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APRESENTAÇÃO 
 

O mundo globalizado e a rápida evolução tecnológica do mundo moderno aceleraram a 
velocidade das mudanças e impactaram diversas áreas da sociedade, que por sua vez vem, 
continuamente, incrementando sua demanda por informações e por celeridade no seu acesso e 
compartilhamento. Nesse cenário insere-se o crescimento do controle social sobre a aplicação dos 
recursos públicos, onde a população passou a exigir maior transparência, responsabilidade, adequada 
prestação de contas e rápido acesso às informações afetas à aplicação das verbas públicas, bem 
como a divulgação clara dos benefícios sociais resultantes das atividades das entidades públicas. 

 Nesse cenário, as entidades públicas precisam se adequar às novas demandas sociais e da 
gestão, o que requer o aprimoramento contínuo de suas atividades e processos, alinhando-se às 
novas exigências de informação e governança na gestão pública, requerendo novas maneiras de 
evidenciar, para a sociedade, a correta aplicação dos recursos. É nesse contexto que a Auditoria 
Interna (AI) pode ser utilizada como ferramenta para que a gestão organizacional consiga evidenciar, 
com maior garantia para a sociedade, que os recursos estão sendo corretamente aplicados. Isto 
porque a auditoria governamental atua como mais uma linha de defesa (3ª Linha) para garantir a 
eficiência da gestão e a correta aplicação dos recursos públicos, incrementando a transparência e a 
qualidade das informações disponibilizadas para a sociedade. Assim, é essencial que a atividade de 
Auditoria Interna, com maior visibilidade e responsabilidade, seja realizada de forma eficaz e 
eficiente, buscando, além da conformidade na gestão pública, também o aprimoramento contínuo de 
suas atividades, de maneira a produzir melhores resultados e contribuir, com maior qualidade, para o 
alcance das metas e objetivos organizacionais. 

Em face do exposto, entidades renomadas no assunto desenvolveram metodologias para 
avaliar o desempenho da Auditoria Interna, entre essas entidades está o The Institute of Internal 
Auditors (IIA), organização que define padrões para as práticas de auditoria em nível mundial. 

Além disso, reconhecendo a importância da aderência às boas práticas internacionais de 
Auditoria Interna, a Controladoria-Geral da União (CGU), na condição de Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal (SCIPEF), deliberou, por meio das Instruções Normativas 
(IN) nº 03 e 08/2017, novos padrões para as práticas de Auditoria Interna, a serem observados pelas 
organizações públicas brasileiras, dentre os quais está a implementação do Programa de Gestão e 
Melhoria da Qualidade (PGMQ) para a Auditoria Interna. 

A Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) da Caixa de Construções de Casas para 
o Pessoal da Marinha (CCCPM), para se adequar às novas demandas, deve observar as IN 
supracitadas, especialmente no que tange a implementação do PGMQ da Auditoria Interna. Isto visa 
a garantir a conformidade, a eficiência e a eficácia e, também, o contínuo aprimoramento de suas 
atividades, em prol da melhoria da governança na Autarquia, propiciando, ainda, uma resposta 
adequada aos anseios da sociedade.  
 

ALEXANDRE SILVEIRA LOPES 
Capitão de Mar e Guerra (RM1-IM) 

Auditor Interno 
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1. OBJETIVO 

O presente Manual tem como objetivo geral orientar a atuação da UAIG quanto à 

metodologia e aos procedimentos necessários para a operacionalização do Programa de Gestão e 

Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria Interna, na Autarquia. Nesse diapasão, a implantação do 

PGMQ, na CCCPM, possui os seguintes objetivos específicos: (i) identificar as necessidades de 

capacitações e oportunidades para aprimoramento dos processos de Auditoria Interna; (ii) consolidar 

e fortalecer a imagem da Auditoria Interna; (iii) propiciar meios para avaliar se os resultados 

auferidos nas ações de auditoria estão agregando valor aos processos da CCCPM; e (iv) alcançar os 

atendimentos plenos do “Nível 2” de maturidade do Modelo IA-CM (Infraestrutura) até dezembro de 

2026 e do “Nível 3” (Integrado), do aludido Modelo, a partir de dezembro de 2028. 

 

2. PRINCIPAIS CONCEITOS 

- Auditoria Interna Governamental (AIG): atividade independente e objetiva de avaliação e de 

consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Deve 

buscar auxiliar as 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. 

- Avaliação: parte das atividades da AIG, que engloba a obtenção e a análise de evidências, com o 

objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. 

- Consultoria: atividade de AIG que consiste no assessoramento, aconselhamento e outros serviços 

relacionados, fornecidos à Alta Administração, com a finalidade de respaldar as operações de uma 

organização. 

- Modelo IA-CM: o Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (Internal Audit Capability Model), é 

uma metodologia publicada em 2009, pelo The Institute of The Internal Auditor Foundation Research 

(IIARF). Consiste em um modelo de autoavaliação, que define o desempenho da Auditoria Interna por 

meio de cinco “Níveis de Capacidade”. Esses níveis ilustram os estágios em que uma atividade de AI 

pode evoluir quando define, implementa, mede, controla e aperfeiçoa os seus processos e práticas. É 

um framework que identifica os fundamentos necessários e o caminho evolucionário para as 

Organizações do setor público seguirem em prol da governança organizacional e da eficácia da AI.  

- Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ): programa que tem o objetivo de promover a 

avaliação e a melhoria contínua dos processos de trabalho, dos produtos emitidos e da eficácia e 

eficiência da atividade de AIG. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E ESTRUTURA DO PGMQ 

O PGMQ da Auditoria Interna da CCCPM utilizará como referência a metodologia IA-CM, do 

Instituto dos Auditores Internos (IIA), conforme preconizado na Portaria nº 777/2019, da CGU. Além 

disso, serão utilizados, como balizadores, o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela IN nº 03/2017, da SFC/CGU, o Manual de 

Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, 

contemplado na IN nº 08/2017, da SFC/CGU e a Sistemática de Quantificação e Registro dos 

Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal, constante na IN nº 10/2020, da SFC/CGU. 

No âmbito da CCCPM, as atividades do PGMQ da Auditoria Interna serão desempenhadas pela 

Auditoria Interna (CC-01.3), auxiliada pela Assessoria de Controle Interno (CC-01.2), visando a avaliar 

os seguintes aspectos:  

 o alcance do propósito da atividade da AIG, que consiste na agregação de valor e 

contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos da CCCPM; 

 a conformidade dos trabalhos de AIG com as boas práticas e Normas aplicáveis, inserindo-

se neste contexto aquelas exaradas no âmbito do SCIPEF e nos normativos internos da MB; e 

 a conduta ética e profissional dos auditores da CCCPM. 

A operacionalização do PGMQ da Auditoria Interna contempla a realização de dois conjuntos 

básicos de ações planejadas: as avaliações internas e as avaliações externas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Estrutura do PGMQ. 
Fonte: Controladoria-Geral da União. 
 

3.1 – Avaliações Internas 

Têm como objetivo aferir, internamente ou junto às partes interessadas, a qualidade dos 

trabalhos de avaliação e consultoria realizadas pelo Auditor Interno.  Essas avaliações internas serão 

executadas por meio de monitoramento contínuo e de avaliações (ou autoavaliações) periódicas. 
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3.1.1 – Monitoramento Contínuo 

 Compreende um conjunto de ações, de caráter permanente, que são operacionalizadas por 

meio de processos, práticas profissionais padronizadas, ferramentas, pesquisa de percepção e 

indicadores gerenciais. Tem por objetivo monitorar/acompanhar o desenvolvimento das atividades 

da UAIG para assegurar sua conformidade com as normas profissionais e de conduta que norteiam a 

execução da AIG, bem como a eficiência dos processos afins. 

 O Monitoramento Contínuo será conduzido por meio dos seguintes procedimentos: 

a) planejamento e supervisão dos trabalhos de Auditoria, que consiste em verificar a execução dos 

processos e produtos abaixo relacionados, conforme respectivos checklists contantes nos Anexos:  

- elaboração do PAINT e RAINT em conformidade com a IN n° 5/2021, do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União – MT/CGU (observando-se o contido no Anexo A); 

- execução dos processos de auditoria em conformidade com as boas práticas descritas no 

Manual de Orientações Técnicas de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal 

(observando-se o contido no Anexo B);  

- revisão dos documentos expedidos pelo auditor, dos papéis de trabalho e dos relatórios, 

conforme normativos e boas práticas aplicáveis (observando-se o contido no Anexo C); 

- cumprimento anual da carga horária mínima de 40h de capacitação para cada auditor, da 

UAIG, mediante a verificação das informações prestadas pela Divisão de Pessoal (apresentada em 

forma de Matriz de Capacitação, conforme Anexo D). 

b) Avaliação do alcance dos objetivos propostos, mediante o estabelecimento e o monitoramento de 

indicadores (descritos no Anexo L) que possibilitem mensurar: 

- o desempenho da UAIG em relação às ações previstas no PAINT; 

- o grau de atendimento às recomendações de auditoria emitidas;  

- a eficiência da força de trabalho alocada na UAIG, considerando a relevância dos trabalhos 

realizados e os benefícios deles decorrentes. 

c) Obtenção de feedback de gestores e demais partes interessadas, com o objetivo de coletar a 

percepção quanto à relevância, à qualidade e ao valor agregado, pela atividade da UAIG, mediante o 

encaminhamento de questionários semiestruturados, conforme Anexos citados em cada parte: 

 - Para os setores auditados, até 20 dias após o envio do relatório de auditoria, visando a aferir 

a percepção geral dos gestores auditados sobre a qualidade da auditoria realizada e a conduta ética 

do Auditor Interno (conforme Anexo E); 
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- Para a Alta Administração da Autarquia, objetivando coletar informações sobre a percepção 

geral quanto à atuação da UAIG e agregação de valor promovida pela atividade de AIG, abordando, 

ainda, a clareza das informações prestadas e o atendimento às suas expectativas (conforme Anexo F); 

 - Para o Auditor ou Equipe de Auditoria, após a emissão do Relatório de Auditoria, a fim de 

avaliar a percepção quanto ao desempenho, ao processo de supervisão, à devida alocação de 

recursos (humanos, materiais, tecnológicos e de tempo) e ao alcance dos objetivos gerais da ação de 

controle, preservando-se a identificação dos respondentes (conforme Anexo G); e 

 - Para o Coordenador da Equipe de Auditoria, a fim de avaliar a atuação dos auditores no que 

tange ao comportamento ético, conhecimento técnico e conformidade das boas práticas de AI 

(conforme Anexo H). 

 Semestralmente, deverá ser apresentado ao Conselho de Gestão, da CCCPM, o resultado das 

avaliações internas, a fim de subsidiar a tomada de decisão referente à melhoria da qualidade. 

É oportuno ressaltar que apesar de não haver previsão na atual Tabela Mestra da Força de 

Trabalho (TMFT) de um quantitativo de pessoal que possibilite a formação de uma equipe de 

Auditoria Interna, nem de um Coordenador para essa equipe, este Manual contemplará aspectos 

prevendo essa existência para o caso de na estrutura da UAIG futura vir a existir, uma vez que 

existem quesitos no modelo IA-CM que se relacionam diretamente a essas questões. Nesse diapasão, 

os Anexos G e H só poderão ser plenamente aplicados quando houver na UAIG um quantitativo de 

auditores que permita a formação de uma estrutura completa da equipe de Auditoria Interna. 

