
RESOLUÇÃO Nº 82-COUN/UFMS, DE 3 DE MARÇO DE 2021.
Aprova o Manual da Auditoria Interna
Governamental da UFMS.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO da
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Anexo da Instrução
Normativa nº 3, de 9 de junho de 2017, Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União/Secretaria Federal de Controle
Interno, e considerando o contido no Processo nº 23104.004969/2021-20,
resolve, ad referendum:

 
Art. 1º  Fica aprovado o Manual da Auditoria Interna

Governamental da  Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, na forma do Anexo a esta Resolução.

 
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
 

 

MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE

Documento assinado eletronicamente por Marcelo
Augusto Santos Turine, Reitor(a), em 03/03/2021, às
14:52, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2423897 e o código CRC
57A7899C.

CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000137/2021-34 SEI nº 2423897
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APRESENTAÇÃO
O Manual de Atividades da Auditoria Interna Governamental da UFMS busca 

reunir de forma sistematizada conceitos sobre a atividade de auditoria governamen-
tal, as legislações correlatas, a organização e as competências da Auditoria Interna 
Governamental, o Plano de Auditoria, a forma de planejamento, execução e controle 
das ações de auditoria, a comunicação dos relatórios, as diretrizes gerais e o estabele-
cimento de procedimentos essenciais ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, 
visando, principalmente, alcançar uniformidade de atendimento, padronizar procedi-
mentos e disciplinar as atividades no âmbito da Auditoria Interna Governamental da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 

O presente Manual tem por objetivo servir de orientação e auxílio aos integran-
tes da Auditoria Interna Governamental da UFMS (AUD) e a todos aqueles que preten-
dam obter subsídios acerca dos procedimentos de auditoria e das disposições norma-
tivas. 

Este Manual é resultado de pesquisas realizadas em livros, manuais de audito-
ria do setor público, artigos, legislações, normas técnicas e profissionais e, ainda da 
experiência acumulada da prática de auditoria dos servidores lotados na unidade. 

O Manual será revisto anualmente, pela equipe da AUD, objetivando sua melho-
ria contínua e atualização em face de alterações na legislação, conforme previsão em 
regulamento.

Espera-se que a experiência decorrente da aplicação deste manual promova 
importantes ajustes ao longo do tempo, sobretudo, para a uniformização de métodos 
e procedimentos que sejam determinantes para a modernização da gestão governa-
mental.

A AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL DA UFMS
A Instrução Normativa SFC-CGU nº 03, de 09 de junho de 2017, ao tratar dos pro-

pósitos e da abrangência da atividade de auditoria interna, a descreve como uma ativi-
dade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar 
valor e melhorar as operações de uma organização, que busca auxiliar as organizações 
públicas a realizarem seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemá-
tica e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de 
gerenciamento de riscos e de controles internos.

A AUD é o órgão de assessoramento que desempenha a atividade de auditoria 
interna governamental da UFMS, com orientação normativa e supervisão técnica do 
Órgão de Controle Interno do Poder Executivo Federal em sua respectiva área de juris-
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dição, conforme art. 15, do Decreto nº 3.591/2000, tendo como função básica fortalecer 
a gestão e racionalizar as ações de controle, bem como prestar apoio aos Órgãos do 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da 
União, respeitada a legislação pertinente.

A AUD possui regulamento próprio, aprovado pela Resolução COUN N° 71, de 2 
de dezembro de 2020, que define sua missão, responsabilidades, atribuições, compo-
sição e estrutura, bem como a formalização de políticas de seu funcionamento, e está 
disponível na página: https://auditoriainterna.ufms.br/.

VINCULAÇÃO E GRAU DE INDEPENDÊNCIA

1. Vinculação
A AUD está vinculada ao Conselho Universitário (COUN) da UFMS, conforme Re-

solução COUN n° 71, de 2 de dezembro de 2020. Essa vinculação tem por objetivo propi-
ciar à AUD um posicionamento suficientemente elevado, de modo a conferir-lhe capa-
cidade de desenvolver os trabalhos de maneira imparcial e exercer suas competências 
e responsabilidades com abrangência.

A autonomia técnica também é assegurada pela supervisão por parte do Sis-
tema Federal de Controle (SFC), sujeitando-se à orientação normativa e à supervisão 
técnica da Controladoria Geral da União (CGU), que presta apoio aos órgãos e às uni-
dades que o integram, sem prejuízo, todavia, de sua liberdade quanto à escolha do 
escopo dos trabalhos de auditoria.

As atividades da AUD devem guardar similaridade àquelas exercidas pelos ór-
gãos e unidades integrantes do SFC, empregadas no diagnóstico do ambiente, dos 
processos de trabalho e da performance da unidade.

2. Grau de Independência
A adoção de uma atitude imparcial e isenta é essencial ao Auditor, que deve 

zelar pela manutenção de sua independência, não se deixando influenciar pelas áreas 
ou pessoas sob sua avaliação. O trabalho deve ser conduzido de forma a apurar fatos 
que sejam comprováveis e verídicos, buscando ser o mais exato possível na apuração 
dos detalhes, não aceitando informações vagas, incompletas ou que não possam ser 
comprovadas. É imprescindível que o servidor em exercício na AUD tenha conhecimen-
to aprofundado das atividades desempenhadas pela UFMS, bem como dos controles 
internos instituídos e de como estes funcionam.
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COMPETÊNCIAS
A Auditoria Interna da UFMS é a Unidade responsável pela promoção do contro-

le da legalidade e legitimidade dos resultados quanto à eficácia, eficiência e efetivida-
de da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Conforme Resolução COUN n° 71, 
de 2 de dezembro de 2020, compete à AUD: 

I - realizar trabalhos de avaliação e consultoria de forma independente, segundo 
os padrões de auditoria e ética profissional reconhecidos internacionalmente; 

II - desenvolver auditorias nas atividades orçamentárias, financeiras, patrimo-
niais, de pessoal, acadêmicas e afins; 

III - adicionar valor, aprimorando as operações da UFMS para o alcance de seus 
objetivos, mediante a abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e aperfeiçoar 
a eficiência e eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, 
integridade e da governança; 

IV - adotar abordagem baseada em risco para o planejamento de suas ativida-
des e para a definição do escopo, da natureza, da época e da extensão dos procedimen-
tos de auditoria; 

V - elaborar Relatórios de Auditoria e Notas de Auditoria assinalando as even-
tuais falhas encontradas para fornecer aos dirigentes subsídios necessários à tomada 
de decisões; 

VI - propor a criação ou revisão das normas internas que apresentam fragilida-
des, de forma a mantê-las adequadas à legislação vigente e às orientações e determi-
nações dos órgãos de controle; 

VII - verificar a regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pela UFMS 
na prática da execução rotineira de suas atividades, bem como avaliar o grau de ade-
quação às exigências legais e metas estabelecidas nos Planos Institucionais; 

VIII - propor, orientar e acompanhar a implantação ou modificação de métodos, 
e procedimentos administrativos, que visem racionalizar a execução, e que torne efe-
tivo o exercício das atividades da auditoria; 

IX - orientar os dirigentes da Instituição quanto aos princípios e às normas de 
controle interno e externo; 

X - analisar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual e tomada de 
contas especiais; 

XI - acompanhar e orientar as Unidades da UFMS, propondo as correções e/ou 
modificações necessárias, na edição de atos publicados no Boletim Oficial da UFMS; 

XII - acompanhar e divulgar as publicações efetuadas no Diário Oficial da União, 
de assuntos de interesse da Instituição; 

