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Apresentação
 

A elaboração do presente Manual de Auditoria Interna tem como objetivo 
principal padronizar as ações de auditoria, proporcionando clareza, objetividade e 
transparência nas atividades desempenhadas pelos servidores lotados na AUDIN.  

Buscamos reunir, de forma sistematizada, os conceitos básicos sobre auditoria, 
as principais legislações correlatas, a forma de planejamento e execução das ações de 
auditoria e a comunicação dos resultados.  

Este manual se referenciou em outros manuais de instituições federais de 
ensino e de órgãos federais de controle interno e externo (indicados nas Referências 
Bibliográficas), bem como em pesquisas realizadas em legislações, artigos, normas 
técnicas/profissionais e na experiência dos profissionais que compõe a Unidade de 
Auditoria Interna da UNIPAMPA. 

O Manual deverá ser constantemente revisado e atualizado para acompanhar a 
evolução das técnicas e dos procedimentos de auditoria. 

 

1. Objetivo 

Normatizar e padronizar as atividades  de  auditoria  interna,  adequando  os  
processos  aos  objetivos institucionais e à legislação vigente. 

 

2. Auditoria Interna 
 
Segundo a Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle Interno - SFC 

nº 01/2001: a auditoria interna constitui-se em um conjunto de procedimentos, 
tecnicamente normatizados, que funciona por meio de acompanhamento indireto de 
processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para os desvios 
gerenciais da entidade a qual está vinculada. 

A International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI 
(Organização Internacional de Instituições Superiores de Auditoria), órgão voltado ao 
controle das finanças públicas, define auditoria como “o exame das operações, 
atividades e sistemas de determinada entidade, com vista a verificar se são executados 
ou funcionam em conformidade com determinados objetivos, orçamentos, regras e 
normas”. 

Na UNIPAMPA, a auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de 
avaliação e de assessoramento à gestão, que contribui para a realização dos objetivos 
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institucionais, avaliando a eficácia dos processos de controle, governança e 
gerenciamento de riscos. 

Quanto ao conteúdo e finalidade, podem ser feitas auditorias dos seguintes 
tipos: 

Auditoria de conformidade – verifica a legalidade e legitimidade dos atos de 
natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, e a aplicação de recursos 
públicos. 

Auditoria operacional – avalia aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e 
efetividade, com o objetivo de contribuir para o melhor desempenho da gestão 
pública.  

Auditoria integrada -  integra as auditorias de conformidade e operacional. 
Auditoria compartilhada – é a auditoria realizada em colaboração com outras 

auditorias internas ou órgãos de controle interno ou externo. 
 
Quanto à periodicidade, as auditorias podem ser: 
Programadas – aquelas previamente definidas no PAINT, com base na análise 

da materialidade, criticidade, relevância e oportunidade, para fins de auditoria dos 
processos e áreas da estrutura organizacional; 

Não-programadas – aquelas que, apesar de não terem integrado o PAINT, 
foram incluídas através de requisições especiais de trabalho. 

 
Quanto às técnicas, podem ser utilizadas, dentre outras: 
Amostragem –  processo  de  coleta  de  informações  sobre  o  todo  (universo)  

mediante exame de parte (amostra representativa) definida de forma imparcial e 
aleatória; 

Circularização – obtenção de comprovação independente e estranha ao órgão 
ou entidade objeto de auditoria.  

Conferência de cálculo – verificação de que os cálculos estão corretos. 
 Correlação das informações obtidas – constatação do relacionamento 
harmônico das informações obtidas; 

Entrevista oral ou escrita – investigação por meio de reuniões ou formulários 
de perguntas e respostas, admitindo-se a utilização de ferramentas digitais;  

Exame da escrituração – constatação da veracidade das informações 
contábeis.  

Exame documental – comprovação, por meio de documentos, quanto à 
autenticidade de atos e fatos de interesse da auditoria.  

Exame físico – verificação in loco da existência física de objeto ou item. 
Observação direta – exame visual que pode revelar erros e problemas; 
Pesquisa e questionário - investigação por meio de perguntas e respostas, 

admitindo-se a utilização de recursos digitais e planilhas eletrônicas; 
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Testes de Observância - visam à obtenção de uma razoável segurança de que 
os controles internos e as normas estabelecidas estão em efetivo funcionamento;  

Testes Substantivos - visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, 
exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informações. 

