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INTRODUÇÃO 

 

 

O Manual de Procedimentos da Auditoria Interna da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (Audin/UFRN) é o documento que compreende breves discussões teóricas 

acerca dos principais macroprocessos da Atividade de Auditoria Interna Governamental bem 

como de especificidades da Audin/UFRN. 

Ele foi, inicialmente, instituído pela Resolução 109/2019-CONSAD/UFRN, 

depois revogada pela Resolução Normativa 6/2021-CONSAD/UFRN. Atualmente, essa 

resolução determina, dentre outros assuntos, que o manual seja elaborado pela Auditoria 

Interna e, em seguida, enviado e apreciado pelo CONSAD, com o apoio técnico do Comitê de 

Governança, Riscos e Controles (CGRC). 

Assim, esta revisão do Manual se encontra estruturado em seis capítulos, além 

desta introdução e dos elementos pré e pós textuais. No capítulo primeiro, discorre-se, 

brevemente, acerca da Atividade de Auditoria Interna Governamental, notadamente, os 

serviços de avaliação e de consultoria.  

No segundo, apresentam-se a estrutura, a composição bem como as competências 

do Auditor-Geral, do Adjunto e da equipe técnica da Unidade de Auditoria Interna da UFRN. 

Outrossim sobre o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ). No terceiro, 

discute-se o Plano Anual de Auditoria Interna à luz do Manual de Orientações Técnicas da 

Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (MOT), que, 

dentre outros assuntos, orienta sobre como selecionar trabalhos passíveis de auditoria com 

base em riscos. 

No tocante ao capítulo quarto, apresentam-se os trabalhos individuais de auditoria 

correspondentes a: (i) planejamento, (ii) execução, (iii) comunicação de resultados e (iv) 

monitoramento. No que se refere ao quinto, tecem-se alguns comentários a respeito do 

Relatório Anual de Auditoria Interna (Raint) sob observação estrita da Instrução Normativa 

da CGU 5/2021. 

No último capítulo, processos de trabalho da Audin/UFRN apresentam-se os 

fluxogramas e procedimentos operacionais padrões (POP) dos macroprocessos específicos 

adotados na Audin/UFRN. Por fim, disponibilizam-se modelos de documentos utilizados pela 

Auditoria Interna da UFRN.  
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1 AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL 

 

 

A Auditoria Interna Governamental, de acordo com a IN SFC 3/2017, é uma 

atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar 

valor e melhorar as operações de uma organização. Deve buscar auxiliar às organizações 

públicas a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e 

disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento 

de riscos e de controles internos. 

Os pressupostos independência e objetividade são imprescindíveis para a 

realização de uma auditoria. Enquanto o primeiro pressuposto se relaciona a unidade de 

auditoria interna, o segundo está associado a atitude do auditor em relação a unidade auditada. 

Independência pode ser compreendida como a imunidade relacionada às 

condições que ameaçam a capacidade da atividade de auditoria interna de conduzir suas 

responsabilidades de maneira imparcial. Já a objetividade, é a atitude mental imparcial que 

permite aos auditores internos executarem os trabalhos de auditoria de maneira a terem uma 

confiança no resultado de seu trabalho e que não seja feito nenhum comprometimento da 

qualidade (IN 3, 2017). 

A avaliação e a consultoria são atividades típicas de auditoria interna. Embora 

apresentem especificidades1, ambas são constituídas por etapas semelhantes, as quais serão 

detalhadas no item 4 (Trabalhos Individuais de Auditoria). 

De acordo com o modelo das três linhas do The IIA2, a Auditoria Interna atua na 

terceira linha, cujos papéis são descritos na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Vide subitem 1.3 (Principais Diferenças entre Avaliação e Consultoria) 
2 Instituto de Auditores Internos em português.  
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Figura 1 - Papéis da Auditoria Interna no modelo das três linhas do The IIA 

 

Fonte: Modelo das três linhas do The IIA (IIA, 2020) adaptado. 

 

 

Para facilitar a compreensão do papel da Auditoria Interna no modelo das três 

linhas do The IIA, que tem como objetivo ajudar as organizações a identificarem estruturas e 

processos que melhor auxiliem no atingimento de seus objetivos por meio do fortalecimento 

da governança e do gerenciamento de riscos (IIA, 2020), esse modelo é evidenciado na figura 

2. 
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Figura 2 - O modelo das três linhas do The IIA 

 

Fonte: Modelo das três linhas do The IIA (IIA, 2020). 

 

 

1.1 Serviços de Avaliação 

 

 

Entende-se por avaliação a obtenção e a análise de evidências com o objetivo de 

fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria (IN 3, 2017). 

De acordo com o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal (MOT, 2017), os serviços de avaliação 

são tradicionalmente classificados em três tipos: financeira ou de demonstrações contábeis; 

operacional ou de desempenho e conformidade ou compliance. A figura 3 evidencia o 

objetivo de cada um desses tipos. 
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Figura 3 - Tipos de serviço de avaliação 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 

 

Os serviços de avaliação, independentemente de envolver um tipo ou a 

combinação de mais de um deles, devem ser executados de modo a melhorar a eficácia dos 

processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. Logo, eles 

deverão considerar questões relacionadas a esses processos, a exemplo das evidenciadas na 

figura 4. 
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Figura 4 - Questões a serem observadas nos serviços de avaliação 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 

 

1.2 Serviços de Consultoria 

 

 

Diferentemente dos serviços de avaliação, os serviços de consultaria são 

realizados com menos frequência. A consultoria pode ser compreendida como uma atividade 

de auditoria interna governamental que consiste em assessoramento, aconselhamento e outros 

serviços relacionados fornecidos à alta administração com a finalidade de respaldar as 

operações da unidade (MOT, 2017). 

É comum que tais serviços sejam previamente solicitados pela gestão e que 

envolvam assuntos estratégicos. A experiência adquirida pelos auditores na condução dos 

seus trabalhos é um dos fatores que contribuem com a realização de consultorias pela 

Auditoria Interna.  
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Os auditores internos lidam com uma variedade de temas essências para o 

funcionamento das organizações, demonstrando conhecimento da legislação e temas 

complexos como governança, gestão de riscos e controles internos. 

Além da solicitação pela gestão, os serviços de consultoria podem ter origem em 

trabalhos identificados durante o processo de avaliação de riscos realizado pela Auditoria 

Interna (elaboração do Paint ou planejamento dos trabalhos individuais) ou surgimento de 

condições novas ou em transformação da unidade auditada que mereça a atenção da Auditoria 

Interna (MOT, 2017). 

Para que um trabalho de auditoria seja incluído no Paint, alguns fatores devem ser 

observados, conforme evidenciado na figura 5. 

 

Figura 5 – Consultoria no Paint 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 
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Por meio da consultoria, a Auditoria Interna pode agregar valor à gestão de 

diversas formas. A figura 6 evidencia algumas delas. 

 

Figura 6 - Formas de agregar valor por meio da realização de serviços de consultoria 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 

 

Um ponto crucial que deve ser observado pelas Auditorias Internas na realização 

de serviços de consultoria é a não assunção de responsabilidade da administração por parte 

dos auditores internos. 

De acordo com o MOT (2017), os serviços de consultoria podem ser classificados 

em três tipos: i. assessoramento ou aconselhamento, ii. treinamento e iii. facilitação. A figura 

7 evidencia o objetivo de cada um desses tipos. 
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Figura 7 - Tipos de serviço de consultoria 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 

 

O assessoramento ou aconselhamento é o serviço de consultoria que mais se 

aproxima dos serviços de avaliação do ponto de vista procedimental. A figura 8 evidencia 

questões que podem ser respondidas pela Auditoria Interna. 

Figura 8 - Questões que podem ser respondidas por meio do assessoramento ou 

aconselhamento 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 
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Tanto o treinamento quanto à facilitação tem como base o conhecimento dos 

auditores internos relativos à governança, gerenciamento de riscos e controles internos. 

Enquanto o treinamento está mais voltado a atividades de capacitação, a facilitação visa 

auxiliar a gestão na operacionalização dos procedimentos, sem, no entanto, comprometer a 

objetividade do auditor. A figura 9 evidencia atividades que podem ser facilitadas pela 

Auditoria Interna. 

 

Figura 9 - Atividades que podem ser facilitadas pela Auditoria Interna 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 

 

1.3 Principais Diferenças entre Avaliação e Consultoria 

 

 

A figura 10 evidencia as principais diferenças entre os serviços de avaliação e 

consultoria. 
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Figura 10 - Distinções entre os serviços de avaliação e consultoria 

 
Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017). 

 

 

No que diz respeito às etapas dos trabalhos de auditoria, os serviços de consultoria 

apresentam algumas especificidades. A figura 11 evidencia pontos que devem ser acordados 

entre a Auditoria Interna e a gestão na fase de planejamento de uma consultoria. 
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Figura 11 - Pontos a serem acordados entre a Auditoria Interna e a gestão em uma 

consultoria 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 

 

Importante destacar que tanto o planejamento quanto a comunicação sobre o 

andamento e os resultados dos trabalhos podem variar de acordo com a natureza do serviço de 

consultoria. É possível que nos casos de facilitação e treinamento não haja a emissão de 

recomendações de auditoria, inexistindo, portanto, a etapa de monitoramento. 

De acordo com o MOT (2017), quando pontos significativos envolvendo fatos 

inquinados de ilegalidade ou irregularidades forem identificados, a equipe de auditoria deverá 

levar tal situação ao conhecimento do supervisor do trabalho, para análise em conjunto e 

definição das medidas a serem adotadas, inclusive quanto à possibilidade de suspensão ou 
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interrupção dos serviços de consultoria e à realização de outros tipos de trabalho relativos a 

tais fatos, se for o caso. 

 

2 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

 

A unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(Audin/UFRN) é o órgão técnico de avaliação das operações e dos controles internos e de 

consultoria à alta administração e aos demais gestores da Universidade, que desempenha suas 

funções de modo independente e objetivo com o propósito de proteger e agregar valor à 

Universidade. 

A atividade de auditoria interna governamental na UFRN é regulamentada pela 

Resolução 6/2021-CONSAD, que aprovou normas de organização da sua unidade de 

Auditoria Interna. 

Evidenciam-se, a seguir, as competências da Auditoria Interna da UFRN. 

I - apoiar a governança na estruturação e efetivo funcionamento da primeira e segunda linhas 

de defesa, por meio da prestação de serviços de consultoria e de avaliação dos processos de 

governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos administrativos; 

II - verificar se os controles internos, a gestão de riscos e a governança da UFRN estão 

funcionando de forma a garantir que os riscos são identificados e administrados; 

III - avaliar a regularidade das contas, a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos 

disponíveis, observados os princípios da legalidade, da legitimidade e da economicidade; 

IV - assessorar o Reitor e os demais gestores da UFRN quanto à utilização adequada de 

recursos e bens disponíveis e à melhoria dos processos de trabalho; 

V - propor medidas visando à racionalização progressiva dos procedimentos administrativos, 

contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais da UFRN; 

VI - avaliar se a qualidade e melhoria contínua são promovidas no âmbito dos processos de 

controle da organização e os seus problemas de conformidade legal são reconhecidos e 

tratados; 

VII - prestar consultoria à alta administração e aos demais gestores, com a finalidade de evitar 

o cometimento de equívocos, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes; 

VIII - emitir orientações à alta administração e aos demais gestores de natureza 

administrativa, contábil e operacional quanto à aplicação das leis, normas e deliberações dos 

órgãos de controle interno e externo; 
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IX - acompanhar a implementação das recomendações exaradas pelos órgãos de controle 

interno e externo; 

X - informar sobre eventuais situações de conflito de interesses, com base na legislação 

vigente, que possam comprometer os trabalhos de auditoria; 

XI - avaliar objetivamente as evidências levantadas, com vistas a fornecer opiniões ou 

conclusões isentas na execução de suas atividades; 

XII - buscar identificar potenciais riscos de fraude e realizar o adequado e tempestivo 

encaminhamento das informações às instâncias competentes, quando houver indícios 

suficientes de fraudes ou de ilegalidades; 

XIII - implementar o PGMQ, o qual deve prever avaliações internas e externas, orientadas 

para a avaliação da qualidade e a identificação de oportunidades de melhoria das atividades da 

Auditoria Interna da UFRN; 

XIV - elaborar o PAINT, de forma a identificar, de maneira técnica, os trabalhos a serem 

realizados prioritariamente no exercício seguinte ao de sua elaboração, considerando as 

estratégias, os objetivos, as prioridades, as metas da Universidade, os riscos a que os seus 

processos estejam sujeitos e as expectativas da alta administração; 

XV - elaborar o RAINT, de forma a apresentar os resultados dos trabalhos de auditoria interna 

e os trabalhos técnicos realizados no exercício anterior, assim como outras informações 

definidas em normas aplicáveis à atividade de auditoria interna;  

XVI - monitorar as suas recomendações e dos demais Órgãos de Controle; e 

XVII - realizar outras atividades definidas no Estatuto e Regimento Geral da UFRN, em 

Resoluções do CONSUNI, do CONSAD, do CONSEPE ou demandadas pela Administração 

Superior da UFRN, segundo suas competências estatutárias e legais. 

A fim de cumprir essas competências, a Auditoria Interna possui a estrutura 

organizacional, conforme figura 12. 
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Figura 12 - Quadro de pessoal da Auditoria Interna da UFRN 

 

Fonte: Resolução 6/2021-CONSAD (UFRN, 2021). 

 

Nesse contexto, a equipe técnica de auditoria é formada por profissionais de nível 

superior com formação em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e 

Direito, que atuam diretamente na execução dos trabalhos de avaliação, de monitoramento e 

de consultoria. 

Para fins de organização dos trabalhos, a equipe técnica é dividida em duas: de 

Planejamento e Monitoramento e de Avaliação e Consultoria, conforme evidenciado na figura 

13. 

Figura 13 - Divisão da equipe técnica 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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2.1 Atribuições do Responsável pela Unidade 

 

 

As atribuições do Auditor-Geral estão definidas no art. 12 da Resolução 

Normativa-CONSAD/UFRN, conforme evidenciado na figura 14. Ainda nesse sentido, consta 

no parágrafo único do referido artigo: “o auditor-geral adjunto auxiliará o auditor-geral no 

desempenho de suas atribuições e o substituirá nos casos de afastamento legal” (Res. 

Normativa 6/2021-CONSAD/UFRN). 

Adicionalmente, o auditor-geral da Audin/UFRN acumula atribuições relativas à 

supervisão constante no MOT (2017, p. 34), a saber:  

a) Responsabilizar-se pela supervisão dos trabalhos, a qual poderá ser delegada, 

sem prejuízo de sua responsabilidade; 

b) Estabelecer políticas e procedimentos destinados a assegurar que a supervisão 

seja realizada e documentada, em todas as etapas dos trabalhos, com a finalidade de assegurar 

o atingimento dos objetivos, a qualidade dos produtos e a consistência das opiniões emitidas. 

Assim, na Audin/UFRN o auditor-geral ou seu substituto legal supervisiona os 

trabalhos da atividade de auditoria interna governamental. 
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Figura 14 – Atribuições do Auditor-Geral 

 

Fonte: Resolução Normativa 6/2021-CONSAD (UFRN, 2021). 
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2.2 Atribuições dos Participantes da Auditoria 

 

 

Na Audin/UFRN os participantes da auditoria são a equipe técnica, composta por 

profissionais que atuam diretamente na execução dos trabalhos de avaliação, de 

monitoramento e de consultoria3 e o coordenador, responsável por conduzir os trabalhos 

contido na Ordem de Serviço (OS); e.  

A cada trabalho de auditoria interna, o auditor-geral constitui uma equipe técnica 

com indicação do coordenador a fim de realizá-lo.  

A figura 15 apresenta as atribuições da equipe técnica definidas no art. 15 da 

Resolução Normativa 6/2021-CONSAD/UFRN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Resolução Normativa 6/2021-CONSAD/UFRN. 
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Figura 15 – Atribuições da Equipe Técnica 

 

Fonte: Resolução Normativa 6/2021-CONSAD (UFRN, 2021). 

 

Com relação ao coordenador da equipe, a figura 16 evidencia suas atribuições, as 

quais estão definidas no art. 16 da Resolução Normativa 6/2021-CONSAD/UFRN. 
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Figura 16 – Atribuições do Coordenador da Equipe 

 

Fonte: Resolução Normativa 6/2021-CONSAD (UFRN, 2021). 