XIII - colaborar com os órgãos de controle no exercício de sua missão institucio-
nal, acompanhando a elaboração e apresentação das respostas exaradas pelas Unida-
des competentes da UFMS nos prazos estabelecidos; 
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XIV - acompanhar a implementação ou cumprimento das recomendações e de-
terminações efetuadas pela Auditoria Interna e pelos órgãos de controle, buscando, 
em conjunto com as unidades, soluções para as eventuais falhas, impropriedades ou 
irregularidades detectadas; 

XV - elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) e o Rela-
tório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT); 

XVI - submeter o PAINT ao Conselho Universitário, e comunicar os resultados 
dos relatórios de auditoria e demais documentos dos órgãos de controle que forem 
pertinentes ao Conselho;

XVII - colaborar na elaboração do Relatório de Gestão da UFMS; 
XVIII - promover a prevenção, detecção e investigação de fraudes praticadas por 

agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos federais no âmbito de 
sua atuação; 

XIX - avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos processos de controle 
relacionados ao risco de fraude e corrupção; 

XX - implantar sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Bene-
fícios Financeiros e Não Financeiros da Atividade de Auditoria Interna; 

XXI - fiscalizar o cumprimento das competências das unidades da administra-
ção; e, 

XXII - desenvolver outras atividades dentro de sua área atuação

EQUIPE DA AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL
A equipe da AUD é formada somente por servidores de cargos de provimento 

efetivo, em razão da natureza de suas atribuições. A equipe é composta por auditores 
e servidores de outros cargos, que poderão realizar trabalhos de auditoria, desde que 
devidamente treinados com a capacitação específica, conforme Quadro 1.

Quadro 1: Composição da força de trabalho na Auditoria Interna/UFMS

Servidor Cargo/ Função Formação 
Acadêmica Titulação

Andréia Costa Maldonado Auditora-chefe Ciências Contábeis Mestre

Anne Caroline Silveira Auditora Direito Mestre

Augusta M. D. Catelan 
Ribeiro Assistente em Administração Ciências Contábeis Especialista

Lenice Carrilho de Oliveira 
Moreira Administradora Administração Doutora

Marcelo Gonçalves Ortega Auditor 
(Colaboração Técnica - IFMT) Ciências Contábeis Especialista

Thiago José Ávila Zaher Auditor Direito Especialista
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Ressalta-se que, a indicação para nomeação do titular da AUD será submetida 
à Controladoria-Geral da União, pelo dirigente máximo da entidade, após aprovação 
pelo Conselho Diretor, conforme termos da Portaria CGU nº 2.737, de 20 de dezembro 
de 2017 e do Regulamento da AUD. 

Destaca-se que, além da equipe de auditoria, o Auditor-Chefe Interna também 
é responsável pelas auditorias realizadas, a quem cabe orientar e supervisionar os 
trabalhos, assinando os relatórios em conjunto com os auditores.  

PADRÕES DE AUDITORIA

Os padrões a seguir estabelecidos destinam-se a orientar os procedimentos de 
planejamento, execução, elaboração dos relatórios de auditoria, fiscalização, inspeção 
e monitoramento, os quais devem ser considerados e aplicados em consonância com 
outros procedimentos normativos instituídos por órgãos competentes, tais como o 
Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria Geral da União (CGU), o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), e demais organismos nacionais e internacionais res-
ponsáveis pela padronização de ações de controle da Administração Pública. 

Para os fins deste Manual, considera-se:

I. Auditoria – A auditoria abrange avaliação dos controles, processos, sistemas 
informatizados ou não, e informações/dados usados na gerência dos recursos finan-
ceiros, humanos e patrimoniais. Contempla, ainda, o exame das demonstrações con-
tábeis e financeiras, a verificação do cumprimento dos princípios constitucionais que 
regem os atos e fatos administrativos, além do cumprimento de outros requisitos for-
mais e regulamentares, bem como a avaliação dos aspectos de economia, eficiência, 
eficácia e efetividade. 

II. Atividade de Auditoria - Estruturada em procedimentos, com enfoque téc-
nico, objetivo, sistemático e disciplinado, tem por finalidade agregar valor ao resulta-
do da organização e melhorar os processos e as atividades da gestão e dos controles 
internos, por meio de recomendações com vistas a soluções das não conformidades 
apontadas nos relatórios. Compreende as técnicas necessárias ao exame analítico dos 
atos da administração e à avaliação dos sistemas contábil, financeiro, de pessoal, pa-
trimonial, além dos demais sistemas administrativos, mediante a confrontação entre 
a situação encontrada e determinados critérios técnicos, operacionais ou legais. 

III. Inspeção - Instrumento de controle interno destinado a constatar funciona-
mento regular dos sistemas de gestão, a integridade dos bens públicos, a existência, 
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consistência ou procedência de fatos ou indícios de irregularidades, suprindo omis-
sões e lacunas de informações, esclarecendo dúvidas ou verificando denúncias quanto 
à legalidade, à legitimidade e à economicidade dos recursos públicos, bem como quan-
to aos atos administrativos praticados por qualquer responsável sujeito à fiscalização 
do órgão de controle. 

IV. Monitoramento – Instrumento de controle interno utilizado para verificação 
do cumprimento das recomendações e sugestões formuladas às Unidades Auditadas, 
bem como a avaliação dos resultados alcançados. 

V. Levantamento – Instrumento de fiscalização utilizado para conhecer as uni-
dades sujeitas às ações de controle, no que se refere aos seus processos de trabalho, 
estruturas, sistemas e projetos, sob os aspectos contábil, financeiro-orçamentário, 
operacional e patrimonial.

TIPOS DE AUDITORIA REALIZADOS PELA AUD
As atividades de auditoria realizadas pela AUD, são classificadas em: 

I. Auditoria de regularidade ou conformidade: Tem como objetivo verificar a le-
galidade dos atos de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, prati-
cados pelos órgãos e entidades da administração pública com vistas a certificar, exclu-
sivamente, a observância às normas em vigor.

II. Auditoria operacional: Atua nas áreas inter-relacionadas do órgão/entidade, 
avaliando a eficácia dos seus resultados em relação aos recursos materiais, humanos 
e tecnológicos disponíveis, bem como a economicidade e eficiência dos controles in-
ternos existentes para a gestão dos recursos públicos. Sua filosofia de abordagem dos 
fatos é de apoio, pela avaliação do atendimento às diretrizes e normas, bem como pela 
apresentação de sugestões para seu aprimoramento. 

III. Auditoria especial: Objetiva o exame não previsto de fatos ou situações con-
sideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, sendo realizadas para 
atender solicitação expressa de autoridade competente. 
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PROCESSO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA
O processo das atividades de auditoria da AUD se divide em quatro fases, con-

templando o planejamento, a execução, o resultado e o monitoramento, conforme 
ilustrado a seguir:

1. Planejamento

O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente 
quais são os objetivos a serem atingidos e o que se deve fazer para alcançá-los. Trata-
-se de uma atividade contínua e permanente, devendo o auditor considerá-lo em todo 
o processo da atividade de auditoria, de modo que quanto melhor o planejamento, 
mais assertivo e com mais qualidade serão os resultados das auditorias.

O processo das atividades de auditoria se inicia por meio do planejamento anual 
das atividades que serão desenvolvidas. Nessa fase, deve-se estabelecer um plano ba-
seado em riscos para determinar as prioridades da AUD em um determinado período 
de tempo. O planejamento deve considerar as estratégias, os objetivos, as prioridades, 
as metas institucionais da UFMS, e os riscos a que seus processos estão sujeitos. De-
ve-se considerar ainda os conhecimentos adquiridos em decorrência dos trabalhos de 
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avaliação e consultoria realizados sobre os processos de governança, de gerenciamen-
to de riscos e de controles internos da gestão.

