
Comitê de Auditoria  
da Estaca
Este documento contém um esboço do propósito, da 
organização, dos deveres e das responsabilidades do 
comitê de auditoria da estaca

Observação: Neste documento, os termos presidente da 
estaca, auditor da estaca e secretário da estaca também 
se referem aos mesmos chamados nos distritos e nas 
missões. O termo comitê de auditoria da estaca também 
se refere aos comitês de auditoria do distrito e da missão. 
O termo secretário se refere aos secretários e aos secretá-
rios adjuntos designados para ajudar na manutenção de 
registros financeiros. O termo líder da unidade se refere ao 
bispo, presidente de ramo, presidente da estaca ou do 
distrito. O termo estaca se refere também aos distritos.  
O termo ala se refere também aos ramos.

1. FINALIDADE
O presidente da estaca deve se assegurar de que todos 
os fundos da Igreja sejam devidamente administrados 
e contabilizados de acordo com as instruções finan-
ceiras da Igreja (ver Manual Geral: Servir em A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos últimos Dias, item 34.6, 
ChurchofJesusChrist.org). Deve também se certificar 
de que os líderes e secretários da unidade aprendam 
suas responsabilidades financeiras e sigam as normas 
e os procedimentos financeiros da Igreja (ver Manual 
Geral, item 34.2.1). Para isso, ele organiza um comitê de 
auditoria da estaca para ajudá- lo no cumprimento des-
sas responsabilidades. O comitê de auditoria da estaca 
identifica, avalia e procura eliminar os riscos financeiros 

da estaca, especialmente aqueles de uso indevido dos 
fundos da Igreja. O comitê de auditoria da estaca se 
assegura de que os líderes e secretários da unidade 
sigam as normas e os procedimentos financeiros da 
Igreja.

A Primeira Presidência criou comitês de auditoria da 
área para proteger os fundos sagrados da Igreja, garantir 
que sejam usados de maneira adequada e fortalecer 
os líderes do sacerdócio e os secretários. O comitê de 
auditoria da estaca desempenha um papel importante na 
realização desses objetivos ao aprender e cumprir seus 
deveres e funções como conselho.

O presidente M. Russell Ballard, ao falar sobre a impor-
tância dos comitês e conselhos da Igreja, disse: “Deus, o 
Organizador Mestre, inspirou a criação de um sistema 
de comitês e conselhos. Se compreendido e posto em 
prática da maneira adequada, esse sistema vai diminuir 
a carga de todos os líderes individualmente e ampliar o 
impacto de seu ministério por meio do auxílio conjunto 
de outras pessoas” (“Aconselharmo- nos com os conse-
lhos da Igreja”, A Liahona, julho de 1994, p. 28).

Para que o comitê de auditoria da estaca seja realmente 
eficaz, todos devem trabalhar juntos. O encarregado ou 
um dos membros do comitê não deve tentar fazer todo 
o trabalho sozinho. Agir sozinho diminui os benefícios, o 
poder e as bênçãos que um comitê de auditoria da estaca 
unido pode receber se fizer reuniões e trabalhar em 
conjunto.

2. ORGANIZAÇÃO
O presidente da estaca forma um comitê de auditoria da 
estaca que consiste em um de seus conselheiros, como 
encarregado do comitê, e dois outros membros da estaca 
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que entendam de finanças ou possam ser treinados 
no assunto. Esses irmãos essas irmãs devem possuir 
recomendações para o templo válidas. O conselheiro 
encarregado do comitê normalmente não assina cheques 
e formulários para aprovação de pagamentos, tampouco 
se envolve na manutenção de registros financeiros da 
estaca. Os membros do comitê não devem ser auditores 
da estaca nem realizar a manutenção de registros finan-
ceiros da estaca ou da ala  (ver Manual Geral, item 34.9.1).

3. DEVERES
O comitê de auditoria da estaca tem quatro deveres 
principais:

1. Administrar o processo de auditoria financeira.

2. Treinar os auditores da estaca.

3. Supervisionar outros treinamentos sobre finanças na 
estaca.

4. Reunir- se em conselho para identificar, avaliar e 
eliminar os riscos financeiros da estaca.

3.1 Administrar o processo de auditoria 
financeira
O comitê de auditoria da estaca administra o processo de 
auditoria financeira da seguinte forma:

1. Preparando devidamente os auditores da 
estaca para realizarem auditorias completas e 
precisas dentro do prazo. Os auditores da estaca 
recebem treinamento periódico para garantir que 
entendam as normas e os procedimentos financeiros 
da Igreja, a intenção de cada pergunta da auditoria 
e como agir em relação aos riscos identificados para 
cada unidade na qual realizam a auditoria  (ver item 
“3.2 Treinar os auditores da estaca” mais à frente 
neste documento).

