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1. INTRODUÇÃO 

Na concretização da sua missão e atribuições, definidas na sua Lei Orgânica
1
, a Inspeção-

Geral das Atividades em Saúde (IGAS) realiza auditorias aos serviços, estabelecimentos e 

organismos integrados no Ministério da Saúde (MS), visando, nos termos do seu 

Regulamento da Atividade Inspetiva
2
, a “análise e a conformidade de procedimentos, regras, 

normas, princípios, ou objetivos de execução ou de funcionamento, de determinadas 

entidades, serviços ou atividades.” 

O presente Manual visa ser uma ferramenta para o desenvolvimento das auditorias públicas, a 

realizar no âmbito da atividade inspetiva da IGAS, sistematizando as práticas e etapas 

comummente aceites nesse contexto, apresentando-se como modelo que estabelece as linhas 

de orientação, no desenvolvimento deste tipo de ações. 

Como tal, tem como destinatários exclusivos os inspetores da IGAS, pelo que, as orientações 

aqui definidas não têm valor jurídico e não conferem a terceiros quaisquer direitos ou 

interesses legalmente protegidos. 

Por isso se assume a necessidade de permanente atualização e desenvolvimento deste Manual, 

através de revisões periódicas que tenham em conta a evolução da atividade da IGAS e a 

atualização de técnicas a utilizar em contexto de auditoria pública. 

  

                                                 
1
 Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de fevereiro, publicado no DR I Série, n.º 31, de 13 de fevereiro 

2
 Despacho n.º 10715-B/2015, publicado no DR, 2.ª Série, n.º 188, de 25 de setembro 
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2. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA AUDITORIA PÚBLICA 

A maior parte da bibliografia de referência remete para uma definição abrangente de 

auditoria, sendo as múltiplas fórmulas apresentadas, condicionadas pela finalidade específica 

do tipo de auditoria em questão. Todavia é possível afirmar que a auditoria, quer a realizada 

no contexto do setor público quer no do privado, é uma atividade de avaliação realizada 

numa entidade, que tem como objetivo habilitar o auditor a expressar uma opinião escrita e 

explícita sobre o tema auditado, recorrendo para isso a um conjunto de técnicas próprias. 

No contexto específico do setor público (cf. ISSAI 100
3
: 18), a auditoria é entendida como 

um processo sistemático de obter e avaliar objetivamente evidências, com vista a determinar 

se a informação ou as condições reais de um dado objeto (leia-se, de auditoria) estão de 

acordo com os critérios estabelecidos, normalmente, os mesmos utilizados pelo auditor para 

avaliar o objeto em questão; e, também, para fornecer informações e avaliações independentes 

e objetivas aos órgãos legislativos e de controlo (interno e externo) acerca da gestão e do 

desempenho de políticas, programas e operações governamentais. 

Constituindo a IGAS um organismo de controlo interno, cuja missão se prende com a 

realização de ações de natureza inspetiva destinadas à prevenção e deteção da corrupção e da 

fraude no setor da saúde, a sua atuação ao nível da auditoria implica incorporar e adaptar os 

princípios comummente aceites em auditoria pública (externa e, em particular, interna), e que 

constituem as suas fontes de referência, designadamente os adotados pelas seguintes 

entidades: 

 INTOSAI - Organização Internacional das Instituições Superiores de Controlo, 

que estabeleceu um conjunto de normas e princípios vocacionados para a auditoria de 

entidades públicas, documentados nas Internacional Standards of Supreme Audit 

Institutions (ISSAI); e  

 CCSCIAFE - Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da 

Administração Financeira do Estado - enquanto fonte de referência mais direta, 

                                                 
3
 ISSAI 100 – Fundamental Principles of Public Sector Auditing 
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relevando o conjunto de termos de referência das áreas, temas e controlos 

estabelecidos no âmbito deste órgão. 

Os princípios gerais de auditoria da IGAS encontram-se, portanto, estabelecidos nestas fontes 

e, também, nos Valores associados à Missão da IGAS. Abaixo, enumeram-se, de forma 

concatenada, os princípios de auditoria acolhidos pela IGAS. 

 

Figura 1 – Princípios de auditoria na IGAS 

 

 

 

Fonte: ISSAI n.º 100 - Princípios Fundamentais de Auditoria no Setor Público e Plano de Atividades da 

IGAS 2015 

 

À atividade da IGAS e em matéria de auditoria encontra-se associada, quer a função de 

controlo sucessivo e sistemático da gestão das entidades para as quais tem competências de 

intervenção, quer a participação no Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da 

Administração Financeira do Estado (CCSCIAFE
4
), enquanto órgão de controlo interno da 

Administração Pública Portuguesa), donde resulta a necessidade de, nesta tipologia de ação, 

apreciar o Sistema de Controlo Interno (SCI), ou parte dele, na entidade auditada. 