 

 

2.3 Atribuições do Apoio Administrativo 

 

 

A figura 17 evidencia as atribuições do apoio administrativo definidas no art. 17 

da Resolução Normativa 6/2021-CONSAD/UFRN. 
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Figura 17 - Atribuições do apoio administrativo 

 

Fonte: Resolução 6/2021-CONSAD (UFRN, 2021). 

 

No âmbito da Auditoria Interna da UFRN são executados basicamente seis 

processos de trabalho, conforme evidenciado na figura 18, os quais serão detalhados no 

capítulo 6 (PROCESSOS DE TRABALHO DA AUDIN/UFRN). 
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Figura 18 - Processos de trabalho da Audin/UFRN 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

2.4 Gestão e Melhoria da Qualidade 

 

 

O Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Audin/UFRN foi 

instituído em 2019 por intermédio da Resolução 99/2019-CONSAD/UFRN, que foi revogada 

pela Resolução Normativa 6/2021-CONSAD/UFRN, de 29 de julho de 2021.  

Ele possui o objetivo de estabelecer atividades de caráter permanente destinadas a 

avaliar a qualidade, produzir informações gerenciais e promover a melhoria contínua da 

atividade de auditoria interna governamental na Audin/UFRN.  

A fim de atender esse objetivo, um conjunto de ações é colocado no Paint, 

anualmente. O foco, inicialmente, dessas atividades consiste em adequar as atividades de 

auditoria interna da Audin/UFRN ao nível 2 – infraestrutura do modelo IA-CM. Esse modelo 

é recomendado pela CGU, conforme portaria nº 777, de 18 de fevereiro de 2019 da CGU. 

Os procedimentos para a implantação do Programa de Gestão e Melhoria da 

Qualidade apoiam-se nos normativos da CGU, nas normas de práticas profissionais do IIA 

bem como nas publicações do Gespública: (i) produto 4 – Guia Referencial para Medição de 

Desempenho e Manual para Construção de Indicadores, e (ii) indicadores – orientações 

básicas aplicadas à Gestão Pública. 
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2.4.1 Desenho do Programa de Qualidade 

 

 

A garantia da qualidade, bem como da melhoria contínua da atividade de auditoria 

interna (AAI) governamental, de acordo com a Instrução Normativa 3/2017 é obtida por meio 

da instituição e manutenção do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ), que 

“deve ser aplicado tanto no nível de trabalhos individuais de auditoria, quanto em um nível 

mais amplo da AAI” (BRASIL, 2017, p. 44)4. 

Nesse sentido, o Programa de Qualidade apresenta dois eixos estratégicos: (i) 

gestão e (ii) qualidade. O foco do eixo gestão é aumentar a eficiência e a eficácia das práticas 

de auditoria interna, em decorrência da melhoria contínua dos processos de trabalho, bem 

como do gerenciamento de pessoas e de recursos.  

Já em relação ao eixo qualidade, objetiva-se não só fortalecer a governança da 

Audin/UFRN, como também aperfeiçoar os produtos emitidos e convergir as práticas 

profissionais da Unidade de Auditoria à luz das normas expedidas pela CGU. 

O Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade consiste em avaliar a maturidade 

organizacional da unidade de auditoria interna. Isso ocorre por meio da realização de 

avaliações interna e externa, “as quais devem ser devidamente documentadas” (BRASIL, 

2017, p. 44), conforme pode ser visualizado na figura 19.  

 

Figura 19 - Estrutura do PGMQ 

 

Fonte: GT da CGU instituído pela portaria nº 390/2018 

 

                                                 
4 Considerar o tamanho, a estrutura e as necessidades da Unidade de Auditoria Interna.  



 

 

30 

A respeito das avaliações, o Manual de Orientações Técnicas do Poder Executivo 

Federal (BRASIL, 2017, p. 44), esclarece: 

As avaliações devem incluir todas as fases da atividade de auditoria interna 

governamental, quais sejam, os processos de planejamento, de execução dos 

trabalhos, de comunicação dos resultados e de monitoramento, e ainda: 

a) o alcance do propósito da atividade de auditoria interna; 

b) a continuidade dos trabalhos com as disposições da IN SFC nº 3, de 2017, 

com outros normativos que definam atribuições para a atividade de auditoria 

interna, com as boas práticas nacionais e internacionais aplicáveis e com os 

manuais ou procedimentos operacionais estabelecidos pela própria UAIG; 

c) a conduta ética e profissional dos auditores. 

 

Em resumo, a figura 20 – ilustra o entendimento acerca da abrangência de 

realização das avaliações, consoante o Manual de Orientações Técnicas. 

Figura 20 - Abrangência das avaliações 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Além disso, o referido manual aponta para a necessidade de consolidar, 

periodicamente, os resultados das avaliações, “com a finalidade de fornecer informações 

gerenciais e de identificar necessidades de capacitação e oportunidades para aprimoramento 

da [AAI] governamental, [podendo] ser registradas em um plano de ação” (BRASIL, 2017, p. 

44).  

 

2.4.2 Avaliação Interna 

 

 

A avaliação interna compreende “um conjunto de procedimentos e de ações 

realizadas ou conduzidas pela UAIG com vistas a aferir, internamente ou junto às partes 

interessadas, a qualidade dos trabalhos realizados” (BRASIL, 2017, p. 44).  
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Ela é composta não apenas pelo monitoramento contínuo como também pelas 

avaliações periódicas. Por monitoramento contínuo, entende-se o “conjunto de atividades 

de caráter permanente, operacionalizadas por meio de processos, práticas profissionais 

padronizadas, ferramentas, pesquisas de percepção e indicadores gerenciais” (BRASIL, 2017, 

p. 44), conforme figura 21. 

Figura 21 - Formas de Realização do Monitoramento Contínuo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dentre as formas de monitoramento, vale destacar as seguintes: (i) indicadores de 

desempenho, (ii) avaliação pelos auditores e (iii) feedback de gestores e partes interessadas. 

No que se refere aos indicadores, eles devem considerar a performance do Órgão de Auditoria 

Interna em relação ao Plano Anual de Auditoria da unidade, o grau de atendimento às 

recomendações emitidas pela AUDIN/UFRN, bem como a eficiência da equipe de auditoria, 

mensurada nos aspectos: (i) quantidade e relevância dos trabalhos realizados e (ii) benefícios 

decorrentes desses trabalhos.  
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A respeito da avaliação pelos auditores, esta possui a finalidade de obter 

conhecimento estruturado sobre a relevância e qualidade do trabalho de auditoria realizado 

pelos membros da AUDIN/UFRN. Consequentemente, ela deve ser realizada após a 

conclusão dos trabalhos, considerando as dimensões evidenciadas na figura 22.  

Figura 22 - Dimensões para a avaliação pelos auditores 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No que tange ao feedback de gestores e de partes interessadas, ele deve ser obtido 

por meio de survey ou entrevista estruturada, com a finalidade de coletar a percepção de 

gestores e de partes interessadas a respeito da AAI, nas modalidades: percepção ampla e 

avaliação pontual, conforme figura 23. 

Figura 23 - Modalidades de feedback de gestores e de partes interessadas 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quanto a avaliação periódica, ela objetiva verificar a conformidade da atuação 

da AUDIN/UFRN à luz dos padrões normativos e operacionais espedidos pela CGU e IIA5. 

Nesse sentido, o Manual de Orientações Técnicas destaca (BRASIL, 2017, p. 46): 

As avaliações periódicas devem ser realizadas de forma sistemática, 

contemplando a revisão dos trabalhos realizados, considerando-se todas as 

suas etapas. Essas avaliações devem ser realizadas de maneira a fornecer 

diagnósticos quanto ao desempenho da UAIG e a indicar aspectos que 

necessitem ser melhorados. 

 

Além disso, elas serão realizadas com base em roteiros de verificação previamente 

estabelecidos para avaliar a qualidade, a adequação e a suficiência do processo de 

planejamento; das evidências e dos papéis de trabalho produzidos ou coletados pelos 

auditores; das conclusões alcançadas; da comunicação dos resultados; do processo de 

supervisão; e do processo de monitoramento das recomendações emitidas6. 

Os resultados dessas avaliações darão suporte a elaboração de planos de ação, 

com cronograma de execução de atividades direcionadas para o aperfeiçoamento das áreas 

que necessitem de melhorias.  

 

2.4.3 Avaliação Externa 

 

 

O Manual de Orientações Técnicas do Poder Executivo Federal (BRASIL, 2017) 

orienta que ela deve ser realizada num intervalo de tempo de pelo menos a cada cinco anos 

por um avaliador ou equipe avaliadora, qualificada e externa à estrutura da UFRN. Esse 

profissional deverá ter qualificação e prática não apenas em auditoria interna, bem como em 

processo de avaliação de qualidade. 

Ademais, vale salientar que o objetivo deste tipo de avaliação consiste em obter 

opinião independente a respeito do “conjunto geral dos trabalhos de auditoria realizados pela 

UAIG e sua conformidade com os princípios e as disposições da IN SFC nº 3, de 2017, e 

outras normas aplicáveis” (BRASIL, 2017, p. 46). 

Nesse contexto, o Manual de Orientações Técnicas do Poder Executivo Federal 

(BRASIL, 2017, p. 46) esclarece: 

(...) tais avaliações podem ser realizadas, por exemplo, pela unidade do SCI 

responsável pela supervisão técnica ou por outra UAIG, sendo vedada a 

                                                 
5 CGU: instruções normativas nº 03/2017 e nº 09/2018. IIA – normas internacionais para a prática profissional de 

auditoria interna (normas) – 2017.  
6 As avaliações periódicas podem incluir entrevistas e pesquisas aprofundadas de grupos de stakeholders. 
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realização de avaliações recíprocas em um mesmo ciclo, nas quais duas 

UAIG se avaliem mutuamente.  
Os profissionais e as organizações também podem ser privados, mas devem 

deter formação, conhecimento técnico e experiência na prática de auditoria 

interna e no processo de avaliação de qualidade, os quais devem ser 

apropriados ao tamanho e à complexidade da UAIG. 

Podem ser implementadas, alternativamente, por meio de autoavaliação, 

desde que essa seja submetida a um processo de validação independente, por 

profissional ou organização externo devidamente qualificado para essa 

atribuição.  

 

Por fim, porém não menos importante, a portaria nº 777, de 18 de fevereiro de 

2019, recomenda adoção da metodologia Internal Audit Capability Model (IA-CM), do IIA 

tanto para a implementação do PGMQ quanto para a avaliação externa. 

A respeito do IA-CM, as figuras 24, 25 e 26 ilustram os níveis de capacidade, os 

elementos, bem como a matriz. 

Figura 24 - Níveis de Capacidade 

 

Fonte: Missão Indonésia 
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Figura 25 - Elementos do IA-CM 

 

Fonte: Missão Indonésia
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Figura 26 - Matriz IA-CM 

 

Fonte: Missão Indonésia
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3 PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 

 

 

O Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) é o documento que registra um 

conjunto de atividades prioritárias, de forma consistente com os objetivos e as metas 

institucionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para serem executadas no 

exercício financeiro subsequente.  

Sua elaboração é privativa do órgão de Auditoria Interna que deve, 

obrigatoriamente, observar as orientações contidas na Instrução Normativa (IN) da CGU 5, de 

27 de agosto de 2021, que dispõe acerca da elaboração, da comunicação e da aprovação do 

Paint, além de outras providências.  

Nesse sentido, a figura 27 apresenta os aspectos a serem considerados durante a 

elaboração do Paint. 

Figura 27 - Paint: considerações 

 

Fonte: Instrução Normativa 5/2021 (CGU, 2021) adaptado. 

 

Ademais, a IN da CGU 5/2021 ressalta que o Paint deve estabelecer uma previsão 

realista das atividades a serem realizadas, contendo, no mínimo: informações sobre os 

serviços de auditoria, conforme figura 28; e previsão de alocação da força de trabalho nas 

categorias, de acordo com a figura 29. 

A figura 28 mostra que as informações sobre os serviços de auditoria consistem 

numa tabela resumo, na qual ocorre o detalhamento das atividades priorizadas, considerando 

uma previsão realista delas. 



 

 

38 

Figura 28 - Paint: informações sobre serviços de auditoria 

 

Fonte: Instrução Normativa 5/2021 (CGU, 2021) adaptado. 

 

No que se refere a figura 29, a IN da CGU 5/2021 estabelece uma estrutura 

mínima a ser observada para a elaboração do documento, uma vez que as categorias 

configuram tópicos a serem discorridos. 

Figura 29 – Paint: categorias 

 

Fonte: Instrução Normativa 5/2021 (CGU, 2021) adaptado. 

 

Com relação as categorias, a IN 5/2021 destaca que a carga horária alocada nas 

ações de capacitação deve possuir um quantitativo mínimo de 40 horas anuais para cada 

auditor, inclusive o auditor-geral. Tais ações compreendem: treinamentos, cursos de pós-



 

 

39 

graduação lato e stricto sensu e eventos compatíveis com a atividade de auditoria, ao universo 

de auditoria e às competências requeridas dos auditores. 

No tocante a informação sobre a origem da demanda (item 6 da figura 29 -

informações sobre os serviços de auditoria), a IN 5/2021 ressalta que se deve considerar as 

situações elencadas conforme figura 30. 

Figura 30 – Paint: situações da origem da demanda 

 

Fonte: Instrução Normativa 5/2021 (CGU, 2021) adaptado. 

 

A respeito do fluxo de aprovação do Paint, a figura 31 apresenta os trâmites 

necessários. 

Figura 31 – Paint: fluxo de aprovação 

 

Fonte: Instrução Normativa 5/2021 (CGU, 2021) adaptado. 
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Acerca da manifestação da CGU (figura 31), a IN 5/2021 destaca que a ausência 

formal dela no prazo estipulado não impede a adoção das providências necessárias à 

aprovação do Paint, isto é, enviar o documento para o Consad, por exemplo. Ademais, na 

impossibilidade de atendimento das recomendações emitidas pela Controladoria Geral da 

União referente ao Paint, deve-se justificar no momento do encaminhamento definitivo dele. 

Por fim, o órgão de Auditoria Interna deve publicar o Paint em até 30 (trinta) dias 

após sua aprovação, ressalvadas as informações sigilosas previstas em lei. 

 

3.1 Plano de Auditoria Interna Baseada em Riscos 

 

 

Apesar da IN 5/2021 determinar que o Paint seja elaborado com base na 

metodologia de auditoria baseada em riscos e elencar 4 (quatro) itens relevantes a serem 

considerados – figura 32, somente o MOT (2017) 7 define uma trilha a fim de auxiliar na 

construção dessa metodologia de planejamento.  

De acordo com o MOT (2017, p. 50), a elaboração do Paint com base em riscos 

objetiva “garantir que a Unidade de Auditoria Interna Governamental concentre seus 

trabalhos nos objetos de auditoria com maior exposição a ameaças que possam afetar o 

alcance dos seus objetivos, ou seja, os de maior risco”. 

Para isso, a Auditoria Interna deve considerar, além do planejamento estratégico e 

das expectativas da alta administração e demais partes interessadas da Unidade Auditada, a 

análise de riscos decorrente do processo de gerenciamento de riscos dela, caso exista 

formalmente e seja confiável, considerando o julgamento profissional da equipe de auditoria8. 

Na ausência dessa formalidade bem como da não confiança, a Auditoria Interna “deve se 

comunicar com a alta administração, de forma a obter entendimento sobre os principais 

processos e os riscos a eles associados” (MOT, 2017, p. 50).  

Adicionalmente, a Auditoria Interna precisa “definir também a melhor estratégia 

para se obter uma avaliação sistêmica dos processos de governança, de gerenciamento de 

riscos e de controles internos” (MOT, 2017, p. 50). 

O MOT (2017) recomenda que a elaboração do plano contenha as etapas, 

conforme figura 32. 

 

                                                 
7 MOT é o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal publicado em 2017. 
8 MOT (2017) 
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Figura 32 - Plano Baseado em Riscos: Etapas 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 

 

 

3.1.1 Entendimento da Unidade Auditada 

 

 

O propósito desta etapa consiste em obter conhecimento estruturado a respeito da 

Unidade Auditada, tais como: objetivos institucionais, estratégias e meios pelos quais ocorre o 

monitoramento do desempenho organizacional bem como os processos de governança, de 

gestão de riscos e de controles internos administrativos.  

A partir disso, a Auditoria Interna poderá “identificar as áreas de maior 

relevância, os principais riscos e assim recomendar medidas que contribuam de fato para o 

aperfeiçoamento da gestão” (MOT, 2017, p. 50). 