2. Supervisionando a qualidade das auditorias. 
O comitê de auditoria da estaca analisa a eficácia e 
precisão de cada auditoria realizada e determina se 
todos os riscos financeiros estão sendo resolvidos. O 
comitê deve solicitar correções na auditoria quando 
necessário.

3. Supervisionando a qualidade das ações cor-
retivas. O comitê de auditoria da estaca examina 
cada ação corretiva e avalia sua eficácia em resolver 

as exceções de auditoria, inclusive sua eficácia em 
eliminar a raiz do problema que causou a exceção. 
O comitê se reúne com os líderes da ala e da estaca 
para rever as ações corretivas quando necessário.

Há dois ciclos de auditoria por ano. A auditoria de fim de 
ano pode começar em 15 de janeiro, ser enviada em 15 
de março e cobrir as transações financeiras de 1º de julho 
a 31 de dezembro do ano anterior. A auditoria do meio 
do ano pode começar em 15 de julho, ser enviada em 15 
de setembro e cobrir as transações financeiras de 1º de 
janeiro a 30 de julho do ano corrente.

As auditorias são feitas usando o Sistema de Auditoria 
Financeira da Unidade Local online (LUFAS) ou os formu-
lários em papel impressos por esse sistema.

Geralmente são necessárias três reuniões do comitê de 
auditoria da estaca em cada ciclo e algum trabalho feito 
individualmente pelos membros do comitê para que 
todos os deveres sejam cumpridos. Quando for difícil via-
jar ou os custos das viagens forem altos, os líderes locais 
e da área podem realizar uma ou mais dessas reuniões 
por vídeo ou teleconferência. Quando telefone, internet 
ou outros recursos de comunicação forem inadequados, 
pode ser necessária outra adaptação. Os assuntos tra-
tados em todas as reuniões do comitê de auditoria são 
estritamente confidenciais.

PRIMEIRA REUNIÃO — PLANEJAMENTO DA 
AUDITORIA
Para preparar auditorias completas e enviá- las dentro do 
prazo, o comitê de auditoria da estaca faz uma reunião 
de planejamento pelo menos uma ou duas semanas 
antes de iniciar a auditoria (antes de 15 de janeiro e 15 
de julho). As reuniões incluem o comitê de auditoria da 
estaca, os auditores e o secretário da estaca, bem como 
os secretários adjuntos da estaca encarregados de 
finanças.

A programação dessa reunião pode incluir o seguinte:

• Designar as tarefas dos auditores.

• Treinar os auditores.

• Examinar as perguntas de auditoria e as respectivas 
instruções. Usar o Exercício de Auditoria no LUFAS 
para fazer uma boa revisão das perguntas de 
auditoria.
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• Examinar as notas emitidas pelo LUFAS para ver se 
há alterações ou atualizações.

• Examinar os resultados de auditorias anteriores 
para avaliar quaisquer riscos ou pontos fracos que 
possam exigir mais atenção nas auditorias do ano 
corrente.

• Examinar exceções repetidas de auditoria e discutir 
quais outros testes podem ser requeridos neste 
período de auditoria para assegurar que as ações 
corretivas anteriores foram eficazes.

• Avaliar unidades que não contêm exceções de 
auditoria em seu histórico. Se as auditorias foram 
bem feitas, é improvável que uma unidade tenha um 
longo histórico sem exceções. 

• Comunicar os auditores a respeito de mudanças na 
liderança, tais como um novo conselheiro no bis-
pado ou um novo secretário. Quando há uma nova 
liderança, talvez o auditor tenha que auditar algumas 
transações com mais cuidado.

• Debater procedimentos da estaca ou decisões 
anteriores do comitê de auditoria que possam afetar 
como os auditores realizam seus testes.

SEGUNDA REUNIÃO — REVISÃO DA AUDITORIA
O comitê de auditoria da estaca realiza uma reunião para 
revisar as auditorias depois que elas foram assinadas 
pelo líder da unidade, mas antes de o encarregado do 
comitê assiná- las. Essa reunião deve acontecer no início 
de março, referente às auditorias do final do ano, e em 
setembro, referente às do meio do ano. Se as auditorias 
forem terminadas no fim de fevereiro para as auditorias 
de fim de ano e no fim de agosto, para as do meio do ano, 
o comitê terá 15 dias para revisar as auditorias.

