
 

 

 

 

Versão 2 - 2022 



 

 

 | Manual de Procedimentos da Auditoria-Geral da UFMG  1 

 

SUMÁRIO 

 
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 4 

2. PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) ............................................. 4 

2.1 Requisitos mínimos ................................................................................................................. 4 

2.2 Modelo de Gestão de Riscos do Ministério do Planejamento ................................................. 5 

2.3 Definição dos trabalhos de auditoria ....................................................................................... 5 

2.4 Matriz de Riscos ...................................................................................................................... 6 

2.4.1 Eixo X – Impacto ............................................................................................................ 7 

2.4.2 Eixo Y – Probabilidade ................................................................................................... 7 

2.4.3 Cálculo Impacto x Probabilidade .................................................................................... 7 

2.5 Fluxo do PAINT ...................................................................................................................... 8 

3. PROCESSO DE AUDITORIA ........................................................................................ 8 

3.1 Formalização do Trabalho de Auditoria .................................................................................. 9 

3.1.1 Criar processo de trabalho no SEI ................................................................................... 9 

3.1.2 Emissão da Ordem de Serviço......................................................................................... 9 

3.1.3 Reunião de Abertura com a equipe designada .............................................................. 10 

3.1.4 Reunião de Abertura com a unidade auditada ............................................................... 10 

3.2 Planejamento dos Trabalhos de Auditoria ............................................................................. 11 

3.2.1 Análise Preliminar do Objeto ........................................................................................ 11 

3.2.2 Elaboração do Programa de Auditoria .......................................................................... 12 

3.3 Execução ............................................................................................................................... 13 

3.3.1 Solicitação de Auditoria (SA) e Visita in loco .............................................................. 14 

3.3.2 Achados de Auditoria .................................................................................................... 15 

3.3.3 Aplicação do Questionário de Avaliação de Governança, Riscos e Controles Internos 16 

3.4 Comunicação dos Resultados ................................................................................................ 17 

3.4.1 Relatório Preliminar ...................................................................................................... 17 

3.4.2 Reunião “Busca Conjunta de Soluções” ....................................................................... 18 

3.4.3 Relatório Final de Auditoria .......................................................................................... 19 

3.4.4 Plano de Ação................................................................................................................ 21 

3.4.5 Pesquisa de Avaliação da Auditoria .............................................................................. 21 

3.5 Atividades Posteriores ao Relatório ...................................................................................... 21 

3.5.1 Lançamento das recomendações e Contabilização de Benefícios no e-Aud ................. 22 

3.5.2 Resultado da Pesquisa de Avaliação da Auditoria ........................................................ 22 

3.5.3 Publicação do Relatório de Auditoria ........................................................................... 22 



 

 

 | Manual de Procedimentos da Auditoria-Geral da UFMG  2 

 

3.5.4 Organização dos Papéis de Trabalho ............................................................................. 23 

3.6 Relatório Técnico e Nota Técnica ......................................................................................... 24 

3.7 Monitoramento ...................................................................................................................... 24 

3.7.1 Análise do Relatório de Auditoria, Plano de Ação respondido e o Sistema e-Aud....... 26 

3.7.2 Realização de procedimentos para verificar a implementação das recomendações ...... 27 

3.7.3 Passo a passo para realização do Monitoramento e Contabilização de Benefícios ....... 27 

3.7.4 Contabilização dos Benefícios ...................................................................................... 29 

3.7.5 Finalização do Monitoramento ...................................................................................... 31 

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS .......................................................................................... 32 

5. RELATÓRIO DE GESTÃO .......................................................................................... 32 

6. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) 32 

6.1 Fluxo do RAINT ................................................................................................................... 33 

7. CONSULTORIA ............................................................................................................. 33 

7.1 Tipos de Consultoria ............................................................................................................. 34 

7.2 Inclusão dos serviços de consultoria no Plano Anual de Auditoria ...................................... 34 

7.3 Etapas da Consultoria ............................................................................................................ 35 

8. ASPECTOS FORMAIS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA ................................ 36 

8.1 Configuração da página ......................................................................................................... 36 

8.2 Configuração de Gráfico ....................................................................................................... 37 

8.3 Regras para Cobrança em caso de não cumprimento dos prazos pela Unidade Auditada .... 38 

9. PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE (PGMQ) ............... 38 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 40 

 

 

 

 

  



 

 

 | Manual de Procedimentos da Auditoria-Geral da UFMG  3 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ABR   Auditoria Baseada em Riscos 

CGU   Controladoria-Geral da União 

DCF   Departamento de Contabilidade e Finanças  

IIA   Instituto de Auditores Internos 

MOT   Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal 

OS   Ordem de Serviço 

PAINT  Plano Anual de Auditoria Interna 

PDI   Plano de Desenvolvimento Institucional 

RAINT  Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 

Roteiro  Roteiro de Avaliação da Maturidade de Gestão de Riscos do TCU 

SA   Solicitação de Auditoria 

SEI   Sistema Eletrônico de Informações 

SIAFI   Sistema Integrado de Administração Financeira 

TCU   Tribunal de Contas da União 

UAIG   Unidade de Auditoria Interna Governamental 

UFMG  Universidade Federal de Minas Gerais 

  



 

 

 | Manual de Procedimentos da Auditoria-Geral da UFMG  4 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este Manual tem por objetivo a orientação acerca das rotinas e dos procedimentos 

necessários para o desenvolvimento das atividades de auditoria a serem executadas pela 

Auditoria-Geral da UFMG e deve ser utilizado como fonte de consulta e guia prático para o 

exercício de suas atividades. Ele foi elaborado com base no Manual de Orientações Técnicas 

da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e na Metodologia de Gerenciamento de 

Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão do, até então, Ministério do Planejamento.  

2. PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT)      

O Plano Anual de Auditoria Interna é elaborado pela Auditoria-Geral da UFMG de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pela CGU e tem como principal objetivo definir os 

trabalhos prioritários a serem realizados durante o ano. 

De acordo com a Instrução Normativa CGU nº 5 de 27 de agosto de 2021, na elaboração 

do Plano, devem ser considerados: (i) o planejamento estratégico e as expectativas da alta 

administração da unidade auditada; (ii) os riscos significativos a que a unidade auditada está 

exposta e os seus processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos; 

(iii) a complexidade do negócio, a estrutura e outros fatores da unidade auditada; e (iv)  a 

estrutura de recursos humanos, logísticos e financeiros disponíveis na UAIG.  

Além disso, o PAINT deve ser estabelecido a partir de uma metodologia baseada em 

riscos. Segundo a ISSAI 100, em uma Auditoria Baseada em Riscos (ABR) o objetivo do 

auditor é reduzir a um nível aceitável o risco de produzir um relatório inadequado. Ou seja, 

fornece-se um nível de asseguração que corresponde às expectativas dos usuários, em todos os 

aspectos relevantes.     

As atividades previstas no PAINT são passíveis de revisão quando necessária em 

resposta a mudança nos negócios, nos riscos, nas operações, nos programas, nos sistemas e nos 

controles da Universidade. Caso as referidas mudanças impactem significativamente o PAINT 

aprovado, elas devem ser apreciadas pelo conselho de administração ou instância equivalente 

ou, na ausência desses, pelo dirigente máximo do respectivo órgão ou entidade. Tais mudanças 

deverão ser comunicadas à unidade de supervisão técnica em até 30 dias após sua aprovação. 

2.1 Requisitos mínimos 

Conforme estabelecido pela IN CGU nº 05/2021, o PAINT deve conter no mínimo: 

I - relação dos serviços de auditoria a serem realizados pela UAIG, com informações sobre: 

• tipo de serviço (avaliação, consultoria ou apuração); 

• objeto; 

• objetivo; 
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• datas previstas de início e conclusão;  

• carga horária prevista; e 

• origem da demanda (obrigação normativa; seleção baseada em riscos; solicitação da 

alta administração; solicitação de órgãos de controle interno ou externo; e, outras 

situações, com as devidas justificativas para a sua seleção); 

II - previsão de alocação da força de trabalho, nas seguintes categorias:  

• serviços de auditoria; 

• capacitação (mínimo de 40 horas anuais para cada auditor, incluindo o titular da 

unidade);  

• monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não 

implementadas;  

• gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental;  

• levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo; 

• gestão interna; e  

• demandas extraordinárias recebidas pela UAIG durante a realização do PAINT. 

2.2 Modelo de Gestão de Riscos do Ministério do Planejamento 

O Modelo de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão do antigo 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão é uma metodologia que une diversos 

instrumentos a fim de assegurar que a organização alcance seus objetivos estratégicos.  

Esse Modelo tem como ponto de partida a classificação dos processos de uma unidade 

com o objetivo de estabelecer processos prioritários e prazos para o tratamento de possíveis 

inconsistências, fragilidades ou falhas.  

A Auditoria-Geral da UFMG utiliza as diretrizes desse Modelo para a construção da 

Matriz de Riscos, a qual permite selecionar de forma ordenada e sistemática quais temas serão 

trabalhados no exercício seguinte. Além disso, o Modelo também pode ser aplicado na escolha 

de quais Unidades serão objeto de trabalhos de Auditoria. 

2.3 Definição dos trabalhos de auditoria 

Para a definição dos trabalhos de auditoria com base na avaliação de riscos, é necessário 

que todo o universo auditável seja identificado e as expectativas da alta administração e demais 

partes interessadas sejam consideradas. A análise de riscos realizada pela Unidade Auditada 

por meio do seu processo de gerenciamento de riscos também deve ser levada em consideração. 

Com base nessas informações, a Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) deverá 

elaborar seu PAINT priorizando assuntos organizacionais de maior risco. 

