fotografias, entre outros, e a possibilidade de links ao texto da legislação 

                                                 
16 Mais informações em <http://controladoriageral.mg.gov.br/component/content/347?task=view>. Acesso em: 08 

maio 2011. 
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utilizada para consulta a qualquer momento e local, tornarão mais ágil o 
trabalho do auditor, vez que o armazenamento dos documentos é realizado on 
line, em tempo real, evitando o acúmulo de papéis e perda de informações. 

 

O sistema possui diversas funcionalidades compatíveis com as necessidades da AGE, 

cobrindo todas as fases do processo de auditoria, incluindo: 

 

• programação anual de auditoria; 

• cadastramento de demandas extraordinárias (não previstas na programação 

anual); 

• uso de matriz de risco e matriz de achados; 

• cadastro de equipes de trabalhos com as respectivas atribuições e 

responsabilidades por processo de auditoria; 

• geração e arquivamento de relatórios e de papéis de trabalho; 

• Integração das diversas etapas do processo de auditoria: fases de planejamento, 

pré-auditoria, plano de trabalho, execução, registro de papéis de trabalho e 

geração do relatório final;  

• controle de documentos pendentes; 

• disponibilidade de relatórios gerenciais com informação acerca do desempenho 

dos trabalhos de auditoria. 

 

 

Outra experiência que se aproxima da proposta da AGE é a solução de informatização 

do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA). 

 

Em 2010, o TCE/BA, em conjunto com sua autarquia de tecnologia da informação (o 

Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para Auditorias - Cedasc) 

implantou o Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA).  

 

Este sistema é resultado de aproximadamente cinco anos de desenvolvimento, tendo 

sido concebido e desenvolvido internamente por equipes mistas do TCE/BA e do 
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Cedasc. Apenas a codificação foi contratada externamente via licitação. Esta etapa foi 

contratada em 2008 e concluída em 2009. Após sua conclusão, os programas fontes 

foram testados e transferidos para o Cedasc, que é o responsável pela manutenção do 

sistema.  

 

O SGA está integrado a outras duas soluções tecnológicas como o Sistema de 

Gerenciamento da Programação (SGP) e o Sistema Corporativo (SCR). O SGP 

mantém a programação anual definida pelo órgão. Esta programação permite ao 

sistema controlar a alocação dos recursos humanos de forma a cumprir o planejamento 

aprovado no início do exercício e emitir alertas sobre início de auditorias programadas. 

O SCR é um sistema de manutenção de controle de acesso e de perfil de usuário, 

possibilitando definir a hierarquia entre os integrantes das equipes e os papéis 

exercidos por cada um. Portanto, neste trabalho, sempre que se referir à implantação 

ou aquisição do SGA, deve-se considerar incluídos tacitamente também os sistemas 

SGP e SCR.  

 

O sistema foi concebido para desenvolver as atividades de auditoria em apenas duas 

fases: planejamento e execução. Cada fase é concluída com a emissão de seu 

respectivo produto, neste caso, o relatório, que é a síntese do trabalho realizado. Os 

relatórios são considerados concluídos após a revisão da chefia imediata.  

 

Um dos pontos fortes do sistema é a padronização de roteiros de auditoria. A 

configuração prévia de roteiros provê aos auditores uma poderosa ferramenta de 

orientação à execução dos trabalhos, contendo os procedimentos necessários à 

adequada abordagem do objeto da auditoria. Novos roteiros podem ser desenvolvidos 

e aproveitados posteriormente em outras auditorias, incluindo seus procedimentos e 

fontes de critérios. Há, também, modelos de papéis de trabalho e de produtos 

(correspondências, relatórios etc), possibilitando ampla reutilização de formatos e 

conteúdos. 
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Os papéis de trabalho registram as atividades executadas individualmente por cada 

auditor e são organizados com base no programa de auditoria escolhido e seus 

procedimentos.  

