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Trilhas de Auditoria

São os resultados e conclusões obtidas a partir das
informações ou correlação de informações de um
tema com diversas fontes de informação, com o
objetivo de auxiliar a tomada de decisão dos
gestores e identificar possíveis irregularidades por
meio de tipologias (ODP.ESTADUAL, 2016).



Trilhas de Auditoria

A atividade de elaboração de trilhas de auditoria,
como parte dos trabalhos de auditoria interna, pode
ser definida como um trabalho preventivo,
possibilitando o monitoramento de processos
críticos, o saneamento tempestivo das não
conformidades e a implantação de melhorias nos
controles, com vistas a assessorar o controle interno
dos órgãos e, ainda, a realização de auditorias.



Foi realizado um estudo pelo Observatório da
Despesa Pública – ODP- CGE, em Nov/2021,
acerca das Prestação de Contas Anuais julgadas
pelo TCE/CE, com o levantamento dos principais
motivos das penalidades impostas aos gestores
estaduais, os quais foram classificados por tema,
identificando os seguintes assuntos mais
recorrentes :

Assuntos Recorrentes no 
Julgamentos em 2021

Quantidade 

Ocorrências Multas

Contratos 58 32

Orçamentário e Financeiro 56 27

Prestação de Contas Anual 49 21

Fonte: Relatório de Análise 02/2021/ODP.Ceará

Contextualização



Principais Ocorrências:

Contratos
Quantidade 

Ocorrências Multas

Publicação Fora do Prazo ou Ausência de
Publicação.

19 7

Empenho Fora da Vigência 14 11

Ausência de Parecer Técnico e/ou Jurídico ou 
Posterior à Data do Aditivo/Contrato

4 1

Aditamento sem Fundamentação 4 2

Fonte: Relatório de Análise 02/2021/ODP.Ceará 

Dentre outras, como: Contratação com Valor Acima do Permitido pela
Modalidade de Licitação/Dispensa, Contratação de Empresa/Instituição
sem Capacidade/Competência, Aquisição de Bens (obrigações futuras)
sem Formalização de Contrato, Ausência de data, Ausência de
Autorização do Gestor...



Trilhas Automatizadas

• A partir do levantamento dos temas relevantes que
impactavam o maior número de órgãos e entidades do Poder
Executivo Estadual foram elaboradas trilhas de auditoria
para gerarem alertas na identificação de possíveis
irregularidades , permitindo o saneamento tempestivo e a
implantação de melhorias nos controles internos.

• Foram identificados os critérios e/ou informações, bem como
os sistemas onde serão obtidas as informações necessárias;

• Estabelecida a metodologia para desenvolvimento das
trilhas, permitindo a automatização das mesmas;



TRILHA 01PUBLICAÇÃO FORA DO PRAZO OU 
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO

• Lei Federal n.º 8.666/93, art. 61, parágrafo único.

CRITÉRIO

• Identificar os 10 (dez) instrumentos/aditivos da unidade com maior
atraso na publicação. A publicação resumida do instrumento/aditivo
na imprensa oficial deve ocorrer até vinte dias corridos contados a
partir do quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

• Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios (SACC)

• Ceará Transparente

BASE DE DADOS

O QUE SERÁ VERIFICADO



EMPENHO FORA DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL

TRILHA 02

• Lei n.º 4.320/64, art. 58 c/c art. 60.

• Lei Federal n.º 8.666/93, art. 60, parágrafo único.

CRITÉRIO

• Identificar os 10 (dez) maiores empenhos da unidade realizados
após o fim da vigência dos respectivos instrumentos.

• Ceará Transparente
BASE DE DADOS

O QUE SERÁ VERIFICADO



TRILHA 03
ACÚMULO DE CARGO PÚBLICO COM
EMPREGO EM EMPRESA
TERCEIRIZADA CONTRATADA JUNTO
AO GOVERNO DO ESTADO

• Lei Federal nº 8.666/93, art. 9º, inciso III cc. §3º.

CRITÉRIO

• Casos de acúmulo de cargo público com emprego em empresa
terceirizada junto ao Governo do Estado.

O QUE SERÁ VERIFICADO

• Sistema de Controle de Serviços de Terceiros (SISTER) e Folha de
Pagamento do Governo do Estado do Ceará.

BASE DE DADOS



Atividades de análise das Contas de Gestão de 2022

• Manifestação para os casos identificados nas trilha s

• CGE: envio do ofício, por meio do Sistema e-Pasf, solicitando
manifestação do órgão/entidade.

SOLICITAÇÃO DE 
MANIFESTAÇÃO

• ÓRGÃO/ENTIDADE: envio de ofício, por meio do Sistema AVIA,
com a respectiva manifestação.

ENVIO DAS 
MANIFESTAÇÕES



Trilhas de Auditoria - Sistema Avia



Trilhas de Auditoria - Sistema Avia



Trilhas de Auditoria - Sistema Avia