 
2.1. Vinculação da Auditoria Interna na Universidade 
 
A vinculação da unidade de Auditoria Interna da UNIPAMPA está prevista no 

Regimento Interno da AUDIN. 
A Auditoria sujeita-se à orientação normativa e à supervisão técnica do Sistema 

de Controle Interno do Poder Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e às 
unidades que o integram, em conformidade com o artigo 15 do decreto nº 3.591, da 
Presidência da República, de 6 de setembro de 2000, alterado pelo decreto nº 4.440, 
de 25 de outubro de 2002 e às orientações do Tribunal de Contas da União, respeitada 
a legislação pertinente. 

 
2.2. Área de atuação da Auditoria Interna 
 
A área de atuação da Auditoria Interna compreende todos os setores que 

formam a estrutura administrativa da Universidade. Estão sujeitos às avaliações da 
auditoria todos os processos, operações e sistemas da UNIPAMPA. 

Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos 
auditores internos que, no desempenho de suas atribuições, devem ter acesso livre, 
amplo e irrestrito a todas as áreas da Universidade. As informações obtidas na 
auditoria obedecem à legislação de acesso à informação em relação ao sigilo.  

 
2.3. Competência da Auditoria Interna 

As competências da Auditoria Interna estão definidas no Regimento Interno da 
AUDIN. 

De  acordo  com  a  IN24,  de  17/11/2015,  da  Controladoria  Geral  da  União,  
compete, ainda, à unidade de auditoria interna “conhecer e intermediar, quando 
necessário, os trabalhos de auditoria realizados pelos órgãos do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal”. 

 

2.4. Ações de Capacitação previstas para os servidores da Auditoria 
 

As ações de Capacitação da equipe de auditoria serão definidas no Plano Anual 
de Capacitação da Auditoria Interna. O plano será elaborado anualmente pelo 
coordenador da AUDIN em conjunto com a equipe de auditoria, e levará em 
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consideração as competências atuais e as competências necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos de auditoria. 

2.5. Conduta do servidor da Auditoria Interna 
 

A conduta do servidor da unidade de Auditoria Interna pautar-se-á pelas regras 
estabelecidas no Regimento Interno da Auditoria. 

 
3. Plano de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 

 
O planejamento anual das atividades de auditoria interna será consignado no 

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT a ser elaborado segundo 
orientações técnicas da Secretaria Federal de Controle Interno. 

O PAINT correspondente ao exercício seguinte será elaborado pelo 
Coordenador da Auditoria Interna, com o apoio da equipe de auditoria, de acordo com 
a normativa vigente do Sistema de Controle Interno Federal. 

Para a elaboração do PAINT deverão ser considerados os critérios de relevância, 
materialidade, criticidade e oportunidade, bem como avaliar, com auxílio de uma 
matriz de risco, os macroprocessos, buscando alinhar o PAINT às fragilidades 
apontadas na gestão de risco da Universidade.  

De acordo com a IN24, de 17/11/2015, o PAINT deverá ser submetido à análise 
prévia do respectivo órgão de controle interno até último dia útil do mês de outubro 
do exercício anterior ao de sua execução. O referido órgão deverá manifestar-se sobre 
a proposta do PAINT à unidade de Auditoria Interna no prazo máximo de 15 dias úteis, 
incluindo, quando for o caso, sugestão de temas ou macroprocessos não programados. 
Caso a unidade de Auditoria Interna não acate as sugestões recebidas, deverá justificar 
quando do encaminhamento definitivo do PAINT ao órgão de controle. 

O  órgão  de  vinculação  da  AUDIN  ou,  caso  não  exista,  o  dirigente  máximo  da  
instituição deverá aprovar a PAINT até o último dia útil do mês de dezembro do ano 
anterior ao de sua execução. O PAINT aprovado deverá ser encaminhado ao órgão de 
controle interno e ao Conselho fiscal ou órgão de atribuições equivalentes até o último 
dia do mês de fevereiro do exercício a que se aplica. 

 
4. Processo de Auditoria 

 
Nas auditorias, deverá ser observado: projeto de auditoria; apresentação do  

projeto  ao  gestor;  desenvolvimento  da auditoria;  emissão  de  SAs  ou  solicitação  
de  informações;  relatório  preliminar;  relatório  final; apresentação  dos  resultados  
da  auditoria  para  o(s)  gestor(res);  emissão  de  notas  de  auditoria,  se houver, e 
planos de providências para as recomendações mantidas no relatório final. 