 

O sistema suporta diversos formatos para registro dos papéis de trabalho, sem 

necessidade de realização de serviços externamente em outros aplicativos. Dessa 

forma, textos, gráficos, planilhas, tabelas são construídos a partir das ferramentas 

disponibilizadas automaticamente pelo SGA, catalogados e armazenados vinculados 

aos procedimentos executados. Também é possível importar e anexar imagens (fotos). 

 

Assim, o sistema provê um ambiente integrado para elaboração dos pontos de 

auditoria e das correspondências de solicitação de informações e documentos. 

 

Os achados de auditoria são registrados de forma estruturada para garantir a inclusão 

de todos os elementos mínimos necessários e otimizar o trabalho de revisão, dentre os 

quais: condição, critério, causa, efeito, evidências, opinião do gestor, recomendação. É 

possível também inserir ou pré-configurar outros elementos.  

 

A revisão dos papéis de trabalho tem início quando o auditor disponibiliza o documento 

e é realizada em dois níveis. Primeiro, pelo líder da equipe de auditoria, que na AGE 

poderia ser um auditor integrante da equipe de campo ou o subcoordenador, o 

segundo nível pode ser executado pelo subcoordenador ou pelo seu superior imediato 

(coordenador). Essas revisões validam os achados que serão incorporados ao 

relatório. 

 

O acompanhamento dos trabalhos pode ser realizado segundo diversas visões ou 

opções de visualização de status dos procedimentos previstos. Assim, é possível 

identificar os seguintes status nos papéis de trabalho: 

 

• não iniciados; 
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• em andamento; 

• em revisão; 

• revisando. 

 

E os status dos achados de auditoria: 

 

• confirmados; 

• não confirmados; 

• pendentes de confirmação.  

 

A revisão dos papéis de trabalho pela líder de equipe ou coordenação também oferece 

opções de status:  

 

• confirmado; 

• não confirmado; 

• pendente de confirmação pelo líder ou gerente; 

• trabalhos ainda não realizados pelos auditores. 

 

As correspondências de solicitações de documentos e informações também são 

controladas e acompanhadas a fim de permitir a verificação do seu atendimento, tendo 

em vista o controle do cronograma dos trabalhos e cumprimento dos prazos. 

 

Para estimular o trabalho em equipe, o SGA provê uma ferramenta para registro de 

diálogos e mensagens. Além disso, os auditores, líderes, subcoordenadores e 

coordenadores são comunicados através de e-mail quando da ocorrência de algum 

evento relevante, que seja de sua competência executar ou supervisionar. Todas as 

informações são armazenadas e podem ser consultadas quando necessário. 

 

A consolidação do relatório é realizada automaticamente através de ferramenta do 

próprio SGA. Para tanto, os conteúdos elaborados pelos auditores são consolidados 
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em uma área denominada “consolidado” possibilitando a revisão do conjunto e 

formatação do produto a ser entregue à chefia imediata. 

 

O sistema mantém controle sobre as versões de documentos compartilhados entre os 

integrantes da equipe. Para cada documento há uma listagem informando as versões e 

seus autores. 

 

O SGA foi concebido para possibilitar o trabalho remoto do auditor, mesmo em 

condições nas quais não há conexão de rede. Assim, o sistema oferece duas formas 

de acesso: conectado (on-line) e desconectado (off-line). 

 

A opção desconectado permite que o auditor execute todas as tarefas necessárias aos 

trabalhos de campo, num ambiente sem conexão de rede. Quando estiver conectado, o 

auditor poderá sincronizar seus trabalhos com o servidor de rede, através da função 

upload17 disponibilizada pelo SGA.  

 

O sistema foi desenvolvido com arquitetura de 3 camadas, utilizando tecnologias 

baseadas em software livre, dentre as quais: 

 
TABELA IV – Tecnologias Utilizadas no Sistema SGA 
TECNOLOGIA DESCRIÇÃO 
Java Linguagem de programação 
NetBeans Ambiente de desenvolvimento integrado 
OpenOffice Programa editor de textos e planilhas 

H2 
Sistema Gerenciador de Banco de Dados 
(SGBD18) 

 
Hibernate 

Framework19 para mapeamento objeto-
relacional na linguagem Java  

                                                 
17 O termo upload, do inglês fazer upload significa transferir os dados do equipamento local para um servidor remoto. 

O download, também da língua inglesa, significa transferir dados do servidor remoto para a máquina local.  
18 SGBD é o conjunto de programas de computador responsáveis pelo gerenciamento de uma base de dados. Uma 

base de dados, por sua vez, é um conjunto de registros dispostos em estrutura regular que possibilita a 
reorganização dos mesmos e produção de informação.   