A reunião para revisar as auditorias deve ser feita com o 
comitê de auditoria da estaca, os auditores e o secretário 
da estaca, bem como os secretários adjuntos da estaca 
encarregados de finanças. O propósito da reunião é 
revisar os resultados das auditorias e conversar sobre 
cada exceção. O comitê de auditoria da estaca determina 
a eficácia de cada ação corretiva e recomenda melhorias 
nessas ações corretivas, se necessário. O encarregado 
do comitê de auditoria ou um membro do comitê deve 
pedir ao líder da unidade que reveja a ação corretiva se 
ela não for perfeitamente adequada ou não corrigir a raiz 

do problema. Essa é uma parte importante dos deveres 
do comitê para identificar riscos e tomar as devidas 
providências.

Ao revisar as exceções de auditoria e as ações corretivas, 
os membros do comitê de auditoria da estaca conversam 
entre si e determinam que tipo de treinamento financeiro 
é necessário, quem se beneficiaria com isso e quem seria 
a pessoa mais adequada para dar esse treinamento.

Se todas as auditorias puderem ser efetivamente revisa-
das por meio das ferramentas de revisão de auditoria no 
LUFAS, essa reunião pode não ser necessária.

Quando o encarregado do comitê de auditoria assina 
uma auditoria, sua assinatura afirma que ele e os mem-
bros do comitê revisaram e aprovaram as ações corre-
tivas planejadas para a unidade e que ele vai fazer um 
acompanhamento para garantir que as ações corretivas 
sejam aplicadas e os relatórios enviados.

TERCEIRA REUNIÃO — ENCERRAMENTO  
E AVALIAÇÃO DA AUDITORIA
O comitê de auditoria da estaca faz uma reunião de 
encerramento e avaliação em abril, para as auditorias 
de fim de ano, e em outubro, para as auditorias de meio 
do ano. O propósito da reunião é avaliar e melhorar 
a qualidade da auditoria, bem como avaliar os riscos 
financeiros e procurar eliminá- los. Apenas o encarregado 
e os membros do comitê de auditoria da estaca parti-
cipam dessa reunião. Esse é um momento de debater 
abertamente todos os aspectos do processo de auditoria 
e riscos financeiros. (Ver item “3.4 Reunir- se em conselho 
para identificar, avaliar e eliminar os riscos financeiros da 
estaca” mais à frente, neste documento.)

A programação dessa reunião pode incluir o seguinte:

• Examinar e fazer um acompanhamento das designa-
ções dadas na reunião de revisão das auditorias. 

• Determinar se as ações corretivas foram devida-
mente aplicadas.

• Se uma ação corretiva parece não ter sido eficaz em 
resolver uma exceção de auditoria, deve- se conver-
sar sobre soluções alternativas e fazer designações.

• Examinar a qualidade das auditorias e determinar 
quais treinamentos podem ser necessários para 
os auditores da estaca, líderes da unidade ou 
secretários.
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• Debater e documentar quaisquer mudanças em rela-
ção a pessoas, designações ou processos que preci-
sem ser feitas para o próximo ciclo de auditorias.

• Avaliar riscos — especialmente os riscos de os fun-
dos da Igreja serem usados de maneira inadequada 
— e determinar como reduzir esses riscos.

Quando o encarregado do comitê de auditoria da estaca 
estiver satisfeito com relação à solução dada para uma 
exceção de auditoria, ele marca no LUFAS que o pro-
blema foi solucionado.

3.2 Treinar os auditores da estaca
O comitê de auditoria da estaca fornece treinamentos 
periodicamente para todos os auditores da estaca para 
assegurar que eles entendam o seguinte:

1. O propósito e o processo das auditorias.

2. As normas e os procedimentos financeiros da Igreja.

3. O papel deles como auditores da estaca e suas res-
ponsabilidades de realizar auditorias em espírito de 
amor e sob a orientação do Espírito Santo.

4. O risco de cada pergunta de auditoria.

5. Como usar o Sistema de Auditoria Financeira da 
Unidade Local (LUFAS).

Os tópicos de treinamento sugeridos incluem:

• O propósito das auditorias financeiras da Igreja.

• Como reconhecer e seguir o Espírito durante uma 
auditoria.

• Como o princípio por trás de toda pergunta de audi-
toria protege os fundos da Igreja e seus líderes.

• Durante a realização de uma auditoria, por que é 
importante:

 ◦ Fazer a pergunta de auditoria exatamente como 
está escrita.

 ◦ Ler e seguir instruções com cuidado.

