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          1.0 - OBJETIVO 

Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) e publicá-lo no site da Auditoria Interna.  

          2.0 - RESPONSABILIDADE 

Auditoria Interna/CONSAD 

          Seq. Atividades Detalhamento Responsável 

1 Emitir Ordem de Serviço 

O Auditor-Geral emite Ordem de Serviço 

contendo o escopo, o objetivo do trabalho, 

prazo para sua execução e composição da 

equipe. 

Auditoria Interna 

2 
Elaborar o RAINT com base na IN 

n.° 5/2017 

O RAINT é elaborado com base na IN n.° 

5/2021 da CGU, visando demonstrar o 

comparativo entre as ações efetivamente 

executadas com aquelas planejadas 

(previstas no PAINT), devendo ser 

apresentadas justificativas para as ações não 

concluídas. 

Auditoria Interna 

3 Ações realizadas em paralelo 
As ações estabelecidas nos sequenciais 4, 6 e 

7 podem ser realizadas de forma simultânea. 
Auditoria Interna 

4 Encaminhar o RAINT ao CONSAD 
O RAINT deve ser comunicado ao CONSAD 

por meio de ofício, para fins de apreciação. 
Auditoria Interna 

5 Apreciar o RAINT 
O conselheiro relator do CONSAD aprecia o 

RAINT.   
CONSAD 

6 
Publicar o RAINT no site da 

Auditoria Interna 

Até o último dia útil do mês de março do ano 

de elaboração do RAINT, ele deve ser 

publicado no site da Auditoria Interna. 

Auditoria Interna 

7 Encaminhar o RAINT à CGU 

Até o último dia útil do mês de março do ano 

de elaboração do RAINT, ele deve ser 

encaminhamento à CGU por meio de ofício, 

para fiz de supervisão técnica. 

Auditoria Interna 

8 Proceder com a supervisão técnica 

A CGU procede com a supervisão técnica do 

RAINT, conforme prevê o item 27, Seção I, da 

Instrução Normativa n.º 3/2017.  

Regional CGU 

          3.0 - REFERÊNCIAS 

Instrução Normativa n.° 05, de 27 de agosto de 2021. 

CAPÍTULO III 

DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Art. 10 As informações sobre a execução do PAINT e a análise dos resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria 

devem ser apresentadas no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT). 

Art. 11 O conteúdo do RAINT deve abordar, no mínimo: 
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          I - quadro demonstrativo da alocação efetiva da força de trabalho durante a vigência do PAINT; 

II - posição sobre a execução dos serviços de auditoria previstos no PAINT, relacionando aqueles finalizados, não 

concluídos, não realizados e realizados sem previsão no PAINT; 

III - descrição dos fatos relevantes que impactaram a execução dos serviços de auditoria; 

IV - quadro demonstrativo do valor dos benefícios financeiros e do quantitativo dos benefícios não financeiros auferidos em 

decorrência da atuação da UAIG ao longo do exercício, conforme as disposições da Instrução Normativa nº 10, de 28 de 

abril de 2020, da CGU; 

V - informe sobre os resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ. 

Art. 12 As UAIG devem comunicar o RAINT ao Conselho de Administração ou instância equivalente, ou na sua ausência, 

ao dirigente máximo do órgão ou da entidade. 

Art. 13 As UAIG devem encaminhar o RAINT à respectiva unidade de supervisão técnica até o último dia útil do mês de 

março do exercício seguinte ao qual se refere. 

Art. 14 O RAINT deve ser publicado na página do órgão ou da entidade na internet até o último dia útil do mês de março 

do exercício seguinte ao qual se refere, ressalvadas as informações sigilosas previstas em lei. 

 


