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Estrutura Conceitual
 NBC TA: é uma norma? Não

 Trabalho de Asseguração

 Elementos do trabalho de asseguração
Relação de 3 partes Evidências apropriadas e suficientes

Objeto apropriado Relatório de asseguração

Critérios aplicáveis

Trabalho no qual o auditor independente visa obter evidências apropriadas e suficientes para expressar sua
conclusão, de forma a aumentar o grau de confiança dos usuários previstos sobre o resultado da mensuração
ou avaliação do objeto, de acordo com os critérios que sejam aplicáveis.
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Asseguração razoável vs. 
limitada
 Trabalho de Asseguração Razoável

 Trabalho de Asseguração Limitada

No trabalho de asseguração razoável, o auditor independente reduz o risco do trabalho para um nível
aceitavelmente baixo nas circunstâncias do trabalho como base para a sua conclusão. Opinião do tipo positiva.

No trabalho de asseguração limitada, o auditor independente reduz o risco do trabalho para um nível que é 
aceitável nas circunstâncias do trabalho, mas que ainda é maior do que para um trabalho de asseguração razoável. 
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 CF/88 / Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada,
sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos
programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

SCI – Finalidades
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Estrutura do SCIPEF – Cuidado!
 Órgão Central

– Decreto 3.591/00: CGU

– Lei 10.180/01 e IN 03/17: SFC

 Órgãos Setoriais

– Secretarias de Controle Interno (Ciset) do MRE, MD, AGU e Casa Civil/Presidência 
da República

 Unidades setoriais da Ciset do MD*: unidades de controle interno dos comandos 
militares

 Audin õrgãos auxiliaries (IN 03/17)
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Lei no 10.180/01
Art. 19. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa à avaliação da ação 
governamental e da gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a apoiar o 
controle externo no exercício de sua missão institucional.

D. 3.591/00: Art. 1º  O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa à avaliação 
da ação governamental e da gestão dos administradores públicos federais, com as 
finalidades, atividades, organização, estrutura e competências estabelecidas neste Decreto.
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Lei no 10.180/01
Art. 24. Compete aos órgãos e às unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal:

(...)

V - fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes 
dos orçamentos da União;

VI - realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a responsabilidade de 
órgãos e entidades públicos e privados;

VII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por agentes 
públicos ou privados, na utilização de recursos públicos federais e, quando for o caso, 
comunicar à unidade responsável pela contabilidade para as providências cabíveis;
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Lei no 10.180/01
Art. 24. Compete aos órgãos e às unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal:

VIII - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais 
sistemas administrativos e operacionais;

IX - avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades da administração indireta federal;

X - elaborar a Prestação de Contas Anual do Presidente da República a ser encaminhada ao 
Congresso Nacional, nos termos do art. 84, inciso XXIV, da Constituição Federal;

XI - criar condições para o exercício do controle social sobre os progr. contemplados com 
recursos oriundos dos orçamentos da União.
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Decreto 3.591/00
Art. 4o  O SCI do PEF utiliza como técnicas de trabalho, para a consecução de suas 
finalidades, a auditoria e a fiscalização.

§ 1o  A auditoria visa a avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

§ 2o  A fiscalização visa a comprovar se o objeto dos programas de governo corresponde 
às especificações estabelecidas, atende às necessidades para as quais foi definido, guarda 
coerência com as condições e características pretendidas e se os mecanismos de controle são 
eficientes.
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IN 03/17
Ativ. Aud. Interna 
Governamental
A auditoria interna governamental é uma atividade independente e objetiva de avaliação e 
de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. 
Deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos, a partir da 
aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia
dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.
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Avaliação e Consultoria
Serviço de avaliação (assurance) é a atividade de auditoria interna governamental que
consiste no exame objetivo da evidência, com o propósito de fornecer ao órgão ou entidade
da Administração Pública Federal uma avaliação tecnicamente autônoma e objetiva sobre o
escopo da auditoria.
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Avaliação e Consultoria
Serviço de consultoria é a atividade que consiste em assessoramento, aconselhamento e
serviços relacionados, prestados em decorrência de solicitação específica do órgão ou
entidade da Administração Pública Federal, cuja natureza e escopo são acordados
previamente e que se destinam a adicionar valor e a aperfeiçoar os processos de
governança, de gerenciamento de riscos e a implementação de controles internos na
organização, sem que o auditor interno governamental assuma qualquer
responsabilidade que seja da administração da Unidade Auditada.
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Propósito da AAIG
 A atividade de auditoria interna governamental tem como propósito aumentar e 

proteger o valor organizacional das instituições públicas, fornecendo avaliação, 
assessoria e aconselhamento baseados em risco.
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UAIG
 A atividade de auditoria interna governamental no Poder Executivo Federal é exercida pelo
conjunto de Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) elencadas a seguir:

 Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) e as Controladorias Regionais da União nos
estados, que fazem parte da estrutura do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da
União (CGU);

 Secretarias de Controle Interno (Ciset) da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União,
do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa, e respectivas unidades setoriais;

 Auditorias internas singulares (Audin) dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal
Direta e Indireta;
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Três linhas de defesa
 A primeira linha de defesa é responsável por identificar, avaliar, controlar e mitigar os 

riscos, guiando o desenvolvimento e a implementação de políticas e procedimentos internos
destinados a garantir que as atividades sejam realizadas de acordo com as metas e objetivos da 
organização.

 As instâncias de segunda linha de defesa estão situadas ao nível da gestão e objetivam 
assegurar que as atividades realizadas pela primeira linha sejam desenvolvidas e executadas de 
forma apropriada.

 A terceira linha de defesa é representada pela atividade de auditoria interna governamental, 
que presta serviços de avaliação e de consultoria com base nos pressupostos de autonomia técnica 
e de objetividade.



Prof. Guilherme Sant’Anna

Princípios e requisitos éticos
 Princípios: arcabouço teórico sobre o qual repousam as normas de auditoria. São eles:

a) integridade;

b) proficiência e zelo profissional;

c) autonomia técnica e objetividade;

d) alinhamento às estratégias, objetivos e riscos da Unidade Auditada;

e) atuação respaldada em adequado posicionamento e em recursos apropriados;

f) qualidade e melhoria contínua; e

g) comunicação eficaz.
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Princípios e requisitos éticos
 Requisitos: valores aceitáveis e esperados em relação à conduta dos auditores internos 

governamentais e visam promover uma cultura ética e íntegra em relação à prática da AAIG.

 São requisitos éticos:

- Proficiência e Zelo Profissional;

- Autonomia técnica e objetividade;

- Integridade e comportamento;

- Sigilo Profissional



Prof. Guilherme Sant’Anna

Planejamento, Comunicação e 
Aprovação do Plano de Auditoria 
Interna O Responsável pela UAIG deve estabelecer um plano baseado em riscos para 

determinar as prioridades da auditoria, de forma consistente com objetivos e metas 
institucionais da Unidade Auditada.
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Operacionalização das Ativ. de 
AI Etapas de execução das atividades previstas no Plano de Auditoria Interna

 Ativ. de AI: auditores da propria UAIG + auditores governamentais externos à UAIG

Planejamento Execução
Comunicação 

dos 
Resultados

Monitoramento
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Planejamento dos trabalhos
 O planejamento da auditoria deve considerar as seguintes atividades, entre outras consideradas 

relevantes pela equipe, que devem ser devidamente documentadas:

a) análise preliminar do objeto da auditoria;

b) definição do objetivo e do escopo do trabalho, considerando os principais riscos existentes e a 
adequação e suficiência dos mecanismos de controle estabelecidos;

c) elaboração do programa de trabalho;

d) alocação da equipe de auditoria, consideradas as necessidades do trabalho, o perfil dos auditores e o 
tempo previsto para a realização dos exames; e

e) designação do auditor responsável pela coordenação dos trabalhos.
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Desenvolvimento dos trabalhos -
execução
 Execução dos testes de auditoria + análise e avaliação + documentação

 Execução: os auditores internos governamentais devem executar os testes definidos no 
programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, 
confiáveis, relevantes e úteis.