                                                 
4
 DL nº 166/98, de 25 de junho, que Institui o sistema de controlo interno da administração financeira do Estado, e 

Decreto Regulamentar nº 27/99, de 12 de novembro, que estabelece a sua disciplina operativa 
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Realce-se, no primeiro caso, que é inerente à própria atividade pública a instituição de 

controlos: estoutros não constituem uma finalidade em si mesma, mas parte imprescindível e 

um mecanismo regulador que deve sinalizar, oportunamente, os desvios às normas e as 

infrações aos princípios que vinculam, em regra, toda a atividade pública, mormente de 

legalidade, rentabilidade, utilidade e racionalidade das operações.  

Assim sendo, adentro do quadro de princípios e valores acima descrito, as auditorias da IGAS 

têm, em regra, uma natureza preventiva e pedagógica, característica marcante para as 

diferenciar das demais tipologias de ação realizadas pela IGAS, podendo centrar-se na 

apreciação de objetivos de execução ou de funcionamento das entidades e serviços, ou de 

determinadas atividades desenvolvidas
5
; objetivamente, a distinção resulta, pelo menos, da 

forma de elaborar o planeamento, dos pressupostos e conteúdos respetivos e do resultado da 

ação, com a elaboração de recomendações. 

As inspeções têm uma natureza bastante distinta das auditorias uma vez que, se com estas 

partilham algumas semelhanças, sobretudo quando incluem a avaliação da conformidade legal 

e procedimental de determinada atividade (auditorias de conformidade), delas diferem, 

quando visam apurar a legalidade e a legitimidade de atos e factos específicos praticados, 

como é o caso, por exemplo, do apuramento de denúncias. As inspeções são, é certo, um 

controlo ou uma verificação de algo face ao cumprimento ou não de determinada regra ou 

regras, nomeadamente, jurídicas, mas delas podem resultar, diretamente, mais do que meras 

recomendações como sejam, por exemplo, obrigações de reposição da legalidade. 

 

3. TIPOS DE AUDITORIA 

Os tipos de auditorias realizadas na IGAS decorrem do seu Regulamento da Atividade que, 

com as devidas adaptações resultantes da natureza da IGAS, incorpora a estrutura conceptual 

ínsita nas ISSAI (cf. http://www.issai.org/).  

                                                 
5
 Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS, Despacho n.º 10715-B/2015, de 25 de setembro  

http://www.issai.org/
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Nesta estrutura são disponibilizados os princípios fundamentais das auditorias públicas 

(ISSAI 100 - Fundamental Principles of Public Sector Auditing) e especificados três tipos de 

auditoria, designadamente: 

 Auditoria Financeira - ISSAI 200 - Fundamental Principles of Financial Auditing;  

 Auditoria de Desempenho - ISSAI 300 - Fundamental Principles of Performance 

Auditing; 

 Auditoria de Conformidade - ISSAI 400 - Fundamental Principles of Compliance 

Auditing. 

 Aquela estrutura prevê, ainda, a possibilidade de se realizarem auditorias ou outros 

trabalhos sobre qualquer tema de relevância para as responsabilidades de gestores e 

responsáveis pela governança e sobre o apropriado uso de recursos públicos. Estes 

outros trabalhos podem ter por objeto os descritos na ISSAI 100
6
:23, in fine. 

 

Assim, a IGAS, enquanto entidade de controlo (interno), pode nos termos do seu 

Regulamento realizar auditorias financeiras e de desempenho. E pode, ainda, realizar 

auditorias especificamente destinadas à aferição dos níveis técnicos de atuação em todos os 

domínios do funcionamento dos serviços, situação que poderá consubstanciar uma auditoria 

combinada (e.g. de desempenho e de conformidade) e que é enquadrável na disposição ISSAI 

100:23.  

O Regulamento que se vem citando prevê, ainda, a realização do acompanhamento das 

recomendações efetuadas em sede de auditoria e que, nos termos dos princípios e normas de 

auditoria geralmente aceites, faz parte integrante do processo da própria auditoria, que não 

finda com a publicação do relatório de auditoria.  

Igualmente se prevê a realização de um tipo específico de auditoria, as auditorias de 

seguimento, para efetuar o seguimento da aplicação das recomendações: este seguimento
7
 é 

um processo através do qual os auditores internos avaliam a adequação, eficácia e 

                                                 
6
 ISSAI 100 – Fundamental Principles of Public Sector Auditing 

7
De acordo com o recomendado pelo Institute of Internal Auditors, nomeadamente na Prática 

Recomendada 2500.A1-1, n.º 2 
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oportunidade das ações tomadas pela gestão relativamente às observações e recomendações 

reportadas em ações anteriores, incluindo a verificação da assunção, por parte da gestão, do 

risco de não ter tomado as devidas medidas corretivas e dos impactos da sua implementação 

ou não implementação.  

