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Execução da auditoria

Determinação das verificações de auditoria

Análise integrada das verificações de 

auditoria e respectivo impacto sobre as 

contas e elaboração da opinião de 

auditoriaNota2

Análise do relatório de auditoria interna e 

inclusão de eventuais rectificações, 

fixação da opinião de auditoria sobre a 

Conta Geral

Envio à subunidade de auditoria interna da 

proposta de relatório de auditoria e os 

documentos que o  fundamentam para a 

realização da auditoria interna 

Comissariado da Auditoria(CA)

Os serviços ou a Direcção dos Serviços de 

Finanças tomam conhecimento das verificações 

e decidem sobre a eventual revisão das 

informações sobre as contas. 
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relacionados
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interna

Realização da auditoria 

interna e elaboração do 

respectivo relatório
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Actualização das 
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constantes nas contas 

1. De acordo com as «Regras para a composição e a elaboração da conta geral» constantes do Anexo I ao Despacho do Chefe do Executivo n.º 275/2018, a conta geral é composta por 

duas partes, a «Conta Ordinária Integrada da RAEM» e as «Contas Agregadas dos Organismos Especiais».

Comunicação aos serviços e à Direcção 

dos Serviços de Finanças das  verificações 

de auditoria relativas à conta de gerência e 

a Conta Geral.   

2. São quatro as s modalidades de opinião de auditoria: opinião sem reservas, opinião com reservas, impossibilidade de emitir opinião e opinião adversa. O CA expressa  a opinião de 

auditoria com base no seguinte:

A opinião sem reservas é expressa quando o CA conclui que as contas reflectem em todos os aspectos relevantes o resultado da execução do orçamento anual da RAEM e a respectiva 

situação financeira, de acordo com o regime de administração financeira pública vigente.

A opinião com reservas é expressa quando o CA conclui que devido à limitação no âmbito da auditoria não é possível expressar uma opinião sem reservas, mas que o efeito da 

limitação não é materialmente relevante e profundo que determine a impossibilidade de emitir uma opinião. A impossibilidade de emitir uma opinião deve ser expressa quando o 

possível efeito de uma limitação no âmbito da auditoria é tão relevante e amplo, do ponto de vista material, que o CA não tenha conseguido reunir provas de auditoria suficientes e 

apropriadas e, por conseguinte, é incapaz de expressar uma opinião.

Se o CA não concordar com questões como a aceitação das políticas contabilísticas escolhidas, o método da sua aplicação, ou a adequação das divulgações nas demonstrações 

financeiras, e concluir que não é possível expressar uma opinião sem reservas mas que a discordância não é tão relevante e profundo que determine a opinião adversa, o CA expressa 

uma opinião com reservas. A opinião adversa é expressa quando o efeito da discordância é tão relevante e profunda, do ponto de vista material, para as demonstrações financeiras, que 

o CA conclua que a emissão de uma opinião com reservas não é adequada a divulgar a natureza errónea ou incompleta das demonstrações financeiras.

3. O relatório de auditoria inclui dois relatos do CA, o primeiro apresenta a opinião sobre a «Conta  Ordinária Integrada da RAEM» e  o segundo apresenta a opinião 

sobre as «Contas Agregadas dos Organismos Especiais».

Não

Sim

Início dos trabalhos de auditoria à Conta 

Geral da Região Administrativa Especial 

de MacauNota1 (adiante designada "Conta

Geral"), nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 

A Direcção dos Serviços de Finanças apresenta a 

Conta Geral de acordo com o n.º 1 do artigo 10.º da 

Lei n.º 11/1999. Os serviços apresentam a conta de 

gerência, as peças contabilísticas e os elementos de 

gestão financeira de acordo com o Despacho do 

Comissário da Auditoria n.º 2/2019.

Proposta de relatório 

de auditoria e os 

documentos que o 

fundamentam

Relatório de auditoriaNota3

(formulação da opinião de auditoria 

sobre a Conta Geral apresentada 

pelas Finanças)

Fluxograma dos procedimentos de auditoria à Conta Geral