De acordo com o MOT (2017) há duas abordagens para obter o conhecimento 

necessário nesta etapa: de cima para baixo (top-down) e de baixo para cima (bottom-up), 

conforme figura 33.  
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Figura 33 – Entendimento da Unidade Auditada: abordagens top-down e bottom-up 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 

 

Quais informações são obtidas na etapa entendimento da unidade auditada? O 

modelo de negócio da organização que compreende a visão, a missão, os valores, os 

objetivos institucionais, as estratégias organizacionais bem como os processos e os sistemas 

de gestão da unidade auditada.  

Ademais, o MOT (2017, p. 51) recomenda observar também: 

“Devem ser observados também o gerenciamento de riscos; como seus 

processos estão estruturados; o monitoramento de desempenho dos 

processos; que produtos ou serviços oferece; quais são os clientes; os 

beneficiários alvo entre outras informações necessárias para a compreensão 

dos seus objetivos e como seus processos estão estruturados para alcançá-

los”. 

 

Por fim, o MOT (2017) elenca as principais fontes de informação no tocante a 

etapa entendimento da unidade auditada, conforme figura 34. 
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Figura 34 – Fontes de Informação 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 

 

3.1.2 Definição do universo de auditoria 

 

 

Etapa posterior ao entendimento da Unidade Auditada, o universo de auditoria se 

refere ao conjunto de objetos passíveis de serem auditados. Pode-se definir objeto de auditoria 

como unidade, função, processo, sistema ou similar, sob a responsabilidade de uma Unidade 

Auditada, sobre a qual pode ser realizada atividades de avaliação ou consultoria pela 

Auditoria Interna (MOT, 2017). 

Dado que o planejamento das atividades de avaliação ou de consultoria devem 

observar o objeto de auditoria, é necessário definir: quais informações são pertinentes aos 

objetos identificados? Para o MOT (2017), essas informações estão descritas conforme figura 

35. 

 

 



 

 

44 

Figura 35 – Descrição dos objetos de auditoria 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 

 

Definido o(s) objeto(s) de auditoria bem como as informações que o(s) 

descreve(m), a equipe de auditoria passa a organizar esse(s) objeto(s) a fim de delimitar o 

universo de auditoria e, também, documentá-los. De acordo com o MOT (2017, p. 52), 

“preferencialmente, os objetos de auditoria devem ser registrados de forma hierárquica, em 

uma estrutura de árvore, que permita agregações em níveis variados”. Assim, há a 

possibilidade de compará-los, uma vez que se encontra no mesmo nível. 

 

3.1.3 Avaliação da maturidade da gestão de riscos 

 

 

Após as etapas de entendimento da Unidade Auditada e definição do universo de 

auditoria, esta fase objetiva avaliar a maturidade da gestão de riscos da Unidade Auditada por 

meio da obtenção de “uma visão geral do quanto a administração e o conselho (se houver) 

determinam, avaliam, gerenciam e monitoram os riscos de forma harmoniosa com o 

arcabouço técnico adotado pela organização” (MOT, 2017, p. 52). Esse procedimento 

contribui para o planejamento da auditoria porque “dá uma indicação da confiabilidade do 

cadastro de riscos e auxilia na definição da estratégia de auditoria” (MOT, 2017, p. 52). 
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Aqui, surge uma pergunta: o que é maturidade da gestão de riscos? De acordo 

com o MOT (2017, p. 52), “é o grau em que a organização se encontra em relação à adoção e 

à aplicação da abordagem de gestão de riscos”. Esse grau varia de ausência de uma 

abordagem de gestão de riscos até a existência de uma totalmente formalizada e integrada a 

gestão da entidade organizacional.  

A figura 36 detalha o grau de maturidade de gestão de riscos a partir de 3 (três) 

perguntas. 

Figura 36 – Grau de Maturidade da Gestão de Riscos 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 

 

O MOT (2017, p.52) ressalta que: 

“Para que essa etapa atinja sua finalidade, faz-se necessário que a UAIG 

defina o modelo de avaliação de maturidade de gestão de riscos a ser 

aplicado. O modelo deve prever os estágios de evolução da gestão de riscos, 

em níveis de maturidade, que caracterizem melhorias na implementação do 

processo de gestão de riscos. 

A utilização do cadastro de riscos da organização e a definição da estratégia 

de auditoria dependerão do grau de maturidade da gestão de riscos da 

Unidade Auditada”.  

 

Nesse contexto, dado que há diferentes graus de maturidade, a Auditoria Interna 

pode adotar, no mínimo, a estratégia exposta no MOT (2017), que pode ser ampliada 

conforme destaca o próprio manual. A figura 37 evidencia a sugestão de estratégia contida no 

MOT (2017). 
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Figura 37 – Sugestão de Estratégia do MOT (2017) 

MATURIDADE DA GESTÃO DE 

RISCOS
CADASTRO DE RISCOS ESTRATÉGIA

Gestão de riscos e controles internos 

incorporados às operações da Unidade 

Auditada

A UAIG utiliza o cadastro de riscos 

da Unidade Auditada, se julgá-lo 

confiável

Avaliação da eficácia do processo de 

gerenciamento de riscos e das 

medidas adotadas pela administração 

como respostas a riscos.

Inexistência de abordagem formal de gestão 

de riscos ou processo de gestão de riscos 

incipiente

A UAIG utiliza método de 

planejamento alternativo, por 

exemplo, baseado em fatores de 

riscos ou a partir de riscos 

identificados pela própria UAIG

Avaliação dos processos de controle 

com o objetivo de verificar se estão 

funcionando de acordo com os 

padrões estabelecidos e contribuindo 

para o alcance dos objetivos.

Ações de sensibilização e/ou 

trabalhos de consultoria voltados 

para a promoção e a indução de 

práticas de gestão de riscos e 

controles internos.

RELAÇÃO ENTRE A MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS E O PLANEJAMENTO 

DA AUDITORIA

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.1.4 Seleção dos trabalhos de auditoria com base em riscos 

 

 

Segundo o MOT (2017, p. 53) a metodologia de seleção dos trabalhos de auditoria 

baseados em riscos deve considerar as especificidades da Auditoria Interna e, com isso, 

“estabelecer a metodologia mais adequada para a sua organização”. Contudo, o manual 

apresenta três maneiras amplamente utilizadas a fim de contribuir para a seleção desses 

trabalhos. A figura 38 as apresenta. 
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Figura 38 – Maneiras de Seleção dos Trabalhos do MOT (2017) 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 

 

No tocante a seleção dos trabalhos com base na avaliação de riscos realizada 

pela Unidade Auditada, a Auditoria Interna somente deve utilizá-la quando possuir 

“segurança razoável de que o processo de gerenciamento de riscos da Unidade Auditada 

apresenta alto nível de maturidade” (MOT, 2017, p. 53). Assim, os riscos gerenciados pela 

Unidade Auditada podem ser utilizados no processo de elaboração do Plano Anual de 

Auditoria Interna. 

A respeito da seleção dos trabalhos com base na avaliação de riscos realizada 

pela UAIG, a figura 39 apresenta as etapas necessárias para sua construção.  
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Figura 39 – Etapas da Avaliação de Riscos pela UAIG 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (CGU, 2017) adaptado. 



 

 

49 

A etapa entendimento da Unidade Auditada foi discutida na subseção 3.1.1.  

No que se refere à etapa identificação de riscos passíveis de ameaçar os objetivos 

organizacionais, a norma ABNT NBR ISO 31010 orienta acerca das técnicas listadas na 

figura 39. A utilização delas objetiva “compilar uma lista de riscos, conhecidos ou previsíveis, 

capazes de comprometer o alcance dos objetivos pela organização” (MOT, 2017, p.55). 

Com relação a etapa avaliação de riscos, esta ocorre após a elaboração da lista de 

riscos. De acordo com a figura 39, nesta etapa busca-se estimar o nível de riscos através dos 

critérios de impacto do evento e sua probabilidade de ocorrência, por exemplo. Ademais, ela 

“pode ser realizada por meio de métodos qualitativos e quantitativos” (MOT, 2017, p. 55).  

O MOT (2017, p. 55) ainda destaca que: 

A depender do grau de conhecimento que possua da Unidade Auditada ou 

mesmo do processo de avaliação de riscos, a UAIG pode basear sua análise 

em outros critérios, como vulnerabilidade e velocidade do impacto, ou até 

mesmo desdobrar os critérios impacto e probabilidade em outros critérios 

menores. 

É recomendável que, para classificar os riscos em termos de impacto e 

probabilidade, sejam definidas escalas para essas duas perspectivas. Essas 

escalas possibilitam interpretação e aplicação consistentes por diferentes 

partes envolvidas. Quanto mais descritivas forem as escalas, melhor será a 

interpretação pelos usuários. O ideal é encontrar o equilíbrio entre 

simplicidade e abrangência. 

 

Vale ressaltar que as escalas possibilitam classificar os riscos, seja por meio de 

forma hierárquica, seja por meio de forma gráfica (Mapa de Riscos – representado em dois 

eixos – impacto X probabilidade – cada área correspondendo aos diferentes níveis de risco). 

As figuras 40, 41 e 42 apresentam a escala de impacto, de probabilidade e mapa de riscos. 

Figura 40 – Escala de Impacto 

Magnitude Descrição I

Muito baixo

Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, porém 

causando impactos mínimos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou 

relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às 

partes interessadas (clientes internos/externos, beneficiários).

1

Baixo
Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, 

causando impactos pequenos nos objetivos.
2

Médio
Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas, causando  impactos 

significativos nos objetivos, porém recuperáveis.
5

Alto
Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, 

causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos.
8

Muito alto
Paralisação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, 

causando impactos irreversíveis/catastróficos nos objetivos.
10

Escala de Impacto (eixo y do Mapa de Riscos)

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 
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Figura 41 – Escala de Probabilidade 

Magnitude Descrição I

Muito baixa
Evento improvável de ocorrer. Excepcionalmente poderá até ocorrer, porém não há elementos ou 

informações que indiquem essa possibilidade.
1

Baixa
Evento raro de ocorrer. O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos 

ou informações que indicam essa possibilidade.
2

Média
Evento possível de ocorrer. Há elementos e/ou informações que indicam moderadamente essa 

possibilidade.
5

Alta
Evento provável de ocorrer. É esperado que o evento ocorra, pois os elementos e as informações 

disponíveis indicam de forma consistente essa possibilidade.
8

Muito alta
Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrerá, pois os elementos e 

informações disponíveis indicam claramente essa possibilidade.
10

Escala de Probabilidade (eixo x do Mapa de Riscos)

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 

 

Figura 42 – Mapa de Riscos 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 
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Por fim, a última maneira de seleção de trabalhos com base em riscos corresponde 

aos fatores de riscos, que consiste em associar os objetos de auditoria a fatores de riscos. De 

acordo com o MOT (2017, p. 56), ele “costuma ser executado fundamentalmente em dois 

estágios: definição dos fatores de risco e priorização dos objetos de auditoria”. 

A definição dos fatores de risco, isto é, critérios de priorização, visa “identificar a 

importância relativa das condições e eventos que poderiam afetar adversamente a 

organização” (MOT, 2017, p. 56). 

Apesar de não existir uma regra única, a Auditoria Interna “deve estabelecer os 

fatores de risco que considera mais adequados à realidade da Unidade Auditada” (MOT, 

2017, p. 56). Ademais, segundo o MOT (2017) ainda há outros fatores a serem considerados, 

conforme figura 43. 

Figura 43 – Fatores de Risco a Considerar 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 

 

No que se refere aos fatores de risco quantitativos e qualitativos, a figura 44 

apresenta algumas características conforme o MOT (2017, p. 56-57). É possível a utilização 

de critérios tanto quantitativos como qualitativos. Entretanto, “deve-se buscar alguma 
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metodologia de normalização dos dados, de modo que tais critérios possam compor uma 

mesma fórmula de pontuação” (MOT, 2017, p. 57). 
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Figura 44 – Fatores de Risco Quantitativos e Qualitativos 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (CGU, 2017) adaptado. 
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O MOT (2017, p. 57) ressalta, ainda, que: 

“deve-se evitar a utilização de critérios que não possam ser associados a 

todos os objetos de auditoria. Caso não seja possível (como por exemplo, se 

a materialidade for utilizada como critério, e nem todo objeto possuir um 

valor monetário atribuído a ele), o universo de auditoria deve ser 

subdividido, de modo que as avaliações sejam feitas separadamente. 

Posteriormente, os resultados devem ser consolidados em uma ou mais 

matrizes, como auxilio de alguma metodologia de normalização que permita 

a sua comparabilidade com base em premissas estabelecidas”. 

 

Adicionalmente, é necessário avaliar se é recomendável atribuir pesos aos 

diferentes critérios, que em caso positivo devem ser registrados na descrição da metodologia 

bem como dispostos, de forma que recebam maior pontuação os que apresentam maiores 

riscos. Esses serão os priorizados.  

Por fim, o MOT (2017, p. 57) recomenda que o(s) trabalho(s) selecionado(s) com 

base em fatores de risco seja validado pela “instância que aprovará o Plano de Auditoria 

Interna”. Isso, por sua vez, permitirá não só envolver todos os interessados nas atividades da 

auditoria interna governamental como também comparar os objetos de auditoria no decorrer 

do tempo.  
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4  TRABALHOS INDIVIDUAIS DE AUDITORIA 

 

Conforme já informado no subitem 1.3 (Principais Diferenças entre Avaliação e 

Consultoria), a execução dos serviços de consultoria pode assumir características próprias, 

como é o caso da facilitação e do treinamento. 

No entanto, os serviços de avaliação, bem como alguns serviços de consultoria 

relacionados ao assessoramento envolvem, basicamente, quatro fases a saber: planejamento, 

execução, comunicação dos resultados e monitoramento. Cada uma delas etapas será descrita 

a seguir. 

 

4.1 Planejamento 

 

 

Nesta fase, a Auditoria Interna realiza um planejamento específico para cada ação 

de serviço de auditoria contida no plano anual de auditoria interna (Paint). 

A figura 45 evidencia os tipos de ações previstas no Paint que demandam a 

realização de um planejamento específico. 

Figura 45 – Ações previstas no Paint que demanda planejamento específico 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Durante o planejamento, é importante que toda a equipe de auditoria se envolva, 

de modo que possam compartilhar os conhecimentos e as experiências. 
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De acordo com a IN 3/2017, três atividades merecem destaque durante a fase do 

planejamento individual dos trabalhos de auditoria, conforme evidenciado na figura 46. 

Figura 46 – Planejamento individual dos trabalhos de auditoria 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017). 

 

4.1.1 Análise preliminar do objeto de auditoria 

 

É nesse momento que há uma melhor compreensão do objeto de auditoria por 

parte da equipe de auditoria. 

O Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) discrimina o processo a ser auditado, 

bem como o objetivo geral. No entanto, é por meio do levantamento de outras informações 

durante a análise preliminar que é possível definir com mais propriedade os objetivos e o 

escopo do trabalho de auditoria. A figura 47 evidencia algumas dessas informações. 

Figura 47 – Informações relevantes 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 
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Parte das informações elencadas na figura 47 pode ser obtida por meio de papéis 

de trabalho permanentes mantidos na Auditoria Interna da UFRN. As demais podem ser 

obtidas por meio de entrevistas, visitas in loco, reuniões, etc. 

De acordo com o MOT (2017), apesar de não ser obrigatório, é recomendável que 

o Auditor Interno mapeie o processo a ser auditado, caso ele ainda não tenha sido mapeado 

pela Unidade Auditada. Ao desenhar o fluxo do processo, é possível enxergar com maior 

facilidade seus participantes e suas atribuições, os controles existentes, as oportunidades de 

melhoria e também: a ausência de controles em etapas-chave, lacunas, problemas e, 

principalmente, os riscos que ameaçam os objetivos do objeto auditado. 

O processo de mapeamento requer interação entre gestores e demais profissionais 

envolvidos no processo. Ao final desse processo, é imprescindível que ele seja validado pelo 

gestor.  

Caso o gestor já tenha mapeado seus processos, o Auditor Interno deverá realizar 

procedimentos (a exemplo de entrevistas com funcionários da Unidade Auditada) para testar 

os fluxos e verificar se o mapeamento realizado reflete de forma fidedigna a realidade e se ele 

atende as necessidades do trabalho que será desenvolvido. 