 

Figura 2 – Tipos de auditoria na IGAS por referencial Internacional 

Referência 

ISSAI 

Referência 

IGAS 

Definição 

ISSAI 

200 

Auditorias 

Financeiras 

Visam determinar se a informação financeira de uma entidade é 

apresentada conforme o referencial aplicável e o quadro regulamentar 

em vigor. 

 

ISSAI 

300 

Auditorias ao 

Desempenho 

Visam examinar de forma independente, objetiva e fiável se as 

entidades, sistemas, operações, programas das atividades ou das 

organizações do sector público funcionam em conformidade com os 

princípios da economia, da eficiência e da eficácia e se são possíveis 

melhorias.  

ISSAI 

100 

Auditorias 

Técnicas 

Visam aferir os níveis técnicos de atuação, podendo incluir a apreciação 

específica de uma determinada realidade ou tema, e combinar aspetos 

financeiros, operacionais e/ou de conformidade.  

IIA 

Practice 

Advisory 

2500.A1 

Auditorias de 

Seguimento 

Visam avaliar a adequação, eficácia e oportunidade das ações 

tomadas pela gestão relativamente às observações e 

recomendações reportadas em ações anteriores e apurar os seus 

impactos. 
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4. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

Os procedimentos de auditoria correspondem às tarefas que se executam com vista à obtenção 

da evidência necessária para a emissão da mencionada opinião sobre um dado objeto, ou seja, 

área ou tema. 

Estas tarefas podem variar de auditoria para auditoria, ajustando-se às circunstâncias 

específicas, sendo que, a apreciação efetuada ao sistema de controlo interno da organização - 

fase inicial do próprio processo de auditoria – fornece, além da avaliação do risco inerente à 

própria entidade ou operação auditadas e do risco de controlo propriamente dito, uma 

orientação determinante da profundidade e incidência das técnicas e testes substantivos a 

aplicar.  

Caso os resultados da avaliação do risco inerente à entidade ou operação, e dos testes 

aplicados aos controlos a apreciar, evidenciem a existência de um risco superior ao avaliado 

preliminarmente, os auditores necessitam de rever a estratégia de auditoria adotada, 

nomeadamente quanto à natureza, calendarização e extensão dos procedimentos substantivos 

a executar uma vez que, neste caso, serão mais extensivos.   

Os procedimentos de auditoria devem permitir obter evidências suficientes e apropriadas:  

 a suficiência corresponde à quantidade da evidência, influenciada pela materialidade, 

pelo risco avaliado e pelo grau de confiança planeado;  

 a evidência é apropriada se for pertinente e fiável tendo em vista suportar o juízo e 

conclusões de auditoria. 

Da utilização destas técnicas e testes pode resultar a identificação de fraude, erros ou falhas 

no controlo interno.  

 

4.1. TÉCNICAS 

A seleção e aplicação de técnicas permitem reunir informações relacionadas com o cumprimento 

dos objetivos gerais da auditoria. Em cada ação de auditoria selecionam-se as técnicas que se 

consideram suficientes, adequadas e relevantes, sendo  as mais comuns, as que se apresentam: 
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Figura 3 – Técnicas de auditoria 

Identificação Descrição 

Inquirição 

Questionar, formal ou informalmente, os interlocutores qualificados da 

entidade auditada, para a obtenção de dados. Tratando-se de uma inquirição 

formal, utiliza-se a técnica de entrevista estruturada, definida em sede de 

planeamento da ação. 

Análise 

documental  
Corresponde ao exame de processos, atos e outros documentos avulsos. 

Conferência 

de cálculos  

Confirmação de cálculos aritméticos dos documentos e registos 

contabilísticos, pelo seu cotejo com documentos correlacionados. 

Observação 

de atividades 

e condições 

Observação do desempenho de tarefas com a finalidade de revelar erros, 

fragilidades ou deficiências que de outra forma seriam de difícil constatação.  

Pressupõe: i) a identificação da atividade específica a ser observada 

(circuito); ii) a observação da sua execução iii) a comparação com o 

comportamento/atitude padrão, iv) avaliação e conclusão. 

Inspeção 

física  

Exame utilizado para testar a efetividade dos controlos, relativos à 

segurança de quantidades físicas ou qualidade de bens, onde a evidência 

recolhida corresponde a itens tangíveis. (v.g contagens de artigos). 

Confirmação 

de 

informações 

Confronto de informações obtidas de fontes distintas, independentes e 

autónomas dentro da organização, procurando a consistência entre diferentes 

evidências. Confirma-se a fiabilidade das informações prestadas internamente 

através de fonte distinta da origem dos dados. 

Exame de 

registos  

Verificação de registos presentes em controlos regulamentares (v.g. relatórios 

sistematizados, mapas elaborados de forma manual ou por sistemas 

informatizados). Esta técnica pressupõe o exame desses registos em todas as 

suas formas, digitais ou físicas.  
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Identificação Descrição 

Corte das 

Operações  

“Cut-Off”  

Corte interruptivo das operações ou transações para, de forma parcelar, 

apurar o andamento de um procedimento, apresentando como que uma 

“fotografia” do controlo-chave de um processo. 