De acordo com o Roteiro de Avaliação da Maturidade de Gestão de Riscos do TCU 
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(Roteiro)1, com o objetivo de produzir a lista de atividades auditáveis, é preciso trabalhar com 

um processo sistemático e estruturado. No caso de situações não claramente estruturadas, o 

Roteiro recomenda utilizar processos de identificação mais genéricos. 

A UFMG não possui um gerenciamento de riscos formalizado, não tendo, portanto, seus 

riscos mapeados. Segundo o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal (MOT)2, se a instituição auditada não possuir um 

processo de gerenciamento de riscos implementado, a UAIG poderá selecionar os trabalhos de 

auditoria a partir da identificação e da avaliação de riscos realizada por ela própria.  

Com o objetivo de manter um diálogo entre os trabalhos da Auditoria e os assuntos que 

estão no radar da Administração Central, os temas utilizados no PAINT são extraídos do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente no momento da sua elaboração. 

De acordo com o Roteiro do TCU, essa abordagem, conhecida como top-down, permite 

identificar os riscos, indo do mais geral para o mais específico. Primeiro, identificam-se riscos 

em um nível geral ou superior, como ponto de partida para estabelecer prioridades para, em um 

segundo momento, identificarem-se e analisarem-se riscos em nível específico e/ou mais 

detalhado. 

2.4 Matriz de Riscos      

A Matriz de Riscos, ou Matriz de Probabilidade e Impacto, é uma ferramenta utilizada 

para a análise do risco, a qual demonstra visualmente os riscos que devem receber mais atenção. 

Ou seja, ela indica como o nível de risco deve ser determinado. Nesse sentido, a Matriz permite 

que os gestores mensurem, avaliem e ordenem os eventos de riscos que podem afetar o alcance 

e os objetivos do processo da unidade. 

Na Matriz, um risco é avaliado com base em dois critérios: sua probabilidade de 

acontecer e o impacto que trará para a instituição. Impacto ou consequência, de acordo com o 

Instituto de Auditores Internos (IIA), é uma medida do efeito organizacional projetado caso o 

risco se materialize. Já Probabilidade, de acordo com a ISO 31000, é a chance de algo acontecer.  

Segundo o Ministério do Planejamento, normalmente, a probabilidade se relaciona à 

causa e as consequências, ao impacto caso o evento se materialize. As causas descrevem as 

condições que dão origem à possibilidade de um evento ocorrer. As consequências, por sua vez, 

descrevem os possíveis efeitos/consequências de um evento de risco sobre os objetivos do 

processo.  

 
1 Disponível em: 

<https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A16023355901612E23301D47CE> 
2 Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/lai/auditoria/ciset/manuais-normativos-e-

pop/manual_orient_tecnica_atividade_auditoria_interna_governamental.pdf> 

 



 

 

 | Manual de Procedimentos da Auditoria-Geral da UFMG  7 

 

2.4.1 Eixo X – Impacto         

O valor do eixo “impacto” é obtido pela média da pontuação atribuída a quatro variáveis, 

quais sejam:  

1. Grau de Risco para os Objetivos da Universidade: variável responsável por estabelecer maior 

comunicação entre o órgão de auditoria interna e a Administração Central da Universidade, 

colocando em prática a função da Auditoria-Geral de aumentar e proteger o valor 

organizacional da instituição; 

2. Lapso entre as Auditorias: analisa o tempo decorrido desde o último trabalho de auditoria 

realizado pela Auditoria-Geral da UFMG sobre os temas apresentados, identificando o risco 

associado ao tempo decorrido entre o exercício corrente e o da realização da última auditoria 

em relação aos temas passíveis de serem trabalhados no próximo exercício; 

3. Recomendações da CGU e do TCU: considera o risco associado à emissão de 

recomendações por parte da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas 

da União (TCU). Os apontamentos da CGU podem ser obtidos por meio das bases do 

Sistema e-Aud, enquanto os do TCU estão disponíveis no sistema e-TCU; 

4. Demandas da comunidade interna e externa: inclui as demandas da comunidade da UFMG 

recebidas por meio da sua Ouvidoria. 

2.4.2 Eixo Y – Probabilidade 

O valor da probabilidade é obtido a partir do julgamento realizado pela equipe da 

Auditoria-Geral da UFMG.  

Para a análise desta variável, é levada em consideração a média ou a mediana das notas 

atribuídas para cada um dos temas pré-definidos, a depender da dispersão das notas recebidas. 

Essas notas são coletadas por meio de questionário enviado a todos os integrantes da equipe, 

no qual se obtém uma pontuação relacionada ao grau de percepção do risco sobre cada um dos 

temas.  

2.4.3 Cálculo Impacto x Probabilidade       

De acordo com a Metodologia de Gerenciamento de Integridade do antigo Ministério 

do Planejamento, os níveis de riscos expressam a magnitude de um determinado evento 

calculados por meio da multiplicação do seu impacto e da sua probabilidade de ocorrência. 

Ao final do processo de análise dos riscos, será atribuída, para cada risco identificado, 

uma classificação tanto para o impacto quanto para a probabilidade do evento, cuja combinação 

determinará o nível do risco. Assim, a matriz de riscos permitirá aos gestores mensurar, avaliar 

e ordenar os eventos de riscos que podem afetar o alcance dos objetivos estratégicos da 

Universidade.  

Cada nível de risco é representado por uma área da Matriz, que possui um intervalo de 

resultados em função do cálculo dos pesos atribuídos para cada “impacto” (eixo y – 
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considerando os aspectos de ordem estratégico-operacional e econômico-financeiro) e dos 

pesos atribuídos para a “probabilidade” (eixo x – considerando a frequência 

observada/esperada). A Figura 1 ilustra a Matriz de Riscos atualmente utilizada pela Auditoria-

Geral. 

Figura 1 - Matriz de Riscos e Níveis de Riscos. 

Probabilidade 

Im
p

a
ct

o
 

 Irrelevante Baixa Média Alta Crítica 

Crítico Risco Médio Risco Médio Risco Alto Risco Crítico Risco Crítico 

Alto Risco Baixo Risco Médio Risco Médio Risco Alto Risco Crítico 

Médio Risco Baixo Risco Baixo Risco Médio Risco Médio Risco Alto 

Baixo Risco Irrelevante Risco Baixo Risco Baixo Risco Médio Risco Médio 

Irrelevante Risco Irrelevante 
Risco 

Irrelevante 
Risco Baixo Risco Baixo Risco Médio 

Segundo o Ministério do Planejamento, os eventos situados nos quadrantes da Matriz 

de Riscos definidos como risco alto e risco crítico são indicativos de necessidade de controles 

mais rígidos, enquanto os demais riscos são indicativos de controles mais moderados.  

Apesar disso, é possível que sejam escolhidos temas classificados como Risco Irrelevante 

ou Baixo por se tratar de assuntos sensíveis de acordo com a percepção da equipe de Auditoria.  

2.5 Fluxo do PAINT 

De acordo com a IN CGU nº 05/2021, o PAINT deve percorrer o seguinte caminho: 

• Até o último dia útil do mês de novembro: encaminhar proposta do PAINT à CGU; 

• No máximo 15 dias úteis a contar do recebimento: prazo final para manifestação da 

CGU sobre a proposta de PAINT; 

• Antes do início do exercício a que se refere o PAINT: prazo final para aprovação do 

PAINT pelo conselho de administração ou órgão equivalente ou, na ausência deste, 

pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade3; 

• Último dia útil do mês de fevereiro: prazo final para encaminhamento do PAINT 

aprovado à CGU. 

3. PROCESSO DE AUDITORIA 

O Processo de Auditoria compreende o conjunto de etapas destinado a subsidiar a 

execução dos Procedimentos de Auditoria. Contempla as seguintes etapas: 

• Planejamento dos Trabalhos de Auditoria; 

• Execução da Auditoria; 

 
3 Na UFMG, o PAINT é aprovado pelo Conselho ou ad referendum pela Reitora, antes do envio para CGU 
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• Comunicação dos Resultados;  

• Monitoramento; e 

• Contabilização dos Benefícios Financeiros e não Financeiros. 

3.1 Formalização do Trabalho de Auditoria 

3.1.1 Criar processo de trabalho no SEI 

Todos os processos de trabalho de auditoria são formalizados e tramitados por meio do 

SEI, seguindo os “modelos favoritos” elaborados pela auditoria no respectivo sistema. 

A abertura do processo de trabalho de auditoria no SEI deve observar: 

Iniciar Processo:  

• Tipo de Processo: Gestão e Controle: Auditoria Interna 

• Algumas informações serão preenchidas automáticas a partir da escolha do tipo de 

processo 

• Especificação: OS xx – Assunto – Unidade 

Incluir processo para acompanhamento especial: 

• Grupo: “Auditoria em Andamento”  

• Observação: OS xx – Assunto – Unidade 

Incluir marcador: 

• Marcador: selecionar a cor do responsável pelo trabalho 

• Texto: OS xx – Assunto – Unidade 

Ao realizar a tramitação de processos de auditoria em andamento no SEI, o (a) servidor 

(a) responsável não deverá concluir o processo na unidade, ao encaminhá-los deverá 

selecionar a opção "Manter o Processo Aberto na Unidade Atual".  

3.1.2 Emissão da Ordem de Serviço 

Para a formalização e início do trabalho de auditoria, a chefia da Auditoria-Geral emite 

a Ordem de Serviço (OS) designando a equipe que irá executar o trabalho, bem como seu 

coordenador e o objetivo do trabalho.  

No SEI a Ordem de Serviço é criada com a inclusão do documento “Requerimento”. 