 

4.1.2 Definição dos objetivos e escopo do trabalho de auditoria 

 

 

De acordo com a IN 3/2017, para cada trabalho de auditoria a ser realizado, 

devem ser estabelecidos objetivos específicos, a fim de delimitar o propósito, a abrangência e 

a extensão dos exames. 

Os objetivos do trabalho podem ser retratados pelas questões de auditoria, as quais 

devem ser cuidadosamente elaboradas, uma vez que elas definem os resultados pretendidos; 

direcionam o escopo, os testes, o tempo, os recursos e a metodologia do trabalho de auditoria 

e orientam a formulação dos achados de auditoria (MOT, 2017). 

De acordo com o MOT (2017), é fundamental que os objetivos do trabalho 

constituam o desdobramento do objetivo geral definido no Paint e estejam em harmonia com 

os objetivos do objeto auditado. A figura 48 evidencia os aspectos que devem ser 

considerados pelos Auditores Internos durante esta etapa. 
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Figura 48 – Aspectos considerados 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017) adaptado. 

 

Como um trabalho de auditoria na pode abranger tudo, é necessário que no escopo 

sejam definidas a delimitação do universo (abrangência), a configuração da amostra 

(extensão) e o detalhamento dos procedimentos (profundidade). 

De acordo com a IN 3/2017, é possível utilizar trabalhos de auditoria elaborados 

por outra UAIG, por órgão de controle externo ou entidade de auditoria privada como 

subsídio para a definição de escopo do trabalho. No entanto, para isso, é necessário observar 

as condições evidenciados na figura 49. 

Figura 49– Uso de outros trabalhos de auditoria 

 

Fonte: Adaptado do MOT (2017) 

 



 

 

59 

4.1.3 Elaboração do programa de trabalho 

 

 

De acordo com a IN 3/2017, o programa de trabalho deve ser documentado e 

prever os procedimentos necessários para responder aos objetivos específicos da auditoria.  

Ele pode ser representado por uma matriz, denominada matriz de planejamento, a 

qual é composta pelos seguintes campos: informações requeridas, fontes de informação, 

descrição do procedimento, técnicas de auditoria, possíveis limitações, auditor responsável, 

período, possíveis achados. 

Logo, ele serve como um guia para nortear os trabalhos de auditoria. O apêndice 

B apresenta um modelo de matriz de planejamento. 

Nos casos de serviços de consultoria, é possível que haja variação no programa de 

trabalho tanto no tocante à forma quanto no conteúdo. 

O programa de trabalho deve ser aprovado pelo Auditor-Geral. 

 

4.1.4 Procedimentos de auditoria 

 

 

O MOT (2017) define procedimento de auditoria como um conjunto de exames, 

previstos no programa de trabalho, com a finalidade de obter evidências suficientes, 

confiáveis, fidedignas, relevantes e úteis, que permitam responder a uma questão de auditoria 

definida na fase de planejamento do trabalho. 

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade9, os procedimentos de 

auditoria podem ser classificados de acordo com sua finalidade: procedimentos substantivos 

ou testes de controle. 

A mesma norma define procedimento substantivo como procedimento de 

auditoria planejado para detectar distorções relevantes no nível de afirmações. Já testes de 

controle como procedimento de auditoria planejado para avaliar a efetividade operacional dos 

controles na prevenção ou detecção e correção de distorções relevantes no nível de 

afirmações. 

Os procedimentos substantivos, por sua vez, podem ainda serem divididos em 

testes de detalhes (de transações, de saldos e de divulgações) ou procedimentos analíticos 

substantivos (revisões analíticas). 

                                                 
9 NBC TA 330, aprovada pela Resolução 1.214/2009 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
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Enquanto os testes de detalhes visam examinar os registros contábeis e das 

operações/documentos que lhe deram origem, bem como a conformidade dos atos 

administrativos, os procedimentos analíticos substantivos envolvem a utilização de 

comparação para avaliar adequação, conforme figura 50. 

São exemplos de testes de detalhe observar contagem física de estoque e examinar 

faturas de fornecedores pagas. Já a identificação de depreciação em determinado período 

corresponderia seria um exemplo de procedimento analítico substantivo. 

Figura 50 – Classificação dos procedimentos de auditoria 

 

Fonte: NBC TA 330 (CFC, 2009) 

 

 

De acordo com o MOT (2017), os procedimentos de auditoria podem ser 

classificados também pelo tipo, conhecidos também como técnicas de auditorias. A Figura 51 

evidencia essa classificação. 
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Figura 51 – Técnicas de auditoria 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017). 

 

 

4.1.5 Definição da equipe de auditoria 

 

 

Conforme previsto no § 1° do art. 24 da Resolução 6/2021-CONSAD, o Auditor-

Geral designará a equipe de auditoria por meio de Ordem de Serviço (OS). A equipe é 
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composta pelo coordenador e por pelo menos mais um auditor. O apêndice A apresenta um 

modelo de OS. 

De acordo com o MOT (2017), o supervisor dos trabalhos deve, ao final da etapa 

de planejamento, reavaliar se as estimativas iniciais de recursos, custos e prazo para a 

realização da auditoria estão compatíveis com as atividades a serem realizadas bem como se a 

equipe, inicialmente designada, dispõe da proficiência necessária para a realização do 

trabalho.  

 

4.2 Execução 

 

 

De acordo com o MOT (2017), a fase de execução pode ser compreendida como o 

principal momento em que são realizados testes de auditoria, por meio da ampla utilização de 

técnicas de coleta e de análise de dados para fins de elaboração dos achados de auditoria. 

Esses achados devem estar devidamente fundamentados nas evidências, de modo a 

possibilitar a emissão de opinião por parte da Auditoria Interna sobre o objeto auditado. 

A fase de execução compreende algumas etapas, as quais são detalhadas nos 

subitens a seguir. 

 

4.2.1 Reunião de abertura dos trabalhos 

 

 

A reunião de abertura dos trabalhos tem como objetivo comunicar à Unidade 

Auditada sobre o início dos trabalhos bem como apresentar a equipe, o período de execução 

dos trabalhos, os seus objetivos e o escopo. Ela é conduzida pelo Auditor-Geral e pelo 

coordenador da equipe.  

 

4.2.2 Solicitação de Auditoria 

 

 

A Solicitação de Auditoria (SA) é um documento emitido pela Auditoria Interna 

com o objetivo de solicitar à Unidade Auditada documentos, informações e esclarecimentos. 

Ela é assinada pelo auditor responsável por sua emissão e pelo Auditor-Geral, supervisor dos 

trabalhos de auditoria. 
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Para que o coordenador da ação de auditoria tenha conhecimento de todas as 

solicitações emitidas durante a execução dos trabalhos, ele também as assina de forma 

eletrônica. 

No âmbito da UFRN, as SAs são cadastradas na Mesa Virtual10. Para cada 

Unidade Auditada, é aberto um processo administrativo, de modo a facilitar o controle de 

emissão das solicitações, bem como de suas respostas. O apêndice C apresenta o modelo de 

Solicitação de Auditoria utilizado na Universidade. 

No tocante aos prazos de atendimento, eles variam de acordo com a quantidade e 

complexidade dos documentos, informações e esclarecimentos solicitados. Sempre que 

possível, o prazo de atendimento deve ser acordado junto com a Unidade Auditada, de modo a 

garantir o seu atendimento dentro do prazo estabelecido. 

Quando a Unidade Auditada perceber que não conseguirá fornecer as informações 

solicitadas dentro do prazo estabelecido na SA, ela deve solicitar prorrogação de prazo, o qual 

será analisado pelo coordenador da equipe. 

Caso a Unidade Auditada não responda a SA nem solicite prorrogação de prazo 

ou ainda apresente respostas parciais, o auditor interno deverá reiterar a SA ou comunicar ao 

supervisor dos trabalhos. 

 

4.2.3 Análise de dados 

 

 

Esta etapa tem como objetivo obter evidências para sustentar a opinião do auditor 

com relação ao objeto auditado. Ela é realizada por meio da aplicação dos testes de auditoria 

previstos na fase de planejamento. 

De acordo com o MOT (2017), as evidências de auditoria são as informações 

coletadas, analisadas e avaliadas pelo auditor para apoiar os achados e as conclusões do 

trabalho de auditoria. Elas constituem meio de informação ou de prova para fundamentar a 

opinião da Auditoria Interna e devem estar documentadas em papéis de trabalho. 

A figura 52 evidencia os atributos das evidências estabelecidas na IN 3/2017. 

 

 

 

 

                                                 
10 Sistema eletrônico de informação utilizado pela UFRN. 
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Figura 52 – Atributos das evidências 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017). 

 

O grau de confiabilidade das evidencias varia de acordo com diversos fatores. A 

figura 53 evidencia diretrizes gerais que podem ser utilizadas para determinar a confiabilidade 

das evidências. 

Figura 53 – Diretrizes para determinar a confiabilidade das evidências 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017). 
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De acordo com o MOT (2017), a qualidade das conclusões e das recomendações 

de auditoria depende de a capacidade da equipe reunir e de avaliar evidências suficientes, 

confiáveis, fidedignas, relevantes e úteis, e que para reunir as evidências que atendam ao 

objetivo do trabalho, é imprescindível que os auditores internos governamentais tenham 

adequado conhecimento dos procedimentos de auditoria. 

 

4.2.4 Achado de auditoria 

 

 

A análise de dados possibilita a identificação de achados de auditoria, também 

conhecidos como constatações. De acordo com o MOT (2017), achado é o resultado da 

comparação entre um critério preestabelecido pela equipe de auditoria na fase de 

planejamento e a condição real encontrada durante a realização dos exames, comprovada por 

evidências. Ele tem como objetivo responder às questões de auditoria levantadas no 

planejamento. 

Os achados de auditoria, portanto, podem indicar conformidades ou não-

conformidades com os critérios. As não-conformidades, por sua vez, podem envolver 

impropriedades ou irregularidades. 

Transcrevem-se, a seguir, as definições de impropriedades e irregularidades 

extraídas das Normas de Auditoria do Tribunal de Contas (NAT), aprovadas pela Portaria-

TCU 280/2010.  

Impropriedades: falhas de natureza formal de que não resulte danos ao erário e 

outras que têm o potencial para conduzir à inobservância aos princípios de administração 

pública ou à infração de normas legais e regulamentares, tais como deficiências no controle 

interno, violações de cláusulas, abuso, imprudência, imperícia; 

Irregularidades: prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou 

infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional ou patrimonial, danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao 

antieconômico, desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, tais como fraudes, 

atos ilegais, omissão no dever de prestar contas, violações aos princípios de administração 

pública. 

As figuras 54 e 55 apresentam, respectivamente, requisitos básicos e componentes 

de um achado de auditoria. 
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Figura 54  – Requisitos básicos de um achado de auditoria 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017). 

 

 

 

Figura 55  – Componentes de um achado de auditoria 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017). 
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Segundo o MOT (2017), o critério é o padrão utilizado para avaliar se o objeto 

auditado atende, excede ou está aquém do desempenho esperado. Já a condição é a situação 

existente, identificada e documentada durante a fase de execução da auditoria. A causa, por 

sua vez, é a razão para a existência de diferença entre critério e condição, ou seja, entre a 

situação esperada e a encontrada. Já o efeito é a consequência da divergência entre a condição 

e o critério. 

 

4.2.5 Manifestação da Unidade Auditada 

 

 

Após a identificação dos achados, a Auditoria Interna deve solicitar às Unidades 

Auditadas esclarecimentos com relação aqueles que apresentarem não-conformidade. 

Conforme já mencionado anteriormente, o instrumento utilizado para solicitar 

esclarecimentos é a Solicitação de Auditoria (SA). 

De acordo com o MOT (2017), a manifestação da Unidade Auditada é importante 

para que a equipe avalie se as evidências suportam plenamente as conclusões. Constitui, 

também, oportunidade para que sejam levantadas e analisadas eventuais falhas de 

entendimento, erros de interpretação ou fragilidades das evidências, levando a equipe a rever 

seu posicionamento ou a embasá-lo de forma mais consistente. 

Caso a manifestação da unidade seja suficiente para esclarecer um achado que 

inicialmente havia sido considerado como não-conforme (impropriedade ou irregularidade), o 

posicionamento deve ser revisto. Isso implicará em alteração na forma de comunicar o 

achado. O apêndice D dispõe sobre a estrutura do Relatório de Auditoria.  

 

4.2.6 Recomendações 

 

 

De acordo com o MOT (2017), as recomendações consistem em ações solicitadas 

pela Auditoria Interna às Unidades Auditadas com a finalidade de corrigir falhas e aperfeiçoar 

processos. Em grande medida, o alcance dos objetivos de uma auditoria interna é mensurado 

por meio dos benefícios obtidos pela gestão com a implementação das recomendações. 

Nesse sentido, é fundamental que as recomendações sejam bem elaboradas. A 

figura 56 evidencia características desejáveis das recomendações de auditoria. 
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Figura 56 – Características desejáveis das recomendações de auditoria 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017). 

 

4.2.7 Papéis de trabalho 

 

 

O MOT (2017) define papéis de trabalho como documentos que suportam o 

trabalho de auditoria, contendo o registro das informações utilizadas pelos auditores internos 

governamentais, das verificações realizadas e das conclusões a que chegaram. São exemplos 

de papéis de trabalho planilhas, formulários, questionários preenchidos, fotografias, arquivos 

de dados, de vídeo ou de áudio, ofícios, memorandos, portarias, documentos originais ou 

cópias de contratos ou de termos de convênios, confirmações externas, programas de trabalho 

de auditoria e registros de sua execução. 
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A figura 57 evidencia os objetivos dos papéis de trabalho. 

 

Figura 57 – Objetivos dos papéis de trabalho 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017). 

 

De acordo com a IN 3/2017, os papéis de trabalho devem ser organizados de 

forma a permitir a identificação dos responsáveis por sua elaboração e revisão. A revisão dos 

papéis de trabalho, por sua vez, deve ser realizada com a finalidade de assegurar que o 

trabalho foi desenvolvido com consistência técnica, que seguiu o planejamento estipulado e 

que as conclusões e os resultados da auditoria estão adequadamente documentados. É de 

responsabilidade do Auditor Interno a elaboração dos papéis de trabalho. Já a supervisão dos 

trabalhos é atribuição é atribuição do Auditor-Geral. 

Após a emissão da Ordem de Serviço11 (OS), documento emitido pelo Auditor-

Geral que autoriza o início dos trabalhos, é criado no servidor12 da UFRN uma pasta para 

armazenamentos dos papéis de trabalho, cuja descrição é constituída pelo número da OS, a 

identificação do coordenador da ação e sua descrição. 

Dentro da referida pasta são criadas quatro subpastas com as seguintes 

nomenclaturas: “Programa de Trabalho”, “Documentos de Suporte”, “Outros Papéis de 

Trabalho” e “Relatório”. 

                                                 
11 O apêndice A apresenta modelo de Ordem de Serviço utilizada na UFRN.  
12 Computador que centraliza serviços, oferecendo-os a outros computadores que estejam em sua rede. 
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Enquanto que na pasta “Programa de Auditoria” devem ser armazenados os 

documentos relativos ao planejamento da ação de auditoria, a exemplo da Matriz de 

Planejamento e da apresentação de abertura dos trabalhos, na pasta “Documentos de Suporte” 

devem ser inseridos documentos como a OS, as SAs emitidas, bem como suas respectivas 

repostas. 

Já na pasta “Outros Papéis de Trabalho” devem ser armazenadas as evidências 

que suportam os achados de auditoria. Por fim, na pasta “Relatório” devem ser inseridos o 

Relatório Preliminar, o Relatório de Auditoria e a apresentação relativa à reunião de busca 

conjunta de soluções. 

De acordo com o MOT (2017), os papéis de trabalho devem permitir que um 

auditor experiente, sem nenhum conhecimento prévio da auditoria, entenda a natureza, a 

época, o escopo e os resultados dos testes executados, as evidências de auditoria obtidas para 

fundamentar as conclusões e as recomendações da auditoria, o raciocínio por detrás de todas 

as questões relevantes e as respectivas conclusões. 

Ainda de acordo com o MOT (2017), os papéis de trabalho podem ser 

classificados como permanentes, quando contiverem informações de natureza perene, 

passíveis de serem utilizadas em mais de um trabalho de auditoria, ou correntes, quando 

constituírem um conjunto de informações suficientes para evidenciar o adequado 

planejamento, a execução e a comunicação dos trabalhos de auditoria, bem como para 

embasar as conclusões obtidas. 

