
Auditor da estaca
Este documento delineia o propósito e as responsabilida-
des do auditor 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 se refere 
também 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
Conforme orientado pelo comitê de auditoria da estaca, 
o auditor da estaca analisa os registros financeiros da 
estaca e da ala para determinar se as contribuições estão 
devidamente registradas, se os fundos da Igreja estão 
devidamente contabilizados e protegidos e se os registros 
financeiros estão completos e corretos. Quando o auditor 
da estaca percebe que as normas e os procedimentos 
financeiros da Igreja não estão sendo seguidos, ele relata 
suas observações ao comitê de auditoria da estaca. O 
comitê de auditoria da estaca usa essa informação para 
fornecer o treinamento que fortalecerá os líderes do sacer-
dócio e os secretários e protegerá os fundos sagrados da 
Igreja.

Ver Manual Geral: Servir em A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias, 34.6, ChurchofJesusChrist.org 

para orientações sobre quem pode servir como auditor da 
estaca e como ele é chamado.

2. RESPONSABILIDADES
O auditor da estaca tem quatro responsabilidades 
principais:

1. Entender os riscos financeiros da estaca, as normas e 
os procedimentos financeiros da Igreja.

2. Fazer auditorias de alta qualidade em tempo hábil.

3. Fornecer treinamento limitado durante uma auditoria.

4. Relatar todas as exceções de auditoria para o comitê 
de auditoria da estaca.

2.1 Entender os riscos financeiros da 
estaca, as normas e os procedimentos 
financeiros da Igreja
O auditor da estaca recebe treinamento regular dos 
membros do comitê de auditoria da estaca ou de outras 
pessoas designadas pelo comitê. Esse treinamento ajuda o 
auditor da estaca a entender as normas e os procedimen-
tos financeiros da Igreja, os processos de auditoria e os 
riscos financeiros específicos que existem em uma estaca. 
Quando o comitê de auditoria da estaca designa um 
auditor da estaca para auditar a estaca ou uma unidade 
específica, o comitê fornece a orientação, o conhecimento, 
os recursos e o treinamento para realizar a auditoria de 
modo eficiente.

Além disso, há muito que o auditor da estaca deve fazer 
por si mesmo para se preparar para realizar auditorias 
eficientes. Ele deve estudar os artigos sobre auditoria, 
finanças da Igreja e o Sistema de Auditoria Financeira da 
Unidade Local (LUFAS), que podem ser encontrados na 
Central de Ajuda no endereço ChurchofJesusChrist.org 
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(na página Central de ajuda, clique em Manutenção de 
registros e depois em Finanças, ou clique em Manuten-
ção de registros e depois em Auditorias financeiras). 
Ele deve realizar práticas de auditoria no LUFAS, estudar os 
formulários impressos de auditoria e qualquer outro mate-
rial fornecido pelo comitê de auditoria da estaca. Fazer 
práticas de auditoria e estudar os formulários impressos 
de auditoria são boas maneiras para o auditor da estaca 
aprofundar seu entendimento do processo de auditoria e 
aumentar sua familiaridade com as perguntas de auditoria.

2.2 Fazer auditorias de alta qualidade em 
tempo hábil

REALIZAR AUDITORIAS EM TEMPO HÁBIL
As auditorias são realizadas online (utilizando o LUFAS) ou 
em formulários (impressos no LUFAS). O auditor da estaca 
deve saber usar o LUFAS para realizar as auditorias online 
ou para imprimir os formulários de auditoria.

Há dois ciclos de auditoria por ano. As auditorias de fim de 
ano começam em 15 de janeiro, devem ser enviadas até 
15 de março e cobrir as transações de 1º de julho a 31 de 
dezembro do ano anterior. As auditorias do meio do ano 
começam em 15 de julho, devem ser enviadas até 15 de 
setembro e cobrir as transações de 1º de janeiro a 30 de 
junho do ano corrente. O auditor da estaca deve realizar 
todas as auditorias para as quais foi designado até o fim 
de fevereiro, para as auditorias de fim de ano, e até o fim 
de agosto, para as auditorias do meio do ano, para que o 
comitê de auditoria da estaca analise e envie as auditorias 
em 15 dias.

O presidente da estaca pode solicitar auditorias especiais 
em outras ocasiões, tais como, após a designação de um 
novo presidente de estaca ou de um bispo. Se realizada, 
essas auditorias são feitas em formulários impressos e 
não são enviadas; elas são apenas para o uso do comitê de 
auditoria da estaca e para os líderes.

REALIZAR AUDITORIAS DE ALTA QUALIDADE
Auditorias de alta qualidade começam com uma oração e 
são conduzidas sob a inspiração do Espírito Santo.

Para realizar auditorias de alta qualidade o auditor da 
estaca deve entender as normas financeiras e os proce-
dimentos da Igreja, inclusive procedimentos específicos 
da área. Ele deve disponibilizar tempo suficiente para 

analisar minuciosamente os registros financeiros e para 
registrar observações detalhadas. Auditorias de alta 
qualidade geralmente levam de uma a duas horas para ser 
concluídas.

Cada seção da auditoria começa com instruções para o 
auditor. As instruções explicam os propósitos da seção da 
auditoria e oferecem orientação sobre como cumprir com 
esses propósitos. A maioria das perguntas de auditoria é 
seguida de instruções adicionais que fornecem orientação 
específica e foco. O auditor da estaca deve ler cuidado-
samente e seguir todas as instruções enquanto realizar 
cada auditoria. Ele deve fazer as perguntas de auditoria 
exatamente como elas estão escritas. Reformular per-
guntas pode levar a mal- entendidos e a auditorias menos 
eficientes.