Ressalta-se que o planejamento pode ser flexível, considerando a possibilidade 
de mudanças no contexto organizacional da UFMS, a exemplo de alterações no pla-
nejamento estratégico, revisão dos objetivos, alterações significativas nas áreas de 
maior risco ou mesmo alterações de condições externas.

Desse modo, a base do planejamento das atividades de auditoria governamen-
tal é formalizada no principal documento dessa fase: o Plano Anual de Atividades de 
Auditoria Interna (PAINT).

1.1 Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 
O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna evidencia o planejamento ma-

cro das atividades de auditoria a serem realizadas no decorrer de um ano na Institui-
ção. Conforme ilustrado no tópico anterior, na elaboração do PAINT, considera-se o 
planejamento estratégico da UFMS, as expectativas da alta administração e demais 
partes interessadas, os riscos significativos a que a Instituição está exposta e os pro-
cessos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Univer-
sidade.

É um documento de elaboração obrigatória em razão do artigo 6º, § 1º, da 
Instrução Normativa nº 9, de 09 de outubro de 2018 da Secretaria Federal de Controle 
(SFC), que estabeleceu, que a Auditoria Interna deverá submetê-lo ao órgão ou à uni-
dade de controle interno a que estiver jurisdicionada, até o último dia útil do mês de 
outubro do exercício anterior ao de sua execução. 

O PAINT deverá conter no mínimo: 
I - relação dos trabalhos a serem realizados pela Unidade de Auditoria Interna 

Governamental (UAIG) em função de obrigação normativa, por solicitação da alta ad-
ministração ou por outros motivos que não a avaliação de riscos, devendo, nos dois 
últimos casos, ser apresentada justificativa razoável para a sua seleção;

II - relação dos trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos;
III - previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada Auditor, incluin-

do o responsável pela UAIG;
IV - previsão da atividade de monitoramento das recomendações emitidas em 

trabalhos anteriores e ainda não implementadas pela Unidade Auditada;
V - relação das atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da 

qualidade da atividade de auditoria interna governamental;
VI - indicação de como serão tratadas as demandas extraordinárias recebidas 

pela UAIG durante a realização do PAINT;
VII - exposição, sempre que possível, das premissas, restrições e riscos associa-

dos à execução do Plano de Auditoria Interna; e,

Anexo Resolução 82 (2438022)         SEI 23104.000137/2021-34 / pg. 14



Manual de Atividades da Auditoria Interna Governamental da UFMS 

13

VIII - apêndice contendo a descrição da metodologia utilizada para seleção dos 
trabalhos de auditoria com base na avaliação de riscos.

Para a seleção das ações do PAINT é elaborada uma matriz de riscos, na qual 
são priorizadas as ações do ano subsequente. Na etapa de avaliação dos riscos, são 
avaliados a probabilidade de incidência de riscos e o impacto do risco no alcance dos 
objetivos do processo, de acordo com a classificação abaixo:

Escala de Impacto:
Classificação  Descrição  Peso 
Muito Baixo  Não afeta os objetivos.  1 

Baixo  Torna duvidoso o alcance dos objetivos.  2 
Médio  Torna incerto o alcance dos objetivos.  3 
Alto  Torna improvável o alcance dos objetivos.  4 

Muito Alto  Capaz de impedir o alcance dos objetivos.  5 

Escala de Probabilidade:
Classificação Descrição Peso
Muito Baixa Evento extraordinário 1

Baixa Evento casual, inesperado. Existe histórico de ocorrência 2

Média Evento esperado de frequência reduzida. Histórico parcialmente conhe-
cido. 3

Alta Evento usual de frequência habitual. Histórico amplamente conhecido 4
Muito Alta Evento que se repete seguidamente. Interfere no ritmo das atividades. 5

Da mesma forma, para avaliar a criticidade do macroprocesso são considerados 
os seguintes componentes:

CRITÉRIOS DA CRITICIDADE
1. Falta/falha conhecida nos controles internos da Instituição

Falha/falta conhe-
cida nos controles 
internos da insti-

tuição

Quanto maior 
a falha, maior 
a pontuação

Sem falhas/faltas de controles internos conhecidas 0

Faltas/falhas conhecidas e já auditadas interna-
mente 3

Falhas conhecidas e apontadas pela CGU/TCU 4
Faltas/falhas conhecidas e não auditadas 5

2. Falta/falha conhecida nos controles internos da Instituição

Denúncias ou 
Reclamações na 

Ouvidoria

Quanto maior 
a falha, maior 
a pontuação

Sem denúncias/reclamações 0
Denúncias/reclamações esporádicas 3
Denúncias/reclamações frequentes 5

Apontamentos 
da Procuradoria 

Jurídica

Quanto maior 
a falha, maior 
a pontuação

Riscos identificados e alertados pela Procuradoria 
Jurídica 4
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Em seguida, calcula-se o valor individual de cada critério de risco da seguinte 
maneira: {I + C1} * {P + C2}. E com base na pontuação, cinco níveis de risco para as ações 
de auditoria são estabelecidos.

Faixa Nível de Risco
De 60,0 a 

100 Muito Alto

De 45,0 a 
59,9 Alto

De 30,0 a 
44,9 Médio

De 15,0 a 
29,9 Baixo 

De 0 a 14,9 Muito Baixo

Por fim, calcula-se as pontuações das probabilidades e dos impactos em cada 
tema avaliado, resultando em “Avaliação do Risco”, com valores que podem variar en-
tre 4 e 100, conforme exemplo abaixo:

OBJETIVO ESTRA-
TÉGICO X: Área 1 Probabilidade Impacto

Criticidade
AUD/CGU/

TCU

Criticidade 
OUV/Projur

Avaliação 
do Risco 

(*)

TEMA 1 2 (baixo) 3 (médio) 3 3 30 (mé-
dio)

(*) {2+3} x {3+3} = 30

É importante ressaltar que os temas são divididos pelos objetivos estratégicos 
da UFMS constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. As ações poderão 
sofrer alteração de avaliação do risco durante o exercício, hipótese que poderão ser 
substituídas ou adiadas. Ações de baixo risco poderão ser auditadas para cumprimento 
de obrigações normativas ou determinações/recomendações de órgãos de controle.

1.2 Planejamento dos Trabalhos de Auditoria
O planejamento de auditoria visa delimitar o objetivo e o escopo da auditoria, 

definir a estratégia metodológica a ser adotada e estimar os recursos, e o prazo neces-
sários à sua realização. Dessa forma, o planejamento da auditoria deve considerar as 
seguintes atividades, dentre outras consideradas relevantes pela equipe, que devem 
ser devidamente documentadas: 

a. análise preliminar do objeto da auditoria;
b. definição do objetivo e do escopo do trabalho, considerando os principais 

riscos existentes, a adequação e suficiência dos mecanismos de controle es-

Anexo Resolução 82 (2438022)         SEI 23104.000137/2021-34 / pg. 16



Manual de Atividades da Auditoria Interna Governamental da UFMS 

15

tabelecidos,  as etapas do trabalho e os resultados esperados;
c. elaboração do programa de trabalho conforme modelo do ANEXO II ; 
d. alocação da equipe de auditoria, consideradas as necessidades do trabalho, 

o perfil dos auditores e o tempo previsto para a realização dos exames; e
e. designação do auditor responsável pela coordenação dos trabalhos.