➢ Modelo de Ordem de Serviço: P:\AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos de Documentos ATUAIS\01 

Ordem de Serviço 

 Antes de ser iniciado, o trabalho de auditoria deve ser formalizado internamente por meio de documento expedido 

pelo responsável pela UAIG ou por outro agente a quem essa competência for delegada trazendo a síntese das 

principais diretrizes e informações acerca do trabalho. 
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(Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, 

CGU, 2017, p. 63) 

3.1.3 Reunião de Abertura com a equipe designada 

Essa reunião tem por finalidade a comunicação do novo trabalho, disponibilização de 

informações, orientações diversas, tirar dúvidas da equipe designada e terá a participação do 

coordenador e do supervisor dos trabalhos, além da equipe designada para o trabalho. 

A partir desse momento a equipe designada seguirá as orientações disponíveis no 

documento “Plano de Trabalho de Auditoria”, no qual constam as fases do trabalho de auditoria 

e as respectivas tarefas, desde a fase de planejamento até organização dos papéis de trabalho. 

➢ Plano de Trabalho de Auditoria: P:\AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos de Documentos ATUAIS\06 

Planejamento 

3.1.4 Reunião de Abertura com a unidade auditada 

Após a emissão da OS, o(a) servidor(a) designado(a) deve elaborar ofício para a 

Reitoria, em um processo diferente do processo de auditoria, comunicando da realização do 

Trabalho de Auditoria e os servidores responsáveis. 

Será elaborado no mesmo momento, um ofício à Unidade Auditada, com o objetivo de 

divulgar o Trabalho de Auditoria, apresentar os servidores responsáveis e solicitar o 

agendamento da Reunião de Abertura.  

Nessa reunião serão apresentados o objetivo do trabalho a ser executado e a equipe de 

auditoria designada. Além disso, será solicitada a disponibilidade de espaço físico e 

equipamentos (se necessário) e a indicação da pessoa que é responsável pela interlocução entre 

a Auditoria e a Unidade Auditada.  

Essa reunião tem por finalidade comunicar aos representantes da Unidade Auditada que o trabalho de auditoria 

foi iniciado, bem como apresentar as principais informações acerca da sua execução. 

A reunião deve contar, sempre que possível, com a participação do dirigente máximo da Unidade Auditada, e ser 

conduzida pelo supervisor da auditoria, podendo haver delegação desta atribuição. 

Como pauta mínima para a reunião de abertura, sugere-se: a) comunicação do tipo de auditoria e do objetivo geral 

do trabalho; b) apresentação do cronograma, incluindo prazos previstos para trabalho de campo, relatoria e datas 

prováveis das reuniões com a Unidade Auditada; c) apresentação da equipe de auditoria, inclusive indicando quem 

exercerá o papel de supervisor e de coordenador de equipe; d) identificação de representante da Unidade Auditada 

que possa atuar como interlocutor da equipe de auditoria; e) definição dos recursos e da estrutura necessários para 

os trabalhos de campo, tais como disponibilização de espaço físico e de equipamentos, se for o caso; f) tratativas 

sobre acesso a instalações físicas, documentos e informações, inclusive quando houver dados sigilosos; g) 

exposição da dinâmica da auditoria, se o auditado não tiver familiaridade com esse processo; h) indicação da forma 

de comunicação dos resultados; i) indicação das responsabilidades do auditado; j) exposição, por parte dos 

representantes da Unidade Auditada, caso queiram, de possíveis sugestões para o escopo da auditoria ou de 

quaisquer preocupações ou dúvidas sobre o trabalho. 
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(Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, 

CGU, 2017, p. 89-90)  

Os modelos dos documentos supracitados podem ser encontrados em: 

➢ Modelo de Ofício de Apresentação de Equipe: P:\AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos de 

Documentos ATUAIS\02 Ofício de Apresentação da Equipe 

➢ Modelo de Ofício de Abertura dos Trabalhos a ser encaminhado à Reitoria:  

P:\AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos de Documentos ATUAIS\05 Ofício Início da Auditoria - 

Reitor(a) 

Os Ofícios de abertura dos trabalhos, tanto de apresentação da equipe para unidade 

como o de comunicação do trabalho à Reitora, assim como todos os demais Ofícios, 

despachos, SAs e comunicações diversas, referente ao trabalho de auditoria, deverão ser 

elaborados pelo(a) servidor(a) responsável e enviados pela Secretaria Administrativa que fará 

o devido controle de documentos expedidos e prazos de atendimento, quando for o caso. 

3.2 Planejamento dos Trabalhos de Auditoria 

A fase de Planejamento abrange a determinação dos objetivos da auditoria, data de 

realização, seu alcance, critérios, a metodologia a ser aplicada, prazo e recursos necessários 

para garantir a análise das atividades, processos, sistemas e controles mais importantes.  

Na fase de Planejamento, a equipe de auditoria procede à coleta e análise das 

informações necessárias para conhecer e compreender o objeto de auditoria, bem como definir 

as questões que serão examinadas na fase de execução. 

O prazo para o desenvolvimento do Planejamento é de 20 dias úteis, podendo variar de 

acordo com a complexidade do tema analisado.  

Para cada trabalho de auditoria previsto no Plano de Auditoria Interna, deve ser realizado um planejamento 

específico, o qual deve estabelecer os principais pontos de orientação das análises a serem realizadas, incluindo, 

entre outras, informações acerca dos objetivos do trabalho, do escopo, das técnicas a serem aplicadas, das 

informações requeridas para os exames, do prazo de execução e da alocação dos recursos ao trabalho. 

Para que se realize adequadamente essa etapa, a IN SFC nº 3, de 2017, prevê a necessidade de se considerarem, 

entre outras, as atividades descritas a seguir: a) análise preliminar do objeto da auditoria; b) definição dos objetivos 

e do escopo do trabalho, considerando os principais riscos existentes e a adequação e suficiência dos mecanismos 

de controle estabelecidos; c) elaboração do programa de trabalho.  

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

CGU, 2017, p. 64)  

3.2.1 Análise Preliminar do Objeto 

O servidor designado deve construir a visão geral ou análise preliminar do objeto, que 

consiste no levantamento de um conjunto de informações relevantes sobre o objeto auditado 

para se adquirir o conhecimento necessário à formulação das questões que serão examinadas 

pela auditoria.  
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Deve-se obter conhecimento e compreensão do objeto auditado, de sua natureza, das 

unidades operacionais com as quais se relaciona, do ambiente organizacional em que está 

inserido e dos controles internos existentes (ou a falta deles). Ademais, deve ser realizado 

levantamento dos objetivos e riscos envolvidos nas atividades auditadas. 

A análise preliminar do objeto constitui uma etapa fundamental dos trabalhos de auditoria. É necessária para ajudar 

os auditores internos governamentais a obter uma compreensão suficiente do objeto de auditoria e para que se 

estabeleçam de forma mais clara os objetivos, o escopo do trabalho, os exames a serem realizados e os recursos 

necessários para a realização da auditoria.  

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

CGU, 2017, p. 64 - 4.3.1)  

Nesta fase, deve-se verificar se os checklists existentes sobre os assuntos que estão 

sendo auditados precisam ser atualizados, ou elaborados em caso de inexistência.  

➢ Checklists disponíveis em: P:\AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos de Documentos ATUAIS\07 

Checklist 

3.2.2 Elaboração do Programa de Auditoria 

O Programa de Auditoria constitui-se no objetivo final do planejamento. É um plano de 

ação detalhado que se destina a orientar adequadamente o trabalho do auditor interno. O 

Programa de Auditoria é uma definição ordenada de objetivos, determinação de escopo e roteiro 

de procedimentos detalhados, destinado a orientar a equipe de auditoria e deve estabelecer os 

procedimentos para a identificação, análise, avaliação e registro da informação durante a 

execução do trabalho. 

O Programa de Auditoria é composto pelas seguintes atividades: 

• Cronograma das Atividades;  

• Plano Amostral; 

• Matriz de Planejamento;  

• Matriz de Riscos; 

• Plano de Análise;  

• Recomendações a monitorar na Unidade Auditada (e-Aud); e 

• Recomendações de outras instâncias de controle pendentes de atendimento. 

 

Cabe ressaltar que nesse momento do planejamento, o Plano de Análise será preenchido 

somente quanto a parte dos testes. O restante será preenchido durante a fase de execução com 

a aplicação dos checklists e demais ferramentas e técnicas de auditoria. 

Os Modelos dos documentos supracitados podem ser encontrados em: 

➢ Modelos de documentos para o Planejamento de Auditoria: P:\AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos 

de Documentos ATUAIS\06 Planejamento\Programa de Auditoria 
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O programa de trabalho constitui um importante instrumento de planejamento e pode ser desenvolvido em 

formatos variados. 

No programa de trabalho de avaliação, devem constar: a) as questões de auditoria, que deverão ser respondidas 

por meio das análises, na fase de execução; b) os critérios de auditoria, que constituem referenciais para avaliar se 

a situação a ser avaliada atende ao esperado; c) as técnicas, a natureza e a extensão dos testes necessários para 

identificar, analisar, avaliar e documentar as informações durante a execução do trabalho, de modo a permitir a 

emissão da opinião pela equipe.  

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

CGU, 2017, p. 73)  

O Programa de Auditoria deve ser apresentado ao coordenador e supervisor do trabalho 

no prazo determinado.  

Ao final da etapa de planejamento, o supervisor do trabalho deve reavaliar se as estimativas iniciais de recursos, 

custos e prazo para realização da auditoria estão compatíveis com as atividades a serem realizadas. 

Ainda, deve verificar se a equipe inicialmente designada dispõe da proficiência necessária para a realização do 

trabalho. Caso negativo deve proceder a ajustes, de modo que a equipe executora do trabalho disponha do 

conhecimento, das habilidades e de outras competências necessárias à sua realização. 