 ◦ Ler em voz alta todas as perguntas de suporte 
na seção “Revisão de normas e procedimentos”.

Talvez haja algumas perguntas de suporte nas 
instruções que acompanham as perguntas de 
auditoria. As perguntas de suporte ajudam o 

auditor a identificar e abordar riscos específicos 
durante a auditoria.

Fazer as perguntas usando outras palavras ou 
ignorar as instruções pode gerar respostas 
incorretas e resultar em auditorias menos 
eficazes.

• “Finanças e auditorias” e “Atender necessidades 
temporais e desenvolver autossuficiência”, seções 34 
e 22 do Manual Geral.

• Como realizar auditorias de boa qualidade e por que 
essas auditorias, quando bem feitas, geralmente 
encontram exceções.

• Como as exceções de auditoria fornecem oportuni-
dades de aprendizado; por que as exceções de audi-
toria devem ser bem- vindas, não temidas; e como 
as auditorias fortalecem os líderes das unidades e 
os secretários ao mesmo tempo que os ajudam a 
melhorar.

• Os componentes de uma ação corretiva eficaz.

• Como usar a Exercício de Auditoria no LUFAS para 
treinamento.

O comitê de auditoria da estaca dá treinamento aos 
auditores da estaca. O comitê também incentiva os 
auditores a estudar individualmente. A Central de Ajuda 
em ChurchofJesusChrist.org contém muitos artigos a 
respeito de finanças e auditoria da Igreja. Fazer um exer-
cício de auditoria no LUFAS é uma boa forma de treinar 
sozinho.

3.3 Supervisionar outros treinamentos 
sobre finanças na estaca
O presidente da estaca deve se assegurar de que os 
líderes e secretários da ala e da estaca aprendam seus 
deveres com relação a finanças e sigam as normas e os 
procedimentos financeiros da Igreja (ver Manual Geral, 
item 34.2.1).

Para ajudar o presidente da estaca em sua responsa-
bilidade, o comitê de auditoria usa os resultados das 
auditorias, as observações feitas pelos auditores e as 
próprias observações dos membros do comitê para 
avaliar a eficácia dos treinamentos anteriores sobre 
finanças e para determinar se há necessidade de mais 
treinamento. O comitê de auditoria da estaca sugere ao 
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presidente da estaca o conteúdo do treinamento sobre 
finanças, quando deve ser realizado, quem deve receber 
instrução e quem poderia ser a melhor pessoa para dar 
o treinamento. Por exemplo, um treinamento financeiro 
para um bispo pode ser mais eficaz quando fornecido 
por um membro da presidência da estaca.

Os treinamentos sobre finanças são fornecidos sob a 
direção do presidente da estaca por intermédio das 
seguintes pessoas:

• Membros da presidência de estaca.

• Secretários da estaca.

• O auditor assistente da área.

• Outras pessoas qualificadas conforme designado 
pelo presidente da estaca.

3.4 Reunir- se em conselho para identificar, 
avaliar e eliminar os riscos financeiros da 
estaca.
Os membros do comitê de auditoria da estaca se prepa-
ram para reunir- se em conselho de maneira eficaz procu-
rando entender melhor as práticas financeiras da estaca 
e as normas e os procedimentos financeiros da Igreja. 
A preparação pessoal poderia incluir estudar o Manual 
Geral e as seções “Finanças” e “Auditorias financeiras” da 
página de “Manutenção de registros” na Central de Ajuda 
em ChurchofJesusChrist.org. A preparação também pode 
incluir uma revisão cuidadosa das auditorias realizadas e 
uma análise dos históricos das auditorias que se encon-
tram no Sistema de Auditoria Financeira da Unidade Local 
(LUFAS).

O comitê de auditoria da estaca se reúne para identificar, 
em espírito de oração, os riscos financeiros da estaca 
e conversar sobre eles a fim de encontrarem juntos 
soluções inspiradas para tratar desses riscos de maneira 
eficaz. A avaliação dos riscos é um processo usado para 
determinar as coisas ruins que podem acontecer e qual a 
probabilidade de acontecerem. Isso inclui a possibilidade 
de alguma coisa ruim já ter acontecido.

A avaliação dos riscos das finanças da Igreja geralmente 
começa com as seguintes perguntas:

O que poderia dar errado?

Por que daria errado?

O que podemos fazer para evitar isso?