Os auditores devem desenvolver e documentar um planejamento para cada tra-
balho a ser realizado, o qual deve estabelecer os principais pontos de orientação das 
análises a serem realizadas. Devem ser considerados todos os aspectos relevantes 
para o trabalho, especialmente:

a. os objetivos e as estratégias da Unidade Auditada e os meios pelos quais o 
seu desempenho é monitorado;

b. os riscos significativos a que a Unidade Auditada está exposta e as medidas 
de controle pelas quais a probabilidade e o impacto potencial dos riscos são 
mantidos em níveis aceitáveis;

c. a adequação e a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento 
de riscos e de controles internos da unidade auditada, comparativamente 
a uma estrutura ou modelo compatível e as oportunidades de se promo-
ver melhorias significativas em seus processos com eventual eliminação de 
controles ineficazes, contribuindo para o ganho de eficiência e melhoria dos 
serviços e produtos entregues; e

d. a oportunidade de realização do trabalho em face da existência de dados e 
informações confiáveis, a disponibilidade de auditores com conhecimentos 
e habilidades específicas e a inexistência de impedimentos para a execução.

Devem ser determinados os recursos apropriados e suficientes para cumprir 
os objetivos do trabalho de auditoria, tendo por base uma avaliação da natureza e da 
complexidade de cada trabalho, os riscos e o grau de confiança depositado pelo auditor 
nas medidas tomadas pela administração para mitigá-los, as restrições de tempo e de 
recursos disponíveis, bem como a eventual necessidade de recursos externos, neste 
último quando requeridos conhecimentos e competências adicionais não disponíveis 
na AUD. 

Os aspectos centrais do trabalho de auditoria devem ser analisados, compreen-
didos e compartilhados pelos membros da equipe durante a fase de planejamento.

Nos trabalhos de consultoria deve ser estabelecido prévio entendimento com 
a unidade auditada quanto às expectativas, aos objetivos e ao escopo do trabalho, às 
responsabilidades e à forma de monitoramento das recomendações eventualmente 
emitidas. Esse entendimento deve ser adequadamente documentado.
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1.2.1 Plano de Trabalho
Os termos da auditoria devem ser apresentados por meio do Plano de Trabalho, 

o qual deve ser documentado de forma clara e objetiva. Com informações suficientes, 
que demonstrem com clareza os objetivos e as necessidades de informação dos usuá-
rios, de modo que possa permitir aos auditores expressar uma conclusão ou opinião de 
auditoria de acordo com o nível de asseguração requerido.

Dessa forma, o Plano de Trabalho deve conter:
1. objeto e escopo da auditoria;
2. objetivo e justificativa;
3. etapas da auditoria;
4. informações sobre as atividades (equipe, período dos trabalhos, consultas, 

classificação da auditoria, técnicas utilizadas, limitações ao trabalho e resul-
tados esperados);

5. matriz de planejamento; e,
6. aprovação. 

O Plano de Trabalho e os eventuais ajustes posteriores à sua aprovação, devem 
ser adequadamente documentados e aprovados pelo coordenador e supervisor da au-
ditoria. 

1.2.2 - Definição da Equipe 
Para cada auditoria a ser executada, serão quantificados os recursos humanos 

necessários, de forma que os trabalhos sejam realizados de forma satisfatória.  A equi-
pe será composta por, no mínimo com dois integrantes, sob a supervisão do titular da 
AUD, sendo nomeado um coordenador em cada auditoria. 

Na definição da equipe, quando o caso assim exigir, poderá ser considerada, 
também, a utilização de profissionais especializados não pertencentes ao quadro da 
Auditoria Interna.

 1.2.3 - Escopo
Para o cumprimento dos trabalhos, os exames de auditoria são realizados basi-

camente por amostragem, que é o processo pelo qual se obtém informações sobre a 
totalidade de uma determinada população através da análise de parte dela – a amos-
tra, de acordo com a matriz de risco. 

A qualidade da amostra deve ser tal que, ao se aplicar os procedimentos de au-
ditoria a uma parcela reduzida da população, não haja perda de suas características 
essenciais, de forma a proporcionar adequada evidência sobre o todo. 

Na escolha da amostra devem ser analisados e estabelecidos pelo menos um 

Anexo Resolução 82 (2438022)         SEI 23104.000137/2021-34 / pg. 18



Manual de Atividades da Auditoria Interna Governamental da UFMS 

17

dos seguintes critérios: 
I. Materialidade: É apurada com base no orçamento, ou seja, o percentual da 

ação dentro do total do orçamento. 
II. Relevância: Relacionada à importância da área/setor no âmbito da Institui-

ção, sob o ponto de vista do interesse público. 
III. Criticidade: Trata-se da composição dos elementos referenciais de vulnera-

bilidade, das fraquezas, dos pontos de controle com riscos operacionais latentes.

2. Execução
     

É a segunda fase do processo da atividade de auditoria. Trata-se da aplicação do 
Planejamento com o objetivo de obter informações sobre o objeto auditado e identifi-
car evidências que sustentem a opinião da Auditoria.  

 2.1 - Evidências 
Todo trabalho de auditoria precisa estar baseado em evidências, ou seja, num 

conjunto de fatos comprovados, suficientes, competentes e pertinentes, por defini-
ções mais consistentes que os achados em função de determinadas características:  
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I. Suficiência - a evidência deve ser convincente às pessoas leigas, permitindo a 
elas chegar às mesmas conclusões do auditor; 

II. Validade - deve dar credibilidade e suporte à conclusão do auditor;  
III. Relevância - deve ter relação com os objetivos da auditoria; 
IV. Objetividade - deve ser objetiva e respaldar as conclusões do auditor de for-

ma mais profunda do que a simples aparência.  

A evidência de auditoria é classificada segundo os procedimentos que a origi-
naram. 

I.  Evidência física: Obtida em decorrência de uma inspeção física ou observação 
direta de pessoas, bens ou transações. Normalmente é apresentada sob a forma de 
fotografias, gráficos, memorandos descritivos, mapas, amostras físicas etc.

II. Evidência documental: É aquela obtida dos exames de ofícios, contratos, do-
cumentos comprobatórios (notas fiscais, recibos, duplicatas quitadas, etc.) e informa-
ções prestadas por pessoas de dentro e de fora da entidade auditada, sendo que a evi-
dência obtida de fontes externas adequadas é mais fidedigna que a obtida na própria 
organização sob auditoria. 

III. Evidência testemunhal: É aquela decorrente da aplicação de entrevistas e 
questionários. 

IV. Evidência analítica: Decorre da conferência de cálculos, comparações, corre-
lações e análises feitas pelo auditor, dentre outras. 

2.2 - Papéis de Trabalho
Constituem um registro permanente do trabalho efetuado pelo auditor, dos fa-

tos e informações obtidas, bem como das suas conclusões sobre os exames. É com 
base nos Papéis de Trabalho que o auditor irá relatar suas opiniões, críticas e suges-
tões. 

2.3 - Procedimentos e Técnicas de Auditoria
Os procedimentos de auditoria constituem exames e investigações, incluindo 

testes de observância e testes substantivos, que permitem ao auditor obter subsídios 
suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da 
entidade.

Os testes de observância (de aderência ou de procedimentos) visam à obtenção 
de razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração 
estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos colabo-
radores e administradores da entidade.

Os testes substantivos (de transações ou comprobatórios) visam à obtenção de 
evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos siste-
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mas de informação e contabilidade da entidade.
Com base no PAINT, os trabalhos de auditoria serão executados observando-se, 

quando necessário, as seguintes Técnicas de Auditoria:

 I. Entrevista: Formulação de pergunta escrita ou oral ao pessoal da unidade 
auditada ou vinculados, para obtenção de dados e informações; 

II. Análise documental: Verificação de processos e documentos que conduzam à 
formação de indícios e evidências; 

III. Conferência de cálculos: Verificação e análise das memórias de cálculo de-
correntes de registros manuais ou informatizados; 

IV. Circularização: Obtenção de informações com a finalidade de confrontar de-
clarações de terceiros com os documentos constantes do escopo da auditoria, de na-
tureza formal e classificado em três tipos: a) Positivo em branco – Solicitação de infor-
mações a terceiros sem registro de quantitativos ou valores no texto da requisição e 
com prazo para resposta; b) Positivo em preto – Solicitação de informações a terceiros 
com a indicação de quantitativos ou valores no texto da requisição e com prazo para 
resposta; e c) Negativo – Comunicação de informações a terceiros com ou sem indica-
ção de quantitativos e valores no texto da comunicação e com referência a dispensa de 
resposta no caso de concordância dos termos informados. 