 
Notação do processo: 
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4.1. Documentos utilizados pela Auditoria Interna 

 
A Auditoria Interna pode fazer uso dos documentos oficiais constantes do 

Manual de Redação Oficial da Presidência da República e de outros, específicos, tais 
como: 

ORDEM DE SERVIÇO (OS) – documento por meio do qual são expedidas as 
determinações de auditoria a serem executadas pelos servidores lotados no órgão de 
Auditoria. Este documento contém, além de outros itens, a identificação da 
unidade/área a ser auditada, o assunto e a origem da demanda, os prazos, os objetivos 
e alguns procedimentos da ação de controle (modelo no anexo I). 

 
SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA (SA) – documento utilizado para dar ciência do 

início dos trabalhos de auditoria e solicitar o que for pertinente ao trabalho que será 
realizado (modelo no anexo II). 

 
RELATÓRIO DE AUDITORIA (RA) – instrumento formal e técnico por meio do 

qual a Auditoria Interna materializa a execução do seu trabalho, dando ciência do 
resultado obtido, da avaliação da gestão, das constatações, das recomendações de 
auditoria e das suas necessárias implementações (modelo no anexo III). 

 
NOTA DE AUDITORIA (NA) –  A  Nota  de  Auditoria  é  o  extrato  do  relatório  de  

auditoria por setor, divisão, pró-reitoria, órgão ou unidade universitária.  Pode servir 
para a proposição de ações corretivas sobre questões pontuais, de caráter não 
postergável (modelo no anexo IV). 
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PLANO DE PROVIDÊNCIA - o Plano de Providência foi adotado pela CGU em sua 
portaria 2.238, de 19 de dezembro de 2008, e pela portaria 546, de 27 de dezembro de 
2010 (plano de providências permanente), constando também do decreto 3.591, de 6 
de setembro 2000, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal, sendo que os preceitos básicos do plano de providência da CGU foram 
adotados pela AUDIN com a finalidade de sugerir, aos que detém a responsabilidade 
do processo auditado, melhorias ou correções que forem constatadas como 
necessárias durante os trabalhos de auditoria interna (modelo no anexo V). 

 
PARECER DE AUDITORIA –  peça  textual  própria  que  apresenta  a  análise  e  a  

opinião fundamentada das conclusões do auditor a respeito de matérias, atos ou fatos 
que lhe sejam submetidos para exame. A opinião do auditor interno será expressa 
mediante parecer somente quando houver consulta oficialmente formalizada ou 
quando a legislação o exigir (modelo no anexo VI). 

 
NOTA TÉCNICA (NT) – documento que visa demonstrar o entendimento do 

órgão de Auditoria Interna ou do Auditor a respeito de determinado assunto, 
legislação ou decisão (modelo no anexo VII). 

 
4.2. Papéis de trabalho  

 
São documentos que fundamentam as conclusões da auditoria. Devem ser 

sistematizados e arquivados de forma a possibilitar o rastreamento e a verificação das 
constatações e conclusões utilizadas no relatório de auditoria.  

Os Papéis de trabalho devem documentar o processo de auditoria, em especial 
as evidências, permitir o registro histórico dos métodos adotados e servir de guia para 
auditorias subsequentes. 

 
 

5. Arquivamento digital dos papéis de trabalho e demais documentos utilizados 
na auditoria: 
 
Todos os documentos relativos às auditorias, referenciados às constatações, 

devem ser arquivados digitalmente no servidor da AUDIN (DFS da reitoria), na pasta 
correspondente, de forma a permitir sua rastreabilidade, observada a estrutura fixa 
pré-definida (modelo no anexo VIII) de: 