As figuras 58 e 59 evidenciam exemplos de papéis de trabalho permanentes e 

correntes, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

Figura 58 – Papéis de trabalho permanentes 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017). 
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Figura 59 – Papéis de trabalho correntes 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017). 

 

4.2.8 Reunião de busca conjunta de soluções 

 

 

A reunião de busca conjunta de soluções corresponde a última etapa da fase de 

execução dos trabalhos. Ela ocorre após a emissão do Relatório Preliminar e tem como 

principais objetivos apresentar o resultado dos trabalhos de auditoria ao gestor máximo da 

instituição e discutir com as Unidades Auditadas sobre a exequibilidade das recomendações 

propostas pela Auditoria Interna para fortalecer os processos de governança, de gestão de 

riscos e controles internos. 
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Durante a reunião de busca conjunta de soluções os gestores podem apresentar 

esclarecimentos adicionais que impliquem na necessidade de alterar o Relatório Preliminar. 

Caso a equipe de auditoria as julgue pertinentes, ela deve proceder com os ajustes necessários 

antes da emissão de Relatório de Auditoria. 

De acordo com o MOT (2017), essa reunião deve ser conduzida pelo supervisor 

do trabalho, podendo haver delegação desta atribuição, e contar, na medida do possível, com a 

participação de toda a equipe. 

 

4.3 Comunicação dos Resultados 

 

 

A IN 3/2017 estabelece que as comunicações devem demonstrar os objetivos do 

trabalho, a extensão dos testes aplicados, as conclusões obtidas, as recomendações emitidas e 

os planos de ação propostos. Além disso, deve ter como destinatária principal a alta 

administração da Unidade Auditada, sem prejuízo do endereçamento de comunicações às 

demais partes interessadas, como os órgãos de controle externo e a sociedade. 

Ainda de acordo com o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal, as comunicações sobre o andamento e os 

resultados dos trabalhos de consultoria podem variar na forma e no conteúdo, conforme a 

natureza do trabalho e as necessidades da Unidade Auditada. 

Segundo o MOT (2017), a comunicação de resultados consiste na principal 

oportunidade para a atividade de auditoria interna reforçar o seu valor perante a organização, 

ressaltando o conhecimento dos auditores internos governamentais sobre os processos de 

negócios e a capacidade da auditoria interna de contribuir para o alcance dos objetivos da 

organização. 

Cabe esclarecer que a comunicação com a Unidade Auditada ocorre durante todo 

o processo de auditoria, desde o planejamento até o monitoramento. No entanto, na etapa de 

comunicação dos resultados ela apresenta maior relevância, uma vez que os Relatórios de 

Auditoria são divulgados. 

De acordo com a IN 3/2017, a comunicação final dos resultados dos trabalhos das 

UAIG deve ser publicada na Internet, como instrumento de accountability da gestão pública e 

de observância ao princípio da publicidade consignado na Constituição Federal, excetuando-

se os trabalhos realizados por Audin que atuam em órgãos ou entidades que desempenham 

atividades econômicas, comerciais ou regulatórias. 
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Para que a comunicação da Auditoria Interna seja realizada de forma adequada, 

ela deve apresentar algumas características, evidenciadas na figura 60. 

Figura 60 – Características da comunicação da auditoria 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017). 

 

Os resultados dos trabalhos de auditoria são comunicados por meio do Relatório 

de Auditoria. 

O MOT (2017) estabelece que o Relatório de Auditoria deve preencher os 

requisitos evidenciados na figura 61. 
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Figura 61 – Requisitos do Relatório de Auditoria 

 

Fonte: Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (CGU, 2017). 

 

O Relatório de Auditoria da UFRN apresenta uma estrutura específica, 

evidenciada na figura 62. 

Figura 62 – Estrutura do Relatório de Auditoria 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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O apêndice D apresenta o modelo de Relatório de Auditoria utilizado na UFRN. 

 

4.3.1 Relatório Preliminar 

 

A estrutura do Relatório Preliminar é a mesma do Relatório de Auditoria. A única 

diferença é que ele pode sofrer alteração após a realização da reunião de busca conjunta de 

soluções. 

Após finalizado o Relatório Preliminar, ele é encaminhado por meio de ofício ao 

Gabinete do Reitor pela Secretaria Administrativa da Auditoria Interna. No mesmo 

documento, é solicitado o agendamento da reunião de busca conjunta de soluções. 

 

4.3.2 Relatório de Auditoria 

 

Após a inclusão de eventuais alterações no Relatório Preliminar decorrentes da 

reunião de busca conjunta de soluções, o coordenador da ação de auditoria deve inserir sua 

numeração e emitir o Relatório de Auditoria. 

Na sequência, ele é cadastrado na Mesa Virtual para que os auditores procedam 

com sua assinatura. Por fim, a Secretaria Administrativa o insere no módulo de “Auditoria e 

Controle Interno” do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) e 

notifica as Unidades Auditadas, iniciando assim à fase de monitoramento. 

 

4.4 Monitoramento 

 

 

O monitoramento é um macroprocesso da atividade de auditoria interna 

governamental composta por um conjunto de ações, cujo intuito consiste em verificar se as 

recomendações emitidas pela Audin/UFRN foram implementadas pelos gestores das unidades 

auditadas. 

De acordo com o MOT (2017), a responsabilidade precípua para a adoção de 

medidas direcionadas ao atendimento de recomendações pendentes é do gestor da unidade 

auditada. Ainda nesse sentido, “ao responsável pela UAIG cabe o estabelecimento, a 

manutenção e a supervisão (a qual poderá ser delegada) do processo de monitoramento” 

(MOT, 2017, p. 119)13.  

                                                 
13 No capítulo 6, discute-se o processo de monitoramento no âmbito da Audin/UFRN. 
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5 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA  

 

 

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) apresenta as 

informações a respeito não só da execução do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) como 

também análise dos resultados advinda dos trabalhos de auditoria14.  

Sua elaboração é privativa do órgão de Auditoria Interna que deve, 

obrigatoriamente, observar as orientações contidas na Instrução Normativa (IN) da CGU 5, de 

27 de agosto de 2021, que dispõe sobre a elaboração do Raint, além de outras providências.  

Com base nessa Instrução Normativa, a figura 63 detalha o conteúdo mínimo a ser 

abordado no Raint. 

Figura 63 – RAINT: conteúdo mínimo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com a IN 5/2021, a figura 64 apresenta os procedimentos a serem 

seguidos pela Auditoria Interna no tocante ao fluxo do Raint. 

 

 

                                                 
14 Instrução normativa 5/2021 da CGU. 
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Figura 64 – RAINT: fluxo do processo 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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6 PROCESSOS DE TRABALHO DA AUDIN/UFRN 

 

 

Neste capítulo, apresentam-se os processos de trabalhos específicos da Audin/UFRN 

cuja finalidade consiste em complementar e concluir a discussão iniciada nos capítulos anteriores, 

que tratam de aspectos teóricos relativos à atividade de auditoria interna governamental.  

Dessa maneira, com os métodos de fluxograma e procedimentos operacionais padrão 

(POP), evidenciam-se os processos: (i) elaboração do Paint, (ii) realização de auditoria, (iii) 

monitoramento de recomendações, (iv) elaboração e análise do relatório de gestão, (v) análise das 

contas das unidades descentralizadas bem como (vi) elaboração do Raint.  

 

6.1 Elaboração e Aprovação do Paint 

 

 

Nesta subseção, apresentam-se o fluxograma e o procedimento operacional padrão 

(POP) adotado na Audin/UFRN a fim de elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (Paint). Este 

tópico complementa e conclui a discussão teórica acerca do Paint contida no capítulo segundo. 

Assim, as figuras 65 corresponde ao fluxograma. 
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6.1.1 Fluxograma 

Parte A 

Figura 65 - Elaboração e Aprovação do Paint 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Parte B 
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6.1.2 Procedimento Operacional Padrão (POP) 

 

   

            

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUDITORIA INTERNA 

  

 
   

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

          Data de Emissão Período de Vigência Última Revisão Versão 

2.0 01/2020 Indefinido 11/2021 

        POP nº 001 – [ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PAINT] 

          1.0 - OBJETIVO 

Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) em consonância com a IN n° 05/2021 e submetê-lo à aprovação do 

Conselho de Administração (CONSAD). 

          2.0 - RESPONSABILIDADE 

Auditoria Interna/CGRC/CONSAD 

          Seq. Atividades Detalhamento Responsável 

1 Emitir Ordem de Serviço 

O Auditor- Geral emite Ordem de Serviço 

(OS) contendo o escopo, o objetivo do 

trabalho, prazo para sua execução e 

composição da equipe. 

Auditoria Interna 

2 
Definir a metodologia de 

elaboração 

A metodologia de elaboração do PAINT é 

proposta pelo coordenador da ação e 

validada por toda a equipe da AUDIN. 

Auditoria Interna 

3 Ações realizadas em paralelo 

As ações estabelecidas nos sequenciais 4 e 5 

podem ser realizadas simultaneamente com a 

ações estabelecidas nos sequenciais 6, 7, 8, 9 

e 10. 

Auditoria Interna e CGRC 

4 Solicitar informações ao CGRC 

Solicitar ao CGRC as informações constantes 

no art. 35, I, da Resolução n.° 006/2021-

CONSAD. 

Auditoria Interna 

5 
Aplicar a metodologia observando 

a IN n.° 5/2021 

A metodologia é aplicada pela equipe 

definida na OS. 
Auditoria Interna 

6 
Consultar o CGRC quanto à 

existência de demandas 

O CGRC é consultado quanto à existência de 

ação de auditoria para ser incluída no 

PAINT.. 

CGRC 

7 Informar se há demanda 
Se não houver demanda, ir para o sequencial 

11. 
Auditoria Interna 

8 Analisar proposta 

A proposta do CGRC é analisada pela 

Auditoria Interna, levando-se em 

consideração eventuais fragilidades nos 

controles internos e potenciais prejuízos 

decorrentes da não realização da auditoria. 

Auditoria Interna 

9 
Informar se a proposta será 

contemplada 

Caso opte-se por não contemplar a proposta 

do CGRC, ir para o sequencial 11. 
Auditoria Interna 

10 Incluir ação  
A ação proposta pelo CGRC é incluída no 

PAINT, explicitando os motivos da inclusão. 
Auditoria Interna 

11 Consolidar PAINT 
O PAINT é finalizado e em seguida validado 

pela equipe da AUDIN. 
Auditoria Interna 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUDITORIA INTERNA 

  

 
   

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

          Data de Emissão Período de Vigência Última Revisão Versão 

2.0 01/2020 Indefinido 11/2021 

        POP nº 001 – [ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PAINT] 

          

12 
Submeter PAINT à análise da 

CGU 

O PAINT é enviado à CGU até o último dia 

útil de novembro, para fins de supervisão 

técnica. 

Auditoria Interna 

13 Analisar PAINT 
A CGU tem um prazo de 15 dias úteis para se 

manifestar sobre a proposta do PAINT. 
Regional CGU 

14 
Informar se há a necessidade de 

alteração do PAINT. 

Caso a CGU não se pronuncie no período de 

15 dias úteis ou não haja necessidade de 

alterar o PAINT, ir para o sequencial 16. 

Regional CGU 

15 Realizar alteração 
Após analisar as recomendações da CGU, o 

PAINT é alterado. 
Auditoria Interna 

16 Apresentar o PAINT no CGRC 
A versão final do PAINT (após análise e 

alteração) é apresentada ao CGRC.   
Auditoria Interna 

17 Submeter PAINT ao CONSAD 
A versão final do PAINT  é encaminhada ao 

CONSAD para apreciação. 
Auditoria Interna 

18 Aprovar PAINT O CONSAD aprecia o PAINT. CONSAD 

19 
Informar se há a necessidade de 

alteração do PAINT 

Caso o PAINT seja aprovado sem 

necessidade de alterá-lo, ir para o sequencial 

21. 

CONSAD 

20 Realizar alteração  

A AUDIN analisa a proposta de alteração do 

CONSAD, procedendo com os ajustes, caso 

considere pertinente. 

Auditoria Interna 

21 
Encaminhar PAINT à CGU e ao 

CONCURA 

Até o último dia útil de fevereiro, o PAINT 

aprovado pelo CONSAD deve ser enviado à 

CGU e ao Conselho de Curadores 

(CONCURA). 

Auditoria Interna 

          3.0 - REFERÊNCIAS 

Instrução Normativa n.° 05, de 27 de agosto de 2021. 
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6.2 Realização de Auditoria 

 

 

Este processo de trabalho tem como objetivo a prestação dos serviços de auditoria, em 

especial os de avaliação. A depender do serviço de consultoria, é possível adotar também o 

fluxograma e os procedimentos aqui previstos. 

Conforme mencionado no capítulo 3 deste manual (TRABALHOS INDIVIDUAIS DE 

AUDITORIA), o processo de auditoria abrange quatro fases, planejamento, execução, comunicação 

dos resultados e monitoramento. Esse processo de trabalho trata especificamente das três primeiras 

fases, uma vez que existe um processo de trabalho específico para o monitoramento. 

O processo de auditoria inicia a partir da emissão da Ordem de Serviço, a qual consta a 

designação da equipe de auditoria, do coordenador e do objetivo dos trabalhos. Na sequência, o 

coordenador da ação, junto com a equipe de auditoria, revisa a legislação e elabora o planejamento. 

Após a elaboração da Matriz de Procedimentos, é agendada uma reunião com as 

Unidades Auditadas visando detalhar os objetivos, ouvir as expectativas das unidades, apresentar a 

equipe de auditoria, dispor sobre a dinâmica dos trabalhos dentre outros pontos. 

A partir daí, são emitidas SAs solicitando processos e informações. Após as análises e 

identificação dos achados de auditoria, são emitidas novas SAs solicitando esclarecimentos acerca 

das não-conformidades. 

Com base na manifestação das Unidades Auditadas, é elaborado o Relatório Preliminar, 

o qual é discutido com os gestores em reunião de busca conjunta de soluções. 

Não havendo a necessidade de alteração do Relatório Preliminar, o coordenador da 

equipe emite o Relatório de Auditoria. 

Para finalizar o processo, o relatório é inserido no Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC) pela Secretaria Administrativa da Auditoria Interna. 

Apresentam-se a seguir fluxograma com as atividades envolvidas no processo de 

trabalho, bem como seu detalhamento por meio de Procedimento Operacional Padrão (POP).
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6.2.1 Fluxograma 
Parte A 

Figura 66 – Realização de Auditoria 
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Parte B 
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6.2.2 Procedimento Operacional Padrão (POP) 

 

   

            

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUDITORIA INTERNA 

    
   

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

          Data de Emissão Período de Vigência Última Revisão Versão 

2.0 01/2020 Indefinido 11/2021 

         POP nº 002 – [REALIZAÇÃO DE AUDITORIA] 

          1.0 - OBJETIVO 

Realizar ação de auditoria, incluindo todas as etapas, desde a emissão da Ordem de Serviços (OS) até a elaboração do 

Relatório de Auditoria.  

          2.0 - RESPONSABILIDADE 

Auditoria Interna/Unidades Auditadas/Gabinete do Reitor 

          Seq. Atividades Detalhamento Responsável 

1 Emitir Ordem de Serviço 

O Auditor-Geral emite a Ordem de Serviço 

designando a equipe encarregada de 

executar a ação de auditoria. 

Gabinete de Auditor-Geral 

2 Revisar a legislação 

O Coordenador da equipe identifica a 

legislação aplicada à ação de auditoria e 

compartilha com os demais membros para 

que seja realizada a sua revisão.  

Equipe de Auditoria 

3 
Elaborar o programa de trabalho 

(Matriz de Planejamento) 

O Coordenador elabora a Matriz de 

Planejamento junto com a equipe 

encarregada pela execução da ação de 

auditoria. 

Equipe de Auditoria 

4 
Agendar reunião de abertura dos 

trabalhos 

A Secretaria Administrativa da Audin contata 

as unidades envolvidas na ação e agenda 

reunião de abertura dos trabalhos. 

Secretaria Administrativa 

(AUDIN) 

5 
Participar da reunião de abertura 

dos trabalhos 

A equipe responsável pela execução da ação 

de auditoria juntamente com o Auditor-Geral 

apresenta os objetivos do trabalho ao Reitor 

e à(s) unidade(s) auditadas. 