 
3.1.2 – Avaliações Periódicas 

 As avaliações periódicas possuem um escopo mais amplo do que o Monitoramento Contínuo 

e deve ser realizada com o objetivo de fornecer um diagnóstico quanto ao desempenho da UAIG em 

relação às boas práticas da AI, além de avaliar a conformidade com o Código de Ética e Normas 

relacionadas às atividades de AI. 

 Visando a atender ao que foi determinado na Portaria 777/2018, da CGU, e obter o 

alinhamento com as boas práticas internacionais de AIG, as avaliações periódicas da UAIG serão 

realizadas por meio de autoavaliações anuais, utilizando-se a metodologia do Modelo IA-CM. 

 
3.1.2.1 – O Modelo IA-CM 

 Desenvolvido pelo IIARF, o Modelo IA-CM é um modelo universal de avaliação de maturidade 

das atividades de Auditoria Interna, aplicável ao Setor Público. Esse Modelo é utilizado como 

importante ferramenta para o planejamento estratégico de uma Unidade de Auditoria Interna 
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Governamental (UAIG), uma vez que permite identificar lacunas e oportunidades de melhoria nos 

processos realizados por esse tipo de Organização, apresentando diretrizes/estratégias para auxiliar a 

atividade de AI a desenvolver atributos, alcançar objetivos e atender às normas profissionais. 

 Na prática, o IA-CM fornece um plano evolutivo para uma organização do setor público 

implementar uma AI efetiva, que atenda as expectativas das suas partes interessadas. 

O IA-CM identifica 5 níveis progressivos de capacidade, que são correlacionados práticas de 

liderança. São eles: Nível 1 – Inicial; Nível 2 – Infraestrutura; Nível 3 – Integrado; Nível 4 – 

Gerenciado; Nível 5 – Otimizado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- “Níveis de Capacidade” do Modelo IA-CM 
Fonte: Guia de Aplicação IA-CM - Internal Audit Foundation 

Para o alcance de cada nível de capacidade, o modelo contempla um conjunto de 

macroprocessos-chave (Key Process Area – KPA), ou seja, práticas essenciais que deverão ser 

institucionalizadas dentro de seis elementos da atividade de AI identificados no modelo. Os seis 

elementos do IA-CM são: 

1. Serviços e Papel da Auditoria Interna - Os serviços incluem a prestação de serviço 

asseguração e de aconselhamento, bem como serviços obtidos de prestadores de serviços externos. 

O objetivo é fornecer avaliações independentes e objetivas para auxiliar a organização na realização 

dos seus objetivos e melhorar as operações; 

2. Gestão de Pessoas - O processo de criação de um ambiente de trabalho que permite às 

pessoas realizar o melhor de suas habilidades. A gestão de pessoas inclui as descrições de trabalho, 

forma de recrutamento, padrões de desempenho, desenvolvimento profissional, treinamento, 

coaching e desenvolvimento de carreira; 

3. Práticas Profissionais - Reflete o cenário completo de políticas, processos e práticas que 

permite a atividade de AI ser realizada de forma eficaz e com a proficiência e zelo profissional 

devidos; 
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4. Gestão de Desempenho (Performance) e Accountability - Refere-se às informações 

necessárias para administrar, gerir e controlar as operações da atividade de AI e responder por seu 

desempenho e resultados; 

5. Cultura e Relacionamento Organizacional - inclui a estrutura organizacional e da gestão 

interna e os relacionamentos dentro da atividade de AI em si, bem como a relação do Chefe de 

Auditoria (CAE - Chief Audit Executive) com a Alta Administração (a exemplo do que ocorre na relação 

do Controlador com o Governador/Prefeito); e 

6. Estruturas de Governança - A relação de subordinação (administrativa e funcional) do 

Chefe de Auditoria, e como a atividade de AI se encaixa dentro da estrutura organizacional e de 

governança da organização. 

Os quatro primeiros elementos referem-se à gestão e às práticas da atividade da AI em si. Os 

dois últimos elementos também incluem a relação da atividade de AI com a organização e com o 

ambiente externo. Esses KPA, referentes a cada um dos seis elementos, são os principais blocos de 

construção que determinam o nível de capacidade alcançada pela atividade de AI. Eles descrevem um 

conjunto de atividades relacionadas que, quando executadas coletivamente, alcançam um propósito 

e produzem resultados imediatos e resultados em longo prazo.  

Ao todo são 41 KPA distribuídos nos 5 Níveis de Capacidade do Modelo IA-CM. O Anexo I 

apresenta a ”Matriz do Modelo IA-CM”, elaborada pela IIARF para ilustrar os níveis, os elementos e 

os KPA que o compõem. O eixo vertical representa os níveis de capacidade, com a capacidade de 

aumentar a atividade de Auditoria Interna de baixo para cima. No eixo horizontal são apresentados 

os elementos de Auditoria Interna. 

O Modelo IA-CM propõe que, para ser considerada eficaz e madura, a AI deveria alcançar, 

pelo menos, o “Nível 3 – Integrado”. Isso significa que a AI estará em conformidade com as Normas 

Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna e que concentra os seus esforços em 

assuntos de capacidade, independência e objetividade.  

Cabe destacar que os seguintes princípios estão subjacentes ao Modelo IA-CM: 

 A Auditoria Interna é um componente integral da governança eficaz no setor público e, 

como tal, ajuda as organizações a alcançar seus objetivos e são responsáveis por seus resultados. 

 Ao avaliar o nível de capacidade de uma atividade de Auditoria Interna, três variáveis 

devem ser consideradas: a atividade interna de auditoria em si, a organização e o ambiente global em 

que a organização atua. 
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 A atividade de AI está diretamente relacionada com as ações tomadas pelo Chefe de 

Auditoria ao estabelecer os processos e práticas necessárias para atingir e manter a capacidade de 

Auditoria Interna e as medidas tomadas pela administração da organização para estabelecer um 

ambiente de apoio para a AI. 

 Nem todas as organizações exigem a mesma capacidade ou sofisticação da Auditoria 

Interna. O nível apropriado será proporcional à natureza e complexidade da organização e aos riscos 

a que a organização pode estar exposta. "No one size fits all". 

 A Auditoria Interna deve ter em conta o “custo de oportunidade” e o “valor do benefício” a 

ser entregue de um modo proveitoso (levar em consideração os benefícios obtidos e o custo 

envolvido). 

 
3.1.2.2 Processo de autoavaliação 

 As autoavaliações serão realizadas no primeiro semestre de cada exercício, observando-se as 
seguintes etapas: 

 
 

 

 

a) Levantamento – tem como objetivo identificar os macroprocessos-chaves (Key Process Area – KPA) 

devidamente institucionalizados na CCCPM. 

Considerando a importância da apresentação de evidências para comprovar a 

institucionalização das práticas previstas em cada KPA, caberá à Auditoria Interna, auxiliada pela 

Assessoria de Controle Interno, conduzir esta etapa da seguinte forma: (i) submissão do questionário 

para avaliação dos gestores responsáveis pelos respectivos KPA; (ii) verificação e avaliação das 

evidências apresentadas; e (iii) ratificação ou não da implementação das práticas. 

Há a expectativa de que se alcance do “Nível 3 – Integrado” a partir do final do ano de 2028. Desta 

forma, esta etapa se limitará à avaliação dos níveis 2 e 3, conforme os modelos de questionário constantes nos 

Anexos J e K.  

b) Diagnóstico do atual “Nível de Capacidade” – Para que um determinado nível de capacidade seja 

alcançado, todos os KPA têm que estar devidamente institucionalizado dentro daquele nível.  

c) Comunicação dos resultados – consiste em apresentar à Alta Administração da CCCPM e demais 

partes interessadas o diagnóstico identificado, apontando os pontos fortes e as oportunidades de 

melhorias identificadas para elevar a maturidade operacional da UAIG.  
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d) Elaboração do Plano de Ação, contemplando os seguintes itens: 

 Objetivos a serem alcançados; 

 Lista de ações e atividades a serem executadas; 

 Data de início e fim previsto para cada ação ou atividade; 

 Orçamento alocado para cada ação ou atividade; 

 Responsável pela execução de cada ação; 

 Objetivos de cada ação ou atividade a ser executada; 

 Riscos previstos na execução e os respectivos planos de contingência. 

O Plano de Ação será submetido à aprovação do Presidente e apresentado ao Conselho de 

Gestão até o mês de abril, de cada exercício. 

As ações previstas no Plano de Ação deverão ser observadas como subsídios para a 

elaboração ou a revisão dos seguintes documentos: 

 Plano Estratégico Organizacional (PEO); 

 Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT); e 

 Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT). 

e) Monitoramento do Plano de Ação – será realizado pela Auditoria Interna (CC-01.3), sendo as 

informações apuradas repassadas para a Assessoria de Controle Interno (CC-01.2), a qual caberá a 

consolidação e a apresentação ao Conselho de Gestão, para apreciação, quadrimestralmente. 

 
3.2 Avaliações Externas 

 Visam à obtenção de opinião independente sobre o conjunto geral dos trabalhos de auditoria 

realizados pela UAIG e a sua conformidade com os princípios, normas e boas práticas aplicáveis. 

 As Avaliações externas serão realizadas ao menos uma vez a cada cinco anos, após a efetiva 

conclusão das autoavaliações requeridas, e serão conduzidas por meio de validação externa 

independente, das autoavaliações periódicas, ou por avaliações independentes, conforme a seguir: 

a) Processo de Validação Independente: consiste em submeter o processo de autoavaliação da UAIG 

à validação externa, que no caso da CCCPM será realizado pelo Centro de Controle Interno da 

Marinha - CCIMAR (caso este já esteja com o requerido certifcado de Nível, à época), CGU ou CISET-

MD, observando-se a periodicidade e os procedimentos estabelecidos pelos referidos Órgãos; e 

b) Avaliação por Organizações ou Profissionais Independentes: consiste em avaliação a ser realizada 

pelo CCIMAR ou demais órgãos setoriais do SCIPEF. Neste caso, é vedada a realização de avaliações 

recíprocas em um mesmo ciclo, nas quais duas das referidas UAIG se avaliem mutuamente.   
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4. RESPONSABILIDADES  

a) Conselho de Gestão: 

 Monitorar os indicadores de desempenho do PGMQ; e 

 Propor ações para melhoria da qualidade dos trabalhos de AIG. 

b) Divisão de Pessoal: 

 Promover a capacitação nos assuntos atinentes ao PGMQ; e 

 Controlar e elaborar o report das horas de capacitação dos Auditores Internos. 

c) Assessoria de Marketing: 

 Disponibilizar na rede da CCCPM e consolidar as respostas das pesquisas relacionadas aos 

questionários que servirão para a avaliação dos trabalhos de Auditoria Interna. 

d) Auditoria Interna: 

 Realizar o monitoramento contínuo das atividades de AI; 

 Coordenar as autoavaliações periódicas; 

 Avaliar os trabalhos realizados, de acordo com os critérios estabelecidos; 

 Realizar os trabalhos em conformidade com as boas práticas de AI; e 

 Elaborar e organizar os papéis de trabalho relativos às atividades de auditoria, mantendo-os 

disponíveis para eventuais consultas futuras. 

e) Assessoria de Controle Interno: 

 Elaborar o Plano de Ação, após a conclusão do processo de autoavaliação; 

 Consolidar as informações e comunicar os resultados ao Conselho de Gestão; e 

 Submeter as autoavaliações ao processo de validação externa, quando determinado. 
 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO  

 No monitoramento contínuo, os resultados serão classificados conforme a seguinte escala: 

PONTUAÇÃO RESULTADO 

80 > 100 Supera as expectativas 

50 > 79 Atende as expectativas 
0 > 49 Abaixo das expectativas 

Obs: Nas avaliações periódicas e avaliações externas, utilizar-se-á como escala os Níveis de Capacidade instituídos pelo 
Modelo IA-CM: 1. Inicial; 2. Estruturado; 3. Integrado; 4. Gerenciado e 5. Otimizado. 
 