 

 

4.2. TESTES 

A seleção e aplicação de testes permite reunir informações relacionadas com o cumprimento dos 

objetivos específicos da ação. Consubstanciam-se em análises sistematizadas a um elemento 

previamente selecionado, tipificadas da seguinte forma: 

 

Figura 4 – Testes de auditoria 

Identificação Descrição 

Testes de 

conformidade 

(ou controlo) 

Destinam-se a confirmar se os procedimentos e medidas de controlo 

interno são adequados e se o seu funcionamento, durante o período 

observado, é regular; caso se detete alguma insuficiência, efetuam-se 

verificações suplementares para avaliar de forma mais precisa a 

dimensão e o alcance das deficiências detetadas (v.g testes substantivos). 

Testes de 

procedimento 

(ou percurso) 

Tem como objetivo verificar e confirmar se a descrição de circuitos do 

sistema de controlo interno, percecionada pelo inspetor com base na 

informação dada pela organização, está correta. Implica selecionar uma 

operação de cada tipo e acompanhar o seu percurso em todo o sistema de 

controlo. 

Testes 

substantivos  

Destinam-se a confirmar a validade, razoabilidade e exatidão de 

operações que têm uma expressão financeira. Podem ser realizados como 

complemento aos testes de conformidade. 
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Ainda que os diferentes testes sejam distintos quanto aos seus fins, o resultado de cada um 

deles contribui para o propósito do outro. De igual forma, o cruzamento dos resultados da 

aplicação destes testes com outras fontes e técnicas incorporadas no trabalho de auditoria 

(triangulação), proporcionam uma validação que permite confirmar ou infirmar a perceção da 

realidade formada pelo auditor no início da auditoria, aquando do seu planeamento e análise 

de risco. 

Os testes de auditoria são adaptáveis em função do objeto e objetivos da ação. A aplicação 

destes testes é documentada em papéis de trabalho, devendo os seus resultados ser discutidos 

com a entidade auditada. 

 

4.3. AMOSTRAGEM 

Não sendo possível verificar a totalidade dos factos ocorridos numa organização, o recurso à 

amostragem apresenta-se como a forma mais eficiente de agir. A amostragem corresponde à 

seleção de parte (amostra) de um universo (população) para que, usando as características 

dessa amostra, se possam retirar conclusões sobre esse mesmo universo – extrapolam-se, 

portanto, os resultados observados na amostra para o próprio universo que se pretende avaliar 

e donde aqueloutra foi retirada.  

Salvaguardando a questão da representatividade, pode afirmar-se que a amostragem é um 

processo de trabalho de auditoria mais eficiente do que a análise integral da população objeto 

de teste, uma vez que, permite obter conclusões válidas com uma menor utilização de 

recursos. 

Em contexto de auditoria, o objetivo da amostragem é o de selecionar as operações
8
 que 

serão auditadas com recurso à realização de testes substantivos. 

Na construção da amostragem devem ser seguidas, quando possível e aplicável, as orientações 

internacionais de referência vertidas na  ISA 530 e ISSAI 1530 - Amostragem em auditoria. 

                                                 
8
 Os elementos aqui designados por operações da amostra podem compreender documentos de despesa, contratos 

em vigor, registos de procedimentos do período de referência da auditoria, operações de realização de despesa 

e/ou de cobrança de receita, mas também as operações de gestão de listas de espera, ações tomadas na sequência 

da emissão de orientações da Tutela, e outras 
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O método de amostragem engloba dois elementos: a conceção da amostra
9
 e o procedimento 

de projeção
10

. Ambos os elementos fornecem, em conjunto, a estrutura para calcular a 

dimensão da amostra. 

A figura abaixo apresenta de forma sumária os métodos de amostragem mais utilizados em 

auditoria. 

 

Figura 5 – Métodos de amostragem em contexto de auditoria 

 

 

A primeira distinção entre métodos de amostragem é a que separa os de natureza estatística 

dos demais.  

A amostragem estatística, com recurso ou não a ferramentas e softwares de seleção, 

significa qualquer abordagem à amostragem que tenha as seguintes características: 

 Seleção aleatória de uma amostra;  

                                                 
9
 Por exemplo, utilização, de probabilidade igual ou probabilidade proporcional à dimensão 

10
 Por exemplo, a estimativa  

Amostragem 

Estatística

Igual 
probabilidade

Amostragem 
aleatória 
simples

Cálculo das 
diferenças

Probabilidade 
proporcional à 

dimensão

Unidades 
Monetárias

Não-estatística

Seleção 
aleatória

Igual 
probabilidade

Probabilidade 
proporcional à 

dimensão
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 Uso da teoria das probabilidades para avaliar os resultados da amostra, incluindo a 

medida do risco de amostragem. 