Revisão de normas e procedimentos. A primeira seção 
de auditoria, “Revisão das normas e procedimentos”, ajuda 
o auditor da estaca a determinar se o líder da unidade e o 
secretário entendem e estão seguindo os procedimentos 
financeiros aprovados pela Igreja. O auditor da estaca faz 
as perguntas nesta seção exatamente como elas estão 
escritas. As respostas do líder da unidade e do secretário 
ajudam o auditor a avaliar o entendimento e a observância 
deles. Se um líder da unidade ou o secretário não entende 
ou não aplica as normas e os procedimentos financeiros 
aprovados pela Igreja, ele corre o risco de perder ou fazer 
mau uso dos fundos da Igreja, de ser suspeito ou acusado 
por membros cujas contribuições foram extraviadas ou de 
ceder a tentações que não estariam presentes se ele esti-
vesse seguindo estritamente as normas e os procedimentos.

Teste. As seções com perguntas numeradas, que vêm 
depois da “Revisão das normas e procedimentos”, são con-
sideradas seções de testes. Diferente da seção de “Revisão 
das normas e procedimentos”, na qual o auditor da estaca 
registra as respostas do líder da unidade e do secretário 
às perguntas da auditoria, as seções de teste exigem que 
o auditor da estaca faça análises de prova física, tais como, 
papeletas de doações e notas fiscais para se certificar de 
que os procedimentos aprovados pela Igreja estão sendo 
seguidos. 

As instruções para realizar auditorias de estaca e de ala 
e as informações detalhadas sobre seções específicas 
de auditoria estão disponíveis na “Central de ajuda” no 
endereço ChurchofJesusChrist.org. Na página “Central de 
ajuda”, clique em Manutenção de registros e depois em 
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Auditorias financeiras. O nome de usuário e a senha da 
sua conta da Igreja serão solicitados para o acesso.

2.3 Fornecer treinamento limitado durante 
uma auditoria
Ao realizar uma auditoria, se o auditor da estaca perceber 
que as normas ou os procedimentos financeiros da Igreja 
não estão sendo seguidos, ele relata esses problemas 
como parte dos resultados da auditoria. Esses problemas 
são chamados de exceções da auditoria. Antes do líder da 
unidade assinar uma auditoria que contenha exceções 
da auditoria, ele deve entender os problemas relatados e 
desenvolver um plano para corrigi- los devidamente para 
que não ocorram outra vez. Os planos desenvolvidos pelo 
líder da unidade são chamados de ações corretivas e tam-
bém são registrados nos resultados da auditoria.

O auditor da estaca deve ajudar o líder da unidade e o 
secretário a entender cada exceção de auditoria e por que 
a norma ou o procedimento que não está sendo seguido 
é importante. O auditor da estaca pode orientar o líder 
da unidade a desenvolver ações corretivas. No entanto, 
o auditor da estaca deve ser cuidadoso em fornecer 
somente o treinamento que está coordenado ou aprovado 
pelo comitê de auditoria da estaca ou pelo secretário da 
estaca. De outra forma, o auditor da estaca corre o risco 
de estabelecer práticas financeiras contraditórias ou não 
aprovadas na estaca.

2.4 Relatar todas as exceções de auditoria 
para o comitê de auditoria da estaca
O auditor da estaca representa o presidente da estaca 
quando ele audita uma ala ou uma estaca. Quando ele 
observa até mesmo um pequeno problema, deve relatar 
isso ao comitê de auditoria da estaca. O relatório completo, 
correto e em tempo hábil do auditor da estaca ajuda o 
comitê de auditoria da estaca a avaliar e a tratar todos os 
riscos financeiros efetivamente.

O auditor da estaca relata suas observações ao comitê de 
auditoria da estaca de uma ou mais das seguintes maneiras:

• Registrando observações detalhadas sobre 
cada exceção de auditoria. Quando um auditor 

da estaca identifica uma exceção de auditoria, ele 
marca “Não” na pergunta de auditoria. Se ele estiver 
realizando uma auditoria online ou em formulário 
impresso, o problema deve ser descrito de maneira 
clara e completa, por escrito. A descrição deve incluir 
os detalhes da natureza, escopo e causa do problema, 
se a causa for conhecida.

• Fornecer observações adicionais anexadas a um 
formulário impresso ou inseridas na seção “Comen-
tários do auditor” na página “Resultados da audito-
ria” em uma auditoria online. Se o auditor da estaca 
possuir preocupações que não são tratadas direta-
mente na auditoria, ele deve informá- las ao comitê de 
auditoria da estaca com detalhes.

• Relatando nas reuniões do comitê de auditoria 
da estaca.

O auditor da estaca não deve questionar as decisões do 
líder da unidade a respeito do auxílio do fundo de jejum ou 
do uso dos fundos do orçamento. O líder da unidade tem 
as chaves do sacerdócio para tomar essas decisões. No 
entanto, se o auditor sente que as normas financeiras ou 
os princípios de bem- estar não estão sendo seguidos, ele 
deve relatar suas preocupações ao comitê de auditoria da 
estaca.

Se durante uma auditoria, o auditor da estaca suspeitar ou 
descobrir o mau uso dos fundos da Igreja, ele deve notificar 
prontamente o presidente do comitê de auditoria da estaca. 
O auditor da estaca normalmente termina a auditoria 
antes de notificar o presidente. O presidente do comitê ou 
o presidente da estaca irá então entrar em contato com o 
Departamento de Auditoria da Igreja ou com o controller 
da área, que fornecerá mais instruções.

2.5 Manter a confidencialidade
A responsabilidade final do auditor da estaca é manter 
a confidencialidade. Como os auditores trabalham com 
informações altamente confidenciais, eles devem sempre 
se lembrar da obrigação de não discutir assuntos confi-
denciais com ninguém, exceto com os membros do comitê 
de auditoria da estaca.