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

No que tange à avaliação de conformidade, citada no item 3.5.4 do Manual de Orientações 

Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental, a CCCPM declarará a “CONFORMIDADE” 

quando os trabalhos alcançarem o Nível 2 do Modelo de Capacidade IA-CM.   
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ANEXO A – Checklist: Conformidade PAINT e RAINT 

 

REQUISITOS PAINT Prática Implementada? 
SIM NÃO PARCIALMENTE OBSERVAÇÃO 

1. Os trabalhos de auditoria foram selecionados com base na 
avaliação de riscos? 

    

2.  Houve a descrição da metodologia utilizada para seleção dos 
trabalhos de auditoria com base na avaliação de riscos? 

    

3. Os trabalhos a serem realizados em função de obrigação 
normativa, por solicitação da Alta Administração ou por outros 
motivos que não a avaliação de riscos, apresentaram 
justificativa razoável para a sua seleção? 

    

4. Houve previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para 
cada auditor interno governamental? 

    

5. Houve previsão de alocação da força de trabalho, para 
realização dos trabalhos, 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 AIG; (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? 

    

6. Foram relacionados os 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 e conclusão; (e) carga 
horária prevista; e (f) a origem da demanda? 

    

7. Foram descritas as atividades a serem realizadas para fins de 
gestão e melhoria da qualidade da atividade de AIG? 

    

8. As premissas, restrições e riscos associados à execução do 
Plano de Auditoria Interna foram previstos? 

    

9. A proposta do PAINT foi encaminhada ao CCIMAR, para o 
exercício de sua supervisão técnica, dentro do prazo previsto no 
normativo vigente? 

    

10. As propostas de aprimoramento emitidas pelo CCIMAR 
foram analisadas e implementadas no prazo máximo de 15 dias, 
após o recebimento? 

    

11. O PAINT foi encaminhado ao Presidente (Dirigente Máximo) 
para aprovação, dentro do prazo previsto no normativo 
vigente? 

    

12. O PAINT aprovado foi encaminhado ao CCIMAR dentro do 
prazo previsto no normativo vigente? 

    

13. Foi dada a devida publicidade do PAINT dentro do prazo 
previsto no normativo vigente? 
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REQUISITOS RAINT Prática Implementada? 
SIM NÃO PARCIALMENTE OBSERVAÇÃO 

1. O relatório contém um quadro demonstrativo da alocação 
efetiva da Força de Trabalho durante a vigência do PAINT? 

    

2. O relatório contém quadro(s) com a posição sobre a 
execução dos serviços de auditoria previstos no PAINT, 
relacionando aqueles finalizados, não concluídos, não 
realizados e realizados sem previsão no PAINT? 

    

3. O relatório contém uma descrição dos fatos relevantes que 
impactaram positiva ou negativamente a execução dos serviços 
de auditoria? 

    

4. O relatório contém um quadro demonstrativo dos benefícios 
financeiros e do quantitativo dos benefícios não financeiros 
auferidos em decorrência da atuação da UAIG ao longo do 
exercício, por classe de benefício, conforme normativo vigente? 

    

5. O relatório contém uma análise consolidada dos resultados 
do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade – PGMQ? 

    

6. O relatório contém uma análise consolidada acerca do nível 
de maturação dos processos de governança, de gerenciamento 
de risco e de controles internos da Autarquia, com base nos 
trabalhos realizados? 

    

7. O RAINT foi comunicado ao Presidente (Dirigente Máximo) 
dentro do prazo previsto no normativo vigente? 

    

8. O RAINT foi encaminhado ao CCIMAR, para o exercício de sua 
supervisão técnica, dentro do prazo previsto no normativo 
vigente? 

    

9. Foi dada a devida publicidade do RAINT, dentro do prazo 
previsto no normativo vigente? 

    

 

 

Data: ___/___/___ 
 

___________________________ 
Avaliador 
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ANEXO B - Checklist: Conformidade do Processo de Auditoria 

 

PRÁTICA 
EXECUÇÃO DO TRABALHO DE AUDITORIA 

Prática Implementada? 
SIM NÃO PARCIALMENTE OBSERVAÇÃO 

É realizada reunião de abertura com o setor a ser auditado 
comunicando sobre as diretrizes do trabalho, bem como 
apresentando as principais informações acerca da sua execução? 

    

A UAIG comunica ao setor auditado os casos de: 
 identificação de providência a ser adotada imediatamente, de 
modo que aguardar a finalização do trabalho para expedir a 
recomendação necessária poderá resultar em danos aos cidadãos 
ou à administração pública; e 
 identificação de falha meramente formal ou de baixa 
materialidade, que não deva constar no relatório, mas para a qual 
devam ser adotadas providências para saneamento. 

    

É realizada reunião com cada setor auditado, especialmente 
aqueles relacionados diretamente ao objeto auditado, em que 
sejam discutidos os achados que indicarem a existência de falhas 
relevantes e as possíveis soluções para os problemas detectados? 

    

Na fase de coleta e análise de dados, o auditor interno utiliza os 
procedimentos e as técnicas de coleta e de análise de dados 
estabelecidas na etapa de planejamento para realização dos testes 
de auditoria? 

    

Caso seja necessário utilizar técnicas não previstas na etapa de 
planejamento, o programa de trabalho é alterado após aprovação 
da instância responsável? 

    

Os achados de auditoria são revisados antes de serem 
apresentados ao Presidente? (Nesse processo deve ser verificado se 
todos estão devidamente suportados por evidências) 

    

A UAIG organiza os achados de auditoria de forma sintética (Matriz 
de Achados)? A Matriz contém todas as informações que os 
compõem, facilitando as discussões internas e a supervisão?  

    

PLANEJAMENTO INDIVIDUAL DOS TRABALHOS 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE OBSERVAÇÃO 

A UAIG realiza um planejamento específico para cada trabalho de 
auditoria previsto no PAINT, estabelecendo informações acerca 
dos objetivos, do escopo, das técnicas a serem aplicadas, das 
informações requeridas para os exames, do prazo de execução e 
da alocação dos recursos? 

    

Na elaboração do planejamento específico é realizada uma análise 
preliminar do objeto que considera, especialmente: 
 o PEO e os objetivos e estratégias da CCCPM, bem como os 
meios pelos quais ela monitora o seu desempenho, ali previstos; 
 os riscos significativos a que a CCCPM está exposta e as 
medidas de controle a eles relacionadas (definidos pela estrutura 
organizacional competente, conforme a política de gestão de 
riscos da organização); e 
 os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de 
controles internos da CCCPM. 
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Os achados de auditoria que indiquem a existência de falhas são 
apresentados à Alta Administração da CCCPM, para que esta 
apresente esclarecimentos, avaliações ou informações adicionais 
que contribuam para o entendimento das condições verificadas ou 
para a construção de soluções? 

    

O trabalho de auditoria é suportado por Papéis de trabalho e esses 
contêm o registro das informações utilizadas pelo auditor interno, 
das verificações realizadas e das conclusões a que chegaram? 

    

A UAIG faz a diferenciação dos papéis de trabalho em permanentes 
e correntes de modo a racionalizar tanto a pesquisa quanto a 
guarda das informações? 

    

O conjunto da documentação de determinado trabalho de auditoria 
compreende, no mínimo: 
 o objetivo do trabalho; 
 a documentação relativa ao planejamento, incluindo a análise 
preliminar do objeto, o escopo, o programa de trabalho, a alocação 
da equipe e a indicação do coordenador e do supervisor do 
trabalho; 
 os entendimentos firmados no âmbito de trabalhos 
compartilhados, se for o caso; 
 os entendimentos firmados no âmbito de trabalhos de 
consultoria, se for o caso; 
 os resultados dos testes de auditoria realizados; 
 as conclusões do trabalho e as evidências que as suportam; 
 o relatório de auditoria ou outra forma de comunicação dos 
resultados; 
 os documentos enviados para cada setor; 
 os documentos recebidos de cada setor; e 
 as verificações realizadas no processo de revisão e outras 
salvaguardas de controle de qualidade realizadas. 

    

Os Papéis de trabalho atendem aos requisitos gerais de elaboração, 
citados no Manual de Auditoria, tais como: 
 utilização de documentos padronizados 
 identificação única do trabalho de auditoria; 
 numeração do papel de trabalho em ordem sequencial; 
 título que identifique a área ou o processo sobre visão; 
 identificação do objetivo ou do conteúdo do documento; 
 data da elaboração (ou coleta); 
 fonte dos dados; 
 descrição da população avaliada, incluindo o tamanho da amostra 
e o método de seleção, se for ocaso; 
 os nomes dos responsáveis pela elaboração, coleta e revisão; e 
 utilização de referência cruzada de documentos, que 
possibilitem, a partir de um papel de trabalho, acesso direto e 
rápido a outro papel de trabalho. 

    

A UAIG provê o correto armazenamento dos Papéis de Trabalho de 
forma que garanta sua preservação, necessária para a adequada 
supervisão, para a revisão e para a realização de consultas 
posteriores, seja em decorrência de novos trabalhos, seja por 
solicitação de acesso realizada por terceiros? 

    

A UAIG estabeleceu uma política para disciplinar as regras de 
acesso aos Papéis de Trabalho? 
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A UAIG definiu por quanto tempo os papéis de trabalho serão 
mantidos e a partir de quando o prazo será contado. Esta definição 
está de acordo com a política de retenção de documentos da 
organização e da MB? 

    

 

PRÁTICA COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE OBSERVAÇÃO 

A UAIG estabeleceu orientações, por meio de um manual, a fim de 
direcionar os auditores em relação à elaboração e à divulgação dos 
resultados? 

    

Existe rotina estabelecida para que os resultados apresentados na 
forma escrita, por meio de relatório de auditoria ou de outro 
instrumento definido pela UAIG, passem por um processo de 
revisão (pelo coordenador, pelo supervisor do trabalho e por outras 
instâncias definidas pela UAIG)? 