Prof. Guilherme Sant’Anna

Comunicação dos resultados
 Destinatário principal: alta administração da Unidade Auditada

– Órgãos de controle externo

– Sociedade.

 Representa o posicionamento da UAIG baseado nas análises realizadas pela equipe / 
informações e esclarecimentos da gestão

 As comunic. devem ser

– claras

– completas

– concisas

– construtivas

– objetivas

– precisas

– tempestivas.
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Monitoramento
 É responsabilidade da alta administração da Unidade Auditada zelar pela adequada 

implementação das recomendações emitidas pela UAIG, cabendo-lhe aceitar formalmente 
o risco associado caso decida por não realizar nenhuma ação.

 A implementação das recomendações comunicadas à Unidade Auditada deve ser 
permanentemente monitorada pela UAIG, devendo essa atividade ser prevista no Plano 
de Auditoria Interna.
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MOT - Avaliação
• Adicionar valor pela obtenção e análise

de evidências c/ objetivo de fornecer
conclusões independentes sobre o 
objeto de auditoria

Finalidade

• Financeira ou de DC
• Conformidade ou Compliance
• Operacional ou de Desempenho

Tipos

• Planejamento
• Execução
• Comuicação
• Monitoramento

Etapas
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Avaliação - tipos
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Consultoria
• Adicionar valor por meio de serviços 

prestados em decorrência de solicitação 
específica, cuja natureza e escopo são 
acordados previamente entre as partes

Finalidade

• Assessoramento / aconselhamento
• Treinamento
• Facilitação

Tipos

• Planejamento
• Execução
• Comuicação
• Monitoramento

Etapas
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Consultoria - tipos
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Avaliação vs. Consultoria
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2. Apuração
Procedimentos para averiguar atos e fatos inquinados de ilegalidade ou de irregularidade 

praticados por agentes públicos ou privados, na utilização dos recursos públicos

• Ato não intencional (omissão, 
desconhecimento, imperícia, 
imprudência, desatenção, má
interpretação no proc. de elab. 
de reg/docum/demonstr

Erro

• Ato illegal / intencional, 
caracterizado por 
desonestidade, dissimulação, 
quebra de confinança

Fraude
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Atribuições dos participantes da 
auditoria
 É necessário que a UAIG estabeleça 

formalmente, por meio de políticas ou 
manuais, as atribuições dos participantes 
dos trabalhos de auditoria, de modo que 
haja clareza quanto às responsabilidades a 
serem desempenhadas por eles.

Pa
rti

ci
pa

nt
es

do
s 

tra
ba

lh
os

Supervisor

Coordenador

Auditores internos
gov.
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Participação de profissionais externos à 
UAIG

Aprendizado / 
Troca de 

experiências

Evitar duplicação de 
esforços

Competências
coletivas

Auditores
outras UAIG

Defesa do 
Patrim. Públ.

Auditores Ctrl. Ext / 
outras esferas

Serviços
externos à UAIG
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Estrutura do PGMQ

Fonte: CGU - Coordenação-Geral de Capacitação e Qualidade CGQUA/DC/SFC/CGU
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Tipos de Avaliações
 Interna: afere, internamente ou junto às partes interessadas, a qualidade dos trabalhos realizados.

– Monitoramento contínuo: caráter permanente; tem por objetivo acompanhar o desenvolvimento das atividades 
da UAIG para assegurar sua conformidade com as normas profissionais e de conduta aplicáveis e a eficiência dos 
processos.

– Avaliações periódicas: própria UAIG ou outros prof. órgão ao qual UAIG pertence; constituem avaliações mais 
amplas do que aquelas realizadas no âmbito do monitoramento contínuo e se destinam a verificar a conformidade 
da atuação da UAIG com os padrões normativos e operacionais estabelecidos.

 Externa: visa à obtenção de opinião independente sobre o conjunto geral dos trabalhos de auditoria 
realizados pela UAIG e sua conformidade com os princípios e as disposições da IN SFC nº 3, de 2017, e 
outras normas aplicáveis.
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Fases do Planejamento

Fonte: CGU - Coordenação-Geral de Capacitação e Qualidade CGQUA/DC/SFC/CGU
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Conteúdo do PAI
 Relação dos trabalhos a serem realizados pela UAIG

 Relação dos trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos. 

 Previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor interno

 Previsão da atividade de monitoramento das recomendações emitidas pela UAIG

 Relação das atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da qualidade da AAIG. 

 Indicação de como serão tratadas demandas extraordinárias recebidas pela UAIG durante o período de realização do PAI. 

 Rel. das ativ. necessárias à elaboração do PAI do exercício subsequente. 

 Rel. das ativ. destinadas à avaliação do PAI do exercício em curso e à elaboração de relatório sobre os resultados da UAIG 
no exercício. 

 Exposição das premissas, restrições e riscos associados à execução do Plano

 Anexo contendo a descrição da metodologia utilizada para seleção dos trabalhos
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Planejamento dos trabalhos
individuais de auditoria

a) análise preliminar do objeto da auditoria;

b) definição dos objetivos e do escopo do trabalho, considerando os principais riscos
existentes e a adequação e suficiência dos mecanismos de controle estabelecidos;

Cálculo do risco residual (RR)
RR = RI – Nível de Controle ou RI x RC

c) elaboração do programa de trabalho.
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Procedimentos de Auditoria
 A natureza do procedimento de auditoria se refere à sua finalidade e ao seu tipo.

– Finalidade: testes de controles

testes substantivos -> testes de detalhes

-> proced. an. subst.

– Tipo (técnicas de auditoria): inspeção, confirmação externa, recálculo, observação, 
indagação, procedimentos analíticos, reexecução, entre outros
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Técnicas de auditoria
 Inspeção: verificação de registros, de documentos ou de ativos, que proporcionará ao auditor 

interno governamental a formação de opinião quanto à existência física do objeto ou do item 
examinado.

 Observação: Consiste no exame de processo ou de procedimento executado por outros, 
normalmente empregados/servidores da Unidade Auditada, com a finalidade de averiguar se o item 
sob exame opera em conformidade com os padrões (critérios) definidos.
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Técnicas de auditoria
 Análise documental: visa à comprovação das transações que, por exigências legais, comerciais ou 

de controle, são evidenciadas por documentos, a exemplo de faturas, notas fiscais, certidões, 
portarias, declarações etc. Tem como finalidade a verificação da legitimidade do documento, mas 
também da transação.
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Técnicas de auditoria
 Confirmação externa (Circularização): é a técnica utilizada para a obtenção de declaração formal 

e independente de partes externas (pessoas, empresas, órgãos fiscalizadores etc.) a respeito de 
fatos ligados às operações da Unidade Auditada. Serve também para a verificação, junto a fontes 
externas à Unidade Auditada, da fidedignidade das informações obtidas internamente.

 Indagação oral ou escrita (entrevista): consiste na formulação de perguntas com a finalidade de 
obter informações, dados e explicações que contribuam efetivamente para o alcance dos objetivos 
do trabalho de auditoria. Normalmente é utilizada para obter informações complementares ou para 
compreender fatos que não puderam ser esclarecidos por meio de outras técnicas de auditoria. 
Pode ser utilizada interna ou externamente à Unidade Auditada.
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Técnicas de auditoria
 Recálculo: consiste na verificação da exatidão matemática de cálculos efetuados pela própria 

Unidade Auditada ou por terceiros. Pode ser realizada de forma manual ou eletrônica.

 Procedimentos analíticos: consistem em avaliações de informações contábeis por meio de análise 
das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros. Procedimentos analíticos 
compreendem, também, o exame necessário de flutuações ou relações identificadas que são 
inconsistentes com outras informações relevantes ou que diferem significativamente dos valores 
esperados.