Na amostragem estatística, a principal distinção entre os métodos existentes baseia-se nas 

probabilidades de um elemento da população ser escolhido ou selecionado: por um lado, 

identificam-se os métodos em que essa probabilidade de seleção é igual (e.g. método de 

amostragem aleatória simples)
11

, i.e. em que todos os elementos da população têm a mesma 

probabilidade de pertencer à amostra
12

; por outro lado, identificam-se os métodos em que essa 

probabilidade é proporcional ao tamanho ou significado que o elemento assume na população 

(o método de amostragem mais conhecido é, neste caso, o da unidade monetária). 

Uma abordagem de amostragem que não tenha as características acima enunciadas, como 

quando é definida tendo por base o juízo profissional do inspetor, considera-se não-

estatística. 

 

Independentemente do método de amostragem específico selecionado, a auditoria com 

recurso à amostragem deve seguir uma estrutura comum básica, a saber: 

 Definição dos objetivos dos testes substantivos; 

 Definição da população e da unidade de amostragem; 

 Definição dos parâmetros de população, o que inclui a definição do erro tolerável (e.g. 

2% da despesa), do erro antecipado (o erro esperado pelo auditor), do nível de 

confiança e, geralmente, uma medida da variabilidade da população; 

 Cálculo do tamanho da amostra, de acordo com o método de amostragem utilizado, 

sendo que as fórmulas específicas para a determinação do tamanho da amostra variam 

com o método de amostragem escolhido
13

. Não obstante o método escolhido, o 

tamanho da amostra dependerá sempre de três parâmetros:  

o nível de confiança (quanto maior for o nível de confiança, maior será o 

tamanho da amostra);  

                                                 
11

 As duas técnicas mais utilizadas para escolher uma amostra aleatória simples são a «técnica da lotaria» e a 

«técnica dos números aleatórios». 
12

 Outro exemplo é o método da estimativa da diferença. 
13

 Cf. ISSAI 1530. 
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o variabilidade da população (quanto maior for a variabilidade da população, 

maior será o tamanho da amostra);  

o nível de precisão
14

 planeado/definido pelo auditor; 

 Seleção da amostra e execução da auditoria; 

 Projeção dos resultados. 

 

A escolha de um método de amostragem específico refinará a estrutura arquétipa acima 

descrita de forma genérica. Os testes substantivos devem ser realizados em amostra, cujo 

tamanho dependerá do nível de confiança estabelecido e que é, por sua vez, determinado pelo 

nível de garantia
15

 obtido a partir da análise ao sistema de controlo interno da entidade, da 

operação, ou de outro objeto a auditar.  

Tal significa que devem estabelecer-se, previamente, os critérios a utilizar para avaliar os 

sistemas de controlo interno, com vista a determinar em que medida se pode confiar nos 

sistemas de gestão e de controlo da entidade auditada. Estes critérios devem incluir uma 

avaliação quantificada dos elementos-chave dos sistemas.  

No setor público e de acordo com a ISA 530, os auditores podem estabelecer diferentes 

critérios de seleção de uma amostra, na medida em que usam, frequentemente, a amostra para 

testar, em simultâneo, a eficácia do sistema de controlo interno e a conformidade (legalidade) 

das operações auditadas.  

De acordo com este standard, a seleção da amostra nas auditorias das IGAS assume-se, em 

regra, como não-estatística.  

 

 

                                                 
14

 A precisão é a diferença entre o erro tolerável – e.g. 2% da despesa, por exemplo - e o erro antecipado pelo 

auditor 
15

 Podem-se estabelecer, por exemplo, quatros níveis de garantia:  

- Funciona bem: não são necessárias melhorias ou são apenas necessárias ligeiras melhorias; 

- Funciona, mas é necessário introduzir algumas melhorias; 

- Funciona parcialmente, pelo que se afigura necessário introduzir melhorias substanciais no sistema (de 

controlo interno);  

- Não funciona (ou é inexistente). 
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4.4. RISCO 

Em auditoria, a expressão “risco” pode ser endereçada em várias dimensões: 

 No contexto específico da auditoria financeira, corresponde ao risco de o auditor 

expressar uma opinião de auditoria inapropriada, quando as demonstrações financeiras 

estão materialmente distorcidas. Nestas auditorias, o risco da auditoria é uma função 

do risco de distorção material, o qual engloba dois riscos: o risco inerente e o risco de 

controlo. E, engloba ainda o risco de deteção, i.e. o risco de que os procedimentos 

executados pelo auditor não detetem uma distorção que existe e que pode ser material, 

quer individualmente quer quando agregada a outras distorções. 

 No âmbito da ação de auditoria de desempenho ou de conformidade, o risco é 

igualmente entendido como a possibilidade de as constatações, conclusões e 

recomendações serem inapropriadas ou incompletas, porque as evidências são-no 

também, ou porque o próprio processo de auditoria é inadequado ou, ainda, porque há 

intenção da parte auditada de omitir ou manipular, intencionalmente ou não, a 

informação. 