    

A UAIG formaliza os resultados dos trabalhos por meio de Relatório 
de Auditoria? Este Relatório apresenta, no mínimo, os seguintes 
componentes: Introdução, Objetivo, Escopo, Achados de auditoria, 
Conclusão, Recomendações e Manifestação dos setores 
examinados? 

    

A UAIG estabelece mecanismos que garantam a ampla divulgação 
dos resultados dos trabalhos, via internet e/ou sítio eletrônico da 
CCCPM? 

    

 
 
 

 

  

PRÁTICA MONITORAMENTO Prática Implementada? 
SIM NÃO PARCIALMENTE OBSERVAÇÃO 

A UAIG estabeleceu um sistema de monitoramento a fim de verificar 
se as medidas tomadas pelos setores auditados estão de acordo com 
as recomendações emitidas e se aquelas medidas foram suficientes 
para solucionar a situação apontada como inadequada, frente aos 
critérios adotados? 

    

Todas as etapas do Monitoramento são registradas por meio de 
algum instrumento adequado ao porte e à complexidade da UAIG? 

    

A UAIG inclui o monitoramento da implementação de recomendações 
em seu planejamento de atividades e, também, no PAINT? 

    

A UAIG adota sistemática de quantificação e registro dos resultados e 
dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes de sua 
atuação? 

    

Os benefícios, especialmente os financeiros, são submetidos a um 
adequado processo de governança de forma a mitigar o risco adverso 
de registros a maior pelas áreas responsáveis? 

    

Data: ___/___/___ 
 

___________________________ 
Avaliador 
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ANEXO C - Checklist: Conformidade dos Documentos Emitidos na Auditoria 

 

PRÁTICA Prática Implementada? 
SIM NÃO PARCIALMENTE OBSERVAÇÃO 

- As Auditorias foram elaboradas de acordo com o Manual de 
Auditoria Governamental (MAG)? 

    

- A Matriz de Planejamento define os objetivos do trabalho, os 
critérios relativos ao objeto auditado e os meios pelos quais se 
pretende chegar aos objetivos? 

    

- A Matriz de Achados possui os requisitos necessários do seu 
conteúdo? (questões de auditoria; descrição sumária; critério; 
condição; causas; efeitos; e recomendações) 

    

- As comunicações foram expostas de forma clara, visando a serem 
facilmente compreendidas pelo leitor? (informações claras) 

    

- O relatório contém todas as informações necessárias e suficientes 
para apoiar as conclusões e as recomendações? (informações 
completas) 

    

- Foi excluído, do Relatório, informação supérflua, redundante e/ou 
com excesso de palavras e não relacionada ao trabalho realizado? 
(informações concisas) 

    

- As comunicações foram imparciais, neutras e equilibradas, 
mantendo-se o foco nos fatos e circunstâncias relevantes? 
(informações objetivas) 

    

- As comunicações foram livres de erros ou distorções e, portanto, 
fiéis aos fatos e evidências que lhes dão suporte? (informações 
precisas) 

    

- A comunicação dos resultados foi elaborada oportunamente, de 
acordo com o planejamento estabelecido anteriormente? 
(informações tempestivas) 

    

- A estrutura do Plano de Ação (que na CCCPM é apresentado no 
seu PPP) contém, no mínimo, as seguintes informações: ações a 
serem realizadas; objetivo de cada ação; cronograma das ações; e 
responsável pela execução de cada ação? 

    

- Os papéis de trabalho foram organizados e arquivados conforme 
preconizado nos normativos? 

    

 

 

Data: ___/___/___ 
 

___________________________ 
Avaliador 
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ANEXO D - Matriz de Capacitação da Auditoria Interna 

 

Identificação 
do Auditor 

Evento Período Instituição Carga-Horária 

     
    
    
    
    
Carga-Horária Total  

 

 

Data: ___/___/___ 
 

________________________________ 
Encarregado da Divisão de Pessoal 
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ANEXO E - Questionário de Avaliação Sobre a Qualidade do Serviço de Auditoria 

 

REQUISITOS 
ESCALA 

Discordo 
Totalmente 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

Observação 

1. Com a devida antecedência, o setor foi informado sobre o 
início dos trabalhos de auditoria. 

    

2. Na reunião de apresentação, o Auditor Interno expôs 
claramente o escopo e os objetivos dos trabalhos de 
auditoria. 

    

3. Durante o desenvolvimento dos trabalhos, o auditor 
demonstrou o conhecimento necessário para executá-los. 

    

4. O auditor apresentou postura ética e cordial.     
5. No encerramento dos trabalhos o auditor expôs os 
resultados preliminares. 

    

6. Houve discrição no tratamento dado às impropriedades 
detectadas. 

    

7. O Relatório de Auditoria foi encaminhado de forma 
tempestiva para o setor. 

    

8. As recomendações de auditoria contribuíram para 
solucionar as deficiências encontradas. 

    

9. Os resultados apresentados contribuíram para a melhoria 
dos controles internos do setor auditado. 

    

10. Os resultados apresentados contribuíram para a melhoria 
de desempenho do setor auditado. 

    

11. Os resultados apresentados agregaram valor aos 
processos de trabalho do setor e/ou da Autarquia. 

    

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 

 
 
 

 

 

Data: ___/___/___ 
 

___________________________ 
Avaliador 
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ANEXO F - Questionário de Avaliação do Cidadão Sobre a Qualidade dos Relatórios de Auditoria  

 

REQUISITOS 
ESCALA 

Discordo 
Totalmente 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

Observação 

1. O acesso ao Relatório de Auditoria foi fácil.     
2. A linguagem utilizada no Relatório foi de claro 
entendimento. 

    

3. Os temas tratados no relatório foram pertinentes e 
esclarecedores. 

    

4. O Relatório de Auditoria atendeu às suas expectativas.     

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR 

NOME  
DATA DA AVALIAÇÃO  
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ANEXO G - Questionário para Avaliar a Percepção do Auditor/Equipe de Auditoria 

REQUISITOS 
ESCALA 

Discordo 
Totalmente 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente Observação 

1. O Auditor/Equipe estava devidamente capacitado (a) para 
executar o trabalho de auditoria. 

    

2. Foram obtidas informações suficientes sobre o setor, 
processo ou projeto auditado. 

    

3. Houve indicação de interlocutor pelo setor auditado?     
3. Houve prazo suficiente para a execução de todas as etapas 
do processo de auditoria. 

    

4. O relacionamento com os setores/gestores auditados foi 
cordial. 

    

5. Não houve interferência na “independência” dos trabalhos 
de auditoria. 

    

7. O Auditor/Equipe teve facilidade de acesso às instalações 
e informações. 

    

8. O local disponibilizado foi adequado para a realização dos 
exames. 

    

9. As informações requeridas aos auditados foram 
respondidas no prazo estabelecido. 

    

10. O Coordenador da Equipe orientou tempestivamente 
todas as fases do trabalho de auditoria. 

    

11. O Auditor/Equipe prontificou tempestivamente todos os 
papéis de trabalho. 

    

12. Os trabalhos de auditoria foram concluídos nos prazos 
previamente estabelecidos. 

    

13. Os recursos tecnológicos e financeiros foram 
satisfatoriamente disponibilizados. 

    

14. As recomendações de auditoria agregaram valor à gestão 
do setor auditado. 

    

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 

 
 
 

 

 

Data: ___/___/___ 
 

___________________________ 
Avaliador 
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ANEXO H – Questionário para Avaliar a Atuação dos Auditores Internos 

 

Objeto Auditado:______________________   

Auditor avaliado:______________________ 

 

REQUISITOS 
ESCALA 

Discordo 
Totalmente 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

Observação 

1. O auditor possui conhecimento satisfatório sobre as boas 
práticas de AI. 

    

2. O auditor possui conhecimento técnico satisfatório sobre o 
processo/objeto auditado. 

    

3. O auditor tem boa capacidade de comunicação com as 
partes interessadas. 

    

4. O auditor desempenha o seu trabalho com cordialidade.     
5. O auditor possui um comportamento ético.     
6. O auditor possui capacidade satisfatória para investigar e 
obter evidências para a auditoria. 

    

7. As recomendações de auditoria elaboradas contribuíram 
significativamente para a melhoria do processo ou gestão do 
setor auditado. 

    

8. Os papéis de trabalho foram elaborados em conformidade 
com os normativos internos. 

    

 

 

Data: ___/___/___ 
 

___________________________ 
Avaliador 
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ANEXO I - Matriz do Modelo IA-CM 
 

 

 

Fonte: The IIA Research Foundation-IIARF, 2009. 
 

 

 

  

Matriz de Modelo de Capacidade de Auditoria Interna 

Níveis Serviços e Papel 
da AI 

Gestão de Pessoas 
Práticas 

Profissionais 

Gestão  de 
Desempenho e 
Accountability 

Cultura e 
Relacionamento 
Organizacional 

Estruturas de 
Governança 

 
 
 
 

Nível 5 –  
Otimizado 

 
AI Reconhecida 
como A gente-

Chave de 
Mudança 
(KPA 34) 

Envolvimento da 
Liderança com 
Organizações 

Profissionais ( KPA 35) 

Melhoria Contínua 
em Práticas 
Profissionais 

(KPA 37) 

Desempenho Final 
e Valor para a 
Organização 

Alcançado (KPA 39) 

Relações Efetivas 
e Permanentes 

(KPA 40) 

 
Independência, 

Poder e Autoridade 
da Atividade de AI 

(KPA 41) Projeção da Mão de 
Obra (KPA 36) 

Estratégia de 
Planejamento de 

AI (KPA 38) 
 
 
 
 

Nível 4 – 
Gerenciado 

 
Asseguração da 

Governança, 
Gestão de Riscos 

e Controles 
(KPA 26) 

AI contribui para o 
desenvolvimento da 

gestão ( KPA 27) 
 

Estratégia de 
Auditoria alavanca 

a Gestão de R iscos 
da O rganização 

(KPA 30) 

 
Integração de 
M edidas de 

D esempenhos 
Q ualitativas e 
Q uantitativas 

(KPA 31) 

 
CAE Aconselha e 
Influencia a M ais 

Alta Gerência  
(KPA 32) 

 
Supervisão 

Independente das 
Atividades de AI 

( KPA 33) 

A Atividade de AI 
Apoia Classes 

Profissionais ( KPA 28) 

Planejamento de Mão 
de Obra (KPA 29) 

 
 
 
 

Nível 3 – 
Integrado 

Serviços de 
Consultoria 

(KPA 11) 

Criação de Equipes e 
Competências 

( KPA 13) 

Estrutura de 
Gestão da 
Qualidade 
(KPA 16) 

Medidas de 
Desempenho 

(KPA 18) 

Coordenação com 
Outros Grupos de 
Revisão (KPA 21) 

Supervisão e A poio 
Gerencial para a 
Atividade de AI 

(KPA 23) 

Auditorias de 
Desempenho/ 
Operacionais  

( KPA 12) 

Profissionais 
Qualificados ( KPA 14) 

 
Planos de 
auditoria 

baseados em 
riscos ( KPA 17) 

Informações de 
Custos ( KPA 19) 