19 O termo framework, neste trabalho, está aplicado à programação de software; assim, é uma abstração que provê 
uma funcionalidade genérica que pode ser compartilhada por diversos projetos de software. O Hibernate auxilia no 
mapeamento dos atributos entre uma base de dados relacional e o modelo objeto de uma aplicação desenvolvida 



35 
 

 
 

 

TABELA IV – Tecnologias Utilizadas no Sistema SGA 
TECNOLOGIA DESCRIÇÃO 
Apache Servidor HTTP20 

Swing 
Conjunto de códigos reutilizáveis para 
configuração das telas de um aplicativo 
escrito em java 

Tomcat Servidor Web21 Java  
Fonte: Edital de licitação TCE no.  001/2008 e prospecto do produto (material 
não publicado), 2010. 

 

Além do banco de dados H2, usado nas tarefas locais (desconectado), o sistema utiliza 

o banco de dados SQL Server no módulo em rede (conectado). 

 

Os requisitos de segurança do SGA estão de acordo com as normas internacionais de 

auditoria. As informações das auditorias em andamento só podem ser consultadas 

pelos membros da equipe de trabalho e pelos coordenadores. Após o encerramento da 

auditoria, as informações estarão disponíveis para consulta dos demais usuários do 

sistema. 

 

A aceitação do sistema SGA do TCE/BA dentro da comunidade de controle é evidente. 

Outros dois tribunais de contas estaduais já adotaram providências visando a 

implantação dos sistemas SGA, SGP e SCR. Trata-se do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará (TCE/PA) e do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO).  

 

Conforme o TCE/PA, o processo de instalação já se encontra em curso, com as 

seguintes atividades: 

 
10.2 Atividades do Projeto de Modernização Tecnológica  – PROMOTEC  - 
Área Infraestrutura Tecnológica   
 
- Infraestrutura de Hardware e Software   
 

                                                                                                                                                             
conforme a técnica de orientação a objetos. Para mais informações ver: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Hibernate >. 
Acesso em: 10 maio 2011. 

20 Hypertext Transfer Protocol (ou o acrônimo HTTP; do inglês, Protocolo de Transferência de Hipertexto) é um 
protocolo de comunicação que permite a navegação através dos links das páignas Web. 

21 Servidor Web é um conjunto de programas que permite a configuração e hospedagem de uma aplicação que pode 
rodar na Internet ou Intranet utilizando o protocolo HTTP. 
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Projeto: Sistema de Processo de Auditoria e Fiscalização (convênio TCE-BA)  
Criação de ambiente de desenvolvimento para os sistemas SCR (Sistema 
Corporativo), SGP (Sistema de Gerenciamento da Programação) e SGA 
(Sistema de Gerenciamento de Auditoria) nos servidores do Tribunal utilizando 
as tecnologias JAVA, Tomcat e MS SQL Server (2011, p. 62),.  
 

 

Os sistemas foram cedidos para esses tribunais gratuitamente, mediante convênio de 

cessão. Conforme informação do TCE/BA, a cessão do sistema para entidades do 

setor público é gratuita, cabendo ao órgão cessionário apenas o ressarcimento ao 

TCE/BA dos custos com a alocação de seus funcionários para treinar e transferir a 

tecnologia para os funcionários do ente cessionário 

 

Avaliações preliminares demonstraram que o sistema do TCE/BA é o mais completo e 

o que mais se aproxima dos processos utilizados na AGE. Além disso, há o fator 

econômico-financeiro, em função da disposição do TCE/BA em ceder gratuitamente o 

sistema e o fator afinidade, pelo fato dos dois órgãos integrarem o sistema de controle 

do Estado da Bahia.  
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3. PROGNÓSTICO 

3.1 SITUAÇÃO PRETENDIDA 

 

As questões apresentadas nas subseções anteriores demonstram que a AGE precisa 

adotar melhores práticas para condução de suas atividades de auditoria e assim alterar 

as situações atuais. Essas mudanças passam pela adoção de novas ferramentas e 

métodos de controle. 