 
I - PROJETO – pasta de arquivo digital com todos os documentos utilizados na 

confecção do projeto de auditoria, como as matrizes de planejamento, os check lists, a 
legislação, as normas internas, os indicadores, etc... Devem ser arquivados o projeto 
final assinado e as apresentações ou matrizes efetivamente utilizadas na auditoria; 
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II - PAPÉIS DE TRABALHO –– pasta onde devem ser arquivados digitalmente os 
principais papéis de trabalho, subdivididos nas subpastas: 

a)  SAs  EMITIDAS  –  subpasta  para  arquivo  das  solicitações  de  auditoria  -  SAs  
enviadas ao(s) gestor(es) e demais envolvidos na auditoria; 

b) RELATÓRIO PRELIMINAR – subpasta para arquivo da versão final do relatório 
preliminar enviado para manifestação do gestor; 

c) MANIFESTAÇÃO DO GESTOR – subpasta para arquivo das manifestações 
recebidas do(s) gestor(es) e/ou demais envolvidos na auditoria; 

d) EVIDÊNCIAS – subpasta para arquivo das evidências, subdividida conforme as 
constatações no relatório de auditoria, de forma a permitir a sua rastreabilidade; nesta 
subpasta  podem  ser  arquivados  outros  elementos  importantes  como  a  matriz  de  
achados/constatações; 

e)  RELATÓRIO  FINAL  -  subpasta  para  arquivo  da  versão  final  do  relatório  de  
auditoria em word e pdf, devidamente assinado. 

III - MATERIAL DE TRABALHO – pasta para arquivo dos demais documentos 
utilizados durante os trabalhos de auditoria; 

IV - NOTAS DE AUDITORIA – pasta para arquivo das notas de auditoria 
resultantes dos trabalhos realizados. 

 
 

6. Arquivamento dos papéis de trabalho e das evidências que suportam os 
achados/constatações da auditoria 
 
Todos os documentos físicos relativos às auditorias devem ser arquivados em 

pastas identificadas e guardadas nos armários da sala da AUDIN. 
 

7. Tramitação dos documentos da AUDIN 
 
Todos os documentos relativos às auditorias deverão ser encaminhados através 

do sistema GURI, salvo indisponibilidade do sistema, não excluindo o envio por outro 
meio digital  ou físico como forma de agilizar  o processo.  Sempre que houver o envio 
pelo  sistema  GURI  deve  ser  gerado  o  recibo  de  entrega,  o  qual  deve  ser  arquivado  
junto ao documento enviado. 

 

8. Solicitações de esclarecimentos ou questionamentos sobre os 
achados/constatações 
 
Quando for necessário, deverão ser solicitados aos gestores ou aos envolvidos 

na auditoria esclarecimentos sobre os achados ou as constatações de forma a produzir 
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as evidências necessárias para compor o relatório de auditoria. As solicitações de 
auditoria e as manifestações devem ser arquivadas nas subpastas correspondentes.  

As SAs deverão, sempre que possível, determinar cinco (5) dias úteis para 
resposta. 

 
 

9. Planejamento de Auditoria Interna  
 
Segundo a IN24, de 17/11/2015, “o planejamento operacional dos trabalhos de 

auditoria, com definição dos objetivos, escopo, prazo, questões de auditoria e 
alocação de recursos deverá ser elaborado pelas unidades de auditoria interna ao 
longo da execução do PAINT.” 

 
O planejamento deverá considerar todos os fatores relevantes na execução dos 

trabalhos, como: conhecimento detalhado da área de atuação do auditado, da 
legislação pertinente, dos sistemas e controles internos da área a ser auditada; 
definição da extensão dos procedimentos de auditoria a serem aplicados; e utilização 
de trabalhos e referências de outras auditorias (auditorias cruzadas). 

 
 
9.1. Projeto de Auditoria 

 
O projeto de auditoria deve conter os elementos necessários à execução do 

trabalho de auditoria e o resultado pretendido, formalizando o planejamento. 
Deve ser elaborado pelo auditor que irá realizar a auditoria sob a supervisão do 

coordenador de auditoria interna (modelo no anexo IX).  
O projeto deve ser apresentado ao gestor da área a ser auditada como forma 

de  dar  início  aos  trabalhos  de  auditoria  e  colher  informações  importantes  para  sua  
execução. O projeto deve ser flexível, permitindo alterações ou adaptações que se 
fizerem necessárias para melhor execução dos trabalhos de auditoria. 

 
 

10. Execução do trabalho de auditoria 
 
A execução da auditoria consiste no desenvolvimento do projeto de auditoria, 

com início dos trabalhos a partir da reunião de apresentação.  
Com base nas informações obtidas durante os trabalhos de auditoria, nas 

evidências obtidas e na comparação entre o critério e a situação existente, serão 
gerados os achados ou constatações de auditoria que embasarão as conclusões e as 
recomendações da auditoria.  
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10.1. Reunião de Apresentação 
 

É realizada na apresentação do projeto de auditoria à área auditada e dá início 
também a fase de execução dos trabalhos. Deverão estar presentes os servidores que 
farão a auditoria, o coordenador da Auditoria Interna e os dirigentes ou responsáveis 
da unidade auditada. Nesta ocasião será entregue, formalmente, o Projeto de 
Auditoria e serão esclarecidos os objetivos do trabalho.  