 
Componente 
Essencial da 

Equipe de Gestão 
(KPA 22) 

Mecanismos de 
Financiamento 

(KPA 24) 

Coordenação de força 
de trabalho  (KPA 15) 

Relatórios de 
Gestão de AI  

(KPA 20) 

CAE Informa à 
Autoridade de Mais 
Alto Nível (KPA 25) 

 
 
 

Nível 2 – 
Infraestrutura 

 
Auditoria de 

Conformidade 
(KPA1) 

Desenvolvimento  
Profissional Individual 

(KPA 2) 

Práticas 
Profissionais e 

Processos 
Estruturais ( KPA 4) 

Orçamento 
Operacional de AI  

(KPA 6)  
Gerenciamento 

dentro da 
Atividade de AI 

(KPA 8) 

Acesso Pleno às 
Informações, Ativos e 

Pessoas da 
Organização (KPA 9) 

Pessoas Habilidosas 
Identificadas e 

Recrutadas ( KPA 3) 

Plano de Auditoria 
Baseado em 

Prioridades da 
G estão e 

S takeholders 
(KPA 5) 

 
Plano de Negócio de

AI (KPA 7) 

Fluxo de Reporte de 
A uditoria 

E stabelecido 
(KPA 10) 

 
Nível 1 – 

Inicial 

Ad hoc não estruturada; auditorias isoladas ou revisão de documentos e transações com finalidade de aferir 
conformidade; produtos dependem de habilidades específicas de indivíduos que estão ocupando as posições; ausência 
de práticas profissionais estabelecidas, além das fornecidas por associações profissionais; financiamento aprovado por 
gerência, quando necessário; falta de infraestrutura; auditores provavelmente participantes de unidade de uma 
organização maior; nenhuma capacidade estabelecida; portanto, inexistência de KPA. 
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ANEXO J – Questionário de Autoavaliação Periódica – Nível 2 

 

KPA 1 - Auditoria de Conformidade 
Objetivo: Executar uma auditoria de conformidade e adesão de uma área, processo ou sistema específico às 
políticas, planos, procedimentos, leis, regulamentos, contratos ou outros requisitos que governam a conduta da área, 
processo ou sistema objeto da auditoria. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE EVIDÊNCIA/ 
OBSERVAÇÃO 

- O Estatuto de AI estabelece a natureza dos serviços de avaliação a serem 
prestados à organização? 

    

- A atividade de AI se comunicou com os gestores (por exemplo, por meio de 
uma carta de compromisso de auditoria)? 

    

- A atividade de AI identificou as autoridades/critérios relevantes e discutiu sua 
adequação com a gestão? 

    

- A atividade de AI obteve a aceitação da gestão, por escrito, quanto aos critérios 
de auditoria, antes de iniciar sua fase de análise? 

    

- A atividade AI documentou a o framework/estrutura de controle?     
- A atividade de AI revisou os principais controles e identificou e avaliou os riscos 
específicos do trabalho? 

    

- Os planos de auditoria estabeleceramm objetivos, escopo e metodologia claros 
de auditoria (incluindo método de amostragem)? 

    

- Foi elaborado um plano detalhado do serviço de auditoria e o mesmo foi 
discutido com a gestão? 

    

- Foram executados procedimentos de auditoria específicos para permitir uma 
conclusão quanto aos objetivos e critérios de auditoria estabelecidos? 

    

Os resultados dos procedimentos de auditoria foram concluídos, documentados 
e executados adequadamente para apoiar as conclusões da AI? 

    

- Avaliar se as informações obtidas corroboram com as conclusões alcançadas 
em relação aos objetivos e critérios estabelecidos. 

    

- Avaliar se o trabalho da atividade AI formulou conclusões específicas e, quando 
necessário, desenvolveu recomendações apropriadas e se o Relatório comunicou 
claramente os resultados do trabalho. 

    

- Avaliar se a atividade de AI estabeleceu e mantém um sistema de 
monitoramento do atendimento das recomendações pelo gestor (por exemplo, 
um processo de acompanhamento para garantir que as ações tomadas pelos 
gestores foram efetivamente implementadas ou se a gestão aceitou o risco de 
não tomar medida/ação). 

    

  

KPA 2 - Desenvolvimento Profissional Individual 
Objetivo: Assegurar que os auditores internos mantenham e aumentem continuamente suas capacidades 
profissionais. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE 
EVIDÊNCIA/ 

OBSERVAÇÃO 

- A atividade de AI determinou uma meta de horas/dias/créditos de treinamento 
de pessoal para cada indivíduo, consistente com as normas de auditoria 
prescritas ou com certificações relevantes? 

    

- A atividade de AI identificou os cursos, prestadores ou fontes  de treinamento, 
que seriam suficientes para atingir um desenvolvimento profissional válido? 

    

- A atividade de AI incentivou os indivíduos a serem membros de associações 
profissionais? 

    

- A atividade de AI acompanhou e documentou as horas/dias de treinamento, 
tipos de cursos e prestadores, para monitorar a conformidade com os requisitos 
de treinamento pessoal e para apoiar o desenvolvimento profissional contínuo? 

    

- Existe relatório para documentar os treinamentos realizados por cada auditor?     
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KPA 3 - Pessoas Habilidosas (Qualificadas) Identificadas e Recrutadas 
Objetivo: Identificar e atrair pessoas com as competências necessárias e habilidades relevantes para executar o 
trabalho da atividade de AI. Auditores internos qualificados e contratados apropriadamente são mais propensos a 
fornecer credibilidade aos resultados da Auditoria Interna. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE EVIDÊNCIA/ 
OBSERVAÇÃO 

- A atividade de AI identificou e definiu as tarefas de auditoria específicas a serem 
conduzidas? 

    

- A atividade de AI identificou o conhecimento, as habilidades (técnicas e 
comportamentais) e outras competências necessárias para realizar as tarefas de 
auditoria? 

    

- A atividade de AI desenvolveu descrições de trabalho para seus cargos?     
- A atividade de AI determinou as classificações salariais adequadas para cada um 
de seus cargos? 

    

- A atividade de AI conduziu um processo de recrutamento válido, credível (isto é, 
justo, aberto, transparente e sob controle do CAE para selecionar os candidatos 
apropriados? 

    

 
KPA 4 - Arcabouço/Estrutura de Processos e Práticas Profissionais 

Objetivo: Ajudar a facilitar a realização dos trabalhos de auditoria, com independência, objetividade, competência e 
zelo profissional devidos, previstos no Estatuto e na Missão da Auditoria Interna, na Definição de Auditoria Interna, no 
Código de Ética e nas Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna (os Padrões). As práticas 
profissionais e a estrutura de processos incluem as políticas, processos e procedimentos que orientarão a atividade de 
AI na gestão das suas operações; desenvolvimento de seu programa de trabalho de Auditoria Interna; e no 
planejamento, execução e relatórios sobre os resultados das auditorias internas. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE EVIDÊNCIA/ 
OBSERVAÇÃO 

- O Estatuto de AI reconhece e adota a natureza obrigatória da Definição de 
Auditoria Interna, do Código de Ética, dos Princípios Fundamentais e das Normas? 

    

- A atividade de AI desenvolveu políticas relevantes para o gerenciamento da 
atividade (por exemplo, recursos humanos, gerenciamento de informações e 
finanças)? 

    

- A atividade de AI desenvolveu orientações gerais para a elaboração do programa 
de trabalho da Auditoria Interna? 

    

- A atividade de AI documentou os processos existentes de preparação do 
programa de trabalho? 

    

- A atividade de AI documentou os processos existentes de planejamento, 
execução e elaboração de relatórios (Reports) sobre os resultados de trabalhos de 
auditoria individuais, incluindo comunicação com a gestão/gerência? 

    

- A atividade de AI desenvolveu metodologias, procedimentos e ferramentas 
padrão (incluindo ferramentas de tecnologia da informação) a serem usadas pela 
atividade de AI para planejar, executar e relatar os resultados do trabalho de 
auditoria, incluindo diretrizes dos papéis de trabalho? 

    

- A atividade de AI implantou os processos necessários avaliar a qualidade dos 
trabalhos de auditoria individuais? 

    

- A atividade de AI estabeleceu e manteve um sistema para monitorar a disposição 
dos resultados comunicados à administração (por exemplo, um processo de 
acompanhamento para garantir que as ações de gerenciamento tenham sido 
efetivamente implementadas ou a administração aceitou o risco de não agir)? 
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KPA 5 - Plano de Auditoria Baseado nas Prioridades da Gestão e dos Stakeholders 
Objetivo: Desenvolver planos periódicos (anuais ou plurianuais) para os quais serão fornecidas auditorias e/ou outros 
serviços, baseados em consultas com a gestão e/ou com outras partes interessadas (stakeholders). 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE 
EVIDÊNCIA/ 

OBSERVAÇÃO 

- A atividade de AI identificou todas as entidades auditáveis na organização e 
documentou o universo de auditoria? 

    

- A Auditoria Interna, em colaboração com a Alta Administração e/ou outras 
partes interessadas, determinou o período de tempo a ser coberto pelo plano (ou 
seja, anual, plurianual ou uma combinação)? 

    

- Por meio de consultas com a Alta Administração e/ou outras partes interessadas, 
a Auditoria Interna identificou as áreas/questões consideradas prioritárias a serem 
abordadas pela atividade de AI? 

    

- A Auditoria Interna identificou os trabalhos de auditoria, incluindo as auditorias 
cíclicas, a serem incluídas no plano e que outros serviços a atividade de AI prestará 
à organização? 

    

A Auditoria Interna determinou os objetivos e escopo indicativos de auditoria para 
cada trabalho de auditoria e aqueles para quaisquer outros serviços, se aplicável? 

    

A AI determinou os recursos gerais necessários (humanos, financeiros e materiais) 
para realizar o plano, incluindo a soma de recursos para cada trabalho de 
auditoria, outros serviços a serem prestados e quaisquer recursos adicionais que 
possam ser necessários para responder a outras prioridades da gestão e/ou dos 
stakeholders, que possam surgir durante o período coberto pelo plano? 

    

- A Auditoria Interna determinou a combinação de capacidades de recursos 
humanos necessários para realizar o plano (de dentro da atividade de AI ou por 
meio de colaboração ou terceirização)? 

    

- A Auditoria Interna obteve aprovação da Alta Administração e/ou do Conselho 
de Gestão quanto ao plano e aos recursos necessários para implantá-lo? 

    

KPA 6 - Orçamento Operacional de Auditoria Interna 
Objetivo: Ser alocado e usar o próprio orçamento operacional para planejar os serviços da atividade de AI. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE 
EVIDÊNCIA/ 

OBSERVAÇÃO 

- A atividade de AI estabeleceu um orçamento realista para as atividades e 
identificou os recursos necessários em seu plano de negócios, considerando os 
custos fixos e variáveis? 

    

- A atividade de AI desenvolveu normas de definição de orçamento alinhadas com 
o restante da organização? 

    

- O orçamento da auditoria interna foi aprovado pela Alta Administração?     
- A atividade de AI revisou seu orçamento continuamente para garantir que ele 
permaneça realista e preciso, identificando e relatando quaisquer variações? 