V. Inspeção física: Exame in loco para verificação do objeto da auditoria, inclu-
sive obras cujos processos foram analisados, junto as anotações e registros fotográfi-
cos. Requisitar o acompanhamento de especialista, se for o caso.

VI. Exame dos registros: Verificação dos registros constantes de controles re-
gulamentares, relatórios sistematizados, mapas e demonstrativos formalizados, ela-
borados de forma manual ou por sistemas informatizados; 

VII. Correlação entre as informações obtidas: Cotejamento entre normativos, 
documentos, controles internos e auxiliares, declarações e dados; 

VIII. Amostragem: Escolha e seleção de uma amostra representativa nos casos 
em que é inviável pelo custo/benefício aferir a totalidade do objeto da auditoria e pela 
limitação temporal para as constatações;

IX. Observação: Constatação individual que decorre de avaliação intrínseca pelo 
servidor em exercício na unidade de Controle Interno, sob os aspectos de conhecimen-
to técnico e experiência; e 

 X. Revisão analítica: Verificação do comportamento de valores significativos, 
mediante índices, quocientes, quantidades absolutas ou outros meios, com vistas à 
identificação de situações ou tendências atípicas. 

Destaca-se que a Secretaria Federal de Controle - SFC, no exercício de suas atri-
buições, poderá realizar, por iniciativa própria, fiscalizações em áreas da UFMS, com 
vistas a verificar a legalidade, a economicidade, a legitimidade, a eficiência, a eficácia e 
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a efetividade de atos, contratos e fatos administrativos.  
A SFC utiliza-se dos mesmos instrumentos de fiscalização aplicáveis pelo Tri-

bunal de Contas da União, com os ajustes pertinentes, que são levantamentos, inspe-
ções, auditorias, acompanhamentos e monitoramentos.

2.4 – Procedimentos da Fase de Execução:
• Emissão de Ofício Interno 

O Ofício Interno, utilizado na fase inicial dos trabalhos, é encaminhado pelo Au-
ditor-Chefe ao responsável pela unidade examinada e tem por finalidade apresentar a 
equipe, determinar o provável período de realização dos trabalhos e os procedimentos 
adotados (Anexo I), e agendar reunião de apresentação com a unidade auditada.

• Reunião de Apresentação
Após encaminhamento do Ofício Interno, a equipe de auditoria se reunirá com 

os responsáveis pela unidade auditada para informar e discutir sobre o objeto e es-
copo da auditoria, com a finalidade de assegurar a oportunidade de apresentação de 
esclarecimentos preliminares, verificação sobre a percepção dos gestores a respeito 
dos principais riscos inerentes ao assunto a ser auditado e informações adicionais que 
contribuam para o andamento dos trabalhos.      

• Solicitação de Auditoria - SA
A Solicitação de Auditoria (SA) é utilizada durante a apuração dos trabalhos 

para requerer a disponibilização de documentos, processos e informações.  A SA é 
encaminhada pela equipe de auditoria ao responsável pela unidade examinada e tem 
por finalidade dar andamento aos trabalhos (Anexo III).

• Nota de Auditoria - NA
Destina-se a alertar o gestor da instituição quanto às impropriedades ou irregu-

laridades que possam ser imediatamente sanadas, ainda que no curso dos trabalhos 
de auditoria, sobre constatações levantadas em auditorias planejadas no PAINT, audi-
torias especiais ou demais ações empreendidas (Anexo IV).

• Relatório Preliminar de Auditoria 
É o primeiro relatório emitido durante a auditoria, deverá conter, assim como o 

Relatório Final,  como elementos fundamentais: identificação e descrição da ação de 
auditoria, seus objetivos, o escopo da auditoria, descrição dos procedimentos e téc-
nicas de auditoria adotados, as constatações levantadas, informações importantes, 
boas práticas identificadas, SA’s  e NA’s emitidas e suas respectivas manifestações e 
prazo para manifestação pela Unidade examinada a respeito das constatações relata-
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das (prazo padrão de 10 dias úteis).
Apresenta-se ao auditado, neste relatório, as constatações identificadas pela 

auditoria. Constatações são impropriedades/irregularidades pontuais que demandam 
medidas corretivas ou saneadoras. Geralmente são observadas em face da fragilidade 
nos controles internos administrativos, na gestão de riscos operacionais, e no desvio 
de ações que não atendam aos objetivos estratégicos da instituição. 

A explanação das constatações deve discorrer sobre as conclusões obtidas atra-
vés das análises, fazendo menção aos dados e informações relevantes que a justifi-
quem, dados estes devidamente evidenciados nos papéis de trabalho, passíveis de 
consulta, e se for o caso, para efeito de prova. 

O objetivo deste relatório é estabelecer uma comunicação entre o auditor e o 
auditado, por meio de uma reunião, com vistas a esclarecer os pontos de observação 
levantados pela AUD. Este diálogo é importante, pois proporciona a ambos a oportu-
nidade de levantar questionamentos e soluções. Após a discussão, o auditado mani-
festar-se-á, por escrito, quanto às constatações apresentadas, dentro do prazo esta-
belecido.

• Relatório Final
 É o relatório emitido após todas as tratativas com a unidade auditada, inclusive 

da Reunião de Busca de Soluções, e deverá conter, como elementos fundamentais: 
identificação e descrição da ação de auditoria, seus objetivos, o escopo da auditoria, 
descrição dos procedimentos e técnicas de auditoria adotados, as constatações 
levantadas, informações importantes, boas práticas identificadas, SA’s e NA’s emiti-
das, com suas respectivas manifestações, resultado da Reunião de Busca de Soluções, 
recomendações e benefícios esperados, e prazo para manifestação pela unidade exa-
minada(prazo padrão de 10 dias úteis).

• Reunião de Busca de Soluções
Logo após o encaminhamento do Relatório Preliminar, a equipe de auditoria se 

reunirá com os responsáveis pela unidade auditada para informar e discutir sobre os 
achados que indicarem a existência de impropriedades/irregularidades, com a fina-
lidade de assegurar a oportunidade de apresentação de esclarecimentos, avaliações 
ou informações adicionais que contribuam para o entendimento dos fatos ou para a 
construção de soluções. A reunião deverá ser documentada por meio de Ata (Anexo V).
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3 – Resultado

Os resultados esperados dos trabalhos de auditoria serão registrados nos se-
guintes documentos: 

a. Relatório de Auditoria;
b. Nota de Auditoria;
c. Relatório das atividades da Auditoria Interna - RAINT;
d. Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna - PGMQ;
e. Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios Financeiros e Não Fi-

nanceiros da Atividade de Auditoria Interna.

3.1 - Relatório de Auditoria
O relatório de auditoria representa a fase final do processo e consiste em uma 

narração ou descrição escrita, ordenada e circunstanciada dos fatos que foram cons-
tatados, com base em evidências concretas, durante o transcurso dos exames de au-
ditoria. Constitui-se em um dos produtos finais dos trabalhos de auditoria (Anexo VI).

O relatório de auditoria é o instrumento técnico pelo qual o auditor comunica 
ou apresenta os resultados dos trabalhos realizados, seus comentários, observações, 
conclusões, opiniões e recomendações, além das providências necessárias que devem 
ser tomadas pela administração. 