Solicitações de documentos e informações deverão ser feitas por escrito 
mediante Solicitação de Auditoria (SA).  

Eventuais restrições impostas aos exames ou inspeções deverão ser 
consignadas no Relatório de Auditoria. 

 
10.2. Constatações de Auditoria  

 
Constatação é a discrepância entre o critério e a situação encontrada. São 

situações verificadas pelo auditor durante o trabalho de campo que serão usadas para 
responder as questões e os objetivos de auditoria. A constatação contém os seguintes 
atributos: critério (o que deveria ser), condição (o que é), causa (razão do desvio com 
relação ao critério) e efeito (consequência da situação encontrada). As constatações de 
auditoria devem ser devidamente respaldadas pelas evidências. 

As constatações podem ser determinantes para a profundidade dos exames ou 
abertura de uma nova auditoria, a critério do auditor responsável juntamente com o 
coordenador da auditoria. 

 
10.3. Evidências 

 
São os elementos essenciais e comprobatórios das constatações. Devem ter os 

seguintes atributos: 
-Suficiência – as evidências devem ser suficientes e completas, de modo a 

permitir que terceiros cheguem às conclusões da equipe; 
-Adequação – as evidências devem ser adequadas e fidedignas, gozando de 

autenticidade, confiabilidade e exatidão da fonte; e 
-Pertinência – as evidências devem ser pertinentes ao tema e diretamente 

relacionadas com a constatação.  
-Objetividade - a evidência deve ser analisada de forma objetiva, evitando que 

o auditor seja parcial em suas ações. 
As evidências podem ser:  
Físicas: observação de pessoas, locais e eventos. Podem ser obtidas por 

fotografias, vídeos, mapas, etc. Costumam causar grande impacto e podem ser mais 
convincentes do que uma longa descrição; 



13 
 

Documentais: o tipo mais comum de evidência. Pode estar disponível por meio 
físico ou eletrônico.  É  obtida a partir  de informações já  existentes,  tais  como ofícios,  
memorandos, correspondências, e-mails, contratos, processos, relatórios, etc; 

Testemunhais: obtidas por meio de entrevistas, questionários, memórias de 
reuniões, etc. Devem, sempre que possível, ser reduzidas a termo e corroboradas por 
outras evidências.  

 
10.4. Avaliação dos Controles Internos 

 
Conforme uma compilação de conceitos do portal de auditoria (disponível em 

http://www.portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna/Conceito-de-Controle-
Interno.asp - acesso em 03.09.2015), Controle Interno é o conjunto de procedimentos, 
normas e objetivos estabelecidos pela Administração da Empresa com o objetivo de 
cumprir a política administrativa da organização e proporcionar confiança no que diz 
respeito à eficácia e eficiência dos recursos. 

Um marco importante relacionado a controles foi à criação do padrão de 
avaliação denominado COSO (abreviatura de The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) – Comitê de Organizações Patrocinadoras 
da Comissão Treadway, nos Estados Unidos. 

 
A estrutura ou padrão COSO introduziu novos conceitos e ferramentas para 

avaliar e aperfeiçoar os sistemas de controle adotados pelas organizações. A estrutura 
foi incorporada em políticas, normas e regulamentos, adotados por milhares de 
organizações para controlar melhor suas atividades, visando o cumprimento dos 
objetivos estabelecidos. 

A estrutura ou padrão de avaliação está dividido em COSO I e COSO II. O COSO I 
tem  como  componentes:  o  ambiente  de  controle,  a  avaliação  de  risco,  os  
procedimentos de controle, a informação e comunicação e o monitoramento. O COSO 
II  inclui  avaliações  sobre  objetivos  e  gerenciamento  de  riscos,  definindo  como  
objetivos: estratégicos, operações, comunicação e conformidade; enquanto o 
gerenciamento de riscos corporativos é constituído de oito componentes inter-
relacionados, pelos quais a administração gerencia a organização, e estão integrados 
com o processo de gestão, sendo eles: ambiente interno, fixação de objetivos, 
identificação de eventos, avaliação de riscos, resposta a risco, atividades de controle, 
informações e comunicações e monitoramento. 