    

KPA 7 - Plano de Negócio da Auditoria Interna 
Objetivo: Estabelecer um plano periódico para entregar os serviços da atividade de AI, incluindo serviços de apoio e 
administração, e os resultados esperados. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE EVIDÊNCIA/ 
OBSERVAÇÃO 

- A atividade de AI identificou sua visão e estratégia geral para alcançar a visão?     
- De acordo com a estratégia geral, a atividade de AI determinou os objetivos de 
negócio e resultados a serem alcançados pela atividade de AI, levando em 
consideração o plano anual/periódico de auditoria e serviços? 

    

- A atividade de AI determinou os serviços administrativos e de apoio necessários 
para a entrega eficaz da atividade de AI (por exemplo, recursos humanos, 
materiais e tecnologia da informação)? 

    

- A atividade de AI preparou cronogramas e determinou os recursos necessários 
para atingir os objetivos estabelecidos? 
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KPA 8 - Gerenciamento Dentro da Atividade de AI 

Objetivo: Focar o esforço de gestão da atividade de AI em suas próprias operações e relações dentro da própria 
atividade, tais como a estrutura organizacional, gestão de pessoas, a preparação do orçamento e monitoramento, 
planejamento anual, fornecendo a tecnologia e as ferramentas de auditoria necessárias, e realizando auditorias. As 
interações com os gestores organizacionais estão focadas em realizar o negócio da atividade de AI. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE EVIDÊNCIA/ 
OBSERVAÇÃO 

- A gestão da Auditoria Interna determinou e estabeleceu formalmente a estrutura 
organizacional apropriada dentro da atividade AI? 

    

- A gerência de Auditoria Interna identificou os papéis e responsabilidades dos 
cargos-chave/principais posições na atividade de AI? 

    

- A estrutura organizacional estabelecida apoia as necessidades da atividade de AI 
e as relações de reporte das pessoas dentro da atividade? 

    

- A gestão da Auditoria Interna avalia os requisitos e obtém os recursos e 
ferramentas de auditoria necessários, incluindo ferramentas baseadas em 
tecnologia, para gerenciar e executar o trabalho da atividade de AI? 

    

- A estrutura organizacional para a atividade de AI apoia sua gestão, direção e 
comunicação dentro da atividade AI? 

    

- A estrutura organizacional incentiva o desenvolvimento de boas relações de 
trabalho profissionais e encoraja a comunicação contínua e construtiva dentro da 
atividade de AI? 

    

 

KPA 9 - Acesso Total (Pleno) às Informações, Ativos e Pessoas da Organização 
Objetivo: Fornecer autoridade para a atividade de AI obter acesso a todas as informações, ativos e pessoas que sejam 
necessárias para executar suas funções. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE EVIDÊNCIA/ 
OBSERVAÇÃO 

- O Estatuto de AI estabelece a autoridade para a atividade de AI para obter acesso 
a todas as informações, ativo e pessoas da organização, necessários para o 
desempenho de suas funções? 

    

- A organização estabeleceu uma política relacionada à autoridade da atividade de 
AI com relação ao acesso total, livre e irrestrito aos registros, propriedades físicas 
e pessoal da organização, quanto a qualquer uma das operações da organização? 

    

- A atividade de AI estabeleceu procedimentos para acessar formalmente os 
registros, propriedades físicas e pessoal relativos a qualquer operação da 
organização? 

    

- A atividade de AI e/ou a organização estabeleceu procedimentos para 
acompanhar quando o gestor não fornece tal acesso durante a execução de um 
trabalho de AI? 

    

  

KPA 10 - Fluxo de Reporte de Auditoria Estabelecido 
Objetivo: Estabelecer canais formais de reporte (administrativo e funcional) para a atividade de AI. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE 
EVIDÊNCIA/ 

OBSERVAÇÃO 

- O Estatuto de AI define claramente o objetivo, a autoridade e a responsabilidade 
da atividade de AI? 

    

- O Estatuto de AI foi aprovado pelo Dirigente Máximo da Autarquia?     
- Quando foi a última atualização do Estatuto e com qual frequência e atualizado?     
- O Estatuto de AI fornece uma base clara para que a administração e/ou o 
Conselho de Gestão responsabilize a AI pelo gerenciamento e pelos resultados da 
atividade de AI? 

    

- A atividade de AI desenvolveu um plano de negócio necessário para atingir esses 
objetivos? 

    

- O plano de negócio de Auditoria Interna foi aprovado pela Alta Administração 
e/ou pelo Conselho de Gestão? 
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- O Estatuto de AI estabelece os padrões e as normas profissionais que 
organização segue? 

    

- O Estatuto de AI identifica alguma legislação, política ou regulamento específico 
com os quais a atividade de AI deva estar em conformidade? 

    

- Foi estabelecida uma declaração de missão e/ou visão para AI?     
- A missão e/ou visão para AI estão alinhadas com os objetivos da Organização?     
- Como e de que forma o propósito, a autoridade e a responsabilidade da 
Auditoria Interna são comunicados em toda a organização? 

    

- O CAE da CCCPM se reporta diretamente ao Dirigente Máximo, 
administrativamente e funcionalmente? 

    

- Esse arranjo de Reporte permite que a Auditoria Interna realize seu trabalho sem 
interferência da organização? 

    

- O objetivo, a autoridade e a responsabilidade da AI são comunicados em toda a 
organização? 

    

 
 

 

 

Data: ___/___/___ 
 

___________________________ 
Avaliador 
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ANEXO K – Questionário de Autoavaliação Periódica – Nível 3 

 

KPA 11 – Serviços Consultivos 
Objetivo: Analisar uma situação e/ou fornecer orientação e conselho aos gestores. Os serviços consultivos adicionam 
valor sem o auditor interno assumir responsabilidade de gestão. Os serviços consultivos são aqueles direcionados a 
facilitação ao invés de avaliação e incluem treinamento, revisões de desenvolvimento de sistemas, autoavaliação de 
performance e de controles, e aconselhamento. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE 
EVIDÊNCIA/ 

OBSERVAÇÃO 

- O Estatuto de AI estabelece a autoridade para a Auditoria interna executar 
serviços consultivos e os tipos de serviços consultivos esperados pela 
organização? 

    

- A atividade de AI desenvolveu políticas e procedimentos apropriados para a 
realização de serviços consultivos? 

    

- O Estatuto de AI assegura que o Dirigente Máximo retenha a prerrogativa de 
estabelecer técnicas e procedimentos apropriados para realizar o trabalho de 
consultoria e o direito de reportar à Alta Administração quando a natureza e a 
materialidade ou os outros resultados representam riscos significativos para a 
organização? 

    

- A atividade de AI implementou práticas para certificar-se de que a 
independência e a objetividade dos auditores internos que realizam o trabalho 
não sejam prejudicadas e, caso ocorra, para certificar-se que a divulgação 
apropriada seja feita? 

    

- Determinar, por meio de uma revisão de uma amostra de trabalhos de serviços 
de consultoria concluídos, que os auditores internos tenham exercido o devido 
zelo profissional na condução de serviços consultivos. 

    

- Para cada serviço consultivo, determinar, por meio de uma revisão de uma 
amostra de trabalhos de serviços consultivos concluídos, se a atividade de AI: 
a) Determinou a metodologia e o tipo de trabalho de serviço consultivos a ser 
realizado. Por exemplo, foi combinado com um trabalho de avaliação ou será 
executado separadamente? 
b) A atividade de AI comunicou-se com os gestores e obteve o consentimento 
deles sobre os princípios e a abordagem que eles empregaram na execução e no 
relato sobre o serviço consultivo? 
c) A atividade de AI obteve a garantia de que a gestão/administração era 
responsável pelas decisões e/ou ações tomadas como resultado das 
recomendações decorrentes dos serviços de consultoria? 
d) Determine se o trabalho realizado como parte do serviço de consultoria foi 
realizado com o devido zelo profissional. 
e) Determine se o trabalho realizado pela atividade AI foi documentado de uma 
maneira que apoie as conclusões do trabalho e as recomendações fornecidas. 
f) Determinar se os resultados do serviço consultivo comunicaram claramente os 
resultados do trabalho realizado. A comunicação do trabalho indica claramente 
que o trabalho realizado foi de natureza consultiva? 

    

 

KPA 12 - Auditoria de Desempenho/“Value-for-Money” (Custo x Benefício) ou Operacional 
Objetivo: Avaliar e relatar a eficiência, eficácia e economicidade das operações, atividades ou programas; ou executar 
auditoria sobre governança, gestão de risco e controles. A Auditoria de Desempenho/Operacional abrange todo o 
espectro das operações e dos processos de negócio, os controles de gestão associados, e os resultados alcançados. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE 
EVIDÊNCIA/ 

OBSERVAÇÃO 

O Estatuto de Ai estabelece a natureza dos serviços de avaliação prestados à 
Organização e incllui auditorias de Desempenho/ custo x benefício 

    

Determinar, através de uma análise de uma amostra de trabalhos de AI     
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concluídos, se as auditorias de Desempenho foram devidamente planejadas: 
a) A atividade de AI se comunicou com o setor/gestor (por exemplo, por meio de 
reuniões, e-mails ou outros documentos formais)? 
b) Os papéis de trabalho definiram o entendimento da Auditoria Interna sobre o 
assunto do serviço de AI, seu ambiente, objetivos de negócios etc.? 
c) A atividade de AI identificou e avaliou os riscos específicos do trabalho? 
d) A atividade de AI identificou as autoridades/critérios relevantes e discutiu sua 
adequação com a gestão? 
- A atividade de AI obteve a aceitação da gestão, por escrito, quanto aos critérios 
de auditoria, antes de iniciar sua fase de análise? 
- Os planos de auditoria definiram objetivos, escopo, critérios e abordagem 
claros para o trabalho de auditoria? 
e) A atividade de AI desenvolveu um plano detalhado para o trabalho de 
auditoria? 
- O plano de envolvimento foi comunicado à gerência? 
Determinar, por meio de uma revisão de uma amostra de auditorias de 
desempenho/Operacionais concluídas, se os trabalhos de auditoria realizados 
foram executados adequadamente: 
a) A atividade de AI conduziu testes de auditoria específicos e/ou utilizou 
metodologias de auditoria que eram relevantes e necessárias para concluir 
contra os objetivos da auditoria? 
b) O serviço da atividade de AI chegou a conclusões específicas e, quando 
necessário, desenvolveu recomendações? 
c) A Auditoria de Desempenho/Operacional concluída forneceu uma avaliação 
global e/ou conclusões sobre os resultados do trabalho de auditoria? 

    

Determinar, através de uma revisão de uma amostra de Auditorias de 
Desempenho/Operacional concluídas, se os resultados do trabalho de auditoria 
foram claramente comunicados: 
a) Avaliar se o relatório ou outros mecanismos comunicaram claramente os 
resultados do trabalho; e 
b) Avaliar se a AI estabeleceu e mantém um sistema para monitoramento da 
disposição dos resultados comunicados à gestão (por exemplo, um processo de 
follow-up para assegurar que as ações tomadas pelos gestores foram 
efetivamente implementadas ou que a gestão aceitou o risco de não tomar 
medidas). 