Auditoria Interna, Gabinete 

do Reitor e Unidades 

Auditadas 

6 Iniciar a execução dos trabalhos 
A equipe responsável pela ação de auditoria 

dá início à execução dos trabalhos. 
Equipe de Auditoria 

7 
Solicitar informações, processos 

e/ou esclarecimentos 

Durante a execução dos trabalhos, a equipe 

responsável pela execução dos trabalhos 

solicita informações, processos e/ 

esclarecimentos, quando necessário. 

Equipe de Auditoria 

8 
Disponibilizar informações, 

processos e/ou esclarecimentos 

A(s) Unidade(s) Auditada(s) disponibiliza(m) 

informações, processos e ou esclarecimentos, 

quando solicitados. 

Unidades Auditadas 

9 Analisar os dados 

A equipe responsável pela execução da ação 

de auditoria analisa os processos, 

informações ou esclarecimentos solicitados. 

Equipe de Auditoria 

10 
Informar se há necessidade de 

mais informações, processos e/ou 

Se houver a necessidade de mais 

informações, processos e/ou esclarecimentos, 
Equipe de Auditoria 



 

 

88 

   

            

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUDITORIA INTERNA 

    
   

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

          Data de Emissão Período de Vigência Última Revisão Versão 

2.0 01/2020 Indefinido 11/2021 

         POP nº 002 – [REALIZAÇÃO DE AUDITORIA] 

          esclarecimentos? voltar para o sequencial 7. 

11 Elaborar Relatório Preliminar 

Elaborar o Relatório Preliminar por meio da 

consolidação das informações e constatações 

decorrentes dos trabalhos de auditoria. 

Equipe de Auditoria 

12 
Encaminhar Relatório Preliminar 

para análise 

Encaminhar o Relatório Preliminar para 

análise do Auditor-Geral. 
Equipe de Auditoria 

13 Analisar Relatório Preliminar  

O Auditor-Geral analisa o relatório 

preliminar emitido pela equipe responsável 

pela execução da ação de auditoria com o 

objetivo de avaliar, dentre outros pontos, se 

as recomendações emitidas observaram as 

características das recomendações de 

auditoria previstas na IN n.° 8/2017. 

Gabinete do Auditor-Geral 

14 
Informar se há necessidade de 

ajustes no Relatório Preliminar 

O Auditor-Geral informa à equipe executora 

da ação de auditoria caso haja a necessidade 

de ajustes no Relatório Preliminar. Se não 

houver, avançar para o sequencial 16.  

Gabinete do Auditor-Geral 

15 Realizar ajustes 

A equipe responsável pela execução da ação 

de auditoria realiza os ajustes e encaminha o 

Relatório Preliminar para a Secretária 

Administrativa. 

Equipe de Auditoria 

16 
Encaminhar Relatório Preliminar 

e solicitar reunião 

A Secretária Administrativa encaminha o 

Relatório Preliminar para o Gabinete do 

Reitor e solicita o agendamento da reunião 

de busca conjunta de soluções. 

Secretaria Administrativa 

(AUDIN) 

17 
Agendar reunião de busca 

conjunta de soluções 

O Gabinete do Reitor agenda a reunião de 

busca conjunta de soluções. 
Gabinete do Reitor 

18 
Realizar reunião de busca 

conjunta de soluções 

O Reitor em exercício participa da reunião 

de busca conjunta de soluções. 
Gabinete do Reitor 

19 
Participar da reunião de busca 

conjunta de soluções 

A Auditoria Interna, juntamente com as 

Unidades Auditadas, participa da reunião de 

busca conjunta de soluções na presença do 

Reitor. No caso da Auditoria Interna, 

participam tanto os integrante da ação de 

auditoria, como um integrante da equipe de 

monitoramento. 

Auditoria Interna, Gabinete 

do Reitor e Unidades 

Auditadas 

20 
Verificar se há necessidade de 

ajustes. 

Caso não haja necessidade de ajustes no 

Relatório Preliminar, avançar para o 

sequencial 22.  

Equipe de Auditoria 

21 Fazer ajustes 

Caso haja necessidade de ajustes no 

Relatório Preliminar, a equipe responsável 

pela execução da ação de auditoria procede 

com os ajustes. 

Equipe de Auditoria 

22 Concluir o Relatório de Auditoria 
A equipe responsável pela realização da ação 

de auditoria conclui o Relatório de Auditoria 
Equipe de Auditoria 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

          Data de Emissão Período de Vigência Última Revisão Versão 

2.0 01/2020 Indefinido 11/2021 

         POP nº 002 – [REALIZAÇÃO DE AUDITORIA] 

          (definitivo) e encaminha para a Secretária 

Administrativa. 

23 
Cadastrar o Relatório de Auditoria 

no SIPAC 

A Secretária Administrativa cadastra o 

Relatório de Auditoria no SIPAC. 

Secretaria Administrativa 

(AUDIN) 

24 
Encaminhar o Relatório de 

Auditoria 

A Secretária Administrativa encaminha o 

Relatório de Auditoria para o Gabinete do 

Reitor. 

Secretaria Administrativa 

(AUDIN) 

25 
Disponibilizar às unidades o 

Relatório de Auditoria  

O Gabinete do Reitor encaminha o Relatório 

de Auditoria para as demais unidades 

envolvidas na ação de auditoria. 

Gabinete do Reitor 

3.0 - REFERÊNCIAS 

Instrução Normativa n.º 03, de 09 de junho de 2017; e 

Instrução Normativa n.º 08, de 06 de dezembro de 2017. 

 

 

6.3 Monitoramento de Recomendações da Auditoria Interna 

 

A implementação do processo monitoramento de recomendações pendentes de 

atendimento é de responsabilidade da equipe de planejamento e monitoramento da Audin/UFRN 

que o executa, observando um ciclo trimestral, por meio de instrumentos, conforme figura 67. 
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Figura 67 – Instrumentos de monitoramento 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O ciclo trimestral apresenta um conjunto de etapas de acordo com a figura 68. 

Figura 68 – Ciclo de monitoramento 

 

Fonte: Elaboração própria 
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 Nessa perspectiva, no início de cada trimestre, a equipe técnica juntamente com o 

auditor-geral ou o auditor-geral adjunto emitem solicitações de auditoria (SA) contendo não só 

informações acerca do caminho para responder a SA bem como do prazo de atendimento, que é de 

vinte (20) dias corridos para a Unidade Auditada. Ademais, as seguintes informações no apêndice 

do documento: número do relatório, da constatação e da recomendação bem como o texto da 

recomendação e o status dela.  

No tocante ao caminho para responder as SA's, o gestor deve respondê-las via módulo 

auditoria no Sipac como segue: SIPAC > Portal Administrativo > Outros > Auditoria Interna > 

Responder Notificações > Responder Notificações de Auditoria. 

A equipe técnica responsável pelo monitoramento verifica as respostas do gestor no 

módulo auditoria, as extrai e coloca nas planilhas de monitoramento: ACOMP. REC. AUDIN e 

Monitoramento. Elas são nomeadas por trimestre, ficam nas pastas correspondentes ao trimestre 

vigente e no endereço da rede: AuditoriaInterna (Z:) > III – COORD PLANEJ E MONIT > 

TRABALHOS PM seguido do número do ano. 

Após a inclusão das respostas nas planilhas, é enviado para cada auditor um quadro 

resumo das recomendações de sua responsabilidade, que possuem respostas para serem analisadas. 

O auditor as analisa e emite sua opinião, colocando-as não só no módulo auditoria bem como nas 

planilhas de monitoramento.  

Em outras palavras, os auditores internos da Audin/UFRN responsáveis pelas 

recomendações as analisam e emitem suas opiniões sobre se a medida adotada pelo gestor atende ou 

não os requisitos das recomendações pendentes de atendimento.  

A opinião do auditor consiste num texto e na definição do status da recomendação, que 

pode ser: não monitorada, não atendida, não implementada, em atendimento, em análise, baixada e 

atendida. A figura 69 detalha o significado de cada status. 
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Figura 69 – Status de recomendações da Audin/UFRN 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Até dez (10) dias após o término do trimestre, a equipe de monitoramento encerra o 

trimestre, abrindo nova pasta com indicação do novo período. Ainda elabora notas técnicas, atualiza 

o banco de dados do Painel de Indicadores, contabiliza os benefícios financeiros e não financeiros 

como também analisa os dados e os apresenta em reunião para o Auditor-Geral ou seu substituto 

juntamente com a equipe técnica Audin/UFRN. 

No tocante à nota técnica, consta além do indicativo do período de análise, trimestral, o 

apêndice com os campos de acordo com a figura 70. 

Figura 70 – Campos da Nota Técnica 

RELATÓRIO
CONSTATAÇÃO/RE

COMENDAÇÃO

TEXTO DA 

RECOMENDAÇÃO

ÚLTIMA 

RESPOSTA DA 

UNIDADE

ÚLTIMA 

ANÁLISE DA 

AUDIN

PRAZO DADO 

PELA AUDIN

 

Fonte: Elaboração própria 

 



 

 

93 

A respeito do Painel de Indicadores, sua atualização é disponibilizada no sitio eletrônico 

da Auditoria Interna: https://auditoria.ufrn.br/indicadores/. 

Vale destacar que durante o monitoramento, ou seja, num trimestre, há realização de 

reuniões entre a Audin/UFRN e a unidade auditada a fim de dirimir dúvidas e buscar soluções para 

o atendimento das recomendações. Discute-se também se a recomendação pode ser baixada seja por 

perda de objeto, seja por inexequibilidade. Pode-se também elaborar o plano de ação cuja figura 71 

apresenta os campos dele. 

Figura 71 – Campos do Plano de Ação 

RELATÓRIO CONSTATAÇÃO/RECOMENDAÇÃO TEXTO O QUE FAZER? RESPONSÁVEL PRAZO

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

https://auditoria.ufrn.br/indicadores/
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6.3.1 Fluxograma 
 

Figura 72 - Monitoramento de Recomendações da Auditoria Interna 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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6.3.2 Procedimento Operacional Padrão (POP) 
 

   

            

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUDITORIA INTERNA 

    
   

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

          Data de Emissão Período de Vigência Última Revisão Versão 

2.0 01/2020 Indefinido 11/2020 

         POP nº 003 – [MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA] 

          1.0 - OBJETIVO 

Proceder com o monitoramento das recomendações emitidas pela Auditoria Interna.  

          2.0 - RESPONSABILIDADE 

Auditoria Interna/Unidades Auditadas 

          Seq. Atividades Detalhamento Responsável 

1 Notificar Unidade Auditada 

Após a recomendação ser inserida no SIPAC, a 

Secretária Administrativa notifica a Unidade 

Auditada. 

Secretaria 

Administrativa 

2 Apresentar providências 

A Unidade Auditada tem um prazo de 30 dias para 

apresentar as providências adotadas para atender a 

recomendação ou um plano de ação. 

Unidade Auditada 

3 Analisar providências 

O auditor responsável pela recomendação analisa a 

resposta da Unidade Auditada e a insere na planilha 

de monitoramento e no SIPAC. 

Auditoria Interna 

4 

Informar se as providências 

adotadas foram suficientes para 

atender a recomendação 

Se as providências adotadas já tiverem sido 

suficientes para considerar a recomendação como 

atendida, ir para o sequencial 10. 

Auditoria Interna 

5 Emitir Nota Técnica 

Caso as medidas dotadas pela Unidade Auditada não 

tiverem sido suficientes para considerar a 

recomendação como atendida, o auditor responsável 

pela análise informará o seu novo status para que a 

equipe de monitoramento possa elaborar a Nota 

Técnica.  

Auditoria Interna 

6 Cadastrar Nota Técnica 

A Secretária Administrativa cadastra a Nota Técnica 

na Mesa Virtual para que o coordenador da ação de 

monitoramento e o Auditor-Geral Adjunto possam 

assiná-la. 

Secretaria 

Administrativa 

7 
Enviar Nota Técnica para a Unidade 

Auditada 

A Secretária Administrativa encaminha a Nota 

Técnica para a Unidade Auditada para que ela tome 

conhecimento da última análise realizada pela 

Auditoria Interna. 

Secretaria 

Administrativa 

8 Emitir Solicitação de Monitoramento 

Após vencido o prazo para a implementação da 

recomendação, informando na última Nota Técnica, a 

equipe de monitoramento emite Solicitação de 

Monitoramento para que a Unidade Auditada atualize 

as providências adotadas para atender a 

recomendação. 

Secretaria 

Administrativa 
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          Data de Emissão Período de Vigência Última Revisão Versão 

2.0 01/2020 Indefinido 11/2020 

         POP nº 003 – [MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA] 

          

9 Atualizar as providências adotadas 

Após o recebimento da Solicitação de Monitoramento, 

a Unidade Auditada deve atualizar as providências 

adotadas no SIPAC para que a Auditoria Interna 

possa proceder com uma nova análise (voltar para o 

sequencial 3). 

Unidade Auditada 

10 Contabilizar benefícios 

A equipe de monitoramento faz a contabilização dos 

benefícios financeiros e não financeiros, conforme 

orientações da CGU. 

Auditoria Interna 

11 Emitir Nota Técnica A equipe de monitoramento elabora a Nota Técnica.  Auditoria Interna 

12 Cadastrar Nota Técnica 

A Secretária Administrativa cadastra a Nota Técnica 

na Mesa Virtual para que o coordenador da ação de 

monitoramento e o Auditor-Geral Adjunto possam 

assiná-la. 

Secretaria 

Administrativa 

13 
Enviar Nota Técnica para a Unidade 

Auditada 

A Secretária Administrativa encaminha a Nota 

Técnica para a Unidade Auditada para que ela tome 

conhecimento da última análise realizada pela 

Auditoria Interna. 

Secretaria 

Administrativa 

          3.0 - REFERÊNCIAS 

Instrução Normativa n.º 03, de 09 de junho de 2017; e 

Instrução Normativa n.º 08, de 06 de dezembro de 2017. 
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6.4 Acompanhamento e Análise do Relatório de Gestão 

 

Esse processo de trabalho tem como objetivo analisar a conformidade do 

Relatório de Gestão da UFRN de forma concomitante com sua elaboração, de modo a 

possibilitar uma prestação de contas mais aderente à legislação vigente. 

A análise do Relatório de gestão visa também subsidiar a emissão do parecer de 

auditoria a qual se refere o art. 15, § 6°, do Decreto 3.591/202015, cuja elaboração deve 

observar também as orientações da IN nº 5/202116 da CGU. 

As unidades prestadoras de contas, ou seja, os órgãos ou entidades que necessitam 

elaborar o Relatório de Gestão, são definidas em Decisões Normativas (DNs) do Tribunal de 

Contas da União antes do término do exercício de referência, as quais podem ser consultadas 

por meio do link https://portal.tcu.gov.br/contas/, especificamente em "Normas e orientações 

para prestação de contas". 

Os trabalhos de auditoria têm início no primeiro trimestre do ano, uma vez que o 

prazo para publicação do Relatório de Gestão é 31 de março do exercício subsequente, 

conforme art. 8°, § 4°, da IN 84/202017. 

Na UFRN, o Reitor designa uma Comissão Gerencial do Relatório de Gestão18, a 

qual se reúne para debater com todas as partes interessadas um cronograma para a elaboração, 

revisão, análise e consolidação do relatório de gestão. 

Na sequência, é realizada uma divisão dos capítulos entre os auditores, de modo a 

viabilizar a análise de todo o relatório de gestão pela Auditoria Interna antes do 

encaminhamento da sua versão final ao CONCURA, o qual deve ocorrer no prazo máximo de 

70 (setenta) dias, contados da data do encerramento do correspondente exercício financeiro, 

conforme estabelece o art. 8º da Resolução n.° 01/2022-CONCURA. 

A Auditoria Interna tem um prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do 

processo, para verificar se as impropriedades identificadas ao longo da execução dos trabalhos 

foram observadas, e emitir seu relatório, conforme prevê o art. 12 da referida resolução. 

A figura 73 fluxograma com todas as atividades envolvidas no processo de 

trabalho e o seu detalhamento por meio de Procedimento Operacional Padrão (POP).

                                                 
15 Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e dá outras providências. 
16 Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna, sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 

e sobre o parecer sobre a prestação de contas da entidade das unidades de auditoria interna governamental 

sujeitas à supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. 
17 Estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração 

pública federal, para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União. 
18 Geralmente presidida pelo Vice-reitor. 

https://portal.tcu.gov.br/contas/
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6.4.1 Fluxograma 

Figura 73 - Acompanhamento e Análise do Relatório de Gestão 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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6.4.2 Procedimento Operacional Padrão (POP) 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

          Data de Emissão Período de Vigência Última Revisão Versão 

2.0 01/2020 Indefinido 11/2021 

        POP nº 001 – [ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO] 

          1.0 - OBJETIVO 

Assessorar à gestão na elaboração do Relatório de Gestão e emitir Relatório de Auditoria após sua análise. 