A análise do sistema de controle adotado e seus aperfeiçoamentos encontram 
na estrutura do COSO uma ferramenta confiável e amplamente aceita, sendo 
assimilada pela Auditoria Interna da UNIPAMPA na realização dos trabalhos de 
auditoria. 

A análise dos controles adotados nos processos auditados deve ser parte 
integrante de todas as auditorias. O monitoramento, componente de atuação da 
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auditoria interna, deve ser realizado de forma a contribuir para que seja possível aferir 
a situação em âmbito específico do processo e área auditada, bem como a situação da 
organização como um todo.  

A metodologia utilizada deve levar em conta o nível de maturidade dos 
controles e da gestão da Universidade, ou seja, deve ser escalonada do COSO I para o 
COSO II.  

A avaliação dos componentes do COSO nos trabalhos de auditoria deve 
compreender: a avaliação do gestor ou responsável pelo processo ou área, comparada 
com a avaliação qualificada da auditoria. A avaliação dos componentes do COSO nas 
auditorias devem ser condizentes com as constatações e recomendações realizadas e 
constar dos relatórios preliminar e definitivo. 

E ainda, de acordo com a IN24, “para efetuar a avaliação dos controles 
internos, as unidades de auditoria interna deverão adotar as melhores práticas, 
considerando, no mínimo, os seguintes componentes: ambiente de controle, avaliação 
de riscos, atividades de controle, informação e comunicação e atividades de 
monitoramento.” Esses conceitos estão explicitados na IN referida. 

 
11. Relatório de Auditoria - RA 

 
É o instrumento técnico por meio do qual a Auditoria apresenta o resultado de 

seu trabalho e as providências que julga necessárias de serem adotadas.  
O  relatório,  em  sua  essência,  é  a  comunicação  sobre  o  diagnóstico  e  as  

constatações realizadas, com todos os elementos utilizados para evidenciar, comparar 
(critérios) e recomendar melhorias às áreas auditadas. Expressa uma opinião 
qualificada sobre a conformidade e a operacionalidade do processo ou área auditada. 

Os relatórios serão numerados anualmente, conforme o controle estabelecido 
na auditoria. 

Preconiza a IN24, de 17/11/2015, que os Relatórios de Auditoria deverão 
conter,  no  mínimo,  os  objetivos  da  auditoria;  o  escopo  do  trabalho;  os  critérios  de  
análises utilizados; as causas; as consequências constatadas e as recomendações que 
visam a aprimorar os controles avaliados, para o saneamento de impropriedades ou 
irregularidades porventura identificadas em cada achado de auditoria; e, ainda, a 
conclusão dos trabalhos, com base nos achados de auditoria. 

 
11.1. Relatório Preliminar 

 
Documento técnico de formalização dos resultados obtidos na auditoria, 

informando antecipadamente o resultado parcial dos trabalhos, possibilitando a 
manifestação das áreas envolvidas quanto ao conteúdo, às conclusões e às 
recomendações.  
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Deve ser elaborado com muito cuidado e fidedignidade, comunicando sua 
mensagem de forma efetiva. Deve-se evitar a prolixidade e o uso de expressões ou 
palavras ambíguas, que deem margem à dupla interpretação. 

Deve fornecer o contexto e o diagnóstico essencial às conclusões de auditoria, 
ser imparcial e objetivo, observar o princípio da racionalização e da economicidade. 

Caso  alguma  constatação  ou  recomendação  se  refira  a  um  processo  ou  área  
diferente da auditada, a parte correspondente do relatório será encaminhada ao 
gestor da área ou a quem detenha a responsabilidade sobre o processo analisado para 
que se manifeste separadamente. 

A manifestação do gestor responsável pelo processo ou área deverá obedecer 
ao  prazo  máximo  de  resposta  de  10  dias  úteis.  Caso  o  gestor  opte  por  não  se  
manifestar no prazo, a auditoria considerará a anuência ao conteúdo, às conclusões e 
às recomendações, tornando o relatório definitivo. 

 
11.2. Relatório Definitivo 

 
O relatório definitivo é o documento técnico de formalização final dos 

resultados obtidos na auditoria. Contém as conclusões e recomendações finais, após a 
manifestação ou anuência do gestor ou responsável pelo processo ou área. 