Há, porém, a necessidade de apreciar o risco de forma estratégica e operacional, desde logo 

em sede de planeamento.  

Ora, atentando na natureza da intervenção da IGAS, essa apreciação ou análise deve socorrer-

se da Matriz e do Mapa de Risco temáticos para a área da Saúde, em uso na IGAS, com a 

função de expressar o risco das entidades sob seu controlo nas áreas e temas de intervenção 

identificados. Para a elaboração dos indicadores de avaliação do risco de uma entidade, 

quanto a um determinado objeto ou tema, é possível recorrer a critérios de agregação de 

informação, de natureza financeira
16

 ou não financeira
17

.  

 

                                                 
16

 No caso de informação financeira, poderão ser utilizados, entre outros, indicadores como o grau de fiabilidade 

da previsão orçamental - a comparação das receitas e despesas efetivamente arrecadadas e pagas com o 

orçamento originalmente aprovado, o grau de variação da composição da despesa por programa ou classificação 

funcional, a despesa realizada por conta de dotação provisional para fazer face a despesas imprevisíveis e 

inadiáveis, o prazo médio de pagamento a fornecedores, as despesas em atraso, e/ou outros. 
17

 No caso de informação não financeira, poderão ser utilizados, entre outros, indicadores como a existência de 

relatórios de auditoria de anos anteriores revelando situações que merecem atenção, denúncias, riscos de fraude 

financeira identificados, e/ou outros. 
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5. FASES DA AUDITORIA 

Uma ação de auditoria
18

 compreende sempre, genericamente, o planeamento da ação, a sua 

execução e uma fase final relativa à decisão. Nos termos do regulamento da atividade 

inspetiva da IGAS, as ações de auditoria assumem a forma de Processos de Auditoria (AUD).  

Um processo de auditoria
19

 desenvolve-se da seguinte forma:  

1. O processo inicia-se com uma Ordem de Serviço que especifica, entre outros elementos, o 

âmbito, o objeto da ação, os elementos da equipa e o prazo de conclusão.  

2. Segue-se: 

a. A fase de planificação, durante a qual se clarificam os objetivos, a temática a auditar, a 

caracterização da entidade, os métodos e técnicas a utilizar, a quantificação dos 

recursos, os custos e a respetiva calendarização. 

b. A fase da instrução, com a realização das diligências de recolha de elementos com 

vista à execução da acção; 

c. A fase do contraditório, após a execução da ação e uma vez elaborado o projeto de 

relatório, para assegurar a efetiva participação dos visados no procedimento, 

possibilitando que se pronunciem; 

3. Após a realização de eventuais diligências complementares, oficiosamente ou por impulso 

das entidades visadas no âmbito do exercício do direito do contraditório, é elaborado um 

relatório final, contendo os resultados apurados, as conclusões, as recomendações 

aplicáveis e os respetivos prazos para o seu cumprimento. 

4. O relatório final é submetido ao(s) parecer(es) hierárquico(s) necessários e à decisão do 

Inspetor-Geral.  

5. Após a comunicação do relatório final inicia-se uma fase, obrigatória na ação, de 

monitorização da implementação das recomendações e das medidas corretivas.  

6. Realizada a monitorização da implementação das recomendações e das medidas corretivas 

é elaborada uma informação sobre o grau de cumprimento daquelas, de acordo com os 

prazos fixados, a qual é submetida ao(s) parecer(es) hierárquico(s) necessários e à decisão 

do Inspetor-Geral.  

                                                 
18

 A este propósito consultar o Léxico Operativo da IGAS 
19

 Idem 
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Figura 6 – Fases do processo de auditoria 

  

5.1. PLANEAMENTO 

No planeamento da ação são estabelecidos os termos da auditoria, obtido o entendimento 

acerca do(s) objeto(s) a auditar.  

A preparação de uma ação de auditoria pode implicar um estudo prévio à planificação dos 

processos que a integrarem. Na IGAS, esta preparação assume a forma de um processo de 

esclarecimento - ação inspetiva preparatória (ESC-AIP) - quando esteja em causa uma nova 

metodologia, tema, abordagem de um determinado objeto, ou critérios de seleção de entidades 

a auditar. Esta preparação inclui o estudo e a análise do objeto de auditoria e dos seus 

objetivos específicos, a definição de critérios para seleção de entidades a auditar, a matriz e os 

critérios de avaliação do risco do tema em questão.  

