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          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 
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11 Consolidar PAINT 

O PAINT é finalizado e em seguida validado 

pela equipe da AUDIN. 
Auditoria Interna 

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. 

CAPÍTULO II 

DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 

Art. 3º O PAINT deve ser elaborado com a finalidade de definir os trabalhos prioritários a serem realizados no 

período objeto do plano, devendo considerar: 

I - o planejamento estratégico e as expectativas da alta administração da unidade auditada e demais partes 

interessadas; 

II - os riscos significativos a que a unidade auditada está exposta e os seus processos de governança, de 

gerenciamento de riscos e de controles internos; 
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          III - a complexidade do negócio, a estrutura e outros fatores da unidade auditada; 

IV - a estrutura e os recursos humanos, logísticos e financeiros disponíveis na unidade de auditoria interna 

governamental. 

Art. 4º O PAINT deve estabelecer uma previsão realista das atividades a serem realizadas no período, contendo, no 

mínimo: 

I - relação dos serviços de auditoria a serem realizados pela UAIG, com informações sobre: (a) o tipo de serviço 

(avaliação, consultoria ou apuração); (b) o objeto; (c) o objetivo; (d) datas previstas de início econclusão; (e) carga 

horária prevista; e (f) a origem da demanda; 

II - previsão de alocação da força de trabalho, nas seguintes categorias: (a) serviços de auditoria; (b) capacitação; 

(c) monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não implementadas; (d) gestão e 

melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental; (e) levantamento de informações para 

órgãos de controle interno ou externo; (f) gestão interna; e (g) demandas extraordinárias recebidas pela UAIG 

durante a realização do PAINT. 

§ 1º A informação sobre a origem da demanda deve considerar as seguintes situações: obrigação normativa; seleção 

baseada em riscos; solicitação da alta administração; solicitação de órgãos de controle interno ou externo; e, outras 

situações, com as devidas justificativas para a sua seleção. 

§ 2º A alocação de horas para atividades de capacitação deve considerar o quantitativo mínimo de 40 horas anuais 

para cada auditor, incluído o titular da unidade, em treinamentos, cursos de pós graduação lato e stricto sensu e 

eventos compatíveis com a atividade de auditoria, ao universo de auditoria da UAIG e às competências requeridas 

dos auditores. 

Art. 5º A proposta de PAINT deve ser encaminhada à respectiva unidade de supervisão técnica até o último dia útil 

do mês de novembro do exercício anterior ao de sua execução. 

Parágrafo Único. A apreciação pela unidade de supervisão técnica tem como objetivo harmonizar o planejamento, 

racionalizar a utilização de recursos e evitar a sobreposição de trabalhos entre a UAIG e a unidade de supervisão 

técnica com competência concorrente. 

Art. 6º As unidades de supervisão técnica devem se manifestar sobre as propostas de PAINT no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, a contar de seu recebimento. 

§ 1º A ausência de manifestação formal no prazo estipulado no caput não impede a adoção das providências 

necessárias à aprovação interna do PAINT por parte das unidades supervisionadas. 

§ 2º A impossibilidade de atendimento às recomendações emitidas pelas unidades de supervisão técnica sobre o 

PAINT deve ser justificada por ocasião de seu encaminhamento definitivo pela UAIG. 

Art. 7º O PAINT deve ser aprovado pelo conselho de administração ou instância equivalente do órgão ou entidade, 

ou, na ausência desse, por seu dirigente máximo, antes do início do exercício a que se refere. 

§ 1º Mudanças no PAINT aprovado que o impactem significativamente devem ser apreciadas pelo conselho de 

administração ou instância equivalente ou, na ausência desse, pelo dirigente máximo do respectivo órgão ou 

entidade. 

§ 2º As mudanças referidas no § 1º deverão ser comunicadas à unidade de supervisão técnica em até 30 dias após 

sua aprovação. 

Art. 8º O PAINT aprovado deve ser encaminhado à respectiva unidade de supervisão técnica até o último dia útil do 
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          mês de fevereiro do ano a que se refere. 

Art. 9º As UAIG devem dar publicidade do PAINT no prazo de 30 dias após a aprovação, ressalvadas as informações 

sigilosas previstas em lei. 

 

 