 

A mudança proposta com uso intensivo de tecnologia da informação favorece a 

melhoria na qualidade do trabalho por: 

 

a) prover uma ferramenta de controle do fluxo e gestão integrada de todos os 

processos de auditoria; 

b) favorecer a supervisão dos trabalhos de campo por parte da chefia imediata; 

c) aumentar a eficiência do gerenciamento das atividades de auditoria; 

d) permitir a manutenção de roteiros (programas) de auditoria padronizados e 

configuráveis; 

e) prover informações tempestivas acerca do andamento dos trabalhos de 

campo; 

f) acesso on-line aos papéis de trabalho das auditorias armazenados em meio 

digital; 

g) controlar os prazos de conclusão dos trabalhos, emitindo alertas, quando 

necessário; 

h) prover controle sobre os elementos mínimos necessários para elaborações 

dos pontos de auditoria; 

i) facilitar a integração entre os auditores e destes com a chefia imediata, 

através de mensagens e do compartilhamento dos papéis de trabalho e dos 

achados de auditoria; 

j) controlar versões dos documentos; 
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k) prover recursos de segurança de acordo com as normas para execução dos 

trabalhos de auditoria. 

 

3.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Para alcançar os objetivos pretendidos, recomenda-se à AGE adquirir o Sistema de 

Gerenciamento de Auditorias (SGA) do TCE/BA, através de cessão gratuita, haja vista 

que as funcionalidades implementadas, sob o ponto de vista do usuário, são, em sua 

quase totalidade, compatíveis com os processos de auditoria da AGE. Além disso, as 

tecnologias de software livres utilizadas estão em conformidade com as 

recomendações técnicas e diretrizes do governo federal e do governo do Estado da 

Bahia22. 

 

De acordo com contatos mantidos com a diretoria geral do Cedasc, a cessão dos 

sistemas (SGA, SGP e SCR) para a AGE será sem custos, nos mesmos moldes que 

ocorreu com os tribunais de contas do Pará e do Tocantins. Todavia, será necessário 

firmar convênio de cooperação técnica e de transferência de tecnologia. 

 

Além da formalização do convênio de cessão dos sistemas, a AGE deve nomear um 

gestor do projeto que terá a função de fazer o levantamento dos recursos necessários, 

elaborar o projeto e negociar o cronograma proposto com o TCE/BA e o Cedasc, com 

base nas diretrizes estabelecidas pela Auditoria Geral. 

 

Vantagens contempladas por esta solução: 

 

a. Aquisição gratuita do sistema, inclusive código fonte, possibilitando à AGE realizar 

modificações de natureza adaptativa e evolutiva; 

                                                 
22 Mais informações disponíveis em: <http://www.softwarelivre.gov.br/> e <http://www.softwarelivre.ba.gov.br/>. 

Acesso em: 05 abr. 2011. 
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b. Os processos implementados no sistema e as tecnologias utilizadas são 

compatíveis com aqueles utilizados na AGE e na Sefaz; 

 

c. A adoção do sistema favorecerá maior convergência de procedimentos e melhor 

comunicação entre o TCE/BA e a AGE, inclusive quanto ao compartilhamento de 

informações em meio digital; 

 

d. Automatização dos seguintes processos: 

 

• Integração do plano anual à execução das auditorias e outras atividades no 

decorrer do exercício fiscal. 

 

• Padronização dos pontos de auditoria e dos relatórios, garantindo consistência e 

fazendo constar elementos obrigatórios. O relatório será gerado 

automaticamente, a partir dos pontos redigidos pelo auditor e aprovado pela 

gerência. 