          2.0 - RESPONSABILIDADE 

Auditoria Interna/Unidades Administrativas/Gabinete do Reitor/PROPLAN/CONCURA 

          Seq. Atividades Detalhamento Responsável 

1 Publicar portaria da comissão 

O reitor publica portaria de comissão, 

geralmente presidida pelo Vice-reitor, com 

o objetivo de elaborar o Relatório de 

Gestão da UFRN. 

Gabinete do Reitor 

2 Agendar reunião com as unidades 

A Secretária Administrativa agenda a 

reunião com as unidades envolvidas, caso 

ela ainda não tenha sido agendada. 

Secretaria 

Administrativa 

(AUDIN) 

3 
Participar de reunião com as 

unidades 

A Auditoria Interna participa de reunião 

com o reitor, chefe de gabinete, equipe da 

PROPLAN e de outras unidades para 

discutir a elaboração do RG. Caso a 

PROPLAN não apresente o cronograma 

de elaboração do RG, reforçar a 

necessidade da sua apresentação, de modo 

a permitir uma melhor distribuição dos 

capítulos entre os auditores, considerando 

os períodos de férias. 

Auditoria Interna 

4 
Distribuir itens do RG entre as 

unidades 

A PROPLAN distribui os itens do RG entre 

as diversas unidades, de acordo com 

critérios estabelecidos por essa unidade.  

PROPLAN 

5 Elaborar itens do RG 

Cada setor elabora os itens de sua 

responsabilidade, podendo contar com o 

suporte da SGI. 

Unidades 

Administrativas 

6 Enviar itens do RG 

Após sua elaboração, os itens são 

enviados para a PROPRAN consolidar os 

capítulos.  

Unidades 

Administrativas 

7 
Consolidar e encaminhar os 

capítulos do RG 

Após a consolidação dos capítulos, a 

PROPLAN os encaminha à Auditoria 

Interna para análise. 

PROPLAN 

8 
Distribuir itens do RG entre os 

auditores 

Quando os capítulos são recebidos na 

Auditoria Interna, há uma divisão entre os 

auditores, de acordo com as experiências 

adquiridas em análises anteriores. 

Auditoria Interna 



 

 

100 

   

            

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUDITORIA INTERNA 

    
   

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

          Data de Emissão Período de Vigência Última Revisão Versão 

2.0 01/2020 Indefinido 11/2021 

        POP nº 001 – [ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO] 

          

9 Analisar itens do RG 

Com base nos documentos emitidos pelo 

TCU, é realizada uma análise, em especial 

no tocante à conformidade, e quando 

possível uma ratificação das informações 

apresentadas. 

Auditoria Interna 

10 
Informar se há necessidade de 

realizar ajustes. 

Se não houver a necessidade de realizar 

ajustes, comunicar à PROPLAN quanto à 

adequabilidade do capítulo (seguir para o 

sequencial 15). 

Auditoria Interna 

11 Emitir SA solicitando ajustes 

Caso se identifique a necessidade de 

ajustes, faz-se necessário encaminhar à 

PROPLAN “Solicitação de Auditoria” 

informando sobre as divergências 

identificadas. A SA será discutida com o 

coordenador da equipe e será objeto de 

discussão em reunião realizada com a 

PROPLAN e/ou unidade responsável pela 

elaboração da seção quando houver a 

necessidade. 

Auditoria Interna 

12 Solicitar ajustes às unidades 

Ao receber a SA, a PROPLAN encaminha 

à unidade para avaliar a pertinência e 

proceder com os ajustes necessários. 

PROPLAN 

13 Realizar ajustes 

As unidades observam os apontamentos da 

Auditoria Interna e procedem com os 

ajustes, caso julguem necessário.  

Unidades 

Administrativas 

14 
Encaminhar versão ajustada dos 

itens 

Após proceder com os ajustes, as unidades 

encaminham os itens para a PROPLAN 

consolidar os capítulos. 

Unidades 

Administrativas 

15 Consolidar capítulos do RG 

A PROPLAN consolida todos os capítulos 

do RG para depois enviá-lo à Auditora 

Interna. 

PROPLAN 

16 Encaminhar versão final do RG 

A PROPLAN encaminha o RG ao 

CONCURA, observando o prazo previsto 

no art. 3º da Resolução n.° 01/2022-

CONCURA.  

PROPLAN 

17 
Observar o cumprimento dos 

prazos 

O CONCURA verifica se o prazo 

estabelecido no art. 3º da Resolução n.° 

01/2022-CONCURA foi observado, 

adotando as medidas necessárias caso o 

prazo tenha sido descumprido. 

CONCURA 

18 Encaminhar o Relatório de Gestão 

Após protocolar o recebimento do RG, o 

CONCURA o encaminha para a Auditoria 

Interna proceder com sua análise final. 

CONCURA 

19 Analisar o Relatório de Gestão 
O(A) coordenador(a) da ação de auditoria 

divide o RG entre os auditores visando 
Auditoria Interna 
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          identificar se as Solicitações de Auditoria 

foram observadas e, quando possível, 

ratifica a veracidade das informações. 

20 Emitir Relatório de Auditoria 

A Auditoria Interna emite Relatório de 

Auditoria após a análise, opinando acerca 

de cada capítulo do RG, bem como 

eventuais informações definidas nos 

tutoriais do TCU.  

Auditoria Interna 

21 Elaborar Parecer 

A Autoria Interna elabora o parecer com 

base nas informações constantes na IN n.° 

5/2021 da CGU 

Auditoria Interna 

22 
Incluir Relatório e Parecer no 

SIPAC 

A Secretaria Administrativa insere o 

Relatório de Auditoria e o Parecer no 

SIPAC. 

Secretaria 

Administrativa 

(AUDIN) 

23 
Devolver processo (RG e 

documentos da Auditoria) 

A Auditoria Interna anexa o Relatório de 

Auditoria e o Parecer ao processo 

eletrônico na mesa virtual e o encaminha 

para o CONSAD. 

Secretaria 

Administrativa 

(AUDIN) 

24 Julgar as contas 

O CONCURA aprecia as contas da UFRN 

e emite um parecer conforme dispõe o art. 

17 da Resolução n.° 01/2022-CONCURA.  

CONCURA 

          3.0 - REFERÊNCIAS 

Resolução n.° 01/2022-CONCURA; 

Instrução Normativa  n. 84/2020 do Tribunal de Conta da União (TCU); 

Decreto n.° 3.591/2000; e 

Instrução Normativa  n.º 5/2021 da CGU. 
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6.5 Análise das Contas das Unidades Descentralizadas    

 

 

Esse processo de trabalho tem como objetivo analisar as contas das Unidades 

Descentralizadas que são julgadas pelo Conselho de Curadores (CONCURA). 

A prestação de contas na UFRN é regulamentada pela Resolução n.° 01/2022-

CONCURA. De acordo com o art. 2° desta resolução, estão sujeitos ao processo de prestação 

de contas o(a) Reitor(a) da UFRN e os dirigentes dos Centros Acadêmicos e Unidades 

Acadêmicas Especializadas. 

Todas as Unidades Descentralizadas, ou seja, os oito Centros Acadêmicos e as 

nove Unidades Acadêmicas Especializadas, são obrigadas a elaborarem relatório de gestão e 

disponibilizarem em seus respectivos sites até 31 de março do exercício subsequente. 

No entanto, apenas as Unidades Descentralizadas que possuem Setor de Execução 

Orçamentária (SEO) é que tem suas contas julgadas pelo CONCURA. Isso acontece porque 

as despesas das demais unidades, executadas de forma centralizada pela Diretoria de 

Contabilidade e Finanças (DCF), são apreciadas pelo CONCURA quando da análise do 

relatório de gestão da Administração Central. 

Na UFRN, apenas o Centro de Ciências da Saúde (CCS), Centro de Biociências 

(CB), Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Centro de Ciências Humanas, Letras e 

Artes (CCHLA) e Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) possuem Setor de Execução 

Orçamentária. 

A Análise realizada pela Auditoria Interna abrange a conformidade do Relatório 

de Gestão, a execução da despesa e o desempenho na implementação das recomendações de 

auditoria pelas unidades, dentre outros pontos que a Auditoria Interna julgar pertinente, 

conforme prevê o art. 12, § 2°, da Resolução n.° 01/2022-CONCURA. 

A ação de auditoria relativa a esse processo de trabalho tem início no último 

bimestre do ano, a partir da seleção dos processos de pagamento a serem analisados. Já a 

análise da conformidade do Relatório de Gestão se inicia em fevereiro, quando o CONCURA 

encaminha os relatórios de gestão para a Auditoria Interna. 

De acordo com o art. 9° da Resolução n.° 01/2022-CONCURA, o processo de 

contas dos demais dirigentes que terão suas contas julgadas devem ser encaminhados ao 

CONCURA no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do encerramento do 

correspondente exercício financeiro. 
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Assim como na análise do Relatório de Gestão da UFRN, a Auditoria Interna tem 

um prazo de 07 dias contados a partir do recebimento do processo para finalizar as análises e 

emitir seu relatório, conforme disposto no art. 12 da Resolução n.° 01/2022-CONCURA. 

A figura 74 evidencia o fluxograma com as atividades envolvidas neste processo 

de trabalho e seu detalhamento no respectivo Procedimento Operacional Padrão (POP).
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6.5.1 Fluxograma 
Parte A 

Figura 74 - Análise das Contas das Unidades Descentralizadas 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Parte B  
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6.5.2 Procedimento Operacional Padrão (POP) 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

          Data de Emissão Período de Vigência Última Revisão Versão 

2.0 01/2020 Indefinido 11/2021 

         POP nº 005 – [ANÁLISE DAS CONTAS DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS] 

          1.0 - OBJETIVO 

Analisar a prestação de contas das Unidades Descentralizadas, incluindo desde a formalização do Relatório de 

Gestão, a execução da despesa e o atendimento das recomendações da Auditoria Interna. 

          2.0 - RESPONSABILIDADE 

Auditoria Interna/Unidades Descentralizadas/CONCURA 

          Seq. Atividades Detalhamento Responsável 

1 Ações realizadas em paralelo 

As ações estabelecidas nos sequenciais 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9 e 10 podem ser realizadas 

simultaneamente com a ações estabelecidas 

nos sequenciais de 11, 12, 13 e 14.  

Gabinete de Auditor-Geral 

Equipe de Auditoria, 

Unidades 

Descentralizadas e 

CONCURA 

2 Emitir Ordem de Serviço 

O Auditor-Geral emite a Ordem de Serviço 

(OS) designando a equipe encarregada de 

executar a ação de auditoria. 

Gabinete do Auditor-

Geral 

3 
Encaminhar OS à equipe de 

auditoria 

O Auditor-Geral encaminha a Ordem de 

Serviço ao Coordenador da equipe 

encarregada de executar a ação de auditoria. 

Gabinete do Auditor-

Geral 

4 Revisar a legislação 

O Coordenador da equipe identifica a 

legislação aplicada à ação de auditoria e 

compartilha com os demais membros para 

que seja realizada a sua revisão.  

Equipe de Auditoria 

5 Selecionar processos 

Extrair relatório do Tesouro Gerencial, 

considerando o ponto de corte pré-

estabelecido, de modo a verificar quais 

naturezas de despesa foram mais materiais e 

iniciar a seleção dos processos de pagamento 

a serem analisados por meio do SIAFI e do 

SIPAC. 

Equipe de Auditoria 

6 Ações realizadas em paralelo 

A ação estabelecida no sequencial 7 pode ser 

realizada de forma simultânea com a ações 

estabelecidas nos sequenciais de 8 e 9.  

Equipe de Auditoria e 

Unidades 

Descentralizadas 

7 Revisar os papéis de trabalho 

A equipe responsável pela execução da ação 

de auditoria revisa e aprimora os checklists 

utilizados no ano anterior.  

Equipe de Auditoria 

8 
Fazer download e/ou solicitar 

processos 

Fazer o download dos processos de 

pagamento selecionados, uma vez que são 

eletrônicos, com a exceção daqueles que 

contenham dados sigilosos, cujos documentos 

não são públicos (diárias e passagens, por 

exemplo), os quais necessitam ser solicitados.  

Equipe de Auditoria 
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9 Disponibilizar processos 

A(s) Unidade(s) Descentralizadas(s) 

disponibiliza(m) os processos. 

Unidades 

Descentralizadas 

10 Analisar os dados 

A equipe responsável pela ação de auditoria 

dá início à análise das informações e 

processos solicitados. 

Equipe de Auditoria 

11 Elaborar os Relatórios de Gestão 

A(s) Unidade(s) Descentralizada(s) 

elabora(m) seu(s) respectivo(s) Relatório(s) 

de Gestão, por meio da consolidação das 

informações apresentadas pelos 

departamentos dos cursos e com base na 

estrutura e diretrizes estabelecidas no Anexo 

I da Resolução n.° 01/2022-CONCURA. 

Unidades 

Descentralizadas 

12 
Encaminhar os Relatórios de 

Gestão 

A(s) Unidade(s) Descentralizada(s) 

encaminha(m) o(s) processo(s) com seu(s) 

Relatório(s) de Gestão observando o prazo 

definido no art. 9º da Resolução n.° 01/2022-

CONCURA (30 dias após o encerramento do 

correspondente exercício financeiro). 

Unidades 

Descentralizadas 

13 
Observar o cumprimento dos 

prazos 

O CONCURA verifica se o prazo 

estabelecido no art. 9º da Resolução n.° 

01/2022-CONCURA foi observado, adotando 

as medidas necessárias caso o prazo tenha 

sido descumprido. 

CONCURA 

14 
Encaminhar os Relatórios de 

Gestão 

O CONCURA encaminha o(s) processos 

eletrônicos com os Relatório(s) de Gestão 

para que a Auditoria Interna proceda com 

sua análise. 

CONCURA 

15 Receber os Relatórios de Gestão 

A Auditoria Interna recebe eletronicamente 

os processos com os Relatórios de Gestão e 

inicia a análise quanto à sua conformidade. 

Equipe de Auditoria 

16 
Solicitar informações ou 

esclarecimentos 

Durante a execução dos trabalhos, a equipe 

responsável pela execução dos trabalhos 

solicita informações ou esclarecimentos. 

Equipe de Auditoria 

17 
Apresentar informações ou 

esclarecimentos  

A(s) Unidade(s) Descentralizadas(s) 

apresenta(m) as informações ou os 

esclarecimentos solicitados. 

Unidades 

Descentralizadas 

18 Continuar a análise de dados 

A equipe responsável pela execução da ação 

de auditoria dá sequência à execução dos 

trabalhos. 

Equipe de Auditoria 

19 

Informar se há necessidade de 

mais informações ou 

esclarecimentos. 

Se houver a necessidade de mais 

informações, voltar para o sequencial 16. 
Equipe de Auditoria 

20 Elaborar Relatório de Auditoria 

Elaborar o Relatório de Auditoria por meio 

da consolidação das informações e 

constatações decorrentes dos trabalhos de 

auditoria. 

Equipe de Auditoria 
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21 

Encaminhar Relatório para 

análise 

Encaminhar o Relatório de Auditoria para 

análise do Auditor-Geral. 
Equipe de Auditoria 

22 Analisar Relatório de Auditoria 

O Auditor-Geral analisa o Relatório de 

Auditoria emitido pela equipe responsável 

pela execução da ação de auditoria. 

Gabinete do Auditor-

Geral 

23 
Informar se há necessidade de 

ajustes no Relatório de Auditoria 

O Auditor-Geral informa à equipe executora 

da ação de auditoria caso haja a necessidade 

de ajustes no Relatório de Auditoria. Se não 

houver, avançar para o sequencial 25.  

Gabinete do Auditor-

Geral 

24 Realizar ajustes 

A equipe responsável pela execução da ação 

de auditoria realiza os ajustes e encaminha o 

Relatório de Auditoria para a Secretária 

Administrativa. 

Equipe de Auditoria 

25 Anexar Relatório ao processo 
A Secretária Administrativa insere o 

Relatório de Auditoria no processo. 