O relatório final deverá ser encaminhado ao órgão de vinculação da auditoria e 
à área auditada para conhecimento e providências. 

A finalização dos Relatórios de Auditoria Interna deverá ser informada, 
preferencialmente em meio eletrônico, no prazo máximo de 30 dias, ao órgão de 
Controle Interno, o qual poderá requisitar, a qualquer momento, os relatórios 
produzidos pela unidade de Auditoria Interna, conforme preconiza a IN 24, de 
17/11/2015.  

 
11.3. Reunião de Apresentação do Resultado da Auditoria 

 
Após a conclusão do Relatório Final, deverá ser agendada uma reunião de 

apresentação dos resultados da auditoria, realizada com o gestor ou responsável pelo 
processo ou área auditada. Nesta reunião, o gestor será informado a cerca das 
constatações e recomendações que permaneceram no Relatório Final e que serão 
objeto de um Plano de Providências. 

 
11.4. Plano de Providências 

 
O plano de providência é o instrumento pelo qual a auditoria solicita as 

providências necessárias para sanar ou melhorar o processo ou área. É um plano de 
ação  que  contém  os  principais  elementos  relacionados  às  providências,  como:  
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objetivo; ação ou meta; responsável pela implementação; indicador; prazo e resultado 
pretendido. 

  Havendo recomendações a outras áreas ou órgãos, não demandados  
diretamente  na  auditoria,  essas recomendações  deverão ser  pactuadas  pelo  gestor  
da  área  auditada  com  os  demais  envolvidos  para o preenchimento do plano de 
providências. 

O Plano tramitará via sistema GURI ou via sistema próprio da auditoria. O prazo 
padrão para devolução do plano de providências preenchido será de 30 dias (salvo 
acordo de prazo diferente). 

A partir do plano de providências preenchido a auditoria poderá realizar o 
monitoramento das ações previstas, verificando sua efetiva implementação. 

 
 

12. Plano de Providências Permanente 
 
O Plano de Providências Permanente é o instrumento de acompanhamento das 

recomendações realizadas pela auditoria, pelos órgãos de controle interno e externo e 
pelas demais instâncias de fiscalização da universidade. Ele consolida as medidas a 
serem tomadas pelos setores auditados ou as justificativas para a sua não adoção.  

O Plano de Providência Permanente será atualizado semestralmente, através 
de solicitações aos gestores sobre o status da implementação, utilizando para isso as 
SAs ou o Sistema de Auditoria. 

 
12.1. Monitoramento 

 
O monitoramento completa o ciclo da auditoria na medida em verifica a 

implementação das recomendações e as melhorias obtidas na conformidade e 
operacionalidade dos processos.  

O principal objetivo do monitoramento é verificar as providências propostas 
pela  gestão  da  área  auditada,  para  adequar  os  processos  à  conformidade  e/ou  
potencializar os resultados positivos; bem como verificar os possíveis riscos assumidos 
pela não implementação das recomendações ou não realização das providências. 

O monitoramento realizado pela auditoria de forma sistemática contribui para 
a criação de um ambiente de controle,  a  partir  de constatações e recomendações da 
auditoria interna formalizados no relatório de auditoria, nota de auditoria, parecer de 
auditoria e plano de providências. 

O monitoramento deverá ser feito, preferencialmente, por sistema 
informatizado, ou, na falta de um sistema, através de SAs, solicitando informações 
sobre o cumprimento das recomendações, nas quais serão identificados os prazos para 
providências, o grau de implementação (implementada, não implementada ou em 
implementação) e as justificativas se for o caso. 
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 A efetividade da auditoria é verificada nesta fase, sendo parte importante do 
processo de auditoria inclusive para avaliação dos benefícios decorrentes da 
implementação das recomendações ou os riscos e responsabilidades assumidos pelo 
gestor ou pela gestão pela não implementação.  

 
 

13. Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINT 
 
O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT é o documento 

que sintetiza todas as ações executadas pela Auditoria Interna.  
O conteúdo, a forma de apresentação e os prazos do RAINT devem observar o 

disposto na normativa do Sistema de Controle Interno do Governo Federal.  
 