 

• Padronização dos roteiros de auditoria mais requeridos, possibilitando ao auditor 

a escolha, dentre os itens disponíveis no roteiro, aqueles mais adequados aos 

procedimentos de campo. 

 

• Acesso on-line às informações atualizadas pelos auditores, permitindo aos 

subcoordenadores acompanhamento tempestivo dos trabalhos. 

 

• Controle sobre as atividades previstas no plano de trabalho, evitando-se 

execução de tarefas fora do escopo ou atrasos naquelas previstas, inclusive com 

emissão de alertas automáticos para os auditores e subcoordenadores. 

 



40 
 

 
 

 

• Manutenção dos papéis de trabalho em meio digital vinculados automaticamente 

aos achados de auditoria/procedimentos e incorporados ao banco de dados do 

sistema, reduzindo o manuseio recorrente de documentos impressos.  

 

o Acerca deste assunto, cabe esclarecer que está em curso na AGE um 

projeto para digitalização de documentos. A implantação do sistema de 

gestão de auditoria vai ao encontro dessa proposta. 

 

• Checagem on-line da disponibilidade dos papéis de trabalho em meio digital e 

anexos aos pontos de auditoria, antes do encerramento dos trabalhos de campo. 

 

• Maior controle dos subcoordenadores sobre as atividades executadas em 

campo, podendo adotar medidas corretivas e tempestivas, quando necessário. 

  

• Verificação e aprovação dos pontos de auditoria pelos subcoordenadores à 

medida de sua conclusão, reduzindo o prazo de revisão final do relatório. O 

subcoordenador será alertado quando da conclusão de cada ponto de auditoria 

pela equipe de campo. 

 

• Geração automática do relatório a partir dos pontos de auditoria aprovados pela 

chefia imediata. 

 

• Produção coletiva e colaborativa, com consulta aos textos provisórios digitados 

por cada integrante da equipe e sujeitos ao monitoramento dos 

subcoordenadores. 
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3.3 ENVOLVIDOS E DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 
 

A implementação das soluções aqui propostas, exige a participação de diversos órgãos 

da Sefaz/BA e do TCE/BA. O patrocínio da Alta Direção da AGE e o envolvimento e 

compromisso dos coordenadores e subcoordenadores também serão de grande 

importância para o sucesso do projeto. 

 

A seguir estão relacionados os órgãos envolvidos e suas respectivas 

responsabilidades. 

 
a. Da Estrutura da Sefaz 

 

• Gabinete do Secretário 
 

 firmar convênio com o TCE/BA 

 

• Auditoria Geral do Estado (AGE) 
 

 nomear o gestor do projeto; 

 juntamente com o TCE/BA e DTI, elaborar um plano de trabalho detalhado; 

 promover o projeto junto aos seus auditores para facilitar o entendimento de 

sua importância e vantagens para o desenvolvimento dos trabalhos; 

 prover notebooks para uso dos auditores nos trabalhos de campo; 

 prover scanners para digitalização de documentos em formato impresso; 

 prover treinamento de OpenOffice/BROffice para os servidores da AGE; 

 incentivar a elaboração de roteiros de auditoria pré-definidos; 

 assegurar que os objetivos do projeto sejam alcançados; 

 em conjunto com Cedasc e DTI, elaborar roteiro de adaptação, implantação e 

manutenção dos sistemas; 
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 em conjunto com Cedasc e DTI, elaborar roteiro de capacitação dos 

servidores da AGE no uso do sistema implantado. 

 

• Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) 
 

 juntamente com a AGE e o TCE/BA, elaborar um plano de trabalho 

detalhado; 

 alocar os recursos humanos e técnicos necessários ao projeto, inclusive 

software de apoio, equipamentos e espaço para uso das equipes envolvidas; 

 assegurar a compatibilidade técnica e de padrões entre o projeto e o 

ambiente operacional de tecnologia da informação da Sefaz, inclusive, 

quando à documentação; 

 fazer adaptação, implantação e manutenção dos sistemas 

 elaborar roteiro para utilização dos recursos de contingência. 

 em conjunto com Cedasc e AGE, elaborar roteiro de adaptação, implantação 

e manutenção dos sistemas; 

 em conjunto com Cedasc e AGE, elaborar roteiro de capacitação dos 

servidores da AGE no uso do sistema implantado. 