Portanto, o relatório de auditoria é a exposição fundamentada de comentários 
de forma conclusiva, em que são descritos os fatos positivos e negativos de maior 
importância identificados durante o curso normal dos trabalhos, apresentando as re-
comendações e os benefícios esperados pela execução do trabalho. O relatório deve 
conter a seguinte estrutura: 

I. Resumo (qual foi o trabalho realizado, porque o trabalho foi realizado, quais 
as conclusões alcançadas e quais as recomendações que deverão ser adota-
das);  

II. Lista de siglas e abreviaturas;
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III. Sumário
IV. Introdução 
V. Resultados dos Exames (Constatação e ou Informação);
VI. Recomendações e Plano de Ação;
VII. Considerações finais. 

O auditado receberá na data de entrega do relatório final, um Plano de Ação 
que deverá ser preenchido e devolvido a Auditoria Interna para o monitoramento das 
recomendações do relatório (Anexo VII).

Outrossim, ao final dos trabalhos, será enviado à unidade auditada, um ques-
tionário de avaliação dos auditores, com vistas a que os auditados possam conhecer e 
opinar sobre o trabalho desenvolvido (Anexo VIII).

3.2 Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT
O RAINT é o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, que deverá con-

ter a descrição das ações de auditoria interna realizadas pela entidade no exercício 
anterior; evidenciará as constatações e as recomendações mais significativas da uni-
dade de Auditoria Interna, independente de terem sido atendidas, bem como formu-
lará justificativas quanto a desvios relevantes em relação à programação anual dos 
trabalhos (PAINT).

 A elaboração do RAINT seguirá normatização do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal, e conterá, no mínimo:

I - quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna, con-
forme o PAINT, realizados, não concluídos e não realizados;

II - quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna rea-
lizados sem previsão no PAINT;

III - quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e imple-
mentadas no exercício, bem como as finalizadas pela assunção de riscos pela gestão, 
as vincendas, e as não implementadas com prazo expirado na data de elaboração do 
RAINT;

IV - descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente 
nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das au-
ditorias;

V - quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com indicação do 
quantitativo de auditores capacitados, carga horária e temas;

VI - análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de gover-
nança, de gerenciamento de risco e de controles internos do órgão ou da entidade, 
com base nos trabalhos realizados;
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VII - quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decor-
rentes da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício por classe de 
benefício; e,

VIII - análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da 
Qualidade - PGMQ.

No prazo de 90 dias após o término da vigência do PAINT, o RAINT deve ser 
publicado na página da AUD, em local de fácil acesso pelos órgãos e cidadãos inte-
ressados, assegurada a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos 
termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

3.3 Programa de Gestão e Melhoria de Qualidade - PGMQ 
A Auditoria Interna deve instituir e manter um Programa de Gestão e Melhoria 

da Qualidade (PGMQ) que contemple toda a atividade de auditoria interna governa-
mental, desde o seu gerenciamento até o monitoramento das recomendações emiti-
das. 

O PGMQ deverá prever avaliações internas e externas, orientadas para a avalia-
ção da qualidade e a identificação de oportunidades de melhoria. A execução das ações 
previstas no PGMQ, serão entregues ao COUN e à CGU junto com o RAINT.

As avaliações internas serão feitas pelas Unidades Auditadas e pelo Conselho 
Universitário, com alternativa para sugestões de melhorias, reclamações e elogios.

Para as Unidades Auditadas será solicitado o preenchimento de formulário de 
avaliação, a ser enviado junto com o Relatório de Auditoria (Final), com prazo de 10 dias 
para devolutiva. (Anexo VIII)

A avaliação pelo COUN ocorrerá anualmente, antes da elaboração do PAINT. 
(Anexo IX)

3.4 Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios Financeiros e Não Financei-
ros da Atividade de Auditoria Interna: 

As UAIG devem adotar sistemática de quantificação e registro dos resultados e 
benefícios da sua atuação, adotando princípios e metodologia compatíveis com regu-
lamentação pelo órgão central do Sistema de Controle Interno - SCI de modo a permitir 
consolidação.

A AUD registrará e, quando cabível, quantificará os resultados e benefícios de 
seus trabalhos. O registro será feito por meio de planilha que definirá a classificação 
do benefício com relação a sua dimensão e repercussão e, em seguida, revelará se tra-
tar de benefício financeiro e ou não financeiro. Cabe ressaltar que uma recomendação 
pode trazer vários benefícios. No quadro abaixo constam exemplos de benefícios não 
financeiros e financeiros:
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Benefícios Não Financeiros

Conscientização e sensibilização

Regularização de passivos administrativos

Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos programas/processos

Aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos

Mudanças normativas

Aperfeiçoamento da transparência

Promoção do desenvolvimento sustentável

Aperfeiçoamento do controle social

Melhores serviços prestados à população

Apurações administrativas ou correicionais

Benefícios Financeiros

Recuperação de valores pagos indevidamente

Suspensão de pagamento não continuado indevido

Suspensão de pagamento continuado indevido

Redução nos valores licitados/contratados

Cancelamento de Licitação/Contrato com objeto desnecessário, inconsistente ou inadequado tecnica-
mente

Aplicação de multa legal ou contratual a partir de recomendação

Aumento da arrecadação de receita, fruto da implementação de recomendação

Eliminação de desperdícios ou redução de custos administrativos

4 - Monitoramento

A AUD mantém ferramenta de acompanhamento das recomendações emitidas 
às unidades, por meio de Planilha de Monitoramento. Esse processo de supervisão as-
segurará que as ações saneadoras de gestão foram efetivamente implementadas ou 
que os gestores superiores aceitaram o risco de não adotar qualquer medida.  
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O monitoramento tem por finalidade básica desenvolver metodologias, corri-
gir desvios e garantir os objetivos previstos, constituindo-se em processo usado para 
orientação, desenvolvimento das equipes e aprimoramento dos trabalhos. 

O monitoramento deve contribuir para o alcance dos objetivos dos trabalhos da 
AUD. O papel do monitoramento dos trabalhos é identificar e localizar as falhas ou dis-
torções existentes no planejamento, na execução e na comunicação dos resultados, com 
vistas a indicar as correções a serem feitas, no sentido de se alcançarem os objetivos. 

4.1 - Finalidades do monitoramento: 
Verificar se estão sendo tomadas providências para sanar as irregularidades 

apontadas; 
Acompanhar a evolução das Unidades Auditadas; 
Analisar se as auditorias realizadas obtiveram os resultados esperados; 
Auxiliar os gestores das unidades a verificar se as ações adotadas contribuíram 

para o alcance dos resultados desejados. 

4.2 – Procedimentos do monitoramento: 
I. Elaboração e atualização da planilha de acompanhamento das recomendações 

da AUD após a emissão do Relatório de Auditoria; 
II. Solicitação semestral de informação referente ao andamento das recomen-

dações e providências adotadas pela unidade auditada;  
III. Acompanhamento das recomendações emitidas pela Controladoria-Geral da 

União - CGU e verificação das providências adotadas pela UFMS; 
IV. Acompanhamento das determinações emitidas pelo Tribunal de Contas da 

União - TCU e verificação das providências adotadas pela UFMS; 
V. Realização de reunião anual com o responsável pela unidade auditada para 

tratar de assuntos relacionados ao cumprimento das recomendações. Esta reunião 
será realizada ao final do exercício para verificar as recomendações não atendidas, ou 
em caso de troca de gestor.

APOIO TÉCNICO
A Auditoria Interna Governamental prestará apoio técnico e de consultoria, 

dentro de suas atribuições aos Comitês de Governança Institucionais, com a partici-
pação de um de seus integrantes, nas reuniões dos Comitês/Comissões, realizando os 
esclarecimentos necessários, sempre que necessário.