Início
• Ordem de serviço, registos iniciais e distribuição

• Estudo prévio e planificação da ação

Desenvolvimento
• Reunião de abertura

• Trabalho de campo e elaboração do projeto de relatório

Contraditório • Fase de exercício do direito de pronúncia da entidade

Relato final • Elaboração do relatório final

Decisão • Pareceres hierárquicos e decisão final

Acompanhamento
• Monitorização da implementação das recomendações e 

informação final sobre o grau de cumprimento  

Conclusão
• Determinação de remessa ao arquivo e demais diligências 

administrativas
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No planeamento da auditoria procura-se definir de forma pormenorizada a natureza, o 

calendário e a extensão dos testes. A sua extensão é variável em função de aspetos como: 

 a dimensão do universo a auditar,  

 a complexidade da área, o tema e o objeto da auditoria;  

 os conhecimentos e competências que o inspetor auditor tem sobre a atividade da(s) 

entidade(s) e o seu grau de envolvência no objeto de auditoria e seus objetivos. 

O planeamento deve ser atualizado quando se verifiquem alterações nas condições iniciais ou 

resultados inesperados dos procedimentos de auditoria, sendo documentados os motivos 

subjacentes a eventuais alterações significativas.  

 

Figura 7 – Planear em auditoria 

Definição do 

objeto e objetivos  

Definição do âmbito e natureza da auditoria, área tema e entidade a auditar (que 

correspondem ao objeto) e seus objetivos. A redação deve responder à estratégia de 

gestão da IGAS e aos seus planos operacionais. Os objetivos são aspetos concretos 

da área e tema objeto de ação que serão apreciados em sede de auditoria. 

Promovendo uma operacionalização mais célere deste tipo de ações da IGAS, será 

adequado estabelecer objetivos gerais, que se desdobrem nos objetivos específicos 

considerados necessários. 

Metodologias e 

procedimentos 

Indicação das principais técnicas e testes a utilizar, critérios de seleção da 

amostra e definição do período de análise ao qual serão aplicados essas técnicas 

e testes. 

Operações a 

auditar 

No caso de análise de fluxos financeiros, estimativa do valor financeiro a 

controlar, em valor ou percentagem de valor. 

Calendarização e 

recursos 

humanos a afetar 

Identificação da calendarização da ação pelas fases do processo de auditoria 

considerando no seu cálculo, os dias de ausência previsível dos membros da 

equipa (férias e outras ações). Podem ser detalhadas mais especificamente 

determinadas tarefas e a sua calendarização aproximada.  
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Custo estimado 

da ação 

Orçamento da ação, tendo em conta apenas os seus custos diretos, 

designadamente o valor do dia de trabalho dos inspetores afetos à ação e os 

custos de deslocação e de estadia associados ao serviço externo. 

Programa de 

trabalho 

Programa para a realização da ação proposta, indicando aí a natureza e extensão 

dos procedimentos de auditoria necessários para implementar o que foi 

planeado. Constitui um meio de controlo e de acompanhamento da boa 

execução dos trabalhos. 

 

O programa de trabalho constitui um conjunto de instruções específicas para os membros 

da equipa envolvidos na auditoria, servindo igualmente o propósito de controlar e registar a 

adequada execução do trabalho. Ainda que obedeça a um referencial genérico, cada programa 

de trabalho deverá ser adequado a cada auditoria em concreto, podendo ser atualizado ou 

revisto, caso se justifique no decurso do trabalho de auditoria. 

 

5.2. EXECUÇÃO 

Nesta fase são realizados os procedimentos de auditoria planeados para obter evidências que, 

depois de avaliadas, permitirão retirar conclusões. Na fase da execução o auditor está em 

contacto direto com os profissionais da entidade auditada, aplica as técnicas e os testes de 

auditoria pré-definidos e recolhe as correspondentes evidências, cujos suportes ficarão 

documentados. 

A execução inicia-se e conclui-se através de uma reunião com o órgão de gestão, dirigente 

máximo do serviço ou seu representante, na qual deverá estar sempre presente o coordenador 

da equipa de auditoria e, preferencialmente, o Chefe de Equipa Multidisciplinar. 

A execução é precedida, em pelo menos 5 dias úteis, de uma comunicação oficial da IGAS à 

entidade auditada que a informa do seguinte: 

 Identificação da ação, coordenador da mesma e respetivos inspetores; 

 Tempo estimado de permanência na entidade auditada; 

 Agendamento das primeiras reuniões; 
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 Aspetos logísticos a preparar pela entidade auditada. 

Caso seja adequado, juntamente com o ofício de comunicação de início da ação é também 

enviada, em anexo, a listagem de documentos a disponibilizar antes do início dos trabalhos de 

campo ou no início dos mesmos. 

 

5.3. RELATO 

O Projeto de Relatório reúne os resultados obtidos numa estrutura padronizada, 

apresentando as constatações, as conclusões que resultam da avaliação das evidências e as 

respetivas recomendações. Trata-se de um documento que deve ser: 

 Claro – de entendimento facilitado e lógico, evitando expressões técnicas desnecessárias, 

remetendo para informação de suporte suficiente.  