    

 

KPA 13 - Criação de Equipes e Competências 
Objetivo: Desenvolver a capacidade dos membros da equipe para funcionar eficazmente em um ambiente de equipe, 
começando com foco na equipe de projeto individual. Considerando que muitas auditorias no setor público cobrem 
âmbitos que requerem esforço conjunto de uma equipe de auditores para realizá-las, e porque as habilidades 
necessárias para realizar uma auditoria não são necessariamente as mesmas para trabalhar efetivamente em um 
ambiente de grupo, competências de equipe adicionais são requeridas. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE 
EVIDÊNCIA/ 

OBSERVAÇÃO 

A atividade de AI usa mecanismos de comunicação e coordenação (por exemplo, 
reuniões periódicas de equipe, recursos de dados compartilhados e cronogramas 
de projetos acordados) para apoiar a formação de equipes? 

    

A atividade de AI desenvolveu critérios para trabalho em equipe eficaz, 
comportamentos e práticas e incorporou os critérios ao quadro de competências 
do pessoal? 

    

A atividade de AI oferece oportunidades de desenvolvimento profissional em 
tópicos como trabalho em equipe e liderança de equipe, comunicação eficaz e 
construção de relacionamento? 

    

A atividade de AI identificou e atribuiu papéis de liderança de equipe a 
indivíduos selecionados com deveres, responsabilidades e autoridade explícitos 
para formação de equipes? 

    

A atividade de AI implementou recompensas, baseadas nas realizações bem-     
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sucedidas, para reforçar os comportamentos desejados da equipe? 
A Auditoria Interna desenvolveu membros da equipe para assumir mudanças de 
funções à medida que a organização muda? 

    

 

KPA 14 - Pessoal Profissionalmente Qualificado 
Objetivo: Prover a atividade de AI com pessoal profissionalmente qualificado e reter os indivíduos que tenham 
demonstrado um nível mínimo de competência. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE EVIDÊNCIA/ 
OBSERVAÇÃO 

A atividade de AI criou um quadro de competências (progressão de carreira e 
responsabilidades dos cargos desde o nível de entrada até ao nível mais alto) para 
apoiar o crescimento e desenvolvimento profissional, levando em consideração o 
ambiente da organização e os conhecimentos e habilidades específicos, técnicos, 
comportamentais e setoriais exigidos pela atividade? 

    

A atividade de AI estabeleceu critérios objetivos explícitos (expectativas) para 
avaliar o desempenho do pessoal em cada nível do quadro de competências? 

    

A atividade de AI compara rotineiramente/periodicamente o desempenho de cada 
membro da equipe com as expectativas de sua posição atual? Isso foi discutido 
com os mesmos? 

    

A atividade de AI criou um “plano de treinamento e desenvolvimento” para cada 
indivíduo para orientar a melhoria e o progresso através do quadro de 
competências? 

    

A atividade de AI estabeleceu programas para assegurar que os auditores 
obtenham sua CIA e/ou outras designações profissionais apropriadas, bem como 
certificações específicas, se relevantes? 

    

A atividade de AI obteve o desempenho satisfatório e/ou excelente dentro de 
cada nível? 

    

A atividade de AI incentiva o envolvimento em associações profissionais 
relevantes? 

    

A atividade de AI determinou a combinação de habilidades e níveis de pessoal 
necessários e avaliou se eles podem ser desenvolvidos internamente ou se devem 
ser obtidos através de colaboração ou terceirização? 

    

 

KPA 15 - Coordenação de força de trabalho 
Objetivo: Coordenar o desenvolvimento do plano periódico de auditoria e de serviços para os níveis de recursos 
humanos autorizados à atividade de AI. Devido ao fato de os recursos serem frequentemente restritos, a atividade de 
AI precisa usar métodos adequados para definir as prioridades em projetos e serviços programados, de modo a limitar 
os seus compromissos a uma quantidade "factível" e tipo de projetos e serviços. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE 
EVIDÊNCIA/ 

OBSERVAÇÃO 

A atividade de AI estimou a quantidade e o escopo de dos serviços de auditoria e 
outros serviços necessários para completar o plano de trabalho proposto para a 
atividade de AI? 

    

A atividade de AI compara os recursos necessários à quantidade / escopo de 
trabalho que poderia ser produzido pelo complemento de pessoal existente, com 
base no número e no conhecimento dos auditores internos disponíveis? 

    

A atividade de AI utilizou “filtros” de priorização para conectar os projetos, 
compromissos e atribuições do plano de trabalho periódico da atividade de 
auditoria à capacidade máxima da equipe de Auditoria Interna, tanto para o 
número como para a especialização da equipe? 

    

A atividade de AI considerou outras estratégias de recursos (por exemplo, 
recrutamento, compartilhamento, terceirização, etc.) quando necessário, quando 
a capacidade da UAIG não é suficiente para a plena atividade de AI? 
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KPA 16 - Arcabouço/Estrutura de Gestão da Qualidade 
Objetivo: Elaboração de framework para se estabelecer e manter um processos para, continuamente, monitorar, 
avaliar e melhorar a eficácia da atividade de AI. Os processos incluem monitoramento interno contínuo do 
desempenho da atividade de AI, bem como avaliações de qualidade periódicas, internas e externas. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE EVIDÊNCIA/ 
OBSERVAÇÃO 

A atividade de AI desenvolveu políticas, práticas e procedimentos, incluindo 
aqueles alavancados por meio da tecnologia da informação, que contribuam para 
a melhoria contínua da atividade de AI? 

    

A atividade de AI desenvolveu e documentou os papéis, responsabilidades e 
prestação de contas para a execução, revisão e aprovação dos produtos do 
trabalho de AI em cada estágio do processo de trabalho da auditoria? 

    

A atividade de AI implantou e mantém um programa relacionado à avaliação e 
melhoria da qualidade, no caso da Autarquia o PGMQ da Auditoria Interna, que 
inclui monitoramento interno contínuo, bem como avaliações periódicas, internas 
e externas, de qualidade? 

    

A atividade de AI desenvolveu sistemas e procedimentos para monitorar e relatar 
sobre o Programa, no caso o PGMQ? 

    

A atividade de AI desenvolveu sistemas e procedimentos para monitorar e relatar 
sobre o desempenho e a eficácia da atividade de AI, incluindo: 
a) Cumprimento quanto à Definição de Auditoria Interna, demonstração dos 
Princípios Fundamentais e conformidade com o Código de Ética e as Normas? 
b) Adequação do Estatuto, objetivos, políticas e procedimentos de AI? 
c) Adequação da relação de reporte da atividade AI? 
d) Contribuição para os processos de governança, gerenciamento de riscos e 
controle da organização? 
e) Conformidade com as leis, regulamentos e normas governamentais ou setoriais 
aplicáveis? 
f) Eficácia das atividades de melhoria contínua e adoção das práticas de mercado? 
g) Se a atividade AI agrega valor e melhora as operações da organização? 

    

A atividade de AI desenvolveu sistemas e processos para acompanhar a 
implantação das recomendações feitas para melhorar a eficácia e o desempenho 
da atividade de AI e sua conformidade com as Normas?  

    

 

KPA 17 - Planos de Auditoria baseados em Risco 
Objetivo: Avaliar os riscos sistematicamente e focar as prioridades do plano periódico de auditoria e de serviços da 
atividade de AI nas exposições de risco de toda a organização. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE EVIDÊNCIA/ 
OBSERVAÇÃO 

- A Auditoria Interna consultou a Alta Administração e o Conselho de Gestão sobre 
a percepção dos riscos ambientais e organizacionais? 

    

A atividade de AI considerou o framework/estrutura de gerenciamento de riscos 
da organização, se estabelecido? 

    

- A atividade de Ai compreendeu as metas e objetivos estratégicos da organização, 
para alinhar, adequadamente, o plano de auditoria e serviços a eles? 

    

- A atividade de AI realizou uma avaliação periódica de riscos por meio de: 
a) Atualizando o universo de auditoria? 
b) Identificando os objetos de auditoria nos quais a exposição ao risco é mais alta? 
c) Determinando a probabilidade de que o risco identificado possa se tornar uma 
deficiência significativa ou generalizada, que afete a consecução dos objetivos da 
entidade de auditoria? 
d) Identificando as respostas aos riscos postas em prática ou ações tomadas pela 
administração para tratar ou gerenciar tais riscos? 
e) Identificando a necessidade de respostas adicionais ou diferentes aos riscos? 
f) Considerando indicadores de fraude? 

    

- A Alta Administração aprovou o plano de AI baseado em riscos?     
- A AI revisou e ajustou o Plano, se necessário, em resposta a demandas advindas?     
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KPA 18 – Medidas/Métricas de Desempenho 
Objetivo: Além dos dados de custo, desenvolver indicadores e medidas significativas que permitam medir e reportar o 
desempenho da atividade de AI, e frequentemente controlar o seu progresso contra metas visando que os resultados 
sejam alcançados o mais econômica e eficientemente possível. Estas serão principalmente medidas de entrada e de 
processo, com alguns resultados ou medidas de resultados qualitativos. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE EVIDÊNCIA/ 
OBSERVAÇÃO 

- A Gestão da AI identificou os objetivos empresariais e organizacionais da 
atividade de AI? 

    

- A gestão da AI determinou quais operações de AI precisam ser mensuradas?     
- A atividade de AI documentou o sistema de gestão de desempenho, 
identificando: 
a) Dados de desempenho a serem coletados; 
b) Frequência da coleta de dados; 
c) Quem é o responsável pela coleta de dados; 
d) Controle de qualidade de dados; 
e) Quem é o responsável pelo controle da qualidade dos dados; 
f) Quem gera relatórios de dados de desempenho; e 
g) Quem recebe os relatórios. 

    

- A atividade de AI desenvolveu medidas/métricas de desempenho (índices com 
relações de insumo/ produto, métricas de produtividade) para a atividade? 

    

- A gestão da AI estabeleceu métricas de desempenho?     
- A gestão da AI usa as informações de desempenho para monitorar as operações 
e  resultados da atividade de AI em relação aos objetivos estabelecidos e toma as 
medidas apropriadas? 

    

- A gestão da AI reporta o desempenho da atividade de AI à Alta Administração 
e/ou stakeholders relevantes, conforme necessário (ex: Relatórios 
trimestrais/anuais, etc.) 

    

- A gestão da AI avalia periodicamente a relação custo-benefício, as unidades de 
referência e a relevância das métricas de desempenho? 

    

 
KPA 19 - Informações de Custos 

Objetivo: Fornecer informações suficientes do sistema de rastreamento financeiro de forma que a atividade de AI 
entenda as informações de custo para usar e administrar os seus serviços o mais econômica e eficientemente possível. 
Essa prática vai além das variações orçamentárias e integra o relacionamento de saídas a insumos. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE EVIDÊNCIA/ 
OBSERVAÇÃO 

- A atividade de AI desenvolveu informações precisas sobre os custos da atividade 
de AI? 

    

- A atividade de AI emprega um sistema de gestão de custos para capturar custos 
durante todo o processo de entrega de serviços? 

