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          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 

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 

Unidade Auditada 
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          sequencial 3). 

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 

Seção IV – Monitoramento 

176. É responsabilidade da alta administração da Unidade Auditada zelar pela adequada implementação das 

recomendações emitidas pela UAIG, cabendo-lhe aceitar formalmente o risco associado caso decida por não realizar 

nenhuma ação. 

177. A implementação das recomendações comunicadas à Unidade Auditada deve ser permanentemente monitorada pela 

UAIG, devendo essa atividade ser prevista no Plano de Auditoria Interna. 

178. A intensidade do processo de monitoramento deve ser definida com base nos riscos envolvidos, na complexidade do 

objeto da recomendação e no grau de maturidade da Unidade Auditada. 

179. As recomendações emitidas nos trabalhos de auditoria devem ser acompanhadas de forma dinâmica e independente do 

instrumento de comunicação que as originou, podendo ser alteradas ou canceladas durante a fase de monitoramento em 

decorrência de alterações no objeto da recomendação ou no contexto da Unidade Auditada. No caso de recomendações 

provenientes de trabalhos de consultoria, deve ser considerada a forma de monitoramento definida com a Unidade Auditada 

no planejamento dos trabalhos. 

180. Se a UAIG concluir que a Unidade Auditada aceitou um nível de risco que pode ser inaceitável para a organização, o 

responsável pela UAIG deve discutir o assunto com a alta administração ou o conselho, se houver. 

181. As UAIG devem adotar sistemática de quantificação e registro dos resultados e benefícios da sua atuação, adotando 

princípios e metodologia compatíveis com regulamentação pelo órgão central do SCI de modo a permitir consolidação. 

 

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

A responsabilidade pelo atendimento às recomendações emitidas pelas UAIG compete, em primeiro lugar, aos gestores das 

Unidades Auditadas. Ao responsável pela UAIG cabe o estabelecimento, a manutenção e a supervisão (a qual poderá ser 

delegada) do processo de monitoramento da implementação das recomendações. 

O monitoramento consiste na adoção de ações pela UAIG, a fim de verificar se as medidas implementadas pela Unidade 

Auditada estão de acordo com as recomendações emitidas pela UAIG ou com o plano de ação acordado e se aquelas 

medidas foram suficientes para solucionar a situação apontada como inadequada frente aos critérios adotados. 

À UAIG, portanto, não basta recomendar. Há a necessidade de verificar a efetividade das suas recomendações, o que 

constitui, a um só tempo, uma forma de a UAIG avaliar a qualidade dos seus trabalhos e também de assegurar que a 
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          atividade de Auditoria Interna Governamental contribua efetivamente para o aperfeiçoamento da gestão pública, agregando 

valor às Unidades Auditadas. Os objetivos da auditoria, portanto, não são atingidos plenamente com a emissão do relatório, 

mas somente quando a Unidade Auditada implementa as respectivas recomendações e essas são avaliadas como suficientes 

pela UAIG. 

Dessa forma, mais do que verificar o mero cumprimento de formalidades, é fundamental que a prioridade desse 

monitoramento seja avaliar se os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da gestão 

realmente se tornaram mais eficazes, mais eficientes e/ou mais econômicos, bem como, se for o caso, se as políticas públicas 

se tornaram mais efetivas. 

7.1 O PROCESSO DE MONITORAMENTO 

O monitoramento normalmente é estruturado de acordo com as seguintes etapas: 

a) estabelecimento de prazo para o envio de resposta pela Unidade Auditada; 

b) recebimento e avaliação de respostas da Unidade Auditada; 

c) realização de testes, quando necessário; 

d) comunicação à Unidade Auditada das conclusões obtidas pela UAIG; 

e) estabelecimento de um processo de comunicação da situação da implementação das recomendações à alta administração 

ou ao conselho, se houver. 

Todas as etapas citadas anteriormente devem ser registradas por meio de algum instrumento (preferencialmente sistema 

informatizado que possibilite a formação de um banco de dados) adequado ao porte e à complexidade da UAIG, o qual deve 

contribuir para que as informações sobre o monitoramento se mantenham atualizadas e disponíveis. 

 