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

CGU, 2017, p. 87)  

3.3 Execução      

Os procedimentos de auditoria consistem em um conjunto de métodos e técnicas 

utilizadas pelo (a) servidor(a), previstas no programa de auditoria, para a realização do seu 

trabalho de modo a coletar evidências para embasar suas conclusões. 

Nesta fase, o (a) servidor(a) designado(a) irá aplicar os checklists elaborados ou 

atualizados na fase de Planejamento. O objetivo é conhecer a forma como a Unidade Auditada 

lida com o objeto que está sendo auditado, preenchendo o Plano de Análise com as informações 

necessárias que evidenciam os resultados da aplicação dos testes ou quando for o caso a 

necessidade de envio de Solicitação de Informação (SA). 

Procedimentos de auditoria é um conjunto de exames, previstos no programa de trabalho, com a finalidade de 

obter evidências suficientes, confiáveis, fidedignas, relevantes e úteis, que permitam responder a uma questão de 

auditoria definida na fase de planejamento do trabalho. 

A fase de execução pode ser definida como o principal momento em que serão realizados testes, por meio da ampla 

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

que deverão estar devidamente fundamentados nas evidências, possibilitarão a emissão de opinião por parte da 

UAIG sobre o objeto auditado, atendendo aos objetivos estabelecidos inicialmente para o trabalho de auditoria.  

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

CGU, 2017, p. 74 e 88) 

➢ Modelos de Plano de Análise: P:\AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos de Documentos ATUAIS\06 

Planejamento\Programa de Auditoria 

O prazo para o desenvolvimento da Execução é de 20 dias úteis, podendo variar de 

acordo com a complexidade do tema analisado.  
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Na execução dos trabalhos de auditoria, reforça-se a importância da colaboração em 

equipe. O trabalho em equipe ocasiona grandes benefícios tanto para a Universidade quanto 

para os servidores, tais como redução de custos, melhoria do clima organizacional, aumento de 

produtividade e da qualidade dos trabalhos de auditoria. Desta maneira, deve se criar um 

ambiente de trabalho favorável, contribuindo para que as pessoas melhorem suas habilidades e 

desenvolvam competências para trabalhar eficazmente em um ambiente de equipe.  

Com isso, a chefia da auditoria deve estimular o compartilhamento dos resultados dos 

trabalhos em execução, discutindo os achados e as referidas recomendações entre todos os 

servidores da auditoria, estimulando o trabalho em equipe. O Chefe da Auditoria Interna 

também deve compartilhar os planos da gestão e as questões-chave da organização com a 

equipe da atividade de AI, como o compartilhamento, no que cabe, das informações das 

reuniões de equipe da Reitora e da alta administração, assim como sugestões e solicitações que 

partam da alta administração. 

Em relação ao acesso às informações para a execução dos trabalhos, acrescenta-se, em 

complemento ao art. 11 do Regimento Interno, que, para a execução adequada dos trabalhos, a 

Auditoria-Geral deve ter livre acesso a todas as dependências da Unidade Auditada, assim como 

a seus recursos humanos, a informações, a processos, a bancos de dados e a sistemas, assim 

como a outros meios julgados como necessários. Caso haja negativa de acesso, deve-se registrar 

na comunicação com a própria Unidade Auditada, com o Presidente do Conselho Universitário, 

com o Órgão Federal de Controle Interno e com a sociedade. 

3.3.1 Solicitação de Auditoria (SA) e Visita in loco 

A qualquer momento pode-se solicitar o envio/disponibilização de documentos e 

informações ou o agendamento de entrevistas e visitas in loco que se façam necessárias para 

execução do trabalho de auditoria e fundamentação da opinião do auditor. 

O prazo para resposta do auditado em solicitações de envio de documentos ou 

informações é de 5 dias úteis, podendo variar de acordo com a complexidade das 

informações e documentos solicitados.  

Durante o prazo de resposta do auditado, o(a) servidor(a) designado(a) pode realizar 

outras tarefas como, iniciar a estruturação da Relatório Preliminar, iniciar preenchimento da 

Matriz de Achados, organizar os papéis de trabalho. 

A Solicitação de Auditoria (SA) constitui documento utilizado pela UAIG para solicitar à Unidade Auditada a 

apresentação de documentos, de informações e de esclarecimentos. Pode ser emitido antes, durante e depois do 

desenvolvimento dos trabalhos de campo. 

Ela deve ser enviada ao dirigente máximo da Unidade Auditada ou a outra autoridade competente, cabendo ao 

responsável pela UAIG definir, no âmbito da sua unidade, quem terá competência para assiná-la. 

Todos os documentos, informações e esclarecimentos encaminhados pela Unidade Auditada e que sejam 

relevantes para dar suporte às conclusões e aos resultados do trabalho de auditoria devem compor os papéis de 

trabalho da auditoria.  
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(Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, 

CGU, 2017, p. 91) 

Como regra geral, no assunto da SA, deve constar o seguinte código padronizado: SA 

Nº XXXX(ano corrente)XXX(número da OS)XX(últimos dois dígitos do ano da OS / XX 

(número da solicitação) - AG/UFMG 

No caso de solicitações de auditoria que envolvam mais de uma Unidade, o (a) servidor 

(a) responsável deverá atribuir um número a cada uma delas. Nesse sentido, o código 

padronizado será: SA Nº XXXX(ano corrente)XXX(número da OS)XX(últimos dois dígitos do 

ano da OS X(nº atribuído à unidade)  / XX (número da solicitação) - AG/UFMG 

No SEI a Solicitação de Auditoria é criada com a inclusão do documento “Solicitação”, 

conforme modelo disponível nos “Modelos Favoritos” do SEI. 

3.3.2 Achados de Auditoria 

Como resultado da aplicação dos programas elaborados para as diversas áreas em 

análise, a equipe de auditoria pode encontrar, durante os exames, deficiências suportadas por 

informações disponíveis no órgão auditado, o que pode constituir um achado de auditoria.  

Achado é o resultado da comparação entre um critério preestabelecido pela equipe de auditoria durante a fase de 

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

como objetivo responder às questões de auditoria levantadas na fase de planejamento. Também pode ser chamado 

de constatação ou de observação. 

Nesse sentido, o achado pode indicar conformidade ou não conformidade com o critério, bem como registrar 

oportunidades para melhoria ou boas práticas. As não conformidades encontradas na comparação entre o critério 

e a condição podem envolver impropriedades e irregularidades. 

Os achados de auditoria devem ser revisados e aprovados pelo supervisor dos trabalhos antes de serem 

apresentados à Unidade Auditada. Nesse processo, o supervisor deve se certificar de que estejam devidamente 

suportados por evidências. É recomendável que sejam realizadas reuniões entre a equipe, o coordenador e o 

supervisor do trabalho, de modo a facilitar o nivelamento dos entendimentos.  

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

CGU, 2017, p. 98). 

O formato de apresentação dos achados pela equipe de auditoria será em forma de tabela 

Matriz de Achados, ou em tópicos, em que cada componente é registrado por meio de textos 

sintéticos. Essa apresentação pode ocorrer, a critério da UAIG, durante a execução do trabalho, 

à medida que os achados forem sendo revisados pelo supervisor, ou de forma consolidada, 

quando todos os achados já se encontrarem formulados e revisados. 

➢ Modelos Matriz de Achados: P:\AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos de Documentos ATUAIS\06 

Planejamento\Programa de Auditoria 

De posse dessas informações, a equipe de auditoria deve elaborar uma Solicitação de 

Auditoria (SA) com o objetivo de dar ciência ao gestor Unidade Auditada, no decorrer dos 

exames, das falhas constatadas ou apuradas no desenvolvimento dos trabalhos e de obter a 
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manifestação do auditado sobre os fatos e outras situações que necessitem de esclarecimentos 

formais. 

A SA deve ser elaborada com subdivisões dos assuntos, de acordo com as Questões de 

Auditoria, conforme definidas no Programa de Auditoria. Após a elaboração da SA, ela deve 

ser enviada para a revisão do coordenador e supervisor do trabalho. 

Após revisão e correção, a SA solicitando esclarecimentos quanto aos pontos levantados 

deve ser encaminhada pelo(a) servidor(a) designado(a) à Unidade Auditada por meio do 

Sistema Eletrônico de Informações (SEI) juntamente com a documentação que suporte a 

opinião do(a) servidor(a). 

O prazo para a Manifestação da Unidade Auditada é de 5 dias úteis, podendo variar de 

acordo com a complexidade e extensão da resposta. 

A manifestação da Unidade Auditada é importante para que a equipe avalie se as evidências suportam plenamente 

as conclusões. Constitui também oportunidade para que sejam levantadas e analisadas eventuais falhas de 

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

ou a embasá-lo de forma mais consistente. As discordâncias devem ser analisadas criteriosamente e os eventuais 

erros materiais, corrigidos. 

Se a manifestação implicar a alteração de opinião da equipe, esse fato deve ser discutido com o supervisor. Caso 

haja anuência desse, deve-se proceder à modificação dos achados de auditoria. 

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

CGU, 2017, p. 101)  

 Nos casos em que os achados identificados forem solucionados durante a realização dos 

trabalhos, eles farão parte do relatório preliminar e final como achados de auditoria, contudo na 

própria descrição do achado no relatório e manifestação da auditoria no Apêndice A, será 

descrito que não incorrerão em recomendações, uma vez que as falhas identificadas foram 

solucionadas pela unidade, com o detalhamento da providência adotada, conforme modelo 

disponível SEI. 