 Reexecução: execução independente pelo auditor de procedimentos ou controles que foram 
originalmente realizados como parte do controle interno da Unidade Auditada.



Prof. Guilherme Sant’Anna

Técnicas de auditoria
 Rastreamento e vouching: Consistem basicamente em verificar a correspondência entre 

lançamentos contábeis e a documentação que lhe serve de base.

RASTREAMENTO

Parte dos documentos p/ verificar se as informações 
contábeis foram registradas

Ajuda a detectar quantias lançadas a MENOR

Obtenção de evidências relacionadas com afirmações 
de INTEGRIDADE

VOUCHING

Parte das transações p/ verificar se existe 
documentação que a suporte

Possibilita a detecção de lançamentos a MAIOR

Obtenção de evidências sobre afirmações de 
EXISTÊNCIA ou OCORRÊNCIA



Prof. Guilherme Sant’Anna

Técnicas de auditoria
 Benchmarking: consiste basicamente em comparar algum aspecto do desempenho de uma 

organização com o de outra organização, ou mesmo com outra área da própria organização, cujo 
desempenho positivo possa ser considerado uma referência (4 tipos)

 Técnicas de Auditoria Assistidas por Computador (TAAC): quaisquer ferramentas automatizadas 
de auditoria, como softwares gerais de auditoria, geradores de dados de teste, programas 
computadorizados de auditoria e utilitários de auditoria especializada.Essas técnicas envolvem a 
realização de análises de dados com uso de tecnologia para apoiar a avaliação de controles (3 
ferramentas)
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Amostragem
 a) amostragem probabilística: a seleção é feita por sorteio aleatório, é utilizada a teoria das 

probabilidades para calcular os resultados das amostras, e da mesma forma é calculado o risco 
de amostragem. Os resultados da amostra podem ser generalizados para toda a população e 
em geral a probabilidade de seleção dos itens é conhecida;

 b) amostragem não-probabilística: pode ser definida como qualquer amostragem que não possui 
as características da amostragem probabilística, em geral podemos dizer que: a seleção é feita por 
critérios subjetivos e o risco de amostragem não é calculado de forma objetiva. Os resultados da 
amostra não podem ser generalizados para toda a população e a probabilidade de seleção dos 
itens não é conhecida.
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5. Execução do trabalho de auditoria

 Principal momento em que serão realizados testes, por meio da ampla utilização 
de técnicas, de coleta e de análise de dados para fins de elaboração dos        
achados de auditoria

Possibilitam a emissão de opinião pela 
UAIG
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Nota de Auditoria (NA)
 É o documento emitido pela UAIG, no decorrer dos exames, nas seguintes situações:

a) id. de providência a ser adotada imediatamente pela Unidade Auditada, de modo que 
aguardar a finalização do trabalho para expedir a recomendação necessária danos aos 
cidadãos ou à administração pública. Registro acrescentado posteriormente ao relatório ou 
a outro documento de comunicação dos resultados

b) id. de falha meramente formal ou de baixa materialidade, que não deva constar no 
relatório, p/ a qual devam ser adotadas providências para saneamento.

 Prazo p/ atendimento da recomend. ((comum acordo)
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Evidências
 Atributos:

– Suficiência: medida de quantidade

• Concreta, adequada e convincente.

• Pessoa prudente e informada chegue às mesmas conclusões que o auditor

• Afetada pelo risco de aud. e peos atrib. de qualidade

– Demais (confiabilidade, fidedignidade, relevância e utilidade): medida de 
qualidade
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Evidências
 Classif. qto à natureza:

Evidências de 
Auditoria

Legais

De Auditoria

 Direta
 Circunstancial
 Conclusiva
 Corroborativa

 Físicas
 Testemunhais
 Analítica
 Documental
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Achados
 Critério preestabelecido vs. condição real encontrada, comprovada por evidências.

 Objetivo: responder às questões de auditoria levantadas na fase de planejamento.

 Pode indicar conformidade ou não-conformidade com o critério, bem como registrar 
oportunidades para melhoria ou boas práticas

 Devem ser revisados e aprovados pelo supervisor dos trabalhos antes de serem 
apresentados à Unidade Auditada.
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Requisitos básicos do achado
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Componentes do achado
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Matriz de achados
 Apresenta as informações que comporão os achados, propiciando uma visão geral do 

trabalho realizado, facilitando as discussões internas e a supervisão.

 Estruturada em formato de tabela, em que as colunas correspondam aos componentes 
dos achados e a outros conteúdos úteis p/ compreensão das respostas às questões de 
auditoria e p/ auxílio à posterior elaboração da comunicação dos resultados.
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Papéis de Trabalho
 Papéis de trabalho (ou documentação de auditoria) são os documentos que suportam o 

trabalho de auditoria, contendo o registro das informações utilizadas pelos auditores 
internos governamentais, das verificações realizadas e das conclusões a que chegaram.

 Preparados pelo auditor, pela Un. Auditada ou por terceiros

 Abrangência e grau de detalhe suficientes para propiciar a compreensão do planejamento, 
da natureza e da extensão do trabalho, bem como para suportar as conclusões 
alcançadas.
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Papéis de Trabalho
 Classificação: corrente e permanente

– Corrente: informações suficientes p/ evidenciar o planejamento, a execução e a 
comunicação dos trabalhos, bem como para embasar as conclusões. Possuem 
relação direta com o período e com o objeto dos exames.

Exemplos

– Permanente: info. de natureza perene, utilizáveis em mais de um trabalho de 
auditoria, devendo ser atualizados sempre que houver alteração da informação na 
sua fonte

Exemplos
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Componentes do Relatório
 Introdução

 Objetivo

 Escopo

 Achados de auditoria

 Conclusão

 Recomendações e plano de ação

 Manifestação da Un. Auditada

 Título

 Sumário executivo

 Metodologia

 Declaração de conformidade c/ as normas (...)

Essenciais
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Orientação prática: relatório
 Armadilhas ao elaborar o relatório:

a) formular mal achados e recomendações;

b) deixar de reconhecer conformidade, desempenho satisfatório e/ou boa prática;

c) cometer erros e omitir dados relevantes;

d) omitir ou deixar de explicar limitações/restrições de escopo.
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Qualidade das comunicações
 Claras: o pensamento de quem escreve é exposto de forma a ser facilmente 

compreendido pelo leitor.

 Completas: as comunicações devem ser redigidas com todas as informações essenciais à 
compreensão dos resultados da auditoria, ou seja, aquelas necessárias e suficientes para 
apoiar as conclusões e as recomendações (não justifica a elaboração de textos prolixos*)

 Concisas: as comunicações devem ser diretas, evitando-se a elaboração desnecessária, 
detalhes supérfluos, redundância, excesso de palavras e informações não relacionadas ao 
trabalho realizado. 



Prof. Guilherme Sant’Anna

Qualidade das comunicações
 Construtivas: conteúdo das comunicações deve ser útil, isto é, capaz de conduzir a 

Unidade Auditada em direção às melhorias necessárias e ao alcance dos seus objetivos.

 Objetivas: comunicações imparciais, neutras, justas e equilibradas e manter o foco nos 
fatos e nas circunstâncias relevantes. A linguagem deve ser comedida, sem a emissão de 
opiniões pessoais, nem duplo sentido, minúcias ou excessos.