De acordo com a IN24, de 17/11/2015, o RAINT conterá, no mínimo: 

I - descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados de acordo com o PAINT; 

II - análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do órgão 
ou entidade, com base nos trabalhos realizados, identificando as áreas que 
apresentaram falhas relevantes e indicando as ações promovidas para regularização ou 
mitigação dos riscos delas decorrentes; 

III  -  descrição  dos  trabalhos  de  auditoria  interna  realizados  sem  previsão  no  PAINT,  
indicando sua motivação e seus resultados; 

IV - relação dos trabalhos de auditoria previstos no PAINT não realizados ou não 
concluídos, com as justificativas para a sua não execução e, quando aplicável, com a 
previsão de sua conclusão; 

V – descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos 
recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das 
auditorias; 

VI – descrição das ações de capacitação realizadas, com indicação do quantitativo de 
servidores capacitados, carga horária, temas e a relação com os trabalhos 
programados; 

VII – quantidade de recomendações emitidas e implementadas no exercício, bem 
como as vincendas e as não implementadas na data de elaboração do RAINT, com a 
inclusão, neste caso, dos prazos de implementação e as justificativas do gestor; e 

VIII – descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna 
ao longo do exercício.  
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O RAINT deverá ser disponibilizado aos respectivos órgãos de controle interno 
até o último dia útil do mês de fevereiro de cada ano, após apreciação pelo dirigente 
máximo da instituição. 

O RAINT deve contemplar a legislação específica e fornecer subsídios para 
avaliar o contexto do desenvolvimento institucional da auditoria interna da 
UNIPAMPA. 

Em  até  30  (trinta)  dias  de  sua  conclusão,  o  RAINT  deverá  estar  publicado  na  
página  da  Instituição,  em  local  de  fácil  acesso  pelos  órgãos  e  cidadãos  interessados,  
assegurada a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do 
art 6º, inciso III, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

 
 

14. Da atualização do Manual de Auditoria Interna 
 
A equipe de auditoria interna deverá rever periodicamente e proceder a 

atualização sempre que necessário, do presente Manual de Auditoria Interna. 
 
 

15. Do cumprimento do disposto no Manual 
 
O Manual de Auditoria Interna institui os aspectos técnicos, os procedimentos 

e os prazos que deverão ser observados pelos integrantes da Auditoria Interna e pelas 
demais áreas da estrutura organizacional da UNIPAMPA. 

 
 

16. Transparência ativa das informações 
 
Conforme legislação específica sobre acesso à informação, Lei 12.527/2011, os 

resultados de auditoria são passíveis de serem obtidos, salvo as situações que ensejam 
sigilo, definidas na própria lei.  

 
Para  fins  de  disponibilidade,  os  relatórios  de  auditoria  finais  e  o  RAINT  serão  

enviados à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS para 
classificação da informação prevista na Lei 12.527/2011 e demais legislações 
aplicáveis. 

Os relatórios de auditoria devem ser encaminhados para avaliação da CPADS 
assim que terminar a fase de apresentação dos resultados aos gestores. 

O  RAINT  será  encaminhado  para  a  CPADS  assim  que  estiver  aprovado  na  
instância competente. 
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17. Lista de siglas e abreviaturas 
 

CGU – Controladoria Geral da União 
TCU – Tribunal de Contas da União 
SFC - Secretaria Federal de Controle Interno 
IN – Instrução Normativa 
UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa 
CONSUNI – Conselho Universitário 
CONCUR – Conselho Curador 
GR – Gabinete da Reitora 
AUDIN – Auditoria Interna 
RAINT – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 
PAINT – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 
RA – Relatório de Auditoria 
NA – Nota de Auditoria 
NT – Norma de Trabalho 
SA – Solicitação de Auditoria 
OS – Ordem de Serviço 
RC – Relatório de Constatação 
CPADS - Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos 
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19. Anexos (modelos de documentos) 
 

Anexo I – Modelo de Ordem de Serviço - OS 
Anexo II – Modelo de Solicitação de Auditoria - SA  
Anexo III – Modelo de Relatório de Auditoria - RA 
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Anexo IV – Modelo de Nota de Auditoria - NA 
Anexo V – Modelo de Plano de Providências - PP 
Anexo VI – Modelo de Parecer de Auditoria - PDA 
Anexo VII – Modelo de Nota Técnica - NT 
Anexo VIII – Modelo de Arquivamento Digital das Pastas de Trabalho de Auditoria 
Anexo IX – Modelo de Projeto de Auditoria 
 
 