3.3.3 Aplicação do Questionário de Avaliação de Governança, Riscos e Controles 

Internos 

O Questionário de Avaliação da Governança e dos Controles Internos tem como 

finalidade identificar informações relevantes sobre o objeto de auditoria e conscientizar os 

gestores sobre a importância da governança, gestão de riscos e controles internos. 

➢ Modelo de Questionário de Avaliação da Governança e dos Controles Internos: 

P:\AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos de Documentos ATUAIS\04 Questionário de Avaliação de 

Governança e Controles Internos 

A sua aplicação será realizada por meio de reunião, a qual deve ser previamente 

agendada com o responsável pela unidade auditada. Além disso, sugere-se que o questionário 

seja enviado previamente à Unidade Auditada por meio do SEI para que sirva de roteiro para a 

conversa.  
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No envio do questionário à unidade auditada, deve-se observar que após a reunião a 

unidade deverá encaminhar o questionário respondido à Auditoria-Geral por meio do SEI. 

A reunião deve ter preferencialmente a participação da equipe do trabalho, incluindo 

auditor, coordenar e/ou supervisor e do diretor da Unidade Auditada, que poderá convidar 

outras pessoas do seu interesse e considerados importantes para o bom andamento do diálogo.  

Na reunião, que tem o formato de entrevista, a equipe de auditoria designada para o 

trabalho deverá fazer as perguntas constantes no questionário com finalidade de esclarecer o 

que se refere cada questão e tirar possíveis dúvidas da unidade auditada. 

Caso seja observada a necessidade de melhorias, assim como boas práticas, as 

informações serão apresentadas em item específico do Relatório de Auditoria, podendo ser 

objeto de sugestões, e não de constatações. 

3.4 Comunicação dos Resultados 

Com a finalização do trabalho de auditoria, a próxima atividade é comunicar os 

resultados obtidos à unidade auditada. Essa comunicação é realizada por meio do Relatório 

Preliminar, contendo os achados de auditoria, que servirá de subsídio para a Reunião “Busca 

Conjunta de Soluções” e posteriormente para emissão do Relatório Final e Plano de Ação.  

Durante a elaboração do relatório preliminar deve-se observar o disposto na Lei Geral 

de Proteção de Dados – LGPD quanto às informações que serão inseridas no 

documento.  

3.4.1 Relatório Preliminar 

O envio do Relatório Preliminar tem como objetivo de informar, tempestivamente, a 

Unidade Auditada sobre as conclusões prévias da auditoria. Nesse momento a unidade auditada 

poderá se manifestar acerca dos achados de auditoria. 

A UAIG deve comunicar os resultados dos trabalhos de auditoria, os quais devem ser construídos com base nas 

análises realizadas pela equipe de auditoria, nas informações e nos esclarecimentos prestados pela gestão, e nas 

possíveis soluções discutidas com a Unidade Auditada. É por meio da comunicação que a atividade de auditoria 

interna promove mudanças positivas nas Unidades Auditadas e, consequentemente, agrega valor à gestão.  

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

CGU, 2017, p. 110). 

Após sua elaboração, a partir do modelo disponível no SEI, o Relatório Preliminar, deve 

ser enviado para a revisão do coordenador e supervisor do trabalho.  

Após revisão e correção, o Relatório Preliminar deve ser encaminhado para a Unidade 

Auditada eletronicamente, via SEI, juntamente com a documentação que suporte a opinião 

do(a) servidor(a). Além disso, deverá ser solicitado o agendamento da Reunião de Busca 

Conjunta de Soluções.  
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Os Ofícios para encaminhamento dos Relatórios Preliminar e Final deverão ser 

inseridos na árvore do SEI após a inclusão dos documentos referentes ao relatório. Ou 

seja, inserir primeiro o relatório, apêndices e anexos e por último o ofício de encaminhamento 

O prazo para a Manifestação da Unidade Auditada acerca dos pontos levantados pela 

equipe de auditoria é de 3 dias úteis. 

3.4.1.1 Passo a passo para a elaboração do Relatório Preliminar no SEI 

O Relatório Preliminar de Auditoria será criado via SEI. Para isso, descreve-se o passo 

a passo a ser seguido: 

a) No processo referente ao trabalho de Auditoria em andamento, seleciona-se “Incluir Novo 

Documento” e, em seguida, “Relatório Preliminar”; 

b) Após selecionar “Documento Modelo”, deve-se escolher dos favoritos o “Modelo Relatório 

Preliminar de Auditoria” e, em seguida, confirmar dados; 

c) Clica-se em “Editar Conteúdo” para fazer as alterações necessárias e, por fim, salvar as 

alterações. 

Após a elaboração do Relatório Preliminar, no próprio SEI, o servidor deverá salvá-lo 

como favorito. O objetivo desse procedimento é, posteriormente e com as possíveis 

modificações, utilizar esse mesmo documento como base para o Relatório final de Auditoria. 

O Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar é criado a partir do seguinte 

procedimento: 

a) Na página inicial do Processo, seleciona-se “Incluir documento” e, em seguida, “Ofício”;  

b) Após selecionar “Documento Modelo”, deve-se escolher dos favoritos o modelo de Ofício 

para “Envio de Relatório Preliminar”; 

c) A caixa “Número” é preenchida automaticamente pelo SEI. Em descrição, preenche-se 

como “Ofício de Encaminhamento do Relatório Preliminar”. Em Destinatário, seleciona-se 

a secretaria do Auditado. Por fim, em classificação, digita-se “003.1 – ADMINISTRAÇÃO 

GERAL > CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA > CONTROLE 

INTERNO.AUDITORIA INTERNA”. Vale mencionar que o campo “Observação” deve 

ser preenchido a critério do Auditor, de acordo com seu julgamento profissional. 

d) Após confirmar os dados, o (a) servidor (a) responsável pelo Trabalho de Auditoria deverá 

clicar em “editar conteúdo”, fazer as modificações necessárias ao Ofício e, em seguida, 

salvar as alterações.  

Após a finalização dessa etapa, o(a) próprio(a) servidor(a) designado(a) deve formatar 

o Relatório Preliminar e assiná-lo. Em seguida, deve-se comunicar ao supervisor e coordenador 

sobre as atualizações do processo para assinatura e encaminhamento à Unidade Auditada. 

3.4.2 Reunião “Busca Conjunta de Soluções” 

Antes de emitir a versão final do relatório de auditoria, a equipe deverá discutir as 
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conclusões e recomendações com os representantes da Unidade Auditada, assegurando a 

oportunidade de serem apresentados esclarecimentos adicionais ou justificativas a respeito dos 

atos e fatos administrativos sob sua responsabilidade. 

Com o objetivo de organizar as informações obtidas até então, deve-se preencher o 

“Plano de Ação” (item 3.4.4 deste Manual) antes da Reunião. O objetivo disso é que o auditor 

tenha acesso fácil às recomendações que serão discutidas com a Unidade Auditada. 

A reunião deve promover o entendimento dos achados, dos critérios adotados, de suas 

causas e efeitos e da natureza das evidências. Os aspectos que porventura não tenham sido 

totalmente assimilados devem ser esclarecidos nessa oportunidade. 

Também podem ser discutidas sugestões para saneamento dos achados, que poderão 

servir de base para a elaboração do Plano de Ação por parte do auditado, contendo medidas 

para correção de falhas ou aprimoramento da gestão. 

Na reunião “busca conjunta de soluções”, caso sejam apresentadas justificativas ou 

providências já adotadas pelo auditado, o(a) servidor(a) deve avaliar se, a princípio, elas são 

relevantes e procedentes e orientar o auditado sobre a documentação e as informações 

necessárias para comprovar as alegações. 

As principais informações obtidas nas reuniões deverão ser registradas e armazenadas 

como papel de trabalho interno da Auditoria, conforme modelo. 

➢ Modelo de Ata disponível no diretório P: AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos de Documentos 

ATUAIS\09 Reunião de Busca Conjunta de Soluções 

Se novas informações forem obtidas a partir dessa interação e ensejarem a modificação dos achados, deverá haver, 

após a sua adequação, nova avaliação por parte do supervisor. Em seguida os achados deverão ser novamente 

apresentados à Unidade Auditada e, se necessário, agendada nova reunião para discussão. 

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

CGU, 2017, p. 92)  

3.4.3 Relatório Final de Auditoria 

O Relatório Final de Auditoria consiste em um documento de caráter formal e técnico, 

emitido pela equipe de auditoria, que refletirá o objetivo e as questões de auditoria, o escopo e 

as limitações de escopo, a metodologia utilizada, os achados de auditoria, a manifestação do 

auditado, as conclusões e as propostas de encaminhamento, de acordo com a forma e o tipo de 

auditoria e comunicará à Unidade Auditada, bem como à Administração Superior acerca das 

conclusões da auditoria. 

Após a realização da Reunião “Busca Conjunta de Soluções”, caso haja manifestação 

do auditado, ela deve ser analisada. E, caso necessário, deve-se proceder às alterações na 

elaboração do Relatório Final de Auditoria. 
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Para isso, o (a) servidor (a) responsável deverá inserir novo documento no processo do 

SEI. Com esse objetivo, seleciona-se “Incluir Novo Documento” no processo, escolhe-se 

“Relatório Final” e, em “Documento Modelo”, resgata-se o Relatório Preliminar que foi salvo 

nos favoritos. Em seguida, preenche-se os campos de acordo com as orientações indicadas no 

item 3.4.1 desse Manual e procede-se às modificações necessárias para a caracterização do 

documento como Relatório Final de Auditoria, assim como as alterações acordadas na Reunião 

“Busca Conjunta de Soluções”, se for o caso. 

Finalizado o Relatório de Auditoria, ele deve ser enviado para a revisão do(a) 

coordenador e supervisor do trabalho.  