 Conciso – focado no resultado da avaliação, evitando detalhes desnecessários, 

redundâncias e informações supérfluas. Pretende-se que cada afirmação seja 

compreendida, mas que a sua expressão escrita seja sucinta, o que pressupõe uma prática 

constante de revisão e reedição.  

 Construtivo – podendo conduzir a melhorias da organização auditada, se necessário. O 

conteúdo e a forma de apresentação devem ser úteis, positivos e significantes.  

 Completo – não omitindo aspetos que sejam relevantes para o auditado, contando 

com toda a informação indispensável para servir de suporte às recomendações e 

conclusões.  

 Oportuno – apresentando os resultados à entidade auditada em tempo adequado, para 

que possa agir sobre as recomendações. 

 Imparcial – os resultados apresentados correspondem a uma visão clara e ponderada de 

todos os factos e circunstâncias importantes. As observações, conclusões e 

recomendações expressam sem preconceito, interesse pessoal, ou influência de outros, o 

resultado da avaliação efetuada. 
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As recomendações devem estar fundamentadas e emitidas de forma, clara, concisa, pedagógica e 

construtiva, de forma a serem bem compreendidas pelos seus destinatários e a constituírem uma 

sugestão concreta de medidas corretivas ou formas de melhoria de fragilidades detetadas.  

O número de conclusões e recomendações varia em função de cada auditoria, sendo desejável que 

não exceda o máximo de 15 recomendações.  

Cada recomendação tem por referência uma conclusão, embora nem todas as conclusões tenham 

como corolário uma recomendação, sendo apresentadas numa estrutura de grelha e numeradas 

sequencialmente. 

Nos termos e para os efeitos previstos no Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS, o 

Projeto de Relatório é submetido a contraditório institucional. 

Nas situações em que sejam identificados factos que possam consubstanciar responsabilidade 

financeira nos termos da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC) é 

efetuado, em simultâneo, o contraditório pessoal, incluindo no corpo do relatório um quadro 

resumo dos factos identificados. 

 

O Relatório da ação é produzido integrando os contributos recolhidos no exercício do 

contraditório institucional e pessoal, caso se aplique, incluindo no corpo do relatório os 

aspetos que contradigam conclusões apresentadas em sede de projeto de relatório e respetiva 

apreciação.  

O relatório compreende propostas, que devem referir a remessa do documento às entidades 

concretas adequadas em cada caso, e eventualmente sugestões quanto à atuação da IGAS 

sobre o objeto da ação ou outros com ele relacionado, e que tenham advindo do processo de 

auditoria. 

Quanto à remessa do documento às entidades adequadas há a referir que, no caso de terem 

sido suscitados factos que possam consubstanciar ilícito financeiro, a participação ao Tribunal 

de Contas (TC) é efetuada pelo  Ministro da Saúde. 
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6. ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PAPÉIS DE TRABALHO 

Constituem documentos de trabalho todos os documentos produzidos ou recolhidos na 

auditoria que suportem a formulação de conclusões ou recomendações, sendo que os Papéis 

de Trabalho (PT) remetem especificamente para o registo do trabalho efetuado, dos factos e 

informações obtidas, habitualmente associados ao registo de entrevistas e elaboração de 

testes.  

Assim, os papéis de trabalho correspondem aos documentos e registo de factos, informações e 

provas, obtidas no decurso da auditoria, evidenciando os testes e técnicas realizadas, que 

suportam as observações, conclusões e recomendações formuladas em sede de relatório, 

servindo para:  

 Suportar o relatório de auditoria;  

 Auxiliar no planeamento, realização e revisão de futuras ações de auditorias;  

 Facultar consultas ou revisões por terceiros;  

 Proporcionar uma base para a avaliação do programa de controlo de qualidade da 

auditoria;  

 Dar suporte em circunstâncias de deteção de eventual fraude ou em ações judiciais.  

Toda a ação deve estar documentada em papéis de trabalho, preferencialmente em formato 

digital, organizados e arquivados de forma sistemática e racional. Os documentos de trabalho 

são arquivados em dois tipos de dossiers:  

 Dossier permanente – contém as informações consideradas importantes sobre a entidade 

auditada, para consulta quer na auditoria que esteja a decorrer, quer em intervenções 

futuras. A composição e manutenção do dossier permanente cabe, na IGAS, à Divisão de 

Controlo da Atividade e Planeamento (DCAP). 

 Dossier de auditoria – contém as informações específicas para a auditoria que está a 

decorrer. A responsabilidade da composição e manutenção do dossier da ação é dos 

inspetores titulares da mesma. A ordenação e indexação deste dossier, obedece a uma 

forma lógica e funcional que permita o seu fácil acesso. 
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7. OUTROS ASPETOS 

Quaisquer outros aspetos não contemplados no presente manual encontram enquadramento 

nas regras e princípios aplicáveis às auditorias, em conformidade com o preconizado nos 

princípios gerais estabelecidos para as auditorias nos standards internacionais e no 

Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS. 
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