Outrossim, a AUD atuará no assessoramento aos gestores na construção de 
normativos que tratem de forma direta, ou indireta, sobre controles internos e no to-
cante a dúvidas e procedimentos junto aos órgãos de controle, ou ainda, dúvidas sobre 
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controles internos.
Para as consultorias e análises solicitadas será emitido Parecer, conforme ane-

xo X.

FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES
O fluxograma das atividades da Auditoria Interna Governamental da UFMS está 

disponível para consulta no site da unidade: https://auditoriainterna.ufms.br/.
Outrossim, o mapeamento de riscos das atividades da AUD é reavaliado anual-

mente.
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ANEXOS

ANEXO I – OFÍCIO INTERNO nº xx/20xx - AUD/COUN/UFMS

 

Campo Grande, xx de xxx de 20xx.

Ao Dirigente da unidade auditada
Da Auditoria Interna Governamental - AUD

 

Assunto: Comunicação de início de trabalhos de auditoria e apresentação da equipe.

Senhor(a),

Conforme previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna da UFMS, refe-
rente ao exercício 20xx, aprovado pela Resolução nº XX/20xx, Coun, informamos que daremos 
início aos trabalhos de auditoria, com o objetivo de realizar (os trabalhos) as ações constantes 
no Plano de Trabalho nº X.

A equipe de auditoria será composta pelos servidores XXXXX e XXXX, sob a coordena-
ção do primeiro e supervisão do Auditor-Chefe.

Os trabalhos de campo ocorrerão no período de xx/xx/202x a xx/xx/202x e, para o 
bom desenvolvimento destes, solicitamos a adoção das seguintes providências:

a) agendamento de reunião preliminar com a equipe de auditoria;
b) designação de um servidor para fazer a interlocução entre a equipe de auditoria e 

essa unidade, durante a realização dos trabalhos de auditoria; e,
c) acesso a documentos e aos sistemas disponíveis, quando solicitado.

A equipe de auditoria estará disponível para prestar os esclarecimentos necessários 
relativos à condução dos trabalhos, sendo estabelecido como canal preferencial de comunica-
ção, o e-mail: auditoriainterna@ufms.br.

Atenciosamente, 

NOME
Auditor-Chefe

AUD/COUN
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ANEXO II - Modelo do Plano de Trabalho de Auditoria

PLANO DE TRABALHO

1. OBJETO E ESCOPO DA AUDITORIA:

(Definir o objeto e o escopo, mesmo que preliminarmente)

2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA:

(Demonstrar os objetivos gerais ou específicos da auditoria e por que o trabalho está sendo 
realizado)

 

3. ETAPAS DA AUDITORIA

(ENUMERAR AS ETAPAS/ FASES DO TRABALHO (SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES, 
ACESSO A DOCUMENTOS E SISTEMAS, REUNIÕES, ETC)

1. Envio de ofício de comunicação de início dos trabalhos e apresentação da equipe;
2. Reunião de apresentação da equipe;
3. Fases do trabalho
4. Elaboração de Relatório Preliminar contendo os achados;
5. Reunião com a Prévia do Relatório com a unidade auditada para apresentar os resulta-

dos dos trabalhos (Reunião de Busca de Soluções);
6. Análise de justificativas, se houver, com alteração do Relatório Preliminar;
7. Encaminhamentos do Relatório Final em Despacho, solicitando Plano de Ação e infor-

mando sobre a publicação;
8. Publicação do relatório na página da Auditoria Interna;
9. Monitoramento das recomendações; e
10. Contabilização de benefícios.

 

4. INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES

Equipe:

Período dos trabalhos de campo e elaboração do Relatório de Auditoria:

(Definir os meses de início e fim do período de planejamento, execução, elaboração e en-
trega dos trabalhos)

Locais de Pesquisas:

(SISTEMAS, UNIDADES OU ÓRGÃOS CONSULTADOS)
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Classificação da Auditoria:

Auditoria de Conformidade

Auditoria Operacional

Auditoria Especial

Técnicas Utilizadas:

(Exame de registros, exame documental, indagação escrita, entrevistas, confirmação exter-
na, visita in loco/inspeção física, questionários, cálculos, etc.)

Limitações (Riscos dos Trabalhos de Auditoria):

( EX: Morosidade nas respostas dos órgãos e pedidos de informação; assunto nunca audita-
do; desconhecimento inicial sobre o assunto; etc)

Resultados Esperados

(Benefícios esperados a serem contabilizados)

 

 5. MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Preencher, caso necessário, a Matriz abaixo para facilitar as avaliações.

Matriz de Planejamento
Problema 
(faculta-
tivo) ou 

Risco

Questões de 
auditoria

Informações 
requeridas

Fontes de 
informação

Procedimentos 
de auditoria

Limita-
ções 

Membro 
da equipe 
responsá-
vel pela 
execução

O que a análise 
vai permitir 
dizer - Possí-
veis achados 
(facultativo)

 

6. DECLARAÇÃO/APROVAÇÕES

I – Coordenador do Programa/Plano de Trabalho de Auditoria

Na qualidade de Coordenador do trabalho de auditoria objeto deste Programa, declaro 
ser o responsável pelas informações prestadas acima e atesto que o presente Plano de 
Trabalho será cumprido em sua integralidade, ou se necessário, será readequado.

     

II – Auditor-Chefe

Aprovo o presente Plano de Trabalho de Auditoria, conforme o declarado pelo Coorde-
nador.

(Assinatura Eletrônica)
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ANEXO III - Modelo de Solicitação de Auditoria 

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA
Campo Grande - MS

Número: xx /20xx XX/XX/20XX

 
 

Unidade: Auditoria Interna Governamental – AUD/COUN

Destinatário: Unidade auditada

 

Senhor Chefe,

 

Com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria que estão sendo realizados nessa 
Unidade, conforme previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna da UFMS, refe-
rente ao exercício 20xx, solicitamos ...

 

Prazo para Atendimento: xx/xx/202x.

 

NOME,
Auditor 

AUD/COUN
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ANEXO IV - Modelo de Nota de Auditoria

NOTA DE AUDITORIA Nº xx /20xx

Da: Auditoria Interna Governamental Data: xx/xx/202x

Para: Local: Campo Grande – MS

Assunto:

Senhor(a),
 
Considerando as competências inerentes a esta Auditoria Interna Governamental, es-

tipuladas pelo Conselho Diretor, por meio do artigo 6º da Resolução nº 43, de 08 de outubro 
de 2012, e, ainda xxxxxxxxxxx, cumpre-nos informar que,

 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 
Alertamos que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 
Atenciosamente,
 

NOME
Auditor 

AUD/COUN

NOME
Auditora-Chefe 

AUD/COUN
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ANEXO V - Modelo de Ata

ATA DA XX REUNIÃO DA AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL DE 2021

Aos tantos dias do mês de xxxx do ano de dois mil e vinte um, às xxxx horas e xxx minutos, 
no(a),  ....(local)....,  sob  coordenação de Andréia Costa Maldonado, Auditora-Chefe,  reuni-
ram-se,  xxxx (identificação dos participantes), (cargo/função). A coordenadora declarou aberta 
a reunião: 1. Assunto: Procedeu-se à ............................................................................................
..................................................... 2. Deliberações: ......................................................................
................................................ 3. Estiveram presentes à reunião .................... e ..........................
......., como convidados do Senhor xxxxxx, para esclarecer sobre .................................., a Coor-
denadora encerrou  a  reunião  às  xxxxxx  horas  e  xxxxxx  minutos,  e,  para  constar,  eu .......
........................, na qualidade de Secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, 
será assinada pela Coordenadora e pelos participantes presentes.