➢ Modelo de Relatório disponível no diretório P: AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos de Documentos 

ATUAIS\10 Relatório 

Após a revisão e correção, o Relatório Final de Auditoria deve ser encaminhado para a 

Unidade Auditada por meio do SEI com a documentação que suporte a opinião do(a) 

servidor(a), o Plano de Ação a ser preenchido caso haja recomendações a serem atendidas e a 

Pesquisa de Avaliação da Auditoria (ver itens 3.4.4 e 3.4.5 deste Manual).  

O Plano de Ação também deve ser enviado à unidade auditada via e-mail institucional 

para facilitar o preenchimento pelo auditado. 

O prazo para envio do Plano de Ação preenchido pela Unidade Auditada é de 3 dias 

úteis, podendo variar de acordo com a complexidade e extensão da resposta necessária. 

Cabe à UAIG estabelecer fluxos operacionais que garantam o encaminhamento das comunicações aos respectivos 

destinatários. Para tanto, deve definir o prazo e os responsáveis por esse encaminhamento e quais partes 

interessadas, além da alta administração, devem figurar entre os receptores. 

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

CGU, 2017, p. 113 e 117) 

Após recebimento do plano de ação preenchido pela unidade auditada, deve ser gerado 

um arquivo único do Relatório Final, Apêndices e Anexos e juntamente com o Plano de Ação 

preenchido encaminhar à Reitoria - Chefia de Gabinete, no mesmo processo SEI utilizado para 

a comunicação da abertura dos trabalhos enviado à Reitora. 

Após a finalização do processo de auditoria, o(a) servidor(a) responsável, caso 

necessário, deverá: 

• Vincular os processos relacionados ao respectivo trabalho por meio da opção do SEI 

“Relacionamentos do Processo”; 

• Concluir os processos relacionados que estiverem abertos no SEI; e  

• Gerar via SEI, um PDF único com o Relatório final, apêndices e anexos e salvar na 

pasta P\Trabalhos Realizados. 
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3.4.4 Plano de Ação 

Após receber o Relatório de Auditoria contendo as recomendações, o(a) gestor(a) da 

Unidade Auditada terá o prazo de 3 dias úteis (podendo variar de acordo com a complexidade 

e extensão da resposta necessária) para se manifestar, por meio da apresentação de 

justificativas, providências adotadas ou plano de providências para saneamento dos achados, 

indicando as medidas a serem adotadas e o prazo para sua implementação.  

O Plano de Ação constitui um importante instrumento para o Monitoramento e deve ser 

elaborado a partir das recomendações contidas no Relatório Final de Auditoria. A numeração 

dos itens deve ser feita conforme ordem numérica, porém a numeração das constatações e das 

recomendações deve ser feita de acordo com o relatório.   A partir deste Plano, a Auditoria pode 

monitorar as ações previstas, verificando sua efetiva implementação e coletando elementos para 

o planejamento de novos trabalhos de auditoria. 

➢ Modelo de Plano de Ação disponível no diretório P: AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos de 

Documentos ATUAIS\12 Plano de Ação 

O Plano de Ação deve ser preenchido pela Unidade Auditada e enviado para a Auditoria-

Geral por meio do SEI.  

3.4.5 Pesquisa de Avaliação da Auditoria 

A pesquisa de avaliação dos trabalhos de auditoria será enviada à Unidade auditada, 

juntamente com o Relatório Final e Plano de Ação, por meio do SEI, após a finalização do 

trabalho de auditoria. A Pesquisa de Avaliação da Auditoria tem o objetivo de coletar a opinião 

dos gestores da Unidade Auditada acerca do trabalho desempenhado pela Auditoria.  

➢ Disponível no diretório P: AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos de Documentos ATUAIS\ 13 Pesquisa 

de Avaliação da Auditoria 

Apesar de não haver prazo, e a resposta ser facultativa, é de extrema importância a 

obtenção do retorno do auditado em relação ao trabalho da Auditoria e cabe ao servidor e 

responsável pelo trabalho acompanhar o retorno da pesquisa pelo auditado e em caso da 

ausência de retorno deve comunicar ao Chefe da Auditoria-Geral.  

➢ Planilha de controle e arquivamento da Pesquisa: P:\AG\AUD\TRABALHOS REALIZADOS\ 6-

PESQUISA AVALIAÇÃO 

3.5 Atividades Posteriores ao Relatório 

Após o envio do Relatório Final para a Chefia do Gabinete, com os Anexos, Apêndices 

e Plano de Ação, deve-se alimentar o sistema e-Aud com as recomendações realizadas e os 

prazos previstos para cumprimento, preencher a planilha da pesquisa de avaliação dos trabalhos 

de auditoria, providenciar a publicação do relatório no site da Auditoria e organizar os papéis 

de trabalho. 
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3.5.1 Lançamento das recomendações e Contabilização de Benefícios no e-Aud 

O e-Aud é o sistema desenvolvido pela Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União (CGU) para gestão da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental, que integra em uma única plataforma, todo o processo de auditoria. Para 

acessá-lo, o servidor deverá entrar no site: https://eaud.cgu.gov.br/ acessar o login único gov.br 

e inserir CPF e senha. 

O lançamento no e-Aud inicia-se com o registro da Constatação (ID), seguido pela 

Recomendação; Manifestação Recebida, a Minuta de Posicionamento com a devida análise do 

auditor e a contabilização de Benefício com as informações acerca das recomendações 

implementadas, bem como as evidências das providencias adotadas pela Unidade Auditada.  

Para realizar os devidos registros no e-Aud, deve-se observar o Manual e-Aud - 

Monitoramento de Recomendações - Unidades Auditadas e UAIGs e o passo a passo elaborado 

pela Auditoria-Geral (última versão), disponíveis no diretório da Auditoria-Geral. 

➢ Manual e-Aud: P:\AG\AUD\SISTEMAS\ e-AUD 

➢ e-Aud passo a passo: P:\AG\AUD\SISTEMAS\ e-AUD 

3.5.2  Resultado da Pesquisa de Avaliação da Auditoria 

Após o recebimento da resposta da Unidade Auditada, deve-se preencher a Planilha de 

Pesquisa de Avaliação do Relatório, que tem como objetivo compilar todas as respostas 

recebidas para se obter uma visão geral da percepção dos auditados em relação aos trabalhos 

desenvolvidos pela Auditoria. Além disso, deve ser arquivado na mesma pasta da planilha de 

controle, o arquivo com a resposta da unidade. 

➢ Planilha de controle e arquivamento da Pesquisa: P:\AG\AUD\TRABALHOS REALIZADOS\ 6-

PESQUISA AVALIAÇÃO 

3.5.3 Publicação do Relatório de Auditoria 

Os Relatórios de Auditoria deverão ser publicados na Página da Auditoria-Geral. O 

servidor responsável pelo trabalho realizará previamente, uma revisão quanto ao disposto na 

Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD – e na Lei de Acesso à Informação - LAI, em seguida 

enviará o relatório revisado, por e-mail, ao Auditor Geral informando que o relatório está em 

condições de ser publicado. O Auditor Geral avaliará e encaminhará para secretaria 

administrativa publicar no site. 

A UAIG deve estabelecer mecanismos que garantam a divulgação dos resultados dos trabalhos na internet, mais 

especificamente no sítio eletrônico da organização à qual a UAIG pertencer.  

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

CGU, 2017, p. 117)  

A revisão quanto ao disposto na LGPD deve seguir o Checklist – conferência 

relatório para publicação.  
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➢ Checklist – conferência relatório para publicação: P:\AG\AUD\SISTEMAS\ e-AUD 

Os dados dos achados que tenham sido tratados devem ser mantidos nos papeis de 

trabalho para consulta posterior. 

Os dados (como nomes, números de CPF e de CNPJ) das pessoas físicas e jurídicas relacionadas a achados (...), 

citados ou não no respectivo relatório, devem constar de documento arquivado como papel de trabalho. Essa 

prática facilita o acesso aos dados em consultas posteriores e, quando necessária, a sua remessa a outros órgãos de 

controle ou de defesa do Estado, como TCU, Polícia Federal e Ministério Público.  

(Manual de Orientações Práticas – Relatório de Auditoria, 2019, p. 46) 

3.5.4 Organização dos Papéis de Trabalho 

Os papéis de trabalho constituem o conjunto de documentos e registros dos fatos, 

informações e provas, obtidos no curso da auditoria, que constitui as evidências obtidas ao 

longo da execução dos trabalhos e o fundamento da sua opinião. Eles devem ter abrangência e 

detalhamento suficientes para darem suporte ao julgamento exercido e à opinião emitida. 

Os papéis de trabalho devem ser elaborados para cada relatório de maneira a apresentar 

os detalhes mais relevantes no exame de auditoria. Portanto, devem ser completos quanto às 

informações e fatos importantes, ao escopo do trabalho efetuado, à fonte das informações 

obtidas e às opiniões e conclusões do servidor designado. 

Os procedimentos devem ser documentados por meio de papéis de trabalho, elaborados 

prioritariamente em meio eletrônico. Apenas se a Unidade Auditada enviar documentos 

impressos é que se deve proceder com o arquivo físico dos papéis de trabalho, que devem ser 

organizados, digitalizados e arquivados de forma sistemática e racional.  

A elaboração da documentação de auditoria é responsabilidade dos auditores internos governamentais que 

compõem a equipe de auditoria, e deve ocorrer ao longo de todo o trabalho.  

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

CGU, 2017, p. 106 e 107)  

Todas as informações utilizadas pelo (a) servidor (a) designado (a) para realizar o 

Trabalho de Auditoria devem ser registradas na pasta interna “Papéis de Trabalho” da 

Auditoria-Geral da UFMG. O objetivo desse registro é manter arquivados os documentos que 

suportam o trabalho de auditoria, o que inclui as verificações realizadas e as evidências obtidas. 