O comitê de auditoria da estaca deve considerar pelo 
menos os seguintes sinais de risco financeiro:

• Evidências de que os líderes estão intencionalmente 
ou não se colocando em situações em que poderiam 
ser tentados a usar os fundos de maneira inade-
quada para benefício próprio ou acusar alguém de 
estar fazendo isso. As possíveis evidências incluem:

 ◦ Um número excessivo de pagamentos para o 
líder da unidade ou sua esposa, ou outros líde-
res e respectivas esposas. Quando as auditorias 
são realizadas remotamente, essas transações 
são realçadas por meio de observações sobre as 
transações.

 ◦ Um grande número de pagamentos sem docu-
mentação comprobatória.

 ◦ Não seguir o procedimento de estar acompa-
nhado de mais alguém ao processar e depositar 
doações.

 ◦ Depósitos realizados com atraso.

• Presidentes de estaca que não examinam regular-
mente e com a devida eficácia as Declarações Finan-
ceiras da Unidade com os respectivos bispos.

• Líderes ou secretários que não examinam com aten-
ção as Declarações Financeiras da Unidade todos os 
meses.

• Pagamentos incomuns de ofertas de jejum ou gran-
des somas de ajuda utilizando as ofertas de jejum.

• Número elevado de exceções de auditoria.

• Exceções de auditoria repetidas.

• Um histórico de nenhuma exceção de auditoria.

• Líderes da unidade que não entendem exceções de 
auditoria ou como resolvê- las.

• Fundos da Igreja ou registros financeiros guardados 
em local não seguro.

O comitê de auditoria da estaca poderia levar em con-
sideração outros sinais de risco como pressões econô-
micas sobre os membros ou líderes da estaca, os níveis 
de conhecimento e experiência dos líderes, a cultura 



da região, os locais dos bancos e a segurança física dos 
fundos e dos edifícios da Igreja.

As possíveis maneiras de reduzir os riscos financeiros 
incluem:

• Melhorar, de maneira geral, a qualidade das audito-
rias realizando um trabalho mais completo e preciso 
dentro do prazo previsto.

• Ajudar os auditores a dar ao comitê de auditoria 
da estaca uma visão clara dos problemas financei-
ros que observaram e por que esses problemas 
ocorreram.

• Ajudar os líderes da unidade a formular ações corre-
tivas que evitem a repetição dos mesmos problemas 
e ajudá- los a agir para eliminar a raiz dos problemas.

• Ensinar os princípios adequados de bem- estar da 
Igreja e certificar- se de que eles sejam seguidos (con-
sulte “Atender necessidades temporais e desenvolver 
autossuficiência”, Manual Geral, seção 22).

As perguntas de auditoria identificam muitos dos prin-
cipais riscos que devem ser considerados. Portanto, os 
resultados e os relatórios das auditorias são uma boa 
fonte de informações de risco para o comitê de auditoria 
da estaca.

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS
O comitê de auditoria da estaca se reporta diretamente 
ao presidente da estaca. O encarregado do comitê de 
auditoria da estaca apresenta relatórios sobre as ativida-
des do comitê regularmente. Seu relatório pode incluir:

• Resultados das auditorias, tais como situação 
do envio das auditorias, observações feitas nas 

auditorias, resumo das exceções de auditoria e solu-
ção dessas exceções.

• Riscos financeiros identificados, inclusive pagamen-
tos inadequados utilizando os fundos da Igreja.

• Como os riscos estão sendo resolvidos por meio 
de treinamento, monitoramento, auditoria e outros 
meios.

• Treinamentos que estão sendo feitos ou que preci-
sam ser feitos.

• Necessidades do comitê de auditoria da estaca e dos 
auditores da estaca.

O presidente Marion G. Romney ensinou: “Lembrem- se, 
irmãos, de que apresentar um relatório é o último dos 
procedimentos de um mordomo fiel e sábio” (“Serviços de 
bem- estar: O programa do Salvador”, A Liahona, março de 
1981, p. 135).

5. CONCLUSÃO
Comitês de auditoria da estaca bem organizados e ope-
rantes são indispensáveis para a administração e super-
visão adequadas dos fundos da Igreja e uma bênção para 
os santos. O propósito das auditorias da ala e da estaca 
está bem descrito no Manual Geral : “Os auditores devem 
se certificar de que o dízimo e outras contribuições sejam 
devidamente registrados, que os fundos da Igreja sejam 
devidamente utilizados, contabilizados e protegidos e que 
os registros financeiros estejam completos e corretos” 
(item 34.9.3). Quando os membros do comitê de auditoria 
da estaca cumprem suas responsabilidades, eles prote-
gem os fundos sagrados da Igreja e fortalecem aqueles 
que administram esses fundos.
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