 
 

• Superintendência de Desenvolvimento da Gestão Fazendária (SGF) 
 

 alocar os recursos financeiros necessários ao custeio do projeto, inclusive a 

infraestrutura. 

 
 
b. Da Estrutura do TCE/BA 

 

• Presidência do TCE/BA: 
 

 elaborar minuta do termo de cessão dos sistemas SGA, SGP e SCR; 

 firmar convênio com a Sefaz. 
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• Cedasc: 
 

 Juntamente com a AGE e a DTI, elaborar um plano de trabalho detalhado 

contendo, no mínimo, as seguintes atividades: 

 

1. capacitar os servidores da AGE da área de tecnologia da informação e da 

área de negócios, acercar dos sistemas; 

2. disponibilizar um técnico/analista do TCE/BA para prestar suporte à 

equipe da AGE e da DTI durante a transferência da tecnologia e da 

implantação dos sistemas; 

3. transferir a tecnologia compreendendo informações técnicas, documentos 

e ferramentas de produtividade utilizados; 

4. em conjunto com DTI e AGE, elaborar roteiro adaptação, implantação e 

manutenção dos sistemas; 

5. em conjunto com DTI e AGE, elaborar roteiro de capacitação dos 

servidores da AGE no uso do sistema implantado. 
 

3.4 LIMITAÇÕES DAS RECOMENDAÇÕES 

 

Antes da formalização do plano de trabalho para implantação dos sistemas, é possível 

ocorrer retardo para início das atividades; principalmente, em função da 

indisponibilidade de analistas/técnicos do TCE/BA ou da DTI/Sefaz que atuam em 

projetos concorrentes e pelo fato do TCE/BA já ter se comprometido com a implantação 

do sistema em outros dois tribunais de contas (TCE/PA e TCE/TO).  

 

Também há risco de atraso na disponibilidade de infraestrutura na Sefaz para 

implantação e operacionalização dos sistemas, caso seja necessário fazer novas 

aquisições. 
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Quanto aos processos implementados no sistema e as tecnologias utilizadas, é 

necessário que sejam devidamente compreendidos tanto pela AGE quanto pela DTI. 

 

O início de operacionalização do sistema é a fase mais crítica do ponto de vista do 

usuário, podendo surgir objeções decorrentes de incertezas, dúvidas e insegurança. 

Para reduzir a probabilidade de ocorrências desse tipo, é recomendável que sejam 

dadas aos auditores as melhores condições de trabalho possíveis. Por isso, é 

importante: 

 

• garantir a estabilidade do sistema; 

• publicar norma destinada aos servidores da AGE informando as condições de 

uso do sistema e dos recursos de contingência; 

• prestar suporte aos usuários, compatível com o grau de dificuldade enfrentado; 

• assegurar que os dados necessários ao início de operacionalização dos 

sistemas estejam cadastrados, antes de sua colocação em produção; 

• prover os recursos mínimos de infraestrutura, dentre os quais, notebooks e 

scanners. 

 

A facilidade de uso do sistema pode ser comprometida pelo fato de utilizar os 

comandos e atalhos do OpenOffice/BROffice para edição dos textos, tabelas e gráficos, 

que não é de uso padrão por parte do servidores da AGE. Este problema pode ser 

atenuado com o treinamento intensivo. 

 

Quanto à gerência e alta direção, é importante que estejam conscientes dos seus 

papéis enquanto catalizadores dos processos produtivos e realizem as intervenções 

necessárias, quando apropriado. 