 Precisas: comunicações livres de erros e de distorções e, portanto, fiéis aos fatos e às 
evidências que lhes dão suporte. (não utilizar expressar ambiguidade, dúvidas: “achamos”; 
“deduzimos”; “há indícios”; “parece que”; “supõe-se”)
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Qualidade das comunicações
 Tempestivas: consiste na elaboração e na apresentação oportuna dos resultados dos 

trabalhos de auditoria, em acordo com o planejamento estabelecido previamente. Somente 
dessa forma é possível que a Unidade Auditada adote ações preventivas e corretivas 
apropriadas, no momento adequado.
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Auditoria Anual de Contas
 Objetivos da AAC: avaliar a eficácia, a eficiência, a economicidade e a conformidade legal da 

aplicação dos recursos públicos e os principais resultados alcançados pela unidade auditada 
na gestão das atividades e dos programas de governo (ou equivalentes).

 O trabalho deve destacar as boas práticas administrativas e seus impactos no desempenho 
da unidade, assim como as falhas que impactaram negativamente os resultados,
informando as providências corretivas necessárias.



Prof. Guilherme Sant’Anna

Auditoria Anual de Contas
 A AAC deve ser composta pelo conjunto de todos os trabalhos de auditoria desenvolvidos

em determinada unidade ao longo do exercício examinado e dos exames específicos, que 
tenham como foco o exercício sob exame.

 Cliente primário: TCU, que tem por atribuição julgar as contas dos gestores públicos, e 
sendo clientes naturais os próprios gestores, o Ministro supervisor e a sociedade.
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Certificado de Auditoria
 Documento que materializa a opinião da UAIG sobre a gestão e os resultados 

alcançados pela UPC

 Sua emissão elimina a necessidade de emissão de Parecer do Controle Interno em 
documento separado

 P/ emissão da opinião, a UAIG deve considerar o contexto em que se deram os achados de 
auditoria e o correspondente impacto sobre o interesse público

 Na opinião da UAIG deve ser observada, também, a relevância das eventuais distorções, 
impropriedades ou irregularidades detectadas, avaliando inclusive o impacto sobre o 
desempenho e alcance dos objetivos da UPC
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Tipos de Certificados
1. Regularidade: quando não foram encontradas desconformidades ou se estas tiveram baixo 
impacto nos objetivos e metas da UPC;

2. Regularidade com ressalvas: quando foram encontradas desconformidades que 
produziram impactos médios, altos ou muito altos nos objetivos e metas da UPC; ou

3. Irregularidade: quando as desconformidades produziram dano potencial ao patrimônio 
público ou desvios graves aos princípios da AP por parte de agentes do Rol de Responsáveis.

* Abstenção (não obtenção de evid apropr e sufic p/ emitir opinião decorr de restr de acesso 
ou omissão do auditado)  pode!
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IPPF / IIA
 Base conceitual que organiza as informações oficiais promulgadas pelo 

IIA
 Formada – basicamente – pela Missão da Auditoria Interna, Orientações 

Mandatórias, Declarações de Posicionamento e Orientações Recomendadas.
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Missão da Auditoria Interna
 Aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliação 

(assurance), assessoria (advisory) e conhecimento (insight) objetivos 
baseados em riscos.
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Definição de Auditoria Interna
 A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e

consultoria, criada para agregar valor e melhorar as operações de uma
organização. Ela auxilia a organização a atingir seus objetivos a partir da
aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada à avaliação e
melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e
governança.
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Princípios Fundamentais
• Demonstrar integridade

• Demonstrar a proficiência e o zelo profissional devido

• Ser objetivo e livre de influências indevidas (independente)

• Estar alinhado às estratégias, objetivos e riscos da organização

• Estar devidamente posicionado e com recursos adequados

• Demonstrar qualidade e melhoria contínua

• Comunicar-se de modo efetivo

• Fornecer avaliações baseadas em risco

• Ser perspicaz, proativo e focado no futuro

• Promover a melhoria organizacional
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Normas Internacionais para a 
prática profissional da AI 
(Normas) Os propósitos das Normas são:

1. Orientar a conformidade com os elementos mandatórios do International
Professional Practices Framework (IPPF).

2. Fornecer uma estrutura para a execução e a promoção de um amplo espectro
de serviços de Auditoria Interna de valor agregado.

3. Estabelecer as bases para a avaliação do desempenho da Auditoria Interna.

4. Promover a melhoria dos processos e operações das organizações.
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Categorias das Normas

As Normas compreendem duas categorias principais: Normas de Atributos e
Normas de Desempenho e ainda as Normas de Implantação.

 As Normas de Atributos abordam as características das organizações e dos
indivíduos que exerçam auditoria interna.

 As Normas de Desempenho descrevem a natureza da Auditoria Interna e
fornecem critérios de qualidade em comparação com os quais o desempenho
desses serviços possa ser mensurado. As Normas de Atributos e de
Desempenho aplicam-se a todos os serviços de Auditoria Interna.

 As Normas de Implantação expandem as Normas de Atributos e de
Desempenho, fornecendo os requisitos aplicáveis aos serviços de avaliação ou
de consultoria.
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Avaliação e Consultoria
 Serviços de Avaliação

 Definição: exame objetivo das evidências, com o propósito de fornecer à organização 
uma avaliação independente sobre os processos de governança, gerenciamento de 
riscos e controles.

 Exemplos: trabalhos financeiros, de desempenho, de conformidade, de segurança de 
sistemas e de “due diligence”

 Envolvem avaliação objetiva das evidências p/ fornecer opiniões ou conclusões a 
respeito de uma entidade, operação, processo...

 Natureza/escopo do trabalho determinados pelo auditor interno

 3 partes envolvidas: responsável/proprietário do processo; auditor interno; usuário
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Avaliação e Consultoria
 Serviços de Consultoria

 Definição: atividades de assessoria ao cliente ou serviços relacionados, cuja natureza e 
escopo são acordados com o cliente e destinam-se a agregar valor e melhorar os 
processos de governança, gerenciamento de riscos e controle da organização, sem 
que o auditor interno assuma responsabilidade de gestão.

 Geralmente, são realizados a partir de sol. do cliente

 Exemplos: orientação, assessoria, facilitação e treinamento

 Natureza/escopo sujeitos a acordo com o cliente

 2 partes envolvidas: auditor interno e cliente do trabalho

 Auditor interno deveria manter a objetividade e não assumir responsabilidades de 
gestão
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Independência Organizacional
 A independência organizacional é alcançada de forma eficaz quando o chefe

executivo de auditoria reporta funcionalmente ao conselho. Exemplos de
reporte funcional ao conselho implicam que o conselho:

• Aprove o estatuto de Auditoria Interna.

• Aprove o plano de auditoria baseado em riscos.

• Aprove o orçamento e o plano de recursos da Auditoria Interna.

• Receba comunicações do chefe executivo de auditoria sobre o desempenho
da atividade de Auditoria Interna em relação ao seu plano e outros assuntos.
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Independência Organizacional
• Aprove as decisões referentes à nomeação e demissão do chefe executivo de
auditoria.

• Aprove a remuneração do chefe executivo de auditoria.

• Faça os devidos questionamentos à gestão e ao chefe executivo de auditoria,
para determinar se há limitações inapropriadas de escopo ou de recursos.

 A atividade de auditoria interna deve estar livre de interferências na
determinação do escopo da auditoria interna, na execução dos trabalhos e na
comunicação de resultados.
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Prejuízo à Independência ou à 
Objetividade
 Os auditores internos devem evitar avaliar operações específicas pelas quais

tenham sido responsáveis anteriormente (presunção ano anterior)

 Os auditores internos podem prestar serviços de consultoria em relação a
operações pelas quais tenham sido responsáveis anteriormente.

 A atividade de Auditoria Interna pode prestar serviços de avaliação onde
anteriormente tenha executado serviços de consultoria, desde que a natureza da
consultoria não tenha prejudicado a objetividade...
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Código de Ética - Princípios
É esperado que os auditores Internos apliquem e defendam os seguintes
princípios:

1. Integridade

 A integridade dos auditores internos estabelece credibilidade e, desta forma,
fornece a base para a confiança dada a seus julgamentos.

