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O QUE É? POR QUE UTILIZAR 
AS NBASP?

POR QUE COMEÇAR PELA 
ISSAI 100?

O Fórum Nacional de Auditoria é uma 
iniciativa do Instituto Rui Barbosa para 
capacitar os servidores dos Tribunais 
de Contas de todo o Brasil na utilização 
das Normas Brasileiras de Auditoria 
do Setor Público (NBASP) nos seus 
trabalhos de fiscalização.
Nessa primeira edição do evento, 
a norma “ISSAI 100 – Princípios 
Fundamentais de Auditoria do Setor 
Público” será apresentada e discutida 
com os Tribunais de Contas da região 
Nordeste.

Porque as NBASP estão alinhadas 
com as normas internacionais de 
auditoria, emitidas pela Organização 
Internacional da Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 
com as adaptações necessárias para 
convergir com o marco normativo 
brasileiro.
A aderência aos padrões 
internacionais de auditoria nos 
trabalhos de fiscalização colabora para 
a integração dos Tribunais de Contas 
e o seu fortalecimento institucional.

Porque a norma ISSAI 100 é uma 
espécie de norma-síntese das NBASP. 
Por um lado, ela pressupõe 
a existência da estrutura e 
requisitos de uma entidade 
fiscalizadora superior, expostas 
nas normas do Nível 1 da NBASP. 

Por outro, ela é a base das demais 
normas do Nível 2 da NBASP, que 
por sua vez orientam as diretrizes 
operacionais específicas que serão 
detalhadas no Nível 3 da NBASP.

Nível 1

Nível 2

Nível 3

1 - Declaração de Lima

100 - princípios fund. de auditoria

10 - independência

30 - código de ética

200 - auditoria financeira

1000 - 2999 auditoria financeira

300 - auditoria operacional

3000 - 3999 auditoria operacional

400 - auditoria
de conformidade

4000 - 4999 auditoria de conformidade

20 - transparência

40 - controle de qualidade
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O objetivo do evento é apresentar a ISSAI 100 e discuti-la 

com o corpo técnico dos Tribunais de Contas da região 

Nordeste nos dias 05 e 06 de novembro. Para tanto, ele 

será dividido em quatro partes.

Na manhã do dia 05, logo após a Cerimônia de 

Abertura, teremos uma palestra “O papel da ISSAI 100 

nas fiscalizações dos Tribunais de Contas”, ministrada 

por Denise Gomel, servidora do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná com 15 anos de experiência nas mais 

diversas áreas de fiscalização.

No mesmo dia, no período da tarde, teremos uma mesa 

de discussão com o tema aplicação da ISSAI 100 no dia-

a-dia das fiscalizações com os secretários de controle 

externo dos Tribunais de Contas do Nordeste. 

No dia 06, pela manhã, teremos a apresentação de 

dois estudos de caso com o tema “A aplicação da ISSAI 

100 no dia-a-dia das fiscalizações: do planejamento ao 

relatório das auditorias”. O objetivo é demonstrar como 

cada fiscalização passou pelas fases de planejamento, 

execução e relatório e em que medida elas são 

aderentes ao que preconiza a referida norma.

Por fim, no mesmo dia a tarde, teremos um minicurso 

de técnicas estatísticas para definição e seleção de 

amostras para auditoria, uma forma objetiva de 

identificar a extensão e os limites de uma auditoria, 

conforme preconiza a referida norma.

COMO SERÁ O FÓRUM?

Tribunal de Contas do Estado da Bahia
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°. 495. Plataforma 05, 
Avenida 4. Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA.
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Cerimônia de Abertura:Conselheiros Ivan Lelis 
Bonilha, presidente do IRB, Fábio Túlio Nogueira, 
presidente da Atricon, Thiers Montebello, presidente 
da Abracom, Gildásio Penedo Filho, presidente 
do TCE-BA e Francisco de Souza Andrade Netto, 
presidente do TCM-BA.Palestra: “O papel da ISSAI 
100 nas fiscalizações dos Tribunais de Contas”, com 
Denise Gomel, servidora do TCE-PR.
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Mesa de discussão: “A aplicação da ISSAI 100 no 
dia-a-dia das fiscalizações: do planejamento ao 
relatório das auditorias”, com representantes de 
controle externo dos Tribunais de Contas da região 
Nordeste.
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Estudos de caso: “Auditoria passo-a-passo: a 
documentação dos trabalhos e sua aderência à ISSAI 
100”, com os responsáveis técnicos de auditorias 
selecionadas. 
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2h Minicurso: “Técnicas estatísticas para definição e 

seleção de amostras para auditoria”.