 

No início da implantação do SGA no TCE/BA a equipe gestora percebeu certo grau de 

resistência dos auditores no uso das ferramentas para construção dos achados de 

auditoria e consolidação do relatório. Este tipo de ocorrência, caso se repita na AGE, 
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pode comprometer os ganhos de produtividade, que surgirão à medida que os recursos 

automatizados dos sistemas (SGA, SGP e SCR) forem utilizados. Assim, é importante 

estimular: 

 

• consolidação do relatório automaticamente a partir dos achados de auditorias 

contendo os elementos mínimos necessários; 

• uso dos roteiros de auditoria pré-definidos; 

• execução do procedimento de acordo com plano de trabalho, promovendo os 

ajuste que se fizerem necessários; 

• produção coletiva e colaborativa. 
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4. CRONOGRAMA E RECURSOS 
 
Conforme comentado anteriormente neste trabalho, a cessão do sistema para a AGE 

será gratuita, todavia, o TCE/BA deve ser ressarcido pelos custos incorridos com a 

cessão de funcionários de seus quadros para atuarem no projeto. Estima-se que os 

custos com ressarcimento ao TCE/BA e outros decorrentes de adaptação dos 

programas e implantação, bem como treinamento dos usuários, inclusive em 

OpenOffice não ultrapassem R$ 200 mil.  

 

As atividades e prazos para sua execução estão relacionados no cronograma seguinte. 

 

TABELA V – Cronograma 

ATIVIDADE 
MÊS DE CONCLUSÃO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Formalização do convênio                           

Plano de Trabalho 
Detalhado                           

Treinamento inicial (técnico 
e negócio)                           

Promoção dos sistemas                           

Infraestrutura de Adaptação                           

Transferência Tecnológica                           

Adaptação dos Sistemas                           

Infraestrutura de Produção                           

Treinamernto dos Usuários 
no sistema e OpenOffice                           

Início de Produção                           

 

Este cronograma está sujeito a ajustes quando da elaboração do plano de trabalho 

detalhado, principalmente pelo fato de requerer recursos alocados no TCE/BA, Cedasc 

e DTI, sobre os quais a AGE não possui gestão. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É fato que, quanto mais atuante e capaz for o controle interno, melhor será a qualidade 

do gasto público.  

 

O contexto no qual está inserida a Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE) 

demonstra a evolução do controle interno e o seu papel no Brasil. Sendo assim, a AGE 

não pode prescindir do uso de modernas técnicas e procedimentos de auditoria, para 

responder às demandas de uma sociedade cada vez mais participativa. Para tanto é 

necessário instrumentalizar-se de recursos humanos, materiais e processos 

compatíveis em quantidade e qualidade com os desafios que lhe são postos. 

 

Este trabalho teve como objetivo demonstrar que há possibilidade de melhoria na 

gestão dos processos internos da AGE, abrangendo todas as etapas do processo 

produtivo, desde o plano de ação anual até a emissão dos respectivos relatórios de 

auditoria, através da adoção de melhores práticas disponíveis no setor público a custo 

baixo. 

 

Os exames dos papéis de trabalho e a pesquisa junto aos servidores da AGE 

demonstraram que há fragilidade na gestão do processo de auditoria e na manutenção 

dos registros, que requerem a adoção de soluções baseadas no uso intensivo de 

tecnologia da informação. 

 

Espera-se que, com a implementação das medidas propostas, a AGE obtenha ganhos 

de produtividade e qualidade nos processos de auditoria. 

 

Os maiores riscos identificados estão associados às etapas de implantação e início de 

operacionalização dos sistemas, principalmente, devido à não alocação tempestiva dos 

recursos ao projeto, da possibilidade de ocorrência de falhas quando do início de 

operação dos sistemas e de possíveis objeções por parte dos auditores. 
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A utilização dos sistemas do TCE/BA proporcionará melhor gestão do negócio da AGE 

com ganhos de qualidade, eficácia e eficiência, pois, trata-se de um sistema integrado, 

com processos automatizados e que faz o controle do fluxo em todas as etapas do 

trabalho de auditoria. 

 

Para reduzir os riscos de ocorrências que prejudiquem a implementação das mudanças 

proposta é fundamental o compromisso da alta direção da AGE e da Sefaz, bem como, 

o envolvimento dos auditores da AGE, deste o início da concepção do projeto, inclusive 

com a coleta de sugestões que podem ser incorporadas aos sistemas. 
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