2. Objetividade

 Os auditores internos exibem o mais alto grau de objetividade profissional na
coleta, avaliação e comunicação de informações sobre a atividade ou processo
examinado. Os auditores internos efetuam uma avaliação equilibrada de todas
as circunstâncias relevantes e não são indevidamente influenciados pelos
interesses próprios ou de terceiros na formulação dos julgamentos.
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Princípios
3. Confidencialidade

 Os auditores internos respeitam o valor e a propriedade das informações que
recebem e não divulgam informações sem a autorização apropriada, a não
ser em caso de obrigação legal ou profissional de assim proceder.

4. Competência

 Os auditores internos aplicam o conhecimento, habilidades e experiência
necessárias na execução dos serviços de Auditoria Interna.
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GRC
 Gerenciamento de riscos corporativo - GRC (Enterprise-wide risk

management - ERM) é um processo estruturado, consistente e contínuo que 
percorre toda a organização para identificar, avaliar, decidir quais as respostas 
e reportar as oportunidades e ameaças que afetam o cumprimento de seus 
objetivos.

 O conselho / administração tem a responsabilidade global em assegurar que 
os riscos são gerenciados. 

 A auditoria interna é uma atividade independente, de avaliação (assurance) e 
de consultoria. Seu papel fundamental em relação ao GRC é fornecer 
avaliação objetiva (objective assurance) ao conselho quanto à eficácia do 
gerenciamento de riscos.
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IN Conj. MP/CGU 01/2016
 Controles internos da gestão: conjunto de regras, procedimentos, diretrizes,

protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de
documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma
integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações,
destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, na
consecução da missão da entidade, os seguintes objetivos gerais serão
alcançados:

a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;

b) cumprimento das obrigações de accountability;

c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e

d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos. 
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Definições
 Componentes dos controles internos da gestão: são o ambiente de controle interno da

entidade, a avaliação de risco, as atividades de controles internos, a informação e
comunicação e o monitoramento.

 Ambiente de controle: é a base de todos os controles internos da gestão, sendo formado
pelo conjunto de regras e estrutura que determinam a qualidade dos controles internos da
gestão. Elementos do ambiente de controle são:

a) integridade pessoal e profissional e valores éticos assumidos pela direção e pelo quadro de
servidores
b) comprometimento
c) filosofia da direção e estilo gerencial
d) estrutura organizacional
e) políticas e práticas de recursos humanos
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Definições
 Gerenciamento de riscos: processo para identificar, avaliar, administrar e controlar

potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos
objetivos da organização;

 Componentes do gerenciamento de risco: ambiente interno, fixação de objetivos, id. de
eventos, av. de riscos, resposta a riscos, atividades de controles, info. & comunicação,
monitoramento

 Governança: combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração,
para informar, dirigir, administrar e monitorar as atividades da organização, com o intuito de
alcançar os seus objetivos;

 Governança no setor público: compreende essencialmente os mecanismos de liderança,
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da
gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da
sociedade



OBRIGADO

Prof. Guilherme Santana



CONTABILIDADE APLICADA AO 
SETOR PÚBLICO

Prof. Gilmar Possati



Prof. Guilherme Sant’Anna

15 DICAS “MATADORAS”
@profgilmarpossati



Prof. Guilherme Sant’Anna

O custo inclui: preço de compra; tributos não recuperáveis; Frete (transporte);
Seguro; Manuseio; Outros custos diretamente atribuíveis (honorários, preparação do
local)

Não entra no custo (é VPD): descontos comerciais, abatimentos, custos
administrativos, perdas anormais...

#1 Reconhecimento Inicial
Saiba o que entra no custo dos estoques, imobilizado e intangível adquirido separadamente!
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#2 Bases de Mensuração

Bases do Ativo Bases do Passivo

Custo Histórico (E, GO, Es) Custo Histórico (E, GO, Es)

Valor de Mercado (E/S, O, N)* Valor de Mercado (E/S, O, N)*

Custo de reposição/substituição (E, O, Es) Preço Presumido (E, O, Es)

Preço líquido de venda (S, O, Es) “lisões” Custo de liberação (S, O, Es) “lisões”

Valor em uso (S, NO, Es) “Só nóis” Custo de cumprimento (E, NO, Es) “é nóis”

E – Entrada; GO – Geralmente Observável; Es – Específica; O – Observável; NO – Não observável
* quando o mercado é aberto, ativo e organizado
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#3 Definições das Normas (especialmente
Custos)

Equivalentes de Caixa = aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, prontamente conversíveis em
valor e sujeitas a insignificante risco de mudança de valor.

Propriedade p/ Investimento = propriedade mantida para auferir receitas de aluguel ou para valorização do
capital, ou para ambas, e, não para uso ou venda.
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#3 Definições das Normas (especialmente
Custos)

Definição Descrição
Sistema de Custos do Governo
Federal

sistema estruturante do Governo Federal que é composto pela STN (órgão central) e os órgãos setoriais;

Sistema de Informações de
Custos – SIC

sistema informacional do Governo Federal que tem por objetivo o acompanhamento, a avaliação e a gestão dos custos dos programas e das unidades da
Administração Pública Federal e o apoio aos Gestores no processo decisório.

Gasto dispêndio de um ativo ou criação de um passivo para obtenção de um produto ou serviço. Ponto de partida da informação de custo.

Desembolso pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço.
Investimento gasto levado para o ativo em função de sua vida útil.
Despesa NBC T 16.11 não define. Doutrina: bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas.
Perda reduções do patrimônio não associadas a qualquer recebimento compensatório ou geração de produtos/serviços, que ocorrem de forma anormal e

involuntária.
Custo gastos com bens ou serviços utilizados para a produção de outros bens ou serviços
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#3 Definições das Normas (especialmente
Custos)

Definição Descrição
Custos reais custos históricos apurados a posteriori e que realmente foram incorridos.
Custo operacional ocorre durante o ciclo de produção dos bens e serviços (energia elétrica, salários...)
Custo padrão custo ideal de produção de determinado produto/serviço.
Custo estimado custo projetado p/ subsidiar elaboração orçamentária; usa estimativa ou custo padrão
Custo controlável utiliza centro de responsabilidade. Atribui ao gestor apenas custos controláveis.
Custo de oportunidade custo objetivamente mensurável da melhor alternativa desprezada relacionado à escolha adotada.
Objeto de custo unidade que se deseja mensurar e avaliar os custos. Subsistemas orçamentário e patrimonial. Qualifica e quantifica. Exemplos: unidades organizacionais,

produtos/serviços, programas (projeto/atividade/ação)
Centro de custo unidade onde serão acumulados os custos. “Unidade” pode ser um imóvel, uma atividade, uma ação, um processo etc. Quantifica e localiza.

Sistema de custeio modelo de mensuração. Unidades de medida: custo histórico; custo corrente; custo estimado; e custo padrão.
Método de custeio método de apropriação de custos e está associado ao processo de identificação e associação do custo ao objeto que está sendo custeado.

Apropriação do custo reconhecimento do gasto de determinado objeto de custo previamente definido.
Sistema de acumulação forma como os custos são acumulados e apropriados aos bens/serviços e está relacionado ao fluxo físico e real da produção.



Prof. Guilherme Sant’Anna

#4 Reconhecimento de VPAs/VPDs

Sempre no momento do fato gerador.
Fato gerador da VPA Tributária = lançamento da receita orçamentária
Fato gerador da VPD = regra geral na liquidação da despesa orçamentária

VPD antes da liquidação = 13º Salário;
VPD após a liquidação = Suprimento de fundos (prestação de contas); Uso de material de consumo.
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#5 Transações Sem/Com Contraprestação

Transação Sem Contraprestação
“Estado Soberano”

Transação Com Contraprestação
“Estado Empresa”

Tributos, Multas, Doações, Transferências
Voluntárias

Venda de bens, prestação de serviços, royalties,
dividendos

Maior parte das VPAs

Receitas Derivadas Receitas Originárias
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#6 Provisões
 Definição: Provisão é um passivo de prazo e/ou valor incerto;
 Mensuração: melhor estimativa da saída de recursos;

Saída de recursos
Provável Possível Remoto

Reconhecimento Contábil (BP) Sim Não Não
Divulgação em Notas Explicativas Sim Sim Não

 Passivos Contingentes e Ativos Contingentes não são reconhecidos no BP! 
 São alvo de registro em contas de controle do PCASP (classes 7 e 8).