➢ Papéis de Trabalho: P:\AG\AUD\PAPÉIS DE TRABALHO 

A pasta “Papéis de Trabalho” de cada relatório emitido deve conter, no mínimo, os 

seguintes arquivos numerados e nomeados de acordo com o conteúdo do documento, podendo 

ser organizados por pasta, de acordo com o volume de documentos, exceto o Plano de Trabalho 

e Programa de Auditoria que devem constar na pasta principal e não dentro de outra subpasta, 

se houver: 

• Plano de Trabalho 
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• Programa de Auditoria 

• Legislações e checklist 

• Evidências 

3.6 Relatório Técnico e Nota Técnica 

Além dos Relatórios de Auditoria, a Auditoria-Geral da UFMG emite também 

Relatórios Técnicos e Notas Técnicas.  

Os Relatórios Técnicos se destinam à comunicação de resultados de análises, estudos, 

considerações, pesquisas, entre outros, não originados de Trabalhos de Auditoria propriamente 

ditos. Como, por exemplo: Relatórios Gerenciais, Prestação de Contas da Universidade, análise 

da Prestação de Contas de Fundações de Apoio vinculadas à UFMG, Monitoramentos, 

Assessoramentos e quaisquer trabalhos que sejam demandados.  

Já a Nota Técnica é um tipo de notificação com pronunciamento técnico, elaborado pelo 

auditor interno, com respaldo normativo pertinente, de natureza extraordinária, que o chefe da 

Auditoria Interna encaminha ao responsável pela unidade auditada ou órgãos da administração 

central, na qual informam-se as constatações da auditoria e solicitam-se esclarecimentos ou 

providências, que se fizerem necessárias. Como, por exemplo: Comunicação de resultado de 

trabalhos de auditoria que necessitam de providências por parte de órgãos da administração 

central que extrapolam a competência das unidades auditadas. 

O Relatório Técnico e a Nota Técnica não têm forma e conteúdo definidos, levando em 

consideração as suas vastas gamas de aplicações. Contudo são passíveis de encaminhamentos 

com sugestões para melhorias de processos de trabalho, evitar e mitigar os riscos identificados. 

➢ Modelo de Relatório Técnico e Nota Técnica: AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos de Documentos 

ATUAIS\10 Relatório e Nota Técnica 

Para os dois casos, devem ser observados os procedimentos de organização dos papéis 

de trabalho realizados para o Relatório de Auditoria. Ver item 3.5.3 deste Manual. 

 A publicação do Relatório Técnico será realizada de acordo com o assunto trabalhado 

e definida pelo chefe da Auditoria-Geral. 

Se ficar evidenciada a tomada de providência pela UFMG motivada pelo Relatório 

Técnico ou Nota Técnica, o encaminhamento e providência adotada devem ser 

registrados no e-Aud com a respectiva contabilização do benefício, conforme procedimentos 

descritos no item 3.5.1 deste Manual. 

3.7 Monitoramento 

O Monitoramento da implementação das recomendações visa promover maior 

efetividade aos trabalhos de auditoria. Ele constitui um instrumento de controle interno 

utilizado para: (i) acompanhar e verificar as providências adotadas pelas Unidades Auditadas 
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em relação às recomendações e sugestões de melhorias expedidas nos Relatórios de Auditoria; 

(ii) avaliar as recomendações emitidas e com prazo vencido na data limite do monitoramento; 

(iii) identificar os resultados alcançados. 

A implementação das recomendações emitidas nos Relatórios de Auditoria compete aos 

gestores das Unidades Auditadas. A Auditoria Interna, por sua vez, verifica se as providências 

foram, de fato, adotadas. 

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

Unidade Auditada estão de acordo com as recomendações emitidas pela UAIG ou com o plano de ação acordado 

e se aquelas medidas foram suficientes para solucionar a situação apontada como inadequada frente aos critérios 

adotados. 

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

CGU, 2017, p. 119)  

Caso a implementação da recomendação seja passível de verificação por meio de 

documentação comprobatória, o Monitoramento será realizado por meio de um ofício 

solicitando-as à Unidade Auditada, de modo que o (a) servidor (a) designado possa proceder à 

análise e possível conclusão do monitoramento da recomendação no e-Aud. 

No caso de a recomendação não ter sido implementada, deve-se solicitar à Unidade 

Auditada a atualização do Plano de Ação com a nova data prevista para o atendimento da 

recomendação, bem como proceder à atualização do monitoramento no e-Aud.  

O monitoramento das recomendações ocorrerá por meio de um novo processo no SEI, 

que será utilizado para todos os monitoramentos que forem necessários referentes a 

determinado relatório de auditoria. Neste novo processo aberto para o monitoramento será 

vinculado o processo SEI de origem do relatório de auditoria, por meio da opção do SEI 

“Relacionamentos do Processo”. 

Será inserido no processo de monitoramento o Oficio, comunicando o auditado do 

monitoramento, com a relação das recomendações pendentes e anexar o documento 

PDF do último Plano de Ação preenchido pelo auditado, com somente as recomendações 

pendentes de atendimento. O mesmo Plano de Ação inserido no SEI, com a última manifestação 

do auditado, será enviado também via e-mail em formato Excel. 

➢ Modelo de Plano de Ação Monitoramento: AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos de Documentos 

ATUAIS\14 Monitoramento 

O auditor designado para a realização do trabalho de Auditoria deve controlar o Plano 

de Ação, inserir as recomendações e fazer o monitoramento de cada um dos seus trabalhos no 

e-Aud, bem como realizar o controle das datas limites de cada recomendação para o próximo 

monitoramento. 

Além do monitoramento realizado pelo auditor responsável pelo trabalho, é necessária 

a realização de um relatório técnico sobre os monitoramentos que foram realizados durante o 

ano, das recomendações emitidas, atendidas ou não, no exercício em outros exercícios e os 
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respectivos benefícios financeiros ou não financeiros.  Para formalização e início desse 

trabalho, é emitida uma Ordem de Serviço (ver item 3.1.2) designando o servidor responsável 

pelo Monitoramento. 

O Monitoramento também pode ocorrer durante a execução de um Trabalho de 

Auditoria específico, no caso de existência de alguma recomendação a ser monitorada na 

mesma unidade auditada. Nesse caso não há a emissão de uma nova OS.  

A UAIG deve incluir o monitoramento da implementação de recomendações no PAINT, 

considerando não somente a verificação de medidas adotadas pela unidade, mas também a 

verificação geral da situação em que se encontram as recomendações emitidas. 

Para avaliar a resposta da Unidade Auditada às recomendações emitidas, a UAIG poderá adotar algumas das 

seguintes estratégias (que não são excludentes entre si):  

a) em período preestabelecido, por exemplo, trimestralmente, verificar a situação de todas as recomendações ou 

de algumas consideradas mais relevantes que deveriam ter sido concluídas no período anterior;  

b) realizar trabalhos de avaliação com o objetivo de validar providências implementadas pela administração e 

avaliar a qualidade das ações corretivas implementadas;  

c) proceder ao acompanhamento de recomendações pendentes no decorrer de um outro trabalho de auditoria 

programado para a mesma área da Unidade Auditada.  

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

CGU, 2017, p. 120)  

3.7.1 Análise do Relatório de Auditoria, Plano de Ação respondido e o Sistema e-Aud 

É importante que o Auditor designado para o trabalho identifique: (i) quais foram os 

critérios utilizados na auditoria; (ii) os prazos acordados para a implementação das medidas; e 

(iii) se já houve algum monitoramento anterior. 

Pela análise do Relatório de Auditoria é possível entender o contexto das 

recomendações emitidas. Pela leitura do Plano de Ação inicial, por sua vez, é possível 

identificar quais foram os prazos acordados com a Unidade Auditada. Por fim, no SEI e no e-

Aud é possível verificar se já foram realizados monitoramentos anteriores.  

No caso de realização do 2º Monitoramento, o servidor deve verificar no sistema SEI 

e/ou no e-Aud, por meio do Plano de Ação do 1º Monitoramento respondido pelo auditado, se 

as medidas implementadas foram suficientes para corrigir as constatações observadas.  

Os Relatórios de Auditoria e os Planos de Ação enviados pela Unidade Auditada podem 

ser encontrados no processo do SEI que originou o relatório de auditoria e nos seguintes 

diretórios: 

➢ Relatórios de Auditoria: P:\AG\AUD\TRABALHOS REALIZADOS\1- RELATÓRIOS DE 

AUDITORIA 

➢ Planos de Ação respondido pelo auditado: P:\AG\AUD\MONITORAMENTO\Resposta dos Planos 

de Ação dos Relatórios 
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3.7.2 Realização de procedimentos para verificar a implementação das recomendações 

A partir da análise do Relatório de Auditoria, o auditor deve identificar quais foram os 

procedimentos utilizados para obter os achados de auditoria. Dessa forma, é possível realizar 

novos testes para verificar se as recomendações foram adequadamente implementadas. 

Há casos em que o (a) servidor (a) responsável pelo monitoramento pode fazer a 

consulta por meio dos seguintes sistemas, entre outros:  

• Siga Brasil; 

• Siafi Operacional; 

• Tesouro Gerencial; 

• ComprasNet; 

• Portais da UFMG (DLO/PRA; PRORH; Proplan; etc); 

• Portal de Transparência das Fundações. 

Por outro lado, há situações em que a consulta não basta e o (a) servidor(a) responsável 

deve solicitar as informações e as documentações comprobatórias para a Unidade Auditada, por 

meio do SEI no processo de monitoramento, conforme modelos disponíveis no próprio SEI e 

no diretório da Auditoria-Geral. 