Campo Grande, xx de xxxxx de 202x.
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ANEXO VI - Modelo de Relatório de Auditoria

(Solicitar capa)

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna da UFMS, referente ao 
exercício 20xx, aprovado pela Resolução nº XX/20xx, Coun, procedemos à avaliação da Ação 
3.x - xxx, dada a necessidade de xxxxxxx assessorar a Administração Superior no exercício da 
supervisão e controle das atividades de governança e gestão públicas. 

O tema possui relação com as atribuições da unidade de Auditoria Interna estabelecidas no 
art. 1º e inciso I do art. 10, da Resolução COUN nº 71, de 02 de dezembro de 2020, que aprova 
o Regulamento da Auditoria Interna, e no art. 18 do Decreto nº 9.203/2017, do qual destaca-
mos a realização de trabalhos e avaliação e consultoria para melhorar a eficácia da governan-
ça, por meio da promoção de xxxxxx. 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Ser-
viço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de análise documental, exa-
me de registros, indagação escrita e oral, inspeção física, xxx.

Não houve restrição aos trabalhos de auditoria.

2. OBJETIVO E ESCOPO DOS TRABALHOS

Busca-se, por meio do presente trabalho, identificar mecanismos que possam ser utilizados 
pela Administração no sentido de xxx. 

Assim, o trabalho foi desenvolvido de acordo com os critérios da oportunidade, materialidade 
e relevância, xxxxxx. Foram avaliados xxx processos desta IFES, perfazendo o quantitativo de 
xxx. 

3. RESULTADO DOS TRABALHOS

Os itens a seguir estão divididos em “Informação”, quando se referir a avaliações de caráter 
informativo e opinativo, e “Constatação“, quando houver a necessidade de alertar a Adminis-
tração sobre falhas ou fragilidades de controle, ou passíveis de infringência a normas legais e 
riscos financeiros e operacionais.
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3.1 ASSUNTO: 

3.1.1 INFORMAÇÃO: 

3.1.2 CONSTATAÇÃO: 

Manifestação da Unidade Auditada
Análise da Auditoria Interna
Recomendação

4. RECOMENDAÇÕES E BENEFÍCIOS ESPERADOS

A Auditoria Interna vem atuando preventivamente com o intuito de manter o acompanha-
mento contínuo e sistemático dos principais atos praticados pelos gestores da UFMS, visando 
agregar valor à gestão, prevenir desvios ou evitar a má aplicação de recursos públicos, de 
modo a permitir ao gestor a possibilidade de mitigar os riscos identificados.

Por todo o exposto, recomenda-se:

1. xxx.

Assim, os benefícios não-financeiros esperados são:

•	

Já os benefícios financeiros esperados, são potenciais e decorrerão de:

•	

Ressalta-se que este relatório não tem a intenção de esgotar as possibilidades de riscos passí-
veis de serem observados, mas sim de servir como orientação para as boas práticas da Admi-
nistração Pública.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, procurou-se abordar os principais pontos referentes ao XXXXXXXXX, 

Em face dos exames realizados foi possível assessorar as unidades da Administração Central 
no (tema auditado). Com a finalidade de mitigar os riscos constatados, propõe-se a adoção das 
recomendações propostas.
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Por fim, lembramos que este relatório não tem a intenção de esgotar as possibilidades de ris-
cos passíveis de serem observados, mas sim de servir como orientação para as boas práticas 
da Administração Pública e agregar valor aos trabalhos executados na UFMS, sem interferir na 
autonomia e independência da gestão, caso queira estabelecer outros métodos que entender 
mais eficazes ou aplicáveis.

Em atendimento ao art. 4°, inciso XVI e parágrafo único do art. 25 ambos da Resolução COUN 
nº 71, de 02 de dezembro de 2020, encaminhe-se ao (unidade auditada) para conhecimento e 
providências, e ao Conselho Universitário, para conhecimento.

Conforme estabelecem os artigos 14 e 15 da Instrução Normativa - CGU nº 9, de 9 de outubro 
de 2018, os relatórios de auditoria serão publicados no site da UFMS, e os resultados poderão 
ser requisitados a qualquer momento pela Controladoria-Geral da União, órgão responsável 
pela supervisão técnica das auditorias internas do Poder Executivo Federal.

É o relatório.

Campo Grande, xx de xxx de 20xx.

Nome                                                   Nome
Auditor                                                Auditor

Nome

Auditor-Chefe
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ANEXO VIII - Modelo de questionário para unidades auditadas

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS 
TRABALHOS REALIZADOS PELA AUDITORIA INTERNA 

GOVERNAMENTAL DA UFMS

Em observância ao Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna 
Governamental da UFMS, encaminhamos o presente formulário para conhecer a sua opinião 
sobre a condução e resultados dos trabalhos de Auditoria. Após preenchimento, o formulário 
deverá ser remetido à AUD/COUN, em caráter restrito, para o e-mail: auditoriainterna@ufms.
br. O objetivo desta Avaliação é aprimorar os trabalhos da Auditoria Interna com as sugestões 
dos auditados.

Unidade Auditada:
Relatório de Auditoria/ Assunto:
Itens Avaliados SIM NÃO

1. A equipe de auditoria teve postura profissional (urbanidade) em seu 
relacionamento com os servidores das áreas auditadas?

2. Na reunião de apresentação, a equipe de auditoria expôs claramente 
aos participantes os objetivos do trabalho, com informações sobre o 
início da execução dos trabalhos?

3. A equipe de auditoria foi flexível na realização de suas atividades?
4. Os achados apresentados pela equipe de auditoria são úteis para a 

melhoria dos controles da unidade auditada?
5. As constatações e recomendações foram claras e objetivas?
6. A equipe de auditoria discutiu os achados indicados no Relatório Preli-

minar na reunião de busca de soluções?
Em linhas gerais, qual nota de avaliação pode ser atribuída ao trabalho desta auditoria? 
(Nota de 0 a 10).

Comentários, sugestões, críticas ou elogios que julgar necessários. Sua opinião é importan-
te e contribuirá para melhorar a qualidade dos trabalhos conduzidos pela AUD/COUN.

Avaliador: Nome e assinatura eletrônica

Data da Avaliação:
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ANEXO IX - Modelo de questionário para o COUN

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS 
TRABALHOS DA AUDITORIA

Com o objetivo de aprimorar a qualidade dos trabalhos da AUD/COUN, gos-
taríamos de conhecer a opinião desse Conselho, sobre a forma de condução e os 
resultados alcançados pelos trabalhos da Auditoria Interna Governamental.

Itens Avaliados SIM NÃO

1- Os trabalhos da Auditoria Interna contribuem para a melhoria da 
avaliação e revisão dos Processos e dos Controles Internos da 
UFMS?

2-  A equipe de Auditoria Interna demonstrou competência para 
conduzir os trabalhos com postura, perfil e profissionalismo ade-
quados no ano de 202x?

3- Cite alguns aspectos ou pontos que poderiam ser aprimorados ou focados nos traba-
lhos de auditoria, do próximo ano.

4- Por favor, utilize as linhas abaixo para fazer comentários, críticas ou elogios que jul-
gue necessários, bem como sugestões para trabalhos a serem incluídos no PAINT. Sua 
opinião é importante e contribuirá para melhorar a qualidade dos trabalhos conduzidos 
pela AUD/COUN.
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ANEXO X – PARECER

PARECER nº x x /202x
Referência: Processo nº 
Interessado: 
Assunto: 

Senhor(a) xx:

Introdução 
Desenvolvimento
Posicionamento.

É o Parecer.

Local e data.

Nome
Cargo AUD/COUN
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