D – VPD Provisão X (-PL)
C – Provisão X

D – Provisão X (+P)
C – VPA Provisão X (+PL)

Reconhecimento Reversão
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PATRIMONIAL

ORÇAMENTÁRIA

CONTROLE

1 - Ativo 2 - Passivo

5 - Controles da Aprovação do 
Planejamento e Orçamento

7 - Controles Devedores 8 - Controles Credores

4 - Variações Patrimoniais Aumentativas 
(VPA)

3 - Variações Patrimoniais Diminutivas 
(VPD)

6 - Controles da Execução do 
Planejamento e Orçamento

D C

D C

D C

OS LANÇAMENTOS DEVEM DEBITAR E CREDITAR CONTAS QUE APRESENTEM A MESMA NATUREZA 
DE INFORMAÇÃO.!

#7 PCASP
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Balanço Orçamentário (BO)

Balanço Financeiro (BF)

Balanço Patrimonial (BP)

Demonstração das Variações 
Patrimoniais (DVP)

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Demonstração da Mutação no Patrimônio 
Líquido (DMPL)

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP)

Notas Explicativas (NE)

Informações Comparativas

#8 Demonstrações Contábeis
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Resultado Orçamentário
Arrecadado x Empenhado

A > E = Superávit Orçamentário
E > A = Déficit Orçamentário

#9 Balanço Orçamentário
Resultado Execução Receita

Prevista x Arrecadada
P > A = Insuficiência
P < A = Excesso
P = A = Equilíbrio

Arrecadação

Resultado Execução Despesa
Fixada x Empenhada

F > E = Economia
F < E = Excesso *
F = E = Equilíbrio

Despesa
* Situação impossível

Capitalização (+)
Superávit Corrente e Déficit de Capital

Descapitalização (-)
Superávit de Capital e Déficit Corrente

Endividamento
Op. Crédito x Amortização Dívida

OC > AD = Aumento Endividamento
OC < AD = Diminuição Endividamento
OC = AD = Equilíbrio

Cumprimento da Regra de Ouro
Op. Crédito < ou = soma despesas capital 

(investimentos, inversões financeiras e amort. dívida).
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Resultado Financeiro 
Ingressos x Dispêndios ou confronto dos saldos

RP INscrito = INgresso Extraorçamentário
RP Pago = Dispêndio Extraorçamentário
I > D = Resultado Financeiro Positivo

Atenção! Não é Superávit Financeiro
O SF é calculado no balanço patrimonial

PCASP! Classes 1, 2, 3, 4, 5 e 6

#10 Balanço Financeiro
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Saldo Patrimonial

• Estrutura da Lei 4.320 (ênfase nos aspectos orçamentário)
Financeiro x Permanente

Financeiro = independe de autorização orçamentária
Permanente = depende de autorização legislativa

• Estrutura das Normas (ênfase nos aspectos patrimonial)
Circulante x Não Circulante

#11 Balanço Patrimonial
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Resultado Patrimonial
VPAs x VPDs

VPAs > VPDs = Superávit Patrimonial
VPDs > VPAs = Déficit Patrimonial

• PCASP! Classes 3 e 4
• Resultado Patrimonial não é um indicador de desempenho
• NBC TSP 11: forma de apresentação das VPDs = natureza ou função. 
• Estrutura do PCASP detalha VPDs conforme a abordagem da natureza (obrigatório)

#12 Demonstração das Variações Patrimoniais
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Métodos
MCASP = Direto

NBC TSP 12 = Direto ou Indireto
(incentiva o direto)

Juros e Dividendos 
Juros pagos ou recebidos: atividades operacionais

Dividendos recebidos: atividades de investimento
Dividendos pagos: fluxo das atividades de financiamento

Atividades Operacionais: Ingressos e desembolsos relacionados com a ação pública
Receitas Correntes; Remuneração Disponibilidades; Outras Receitas Derivadas/Originárias; Transferências recebidas/concedidas; VPD
Pessoal; Juros e Encargos da Dívida.

Atividades Investimento: aquisição e à alienação de ativo não circulante, adiantamentos ou amortização de
empréstimos concedidos.

Atividades Financiamento: recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos
(obtidos); Integralização capital social (empresas dependentes)

#13 Demonstração dos Fluxos de Caixa
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5º Nível (Subtítulo) – Consolidação

x.x.x.x.1.xx.xx CONSOLIDAÇÃO
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS.

x.x.x.x.2.xx.xx INTRA OFSS
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS do mesmo ente.

x.x.x.x.3.xx.xx INTER OFSS – UNIÃO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS de entes públicos
distintos, resultantes das transações entre o ente e a União.

x.x.x.x.4.xx.xx INTER OFSS – ESTADO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS de entes públicos
distintos, resultantes das transações entre o ente e um estado.

x.x.x.x.5.xx.xx INTER OFSS – MUNICÍPIO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS de entes públicos
distintos, resultantes das transações entre o ente e um município.

Consolidação Nacional: inclui 1; exclui “tudão” (INTER e INTRA)!
Consolidação do Ente: inclui 1, 3, 4, 5; exclui dígito 2 (INTRA)

X  .  X  .  X  .  X  .  X  .  XX  .  XX 
 

1º Nível – Classe (1 dígito) 
2º Nível – Grupo (1 dígito) 
3º Nível – Subgrupo (1 dígito) 
4º Nível – Título (1 dígito) 
5º Nível – Subtítulo (1 dígito) 
6º Nível – Item (2 dígitos) 
7º Nível – Subitem (2 dígitos) 

#14 Consolidação
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#15 RREO x RGF
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

 é BIMESTRAL!

 não é inovação da LRF, pois já estava previsto desde 1988 pela CF!

 elaborado e publicado pelo Poder Executivo da U, E, DF e M;

 Composição: 

Balanço Orçamentário;
Demonstrativos:  
o Execução das Despesas por Função/Subfunção;
o Receita Corrente Líquida;
o Receitas e Despesas Previdenciárias;
o Resultado Nominal;
o Resultado Primário;
o Restos a Pagar por Poder e Órgão;
o Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
o Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;
o Simplificado do RREO.
Último Bimestre: Demonstrativos
o Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;
o Projeção Atuarial do Regime de Previdência;
o Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos; e
o Parcerias Público-Privadas.
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#15 RREO x RGF

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

 demonstrativo fiscal que evidencia se os Poderes/órgãos estão dentro dos LIMITES de despesa com pessoal, de dívida consolidada e
mobiliária, de concessão de garantia e de operações de crédito. Indica, ainda, as medidas corretivas caso esses limites tenham sido
ultrapassados.

 é QUADRIMESTRAL!

 Objetivo: Dar transparência à gestão fiscal do titular do Poder/órgão realizada no período, principalmente por meio da verificação
do cumprimento dos limites.

 emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos (todos descritos no art. 20, LRF).

 Composição: conterá demonstrativos comparativos com os limites de que trata a LRF, dos seguintes montantes: a) despesa total com
pessoal, evidenciando as despesas com ativos, inativos e pensionistas; b) dívida consolidada; c) concessão de garantias e
contragarantias; e d) operações de crédito.