    

- A atividade de AI alinha os sistemas de gestão de custos com os sistemas 
financeiros e operacionais da organização e suas práticas de reporte financeiro e 
gerencial? 

    

- A gestão de AI monitora os custos reais em comparação aos custos esperados, 
estabelecidos ou padrão em diversas etapas da entrega de serviços? 

    

- A gestão da AI desenvolve um relatório sobre a utilização de seus recursos, 
custos excedentes e redução/economia de custos, se houver? 

    

- A gestão de AI monitora, regularmente, o sistema de gestão de custos, 
garantindo que a estrutura de custos permaneça relevante e que as informações 
de custos sejam produzidas/obtidas da maneira mais eficiente e econômica? 

    

- A gestão da Auditoria Interna utiliza as informações de custo para apoiar suas 
tomadas de decisões e sua atividade de gestão? 
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KPA 20 - Relatórios de Gestão da Auditoria Interna 
Objetivo: Receber e usar informações para administrar as operações cotidianas da atividade de AI,  apoiar a tomada de 
decisão e demonstrar accountability. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE 
EVIDÊNCIA/ 

OBSERVAÇÃO 

- A AI identificou suas necessidades e requisitos de relatórios gerenciais?     
- A atividade de AI desenvolveu mecanismos relevantes de coleta de dados para 
apoiar suas necessidades de relatórios gerenciais? 

    

- A atividade de AI elaborou relatórios de gestão necessários para atender às 
necessidades dos usuários e das principais partes interessadas? 

    

- Os relatórios gerenciais fornecem à gestão da Auditoria Interna informações 
relevantes e relatórios em tempo oportuno e periódico? 

    

- A Auditoria Interna fornece às partes interessadas informações relevantes e 
relatórios relevantes em tempo oportuno e periódico? 

    

- A gerência da atividade de AI monitora o uso de informações e relatórios 
gerenciais quanto a sua relevância continuada e revisá-los, se necessário? 

    

 

KPA 21 - Coordenação com outros grupos de revisão 
Objetivo: Compartilhar informações e coordenar as atividades com outros fornecedores internos e externos de 
serviços de garantia/asseguração e de consultoria para garantir a cobertura organizacional adequada e minimizar a 
duplicação de esforços. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE EVIDÊNCIA/ 
OBSERVAÇÃO 

- A atividade de AI identificou os fornecedores externos e internos relevantes de 
serviços de asseguração e de consultoria para a organização (incluindo as funções 
de risco e de controle, na primeira e segunda linhas de defesa, dentro da 
organização)? 

    

- A atividade de AI identificou áreas em que o compartilhamento de planos, 
informações e resultados de atividades pode ser benéfico? 

    

- A atividade de AI desenvolveu processos/mecanismos para compartilhar 
informações, comunicar e coordenar questões de interesse mútuo? 

    

- A atividade de AI estabeleceu um processo consistente para apoiar sua base de 
confiança, onde a atividade de AI considera a confiança no trabalho de outros 
prestadores de serviços de asseguração e consultoria? 

    

- A atividade de AI articula-se regularmente com o auditor externo outros da 
organização para compartilhar planos e incentivar a complementaridade do 
trabalho da atividade de AI com a do auditor externo? 

    

 

KPA 22 - Componente essencial da equipe de gestão 
Objetivo: Participar das atividades de gestão da organização de alguma forma, como um valioso membro da equipe de 
gestão. Embora o CAE não realize as responsabilidades da gestão, ele está incluído nas comunicações e nos fóruns da 
equipe de gestão e, como um observador, é capaz de manter um canal de comunicação com a gerência sênior. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE 
EVIDÊNCIA/ 

OBSERVAÇÃO 

- Como e de que forma o CAE se mantém informado sobre prioridades de gestão, 
de mudanças nos processos de negócios e de novas iniciativas dentro da 
organização? 

    

- A Alta Administração compartilha os principais planos de gestão e os relatórios 
de informações da organização com o CAE (por exemplo, planos estratégicos e de 
negócios, relatórios financeiros)? 

    

- Como e de que maneira o CAE compartilha os planos da gestão e questões-chave 
da organização com a equipe da atividade de AI? 

    

- O CAE participa e contribui, conforme o caso, nos principais comitês/ fóruns de 
gerenciamento como parte da equipe de gestão da organização? 

    

- O CAE incentiva o envolvimento do pessoal de Auditoria Interna nos principais 
comitês organizacionais, conforme apropriado? 
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- A Alta Administração é consultada e tem a oportunidade de contribuir para o 
desenvolvimento dos planos de Auditoria Interna? 

    

- As informações sobre os planos e atividades da atividade AI são regularmente 
trocadas com a gerência sênior? 

    

- A atividade de AI estabelece uma relação de trabalho coordenada com os 
auditores externos em nome da gestão? 

    

 

KPA 23 - Supervisão e apoio gerencial para a Atividade de AI 
Objetivo: Estabelecer um mecanismo / processo dentro da organização para supervisionar e aconselhar a atividade da 
AI, revisar seus resultados e assegurar que ações apropriadas sejam tomadas para fortalecer sua independência. Os 
gerentes operacionais respeitam a independência da auditoria, respondem às solicitações de auditoria e fornecem 
feedback construtivo para facilitar o processo de auditoria. O envolvimento de uma variedade de gerentes nas decisões 
relacionadas à atividade de AI ajuda a estender o suporte e o escopo da atividade para além de um único indivíduo e 
assegura sua independência. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE EVIDÊNCIA/ 
OBSERVAÇÃO 

- A organização estabeleceu um mecanismo/processo apropriado para fornecer 
supervisão e aconselhamento à Auditoria Interna? Qual a natureza e a extensão do 
envolvimento da Auditoria Interna no estabelecimento desse processo? 

    

- Se o mecanismo é um comitê de gestores, a AI contribui para o processo, 
recomendando atributos aos membros, auxiliando no desenvolvimento do Estatuto 
do comitê e fornecendo apoio ao secretariado do comitê? 

    

- Que políticas, procedimentos e mecanismos existem para que a atividade de AI se 
comunique, interaja e relate ao comitê de gestores? 

    

- Com que frequência a Auditoria Interna se reúne com a Alta Administração para 
aumentar a conscientização da administração sobre a importância da governança, 
gestão de riscos, controles internos e de um forte ambiente de controle, em geral? 
A frequência das reuniões é adequada? 

    

- De que maneira a atividade de AI incentiva o apoio da Alta Administração à 
independência da atividade de AI por meio de seus esforços de defesa de direitos, 
como a comunicação do mandato, autoridade, independência e benefícios da 
atividade em toda a organização? 

    

- De que maneira a atividade de AI incentiva o apoio da Alta Administração a 
programas rotativos para ajudar a abordar as lacunas de habilidades em atividades 
de AI e aumentar o número de fomentadores da atividade de Auditoria Interna 
dentro da organização? 

    

- Que mecanismos existem para coordenar o trabalho da atividade de AI e 
compartilhar resultados e informações relevantes com outros prestadores de 
serviços de avaliação e consultoria para a organização? 

    

- A atividade de AI trabalha com a administração para defender a implementação e 
coordenação de um modelo eficaz de Três Linhas de Defesa dentro da organização 
para facilitar a compreensão de sua importância e minimizar duplicações ou lacunas 
na cobertura de risco e controle? 

    

 

KPA 24 - Mecanismos de Financiamento 
Objetivo: Estabelecer um processo de financiamento robusto e transparente que assegura recursos adequados para 
permitir que a atividade de AI cumpra suas obrigações. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE EVIDÊNCIA/ 
OBSERVAÇÃO 

- A atividade de AI possui os recursos necessários para realizar de forma eficaz suas 
responsabilidades? 

    

- A atividade de AI tem os recursos e o financiamento necessários para se sustentar 
na prestação dos serviços de avaliação e consultoria necessários para abordar os 
riscos identificados (incluindo serviços administrativos e de suporte)? 

    

- Qual é o mecanismo estabelecido para aprovar as necessidades de recursos da 
atividade AI? O processo é transparente e independente da influência da gerência? 
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- A atividade de AI identifica o impacto das limitações de recursos, se houver, e 
comunica o impacto à Alta Administração e/ou ao Conselho de Gestão? 

    

 

KPA 25 – O CAE se reporta à Autoridade de Mais Alto Nível 
Objetivo: Fortalecer a independência do Auditor Interno, estabelecendo um relacionamento de reporte funcional e 
administrativo à Alta Administração da Instituição. 

PRÁTICA 
Prática Implementada? 

SIM NÃO PARCIALMENTE EVIDÊNCIA/ 
OBSERVAÇÃO 

- O Estatuto de AI estabelece um relacionamento de reporte funcional direto entre 
o CAE e o Dirigente Máximo da Autarquia? 

    

- O Estatuto de AI foi aprovado e/ou revisado periodicamente?     
- Periodicamente o CAE se encontra e comunica os resultados dos trabalhos de 
auditoria diretamente ao Dirigente Máximo e à Alta Administração da Autarquia? 

    

 
 
 
 

Data: ___/___/___ 
 

___________________________ 
Avaliador 
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ANEXO L - Indicadores de Desempenho do PGMQ 

 
 
 

*Baseados na IN nº 10/2020 (Quantificação de benefícios pela UAIG) e no Manual de contabilização de benefícios, ambos da CGU.  
 

Indicador Forma de Aferição Definição 

Tempo médio de 
realização das auditorias 

Média de dias entre a data de início 
dos trabalhos de auditoria e a data de 
conclusão 

Tempo médio das auditorias, em dias, considerando o período entre a data de início 
das auditorias e a data de conclusão, em cada setor. 
(apoia a avaliação sobre a tempestividade das entregas da auditoria) 

HH médio das auditorias HH Utilizado / Auditorias Realizadas 
HH médio alocado aos trabalhos de auditoria 
(apoia a avaliação sobre o esforço e o custo despendido com cada trabalho e a 
tomada de decisão sobre sua relevância em face dos resultados esperados) 

Alocação da capacidade 
operacional em trabalhos 

de auditoria 

HH Alocado ao PAINT / HH Total 
 

Percentual de trabalhos de auditoria na composição do PAINT 
(apoia a tomada de decisão sobre a alocação da capacidade operacional da UAIG) 

Eficácia das 
recomendações 

Recomendações Atendidas / 
Recomendações Emitidas 

Percentual de recomendações emitidas e efetivamente implementadas pela gestão. 
(apoia a avaliação sobre a qualidade e a exequibilidade das recomendações obtidas) 

Benefícios financeiros* Benefícios Financeiros / Ano 
Resultados financeiros efetivos decorrentes dos trabalhos de auditoria (economias 
obtidas; desperdícios evitados; etc.) por ano. 
(proporciona avaliação quanto à efetividade da Auditoria Interna) 

Benefícios não-
financeiros* 

Benefícios não-financeiros / Ano 
Melhorias estruturantes não-financeiras implementadas em decorrência dos 
trabalhos de auditoria (melhoria de controles; melhoria de processos; etc.) por ano 
(proporciona avaliação quanto à efetividade da Auditoria Interna) 