Secretaria Administrativa 

(AUDIN) 

26 Solicitar assinaturas 

A Secretária Administrativa solicita a 

assinatura dos auditores que participaram da 

ação e do Auditor-Geral. 

Secretaria Administrativa 

(AUDIN) 

27 Encaminhar processo 

A Secretária Administrativa encaminha o 

processo com o Relatório de Gestão e o 

Relatório de Auditoria para o CONCURA, 

para que as contas sejam apreciadas. 

Secretaria Administrativa 

(AUDIN) 

28 Julgar as contas 

Os conselheiros do CONCURA apreciam as 

contas das Unidades Descentralizadas 

conforme estabelece o art. 17 Resolução n.° 

01/2022-CONCURA. 

CONCURA 

          3.0 - REFERÊNCIAS 

Resolução n.° 01/2022-CONCURA.. 

 

 

6.6 Elaboração e Publicação do Raint 

 

Nesta subseção, apresentam-se o fluxograma e o procedimento operacional 

padrão (POP) adotado na Audin/UFRN a fim de elaborar o Relatório Anual de Auditoria 

Interna (Raint). Este tópico complementa e conclui a discussão teórica acerca do Paint 

contida no capítulo quarto. Assim, as figuras 75 corresponde ao fluxograma. 
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6.6.1 Fluxograma 

Figura 75 - Elaboração e Publicação do Raint 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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6.6.2 Procedimento Operacional Padrão (POP) 
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         POP nº 006 – [ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RAINT] 

          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. 
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Apêndice A - Ordem de Serviço (OS) 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUDITORIA INTERNA 
Campus Universitário – Lagoa Nova – CEP: 59072-970 – Natal/RN 

Telefone: (84) 3342-2317 (ramal 350) E-mail: auditoria@reitoria.ufrn.br 
 

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº XXX/YYYY19 

 

 

UNIDADE(S) AUDITADA(S): NOME(S) DA(S) UNIDADE(S) AUDITADA(S). 

  

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES TÉRMINO DAS ATIVIDADES 

DIA/MÊS/ANO DIA/MÊS/ANO 

TÉCNICO(S) 

RESPONSÁVEL(EIS): 

Coordenador(a):  NOME DO COORDENADOR DA EQUIPE 

Equipe: INTEGRANTES DA EQUIPE 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Conforme ação planejada no PAINT XXXX, item X DESCRIÇÃO DO ITEM, subitem X.X 

DESCRIÇÃO DO SUBITEM, especificamente quanto à DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE 

AUDITORIA, as atividades serão assim desenvolvidas: 

Objetivo: DESCRIÇÃO DO OBJETIVO. 

Escopo: DESCRIÇÃO DO ESCOPO. 

Risco Inerente: DESCRIÇÃO DO RISCO INERENTE. 

Desenvolvimento: DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS. 

 

 

Natal, DIA de MÊS de ANO. 

 

 

 

NOME DO AUDITOR-GERAL 

Auditor-Geral 

 

 

                                                 
19 Número da OS/Ano (001/2021, por exemplo). 

mailto:auditoria@reitoria.ufrn.br
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Apêndice B - Matriz de Planejamento 
 

QUESTÕES DE 

AUDITORIA 

INFORMAÇÕE

S 

REQUERIDAS 

FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

DESCRIÇÃO DO 

PROCEDIMENTO 

TÉCNICAS DE 

AUDITORIA 

POSSÍVEIS 

LIMITAÇÕES 

AUDITOR 

RESPONSÁVEL 
PERÍODO 

POSSÍVEIS  

ACHADOS 

Objetivo(s) 

específico(s) 

descrito(s) na forma 

de pergunta. 

Informação(ões) 

necessária(s) para 

responder à(s) 

questão(ões) de 

auditoria. 

Unidade(s) 

responsável(eis) 

por prestar(em) 

informação(ões) 

Texto detalhando o 

procedimento. 

Técnicas de 

auditoria a serem 

utilizadas20. 

Fatos que 

podem 

impossibilitar a 

verificação de 

algum aspecto. 

Nome do auditor 

responsável para 

responder a 

questão de 

auditoria. 

Mês(es) em 

que a questão 

de auditoria 

será 

respondida. 

Eventuais 

impropriedades 

a serem 

identificadas. 

Q1: Os processos 

de trabalho 

(subprocessos) que 

integram o processo 

X estão sendo 

mapeados? 

Fluxogramas dos 

processos de 

trabalho 

(subprocessos) 

NOME DA 

UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

POR PRESTAR A 

INFORMAÇÃO 

Solicitar os 

fluxogramas dos 

processos de 

trabalho 

(subprocessos) que 

integram o processo 

X. 

Indagação escrita 

Dependência da 

UNIDADE 

XXXX para 

mapear os 

processos. 

NOME DO 

AUDITOR 
MÊS à MÊS 

Falta de 

padronização 

da notação 

utilizada para 

mapear os 

processos de 

trabalho 

(subprocessos). 

Analisar a resposta 

da SA que solicitou 

os fluxogramas dos 

processos de 

trabalho 

(subprocessos). 

Análise 

documental 

Os processos 

de trabalho 

(subprocessos) 

estarem 

desatualizados. 

Q2:         

Q3:         

 

NOME DO COORDENADOR DA AÇÃO 

Coordenador da Ação

                                                 
20 Inspeção, observação, análise documental, confirmação externa (circularização), indagação, recálculo, procedimentos analíticos, reexecução, rastreamento e Vouching, 

benchmarking, técnicas de auditoria assistidas por computador. 
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Apêndice C - Solicitação de Auditoria (SA) 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUDITORIA INTERNA 
 

SA XXXXYYY-ZZZ21         Solicitação de Auditoria        Natal, DIA de MÊS de ANO 
 

Unidade: NOME DA UNIDADE (SIGLA DA UNIDADE) 

Destinatário: NOME DO GESTOR DA UNIDADE 

 

Senhor Gestor, 

 

1. Com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria que estão sendo realizados nesta unidade, 

em atendimento à Ordem de Serviço n.º NÚMERO DA OS/ANO, que tem como objetivo 

OBJETIVO DA OS, solicita-se: 

 

1.1. Disponibilizar o(s) seguinte(s) processo(s), documento(s) etc.: 

1.1.1 Processos X, Y e Z. 

1.2. Apresentar a(s) seguinte(s) informação(ões): 

1.2.1 Informações X, Y e Z.. 

 1.3. Apresentar esclarecimento(s) quanto à(s) seguinte(s) impropriedade(s): 

1.3.1 Impropriedades X, Y e Z..  

 

2. Desde já, dispomo-nos a prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

 

 

Prazo para atendimento: DIA/MÊS/ANO 

 

Atenciosamente, 

 

NOME DO AUDITOR 

Cargo 

 

De acordo, 

 

NOME DO AUDITOR-GERAL 

Auditor-Geral

                                                 
21 Ano, número da OS e número da SA (2021001-001, por exemplo). 
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Apêndice D - Relatório de Auditoria (RA) 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUDITORIA INTERNA 
Campus Universitário – Lagoa Nova – CEP: 59072-970 – Natal/RN 

Telefone: (84) 3342-2317 (ramal 350) E-mail: auditoria@reitoria.ufrn.br 
 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 
NATUREZA DA AUDITORIA:  INFORMAR NATUREZA22 

PERÍODO PREVISTO: DIA/MÊS/ANO a DIA/MÊS/ANO 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: DIA/MÊS/ANO a DIA/MÊS/ANO 

ÓRGÃO: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE (UFRN) 
RESPONSÁVEL: NOME DO REITOR  

UNIDADE AUDITADA: NOME DA UNIDADE AUDITADA 

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: NOME DO GESTOR DA UNIDADE 

CIDADE: NATAL/RN 
RELATÓRIO Nº: XXX/XXXX-AUDIN 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Senhor Reitor, 

Proceder com uma breve introdução da ação de auditoria, citando a Ordem de Serviço 

(OS) que a originou, seu objetivo, unidades evolvidas, dentre outras informações. 

Caso a equipe de auditoria julgue necessário, é possível incluir subitens nesta seção 

para viabilizar uma melhor compreensão acerca ação de auditoria. 

2 ESCOPO 

Descrever o escopo da ação de auditoria, detalhando sua extensão e profundidade. 

Evidenciar nessa seção as questões de auditoria. 

3 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

Inserir informações acerca da execução dos trabalhos, a exemplo do planejamento da 

ação (revisão da legislação e elaboração das matrizes), reunião de abertura dos trabalhos e 

quantidade de SAs enviadas.   

4 RESULTADO DOS TRABALHOS 

ASSUNTO: INFORMAR O ASSUNTO DA INFORMAÇÃO/CONSTATAÇÃO. 

4.X. Informação XXX: Informar a manchete da informação. 

                                                 
22 Conformidade, financeira ou operacional (avaliação) ou assessoramento, treinamento ou facilitação 

(consultoria). 

mailto:auditoria@reitoria.ufrn.br
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Detalhar a informação, descrevendo, entre outros pontos, qual questão de auditoria se 

pretendeu responder, o parâmetro utilizado e a conclusão a que se chegou. 

4.X. Constatação XXX: Informar a manchete da constatação. 

Detalhar a constatação, descrevendo, entre outros pontos, a divergência entre o 

parâmetro utilizado e a situação fática identificada, e que foi encaminhada SA para a unidade 

solicitando esclarecimentos.  

4.X.1. Causa: Descrever a causa que dá origem à constatação. 

4.X.2. Manifestação da Unidade: Transcrever a manifestação da unidade: 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. 

4.X.3. Análise da Auditoria Interna: Proceder com a análise da Auditoria Interna. 

4.X.4. Benefício: Informar o tipo de benefício23. 

4.2.5. Recomendação 001: Descrever a recomendação.  

 
5 CONCLUSÃO 

Informando de forma resumida os aspectos analisados e os resultados obtidos.  

Apresentar, se possível, quadro detalhando as impropriedades identificadas. 

Quando X: Impropriedades identificadas 

Aspecto Analisado Impropriedade 

Aspecto 1 
4.X. Constatação 001: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

4.X. Constatação 002: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Aspecto 2 4.X. Constatação 003: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Aspecto n 

4.X. Constatação 004: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

4.X. Constatação 005: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

4.X. Constatação 006: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

Fonte: Elaboração própria 

Natal, DIA de MÊS de ANO. 

 

NOME DO AUDITOR 
Cargo – Matrícula NÚMERO DA MATRÍCULA 

Papel desempenhado na equipe24 

 

De acordo, 

 

NOME DO AUDITOR-GERAL 

Auditor-Geral 

Matrícula XXXXXX 

                                                 
23 Financeiro ou não financeiro. 
24 Membro da equipe ou coordenador. 
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Apêndice E - Solicitação de Monitoramento 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUDITORIA INTERNA 

 

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA – SA XXXXYYY-ZZZ25   Natal, DIA de MÊS de ANO 

 

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 

NOME DO GESTOR DA UNIDADE 

Unidade Administrativa 

NOME DA UNIDADE (SIGLA DA UNIDADE) 

 

ASSUNTO: Solicitação de resposta das recomendações pendentes de atendimento  

 

Senhor (a), 

1. Com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria referente à ordem de serviço nº 

XXX/ANO, cujo objetivo é o monitoramento das recomendações pendentes de atendimento 

emitidas pela Unidade de Auditoria Interna (AUDIN) da UFRN, solicitamos de V. Senhoria 

respostas no tocante as providências a serem adotadas para o cumprimento dessas, conforme 

consta no apêndice. 

2. De acordo com a Instrução Normativa n.º 03/2017 da CGU, é de responsabilidade de 

V. Senhoria zelar pela adequada implementação das recomendações emitidas pela AUDIN/ 

UFRN, cabendo-lhe aceitar formalmente o risco associado caso decida por não realizar 

nenhuma ação. 

3. Segue o caminho para responder: SIPAC > Portal Administrativo > Outros > 

Auditoria Interna > Responder Notificações > Responder Notificações de Auditoria 

 

Prazo para atendimento: 20/02/2021 

Atenciosamente, 

NOME DO AUDITOR 

Cargo – Matrícula NÚMERO DA MATRÍCULA 

 

De acordo, 

NOME DO AUDITOR-GERAL 
Auditor-Geral 

                                                 
25 Ano, número da OS e número da SA (2021001-001, por exemplo). 
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APÊNDICE 

RELATÓRIO CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO TEXTO DA RECOMENDAÇÃO STATUS 

NÚMERO DO 

RELATÓRIO 

NÚMERO DA 

CONSTATAÇÃO 

NÚMERO DA 

RECOMENDAÇÃO 
TEOR DA RECOMENDAÇÃO 

STATUS DA 

RECOMENDAÇÃO 
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Apêndice F - Nota Técnica de Monitoramento 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUDITORIA INTERNA 

 

NOTA TÉCNICA Nº XXX/YYYY26                                                   Natal, DIA, MÊS, ANO 

 

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 

NOME DO GESTOR DA UNIDADE 

Unidade Administrativa 

NOME DA UNIDADE (SIGLA DA UNIDADE) 

 

ASSUNTO: Resposta das recomendações no período de DIA/MÊS a DIA/MÊS 

 

Senhor (a), 

 

4. Este documento evidencia o resultado da análise da Auditoria Interna da UFRN no 

tocante ao posicionamento da unidade administrativa relativo à(s) recomendação(ões), sob sua 

responsabilidade, contida(s) no(s) relatório(s) conforme apêndice. 

5. De acordo com a Instrução Normativa n.º 03/2017 da CGU, é de responsabilidade de 

V. Senhoria zelar pela adequada implementação das recomendações emitidas pela Auditoria 

Interna (AUDIN) da UFRN, cabendo-lhe aceitar formalmente o risco associado caso 

decida por não realizar nenhuma ação. 

6. Dessa forma, caso não concorde com a implementação de alguma recomendação aqui 

evidenciada, solicitamos o preenchimento do Termo de Assunção de Riscos (anexo II) e 

posterior envio a esta Auditoria Interna para fins de contabilização e baixa no sistema. 

7. De maneira adicional, ressaltamos que o anexo I descreve conceitualmente os status 

atribuídos pela AUDIN à cada recomendação. 

Atenciosamente, 

NOME DO AUDITOR 

Cargo – Matrícula NÚMERO DA MATRÍCULA 

 

 

 

De acordo, 

NOME DO AUDITOR-GERAL 
Auditor-Geral 

                                                 
26 Número da Nota Técnica/Ano (001-2021, por exemplo). 
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APÊNDICE 

RELATÓRIO 
CONSTATAÇÃO/ 

RECOMENDAÇÃO 

TEXTO DA 

RECOMENDAÇÃO 

ÚLTIMA RESPOSTA 

DA UNIDADE 
ÚLTIMA ANÁLISE DA AUDIN 

PRAZO DADO 

PELA AUDIN 

NÚMERO DO 

RELATÓRIO 

NÚMERO DA 

CONSTATAÇÃO/ 

RECOMENDAÇÃO 

TEOR DA 

RECOMENDAÇÃO 

TEOR DA ÚLTIMA 

RESPOSTA DA UNIDADE 

TEOR DA ÚLTIMA ANÁLISE DA 

AUDITORIA INTERNA 

PRAZO PARA 

ATEDIMENTO DA 

RECOMENDAÇÃO 
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Apêndice G - Plano de Ação de Monitoramento 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUDITORIA INTERNA 

PLANO DE AÇÃO Nº. XXX/YYYY27 

UNIDADE AUDITADA: NOME DA UNIDADE AUDITADA 

OBJETIVO: ATENDIMENTO DE TODAS AS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS 

PELA AUDIN/UFRN 

RELATÓRIO 
CONST/ 

REC 
TEXTO 

O QUE 

FAZER? 
RESPONSÁVEL PRAZO 

NÚMERO DO 

RELATÓRIO 

NÚMERO DA 

CONSTATAÇÃO/ 

RECOMENDAÇÃO 

TEOR DA 

RECOMENDAÇÃO 

DESCREVER 

AS MEDIDAS 

A SEREM 

ADOTADAS 

NOME DO 

SERVIDOR 

RESPONSÁVEL 

PELA 

IMPLEMENTAÇÃO 

DO PLANO DE 

AÃO 

PRAZO PARA 

ATEDIMENTO DA 

RECOMENDAÇÃO 

 

 

DATA: DIA/MÊS/ANO 

 

RESPONSÁVEL: NOME DO GESTOR DA UNIDADE AUDITADA 

 

 

 

                                                 
27 Número do Plano de Ação/Ano (001/2021, por exemplo). 


