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AUDITORIA
Manual das Normas Internacionais de Auditoria e de Controlo de Qualidade e
Manual do Código de Ética para Auditores e Contabilistas Profissionais
A International Federation of Accountants (IFAC) emitiu a versão de 2010 do Manual
de Normas Internacionais de Controlo de Qualidade, Auditoria, Revisão, Outros
Trabalhos de Garantia de Fiabilidade e Serviços Relacionados e a versão de 2010 do
Manual do Código de Ética para Auditores e Contabilistas Profissionais. O Manual de
Normas Internacionais de Controlo de Qualidade, Auditoria, Revisão, Outros Trabalhos
de Garantia de Fiabilidade e Serviços Relacionados inclui o conjunto completo das
normas internacionais de auditoria e a norma internacional de Controlo de Qualidade
1, em vigor, emitidas pelo International Accounting and Assurance Standards Board
(IAASB). Também inclui as normas do IAASB sobre revisões, outros trabalhos de
garantia de fiabilidade e serviços relacionados, além do glossário e de um prefácio às
normas internacionais.
O Manual emitido pelo International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)
inclui o Código de Ética para Auditores e Contabilistas Profissionais, o qual foi revisto
pelo IESBA para melhorar a clareza e para reforçar os requisitos de independência. O
Código revisto entra em vigor em 1 de Janeiro de 2011, sendo permitida contudo a sua
adopção mais cedo.
Os Manuais estão disponíveis para compra em formato livro (3 volumes).
Alternativamente poderão ser obtidos gratuitamente, em formato PDF, no site da IFAC
através do seguinte link
http://www.ifac.org/publications
IAASB publica inquérito para informar sobre desenvolvimentos do seu plano
estratégico para o período 2012-2014
O International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) publicou um
questionário online com o objectivo de informar sobre o desenvolvimento da sua
direcção estratégica e do seu programa de trabalho relacionado para o período entre
2012 e 2014.
O inquérito procura obter comentários sobre um número de áreas chave, incluindo os
desafios da profissão contabilística, a actividade corrente do IAASB, nomeadamente o
desenvolvimento, adopção e implementação das normas, as necessidades das PME´s
e os projectos correntes e futuros.
O questionário é o primeiro passo de um processo de consulta, de 18 meses, do
IAASB. Os resultados do questionário serão utilizados para desenvolver um
documento de consulta formal, que será emitido em Dezembro de 2010, sublinhando a

NEWSLETTER
Propriedade – Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
Rua do Salitre 51-53, 1250-198 Lisboa
T 213536158 F 213536149
www.oroc.pt

Director: António Gonçalves Monteiro
Director-Adjunto: Óscar Figueiredo

Esta publicação não tem intenção de substituir a necessidade de obtenção de opinião profissional para qualquer dos temas apresentados

Newsletter
Número 03/10 | Abril 2010

actividade estratégica do IAASB e os projectos potenciais que melhor possam apoiar
essa actividade.
Poderá participar neste inquérito visitando www.iaasb.org/Resources.php. A data limite
para responder ao inquérito é o próximo dia 14 de Maio.

IAASB acolhe nova iniciativa de pesquisa de auditoria
O International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) aguarda os
resultados de quatro novos projectos de pesquisa na área de auditoria anunciados
recentemente pela Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) e a
International Association for Accounting Education and Research (IAAER). A ACCA,
que está a financiar os projectos, o IAASB e a IAAER esperam que esta iniciativa
apoie o debate entre os membros da profissão sobre uma vasta área de assuntos
importantes relacionados com a auditoria e a garantia de fiabilidade e, por isso,
contribuam para a confiança pública no relato financeiro.
Os quatro projectos de pesquisa incluem o seguinte: Consistência internacional e
convergência na aplicação de normas de auditoria; as implicações, para a auditoria ou
outros serviços de garantia de fiabilidade sobre demonstrações financeiras, do
eXtensive Business Reporting Language (XBRL); a utilização de metodologias de
auditoria baseadas no risco por sociedades de auditoria de pequena e média
dimensão; e a natureza do julgamento profissional na auditoria.

IAESB emite documento de consulta sobre requisitos de competência para
profissionais de auditoria
O International Accounting Education Standards Board (IAESB) procura comentários
sobre as suas propostas de revisão da Norma Internacional de Educação (IES) 8,
Requisitos de Competência para Profissionais de Auditoria. Os comentários são
esperados sobre uma série de assuntos, incluindo o público-alvo da norma e o
conhecimento e competências técnicas necessárias para trabalhar como um
profissional de auditoria. Através desta revisão, o IAESB procura melhorar a clareza e
a leitura da norma de modo a assegurar a sua aplicação consistente e para facilitar a
adopção e implementação internacional.
Os comentários sobre o documento de consulta podem ser submetidos através do
sistema de submissão online da IFAC em:
www.ifac.org/Guidance/EXD-Outstanding.php
Os comentários são pedidos até ao próximo dia 15 de Junho de 2010.
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