Último quadrimestre, a) do montante da disponibilidade de caixa em 31/12; b) da inscrição em Restos a Pagar [...]; c) do cumprimento do
disposto na LRF, no que se refere à operação de crédito por antecipação de receita [...]
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“Não é inteligência, não é sorte, 
não é destino! As nossas conquistas 

são frutos de muito esforço e 
determinação!” 

~Possati
@profgilmarpossati



Siga-me no Instagram
@profgilmarpossati

OBRIGADO!

Prof. Gilmar Possati



@profcelsonatale

FINANÇAS PÚBLICAS



PLANO DE REVISÃO

Funções do 
Estado

01
Déficit e 

Dívida Pública

02
Tributação

03
Federalismo 

Fiscal

04

1 Objetivos, metas, abrangência e definição. 2 Funções do Estado e financiamento dos
gastos públicos: tributação e equidade. 3 A função do bem-estar; políticas alocativas,
distributivas e de estabilização. 4 Instrumentos e recursos da economia pública (política
fiscal, regulatória e monetária).
5 Tributação: tipos de tributos; progressividade, regressividade e neutralidade.
6 Federalismo fiscal.
13 Conceito de déficit público; financiamento do déficit; sustentabilidade da política
fiscal. 14 Resultado Fiscal do Governo (Necessidade de Financiamento do Setor Público -
NFSP): Resultado Primário e Resultado Nominal.

*7 a 12 e 15: AFO 



EFICIÊNCIA



EFICIÊNCIA DE PARETO

Uma situação econômica é eficiente no sentido de
Pareto se não existir forma de melhorar a situação
de uma pessoa sem piorar a de outra.

Dá para 
melhorar?

Não dá para 
melhorar?

A situação 
atual é 

ineficiente.

A situação 
atual é 

eficiente.



EFICIÊNCIA E JUSTIÇA SOCIAL

Eficiente Socialmente justo



FALHAS DE MERCADO
São causas de ineficiência nos 

mercados.
BENS PÚBLICOS
• Puros ou semipúblicos

EXTERNALIDADES
• Positivas ou Negativas

ASSIMETRIAS DE INFORM.
• Risco moral e Seleção adversa.



(RE)DISTRIBUTIVA ALOCATIVA ESTABILIZADORA

Palavras-chave:
Falhas de Mercado

Palavra-chave:
Renda

Palavras-chave:
Políticas Econômicas

Melhorar a distribuição 
da riqueza gerada na 

economia

Buscar alocação 
(fornecimento) mais 
eficiente dos bens

1. Estabilidade da 
moeda

2. Crescimento
3. Emprego

FUNÇÕES DO ESTADO



SETOR PÚBLICO

Setor Público

Setor Público não-financeiro

Adm. Direta 
e Indireta 

(UEM)

Previd. 
Social 

Pública
Estatais 

não-finan.
Itaipu 

Binacional
Fundos 
Público

Banco 
Central



DÉFICIT | PRIMÁRIO, OPERACIONAL E NOMINAL

Déficit Primário
=

Despesas não 
financeiras

-
Receitas não 
financeiras

Déficit Operacional
=

Déficit Primário
+

Juros reais de 
dívida pública

Déficit 
Nominal

=
Déficit 

Operacional
+

Inflação



CONCEITOS ADICIONAIS

Setor Público 
não financeiro

+
Banco Central

=
Setor Público

Administrações diretas

Administrações indiretas

Sistema público de previdência

Estatais não-financeiras

Itaipu Binacional

Fundos públicos

Governo Geral Administrações diretas

Administrações indiretas

Sistema público de previdência

Fundos públicos

Dívida Bruta
Total de passivos com 

demais setores.

Dívida Líquida
Total de ativos e passivos 

com demais setores.

Ex: a DBGG considera as 
dívidas do governo geral 
junto ao setor privado, ao 
público não financeiro, ao 
BC e ao resto do mundo.



DÉFICIT | PRIMÁRIO, OPERACIONAL E NOMINAL

Déficit Nominal

Déficit Operacional

Déficit Primário Juros reais

Inflação

Déficit Nominal

Déficit Primário Juros Nominais

Juros reais Inflação



PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS | INTRODUÇÃO

Equidade Capacidade Benefício Neutralidade Simplicidade

C O M P L E M E N T A R E S



EQUIDADE | PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS

Tratar de forma igual aos iguais.

Ex: famílias com a mesma renda devem
ser tributadas na mesma medida.

H O R I Z O N T A L

V
E
R
T
I
C
A
L

Tratar de forma diferente aos
diferentes.

Ex: famílias com rendas diferentes
devem ser tributadas de forma
diferente.

Renda anual Alíquota

Até 22.847,76 Isento

22.847,77 a 33.919,80 7,50%

33.919,81 a 45.012,60 15%

45.012,61 a 55.976,16 22,50%

Acima de 55.976,16 27,50%



DIRETOS E INDIRETOS | TIPOS DE IMPOSTOS

CLASSIFICAÇÃO: de acordo com
o que gera o imposto (fato
gerador).DIRETOS INDIRETOS

Renda ou patrimônio Produtos ou serviços
(transações)

Exemplos: IRPF/IRPJ, IPTU,
IPVA, ITR, CSLL*

Exemplos: ICMS, IPI, II, IE, IPI, 
IOF, ITCMD, ITBI, ISS

Princípios relacionados: 
capacidade, equidade

Princípios relacionados: 
neutralidade



AD VALOREM E ESPECÍFICOS | TIPOS DE IMPOSTOS

CLASSIFICAÇÃO: impostos
indiretos conforme forma de
calcular.ESPECÍFICOS AD VALOREM

Cobrado um valor 
específico conforme a 

quantidade.

Cobrado como uma
alíquota (%) sobre

o valor.

Exemplos: R$1,20 por lata de 
refrigerante produzida.

Exemplos: ICMS, IPI, II, IE, IPI, 
IOF, ITCMD, ITBI, ISS

AD REM



REGRESSIVOS, PROPORCIONAIS E REGRESSIVOS
TIPOS DE IMPOSTOS Classificação conforme o grau de

incidência em relação à renda do
indivíduo.

PROGRESSIVOS REGRESSIVO

Quanto maior a
renda, maior

a alíquota (%)

PROPORCIONAL

Incide de forma
proporcional

à renda.

Quanto maior a
renda, menor a

alíquota.

Exemplos: IPVA 
automóveis e IPTU 

residencial.

Exemplos:  indiretosExemplo: IRPF

Pró: distribuição de renda
Contra: desincentivo

Pró: simplicidade
Contra: concentração de renda



FEDERALISMO FISCAL | CONCEITO

O Federalismo (ou Pacto Federativo) é uma técnica administrativa
que possibilita o exercício do poder em grandes territórios.

Estabelecimento de 
governos de âmbitos 

regional e local.

Estados
Munícipios

Distritos
Províncias

Definição de 
atribuições 

(repartição de 
competências)

F I S C A L

Legislar
Executar

Julgar

+
=

o poder de “gastar” e 
o poder de 
“arrecadar”



MOTIVOS | FEDERALISMO FISCAL

CONCORRÊNCIA
ENTRE GOVERNOS LOCAIS

COOPERAÇÃO ENTRE 
OS NÍVEIS

EXPLICITAÇÃO DE 
EXTERNALIDADES

TRÊS ABORDAGENS

MODELO DE 
TIEBOUT

MODELO DE 
OATES

MODELO DE 
GORDON



CONCORRÊNCIA ENTRE GOVERNOS LOCAIS

Cidadãos não revelam sua 
preferência por bens públicos 

pelo sistema de preços

PROBLEMAS

Bens públicos são não rivais e 
não exclusivos, levando ao 

problema do carona.

MODELO DE TIEBOUT

DESINELÂNDIA

RAVARDE DO 
SUL

MOPAZ

N.S DO 
VIGOR

LAZER SEGURANÇA

SAÚDEEDUCAÇÃO

!

MOBILIDADE DAS 
PESSOAS

COMPETIÇÃO 
HORIZONTAL

VOTO COM OS PÉS



COOPERAÇÃO ENTRE NÍVEIS | MODELO DE OATES

GOVERNO CENTRALIZADO GOVERNO DESCENTRALIZADO

Vantagens Vantagens

Desvantagens Desvantagens

provisão de bens públicos de 
impacto geral tende a ser mais 

eficiente se for feita por governos 
centrais.

• provável insensibilidade à 
diversidade de demandas.

• menor fiscalização social.

participação e 
fiscalização nas decisões 

do governo local.

• dificuldades de implementar 
políticas macroeconômicas.

• inviabilidade de obras de grande 
escala.

FEDERALISMO FISCAL



RECEITAS E ARRECADAÇÃO | CRITÉRIOS

F A C I L I D A D E  D E
E X P O R T A Ç Ã O
D O  T R I B U T O

M O B I L I D A D E  D A
B A S E  T R I B U T Á R I A

E C O N O M I A  D E  E S C A L A
N A  A D M I N I S T R A Ç Ã O

A L O C A Ç Ã O  E F I C I E N T E
D E  R E C U R S O S
E C O N Ô M I C O S

A S S O C I A Ç Ã O  E N T R E
P A G A M E N T O  E
B E N E F Í C I O

V I A B I L I D A D E
A D M I N I S T R A T I V A
P A R A  C O B R A N Ç A



RESPONSABILIDADE POR GASTOS
Cada bem público deve ser provido pelo nível de governo que represente de 
forma mais próxima a área geográfica que se beneficia daquele bem.

I N T E R E S S E  N A C I O N A L

segurança nacional, controle 
da inflação, política monetária, 

relações internacionais

I N T E R E S S E  L O C A L

iluminação pública, 
pavimentação, coleta de lixo, 

transporte público

G O V E R N O  C E N T R A L G O V E R N O  L O C A L

▶ Economias de escala;
▶ Heterogeneidade das preferências locais;
▶ Externalidades envolvidas;
▶ Capacidade financeira de cada nível de governo.



DESEQUILÍBRIOS

Tributos viáveis 
para o governo 

local
Serviços públicos 
descentralizáveis

SP
RJ

SC

DF

MG

A R R E C A D A Ç Ã O  P O R  
E S T A D O
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AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS EX ANTE
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Avaliação de PP Ex Ante



Avaliação de PP Ex Ante



Quando executar a análise ex-ante?

• instituição de política pública que não faça parte da 
programação governamental vigente ou agregação e 
desagregação de políticas públicas já existentes, não 
tendo recebido dotação orçamentária anteriormente.

Criação de política 
pública

• ação que acarrete o aumento no valor da programação 
orçamentária da renúncia de receitas e de benefícios 
de natureza financeira e creditícia para ampliar política 
pública já existente.

Expansão de 
política pública

• alteração no desenho de política pública já existente na 
programação governamental em execução, podendo ou 
não ocasionar aumento orçamentário.

Aperfeiçoamento 
de política pública



Diagnóstico do problema





Árvore do Problema
• A tempestade de ideias costuma gerar um número razoavelmente grande de possíveis

causas, que devem depois ser validadas.
• Naturalmente, podem existir muitas causas para um determinado problema, mas muitas dessas

terão associação fraca ou muito indireta com a política que está sendo proposta.
• A validação das causas principais pode ser desenvolvida com a elaboração de uma árvore de

problema.
• Essa árvore é elaborada pelo formulador da política, contendo:
 o problema central a ser atacado;
 as causas potenciais e o relacionamento entre elas; e
 as consequências.



Árvore do Problema



Desenho da Política



Objetivo



Público Alvo



Público Alvo



Cobertura da política

• A cobertura indica o percentual da população potencial, elegível e priorizada que efetivamente
será atendida em um período específico.

• Qual será o percentual de pessoas atendidas de cada um desses grupos em um ano
específico?

• A proporção de indivíduos efetivamente atendidos em cada grupo de população determina o nível
específico de cobertura esperado.



Seleção dos beneficiários



Meios e Instrumentos



Modelo Lógico



Modelo Lógico

• Cada componente do modelo é logicamente conectado ao seguinte.
• Não existe atividade se os insumos não foram previstos e disponibilizados.
• Não existe produto se insumos e atividades não foram plenamente realizados.
• Não há resultado sem produto, nem impacto sem resultados que persistem ao longo

de um tempo de maturação.



Modelo Lógico
Composição Descrição

Insumos
Recursos necessários para a execução, sejam financeiros, físicos (equipamentos, materiais,
instalações), humanos (número, tipo, qualificação) ou outros.

Atividades

São as ações e os serviços realizados na política. Podem ser:

Atividades diretas, aquelas que recaem sobre os beneficiários da política em si (treinamentos,
distribuições de renda etc.); e

Atividades indiretas, aquelas necessárias para garantir a realização da política (treinamento de
funcionários, tarefas de gerenciamento, provisão de instalações etc.).

Produtos
São os frutos diretos e quantificáveis das atividades da política. Por exemplo: do número de
beneficiários servidos, de casas construídas, de vacinas aplicadas, dentre outros.



Modelo Lógico

Composição Descrição

Resultados
São mudanças observadas no curto prazo sobre indivíduos, grupos ou instituições, como
resultado da intervenção realizada. Ex: alunos formados, taxa percentual de população atendida
etc.

Impactos

São mudanças de mais longo prazo promovidas sobre o aspecto ou a perspectiva futura de seus
beneficiários.

Trata-se, grosso modo, “dos resultados dos resultados” de uma política, ou seja, das
consequências geradas em um momento mais distante a partir dos resultados diretamente
atribuídos a uma intervenção.

Ex: aumento de bem-estar da população, melhoria na mortalidade infantil etc.



Indicadores

• Indicadores são dados que possibilitam desde acompanhar o andamento até medir o cumprimento
dos objetivos de uma política.

• É importante que se estabeleçam indicadores suficientes para a verificação de todos os níveis de
objetivos do programa.

• O modelo SMART auxilia no processo de escolha de indicadores, cujas propriedades desejáveis são
as de serem:



Indicadores SMART

Elemento Descrição

específicos
(specific)

Indicadores devem refletir informações simples e facilmente comunicáveis, objetivando um aspecto
específico a ser submetido a mudanças pela intervenção

mensuráveis
(measurable)

Indicadores qualitativos e quantitativos devem ser mensuráveis, possibilitando aferir se os resultados
propostos foram alcançados ou não;

atribuíveis
(achievable)

a meta estabelecida por um indicador deve ser alcançável e realista em relação ao contexto em que
se insere a intervenção;

relevantes
(relevant)

indicadores devem refletir informações relacionadas aos componentes que medem; e

temporalmente
regulares (time)

indicadores devem explicitar a periodicidade com que precisarão ser medidos para que possam ser
úteis à medição de resultados.



Indicadores de eficácia, eficiência 
e efetividade

• Seguindo o modelo lógico, é possível construir indicadores de eficácia, eficiência e efetividade.
• Os indicadores de eficiência dizem em que medida os recursos utilizados para gerar um produto

estão sendo otimizados ou desperdiçados, seja por falha nos insumos seja nos processos.
• Os indicadores de eficácia demonstram se os produtos foram entregues no prazo fixado.
• Os de efetividade, por sua vez, são os que dizem se os resultados mais importantes da política

estão acontecendo, e em que prazo.



Indicadores de eficácia, eficiência 
e efetividade



CONSELHO DE MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS - CMAP (DECRETO Nº

9.834/2019).

Prof. Rodrigo Rennó
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Avaliação de PP Ex Post



Avaliação de PP Ex Post



Avaliação de PP Ex Post



Avaliação de PP Ex Post



Linhas de Avaliação de PP



Linhas de Avaliação de PP



Linhas de Avaliação de PP
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