➢ Modelos de Ofícios de Monitoramento: AG\AUD\MANUAIS AG\Modelos de Documentos 

ATUAIS\14 Monitoramento 

O prazo para Unidade Auditada responder o Ofício é de até 5 dias úteis. 

 

3.7.3 Passo a passo para realização do Monitoramento e Contabilização de Benefícios 

Após a inserção no e-Aud das recomendações e a manifestação da unidade auditada no 

plano de ação, o (a) servidor (a) responsável pelo Monitoramento irá verificar primeiramente 

se a unidade adotou as providências informadas no Plano de Ação, por meio de ferramentas 

diversas, conforme exemplificado no item 3.7.2, com o objetivo de verificar se a Unidade 

atendeu a recomendação.  

Caso não seja possível obter essa informação por meio das ferramentas consultadas, é 

enviado a Unidade Auditada um Ofício (início de monitoramento) juntamente com o Plano de 

Ação para cumprimento das recomendações de Auditoria-Geral respondido pela Unidade 

Auditada.  

O prazo para Unidade Auditada responder o Ofício é de até 5 dias úteis. 

Por meio da resposta obtida pela Unidade Auditada, verifica-se se a recomendação foi 

atendida totalmente, parcialmente, se está em fase de implementação ou se não foi atendida. 

Dessa forma será inserida no e-Aud a Minuta de Posicionamento com a análise do auditor, 

alterando o status do monitoramento e preenchendo demais informações. 
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Figura 2 – Fluxo básico do monitoramento de recomendações por meio do e-Aud. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Se necessário verificar novamente se houve a implementação da recomendação, emite-

se um novo Ofício (segundo monitoramento) juntamente com os anexos citados 

anteriormente, também com prazo de reposta de 5 dias úteis.  

Com a resposta obtida pela Unidade Auditada referente ao 2º monitoramento e 

seguintes, inserir novamente no e-Aud, a nova manifestação da unidade, com as respectivas 

comprovações de atendimento da recomendação, se for o caso, e a Minuta de Posicionamento, 

com a análise do auditor.  Conclui-se o item alterando seu status, informando se haverá 

necessidade de novo trabalho de auditoria e a data término do monitoramento. 

Se da recomendação emitida e implementada pela Unidade Auditada obter-se benefícios 

financeiros e/ou não financeiros, esses deverão ser contabilizados no e-Aud.  

Para realizar os devidos registros no e-Aud, para o monitoramento e contabilização de 

benefícios, deve-se observar o Manual e-Aud - Monitoramento de Recomendações - Unidades 



 

 

 | Manual de Procedimentos da Auditoria-Geral da UFMG  29 

 

Auditadas e UAIGs e o passo a passo elaborado pela Auditoria-Geral (última versão), 

disponíveis no diretório da Auditoria-Geral. 

➢ Manual e-Aud: P:\AG\AUD\SISTEMAS\ e-AUD 

➢ e-Aud passo a passo: P:\AG\AUD\SISTEMAS\ e-AUD 

3.7.4 Contabilização dos Benefícios 

Com o objetivo de quantificar e registrar os resultados e benefícios da atividade de 

Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, conforme Instrução Normativa 

CGU nº 10 de 30 de abril de 2020, o (a) servidor (a) designado (a) responsável pela Auditoria 

deve fazer o monitoramento das recomendações implementadas e a Contabilização de 

Benefícios Financeiros e Não Financeiros no sistema e-Aud.  

Para que os benefícios da atuação da UAIG sejam registrados, é preciso que o mesmo 

seja efetivo, ou seja, decorrente do atendimento comprovado à orientação e/ou recomendação 

das UAIG, com real impacto positivo na gestão pública. Portanto para contabilização dos 

benefícios analisa-se o nexo causal entre atuação direta da UAIG e o impacto positivo da 

medida adotada pelo gestor, anexando as evidências necessárias para seu reconhecimento e 

registro. 

Figura 3 – Processo desde a atuação da auditoria até a contabilização de benefício. 

 
Fonte: Instrução Normativa CGU nº 10 de 28 de abril de 2020. 

As UAIG devem adotar sistemática de quantificação e registro dos resultados e dos benefícios financeiros e não 

financeiros decorrentes de sua atuação. O registro desses benefícios possibilita que os resultados efetivos dessa 

atividade sejam apropriados tanto no âmbito interno das organizações públicas (pela própria UAIG, pela alta 

administração etc.), quanto no âmbito externo (pela sociedade, que é a financiadora e a usuária dos serviços 

prestados pelo poder público). Constitui, portanto, uma forma de as UAIG prestarem contas à sociedade dos 

resultados alcançados e, consequentemente, dos recursos empregados nas suas atividades.  

 

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

CGU, 2017, p. 121-122)  

Para melhor compreensão da identificação e registro dos benefícios obtidos pela 

Auditoria Interna, faz-se necessário observar o detalhamento nos quadros a seguir. 
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Quadro 1 – Contabilização de Benefícios. 

Benefício é o impacto positivo na gestão pública a partir da implementação de orientações e/ou 

recomendações da auditoria interna.  
T

ip
o

s 

B
en

ef
íc
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n
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Podem ser representados monetariamente. Incluem aqueles decorrentes de recuperação de 

prejuízos. 
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N
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o
 F
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Impactam a gestão pública de forma positiva e estruturante, mas que são representados em 

outras unidades de mensuração que não seja a monetária. 

C
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Gastos evitados: Situações nas quais os valores identificados não estão aderentes aos 

princípios da legalidade ou economicidade, devem ser registradas como benefícios 

financeiros quando houver a suspensão do pagamento ou a adequação do valor. 

Valores recuperados: Valores pagos indevidamente em que ocorrer a efetiva devolução do 

recurso aos cofres públicos ou quando for realizado o desconto na parcela posterior de 

pagamento pela Administração. 
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(P
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n
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a
m

en
to

 E
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g
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o
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Missão, Visão e/ou Resultado: Tendo como referência o planejamento estratégico 

da unidade auditada, o benefício implementado afetou os processos finalísticos da 

organização. 

Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos: Tendo como referência o 

planejamento estratégico da unidade auditada, o benefício implementado afetou os 

processos de apoio e/ou gerenciais da organização. 

R
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 Transversal: Benefício trazido pelas providências adotadas pelo gestor ultrapassou, 

de alguma forma, o âmbito da própria Unidade Auditada, tendo sido tratado ou 

tendo impacto no âmbito de outras Unidades de Administração Pública. 

Estratégia: Benefício trazido pelas providências adotadas pelo gestor foi tratado 

pela Alta Administração da Unidade. 

Tático-Operacional: Benefício trazido pelas providências adotadas pelo gestor diz 

respeito às atividades internas e/ou operacionais da unidade examinada, sem 

decorrer de tomada de decisão da Alta Administração da Unidade, entendida como 

o Colegiado de Diretoria, Conselho de Administração ou equivalente. 

Requisitos necessários para contabilização dos Benefícios 

B
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s Impacto positivo na gestão pública 

Nexo causal 

Benefícios financeiros líquidos 
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Impacto positivo na gestão pública 

Nexo causal 
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Regras para contabilização dos Benefícios 

E
v

id
en

ci
a

çã
o

 Papéis de trabalho que comprovem o nexo causal entre sua atuação e o impacto positivo na 

gestão.  

Evidências anexadas: a) orientação e/ou recomendação enviada ao gestor; b) manifestação, por 

parte do gestor, de adoção da medida decorrente da recomendação, que represente impacto 

positivo na gestão; c) evidência da efetiva adoção de medida; d) memória de cálculo do 

benefício, quando for financeiro. 

V
a

li
d

a
çã

o
 d

o
s 

B
en

ef
íc

io
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        Estrutura administrativa necessária e suficiente para validar a contabilização dos 

benefícios e atender ao princípio de segregação de funções, levando em consideração a relação 

entre o custo do controle e outros elementos.  

        Ao confrontar o custo do controle com outros elementos, além de ponderar o número de 

instância de supervisão, abre-se a possibilidade de estabelecermos um valor mínimo para que 

os benefícios sejam contabilizados. Para estabelecer esse valor, a Unidade de Auditoria pode 

considerar critérios como o custo de montar as instâncias de supervisão (remuneração de seus 

servidores) e os valores com os quais a unidade lida em sua realidade.  

       A relação entre o custo e o benefício da contabilização justifica não só o número de 

instâncias mobilizadas para a contabilização, como também define a referência de valores 

mínimos de contabilização financeira, de maneira que o valor do benefício deve superar os 

custos de contabilização. 

C
ri

té
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s 
T
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A contabilização ocorre em até dois anos após a providência adotada pelo gestor. 

E
fe

it
o

 

co
n

ti
n

u
a

d
o

 

A contabilização ocorre em até cinco anos após a providência adotada pelo gestor  

Fonte: IN CGU nº 10 de 28 de abril de 2020. 

Para melhor entendimento sobre a atividade, recomenda-se ao (a) servidor (a) a leitura 

do curso de Contabilização de Benefícios realizado pelo Enap.  

➢ O curso está disponível no diretório: P:\AG\AUD\CURSOS\2021\ENAP – Contabilização de 

Benefícios 

3.7.5 Finalização do Monitoramento  

A finalização do monitoramento é o momento que a Unidade Auditada será comunicada, 

por meio de ofício, das conclusões obtidas, sendo elas passíveis de conclusão do monitoramento 

ou não, de acordo com as providências realizadas pela Unidade. 

Caso a documentação comprobatória enviada pela Unidade Auditada seja suficiente 

para comprovar a implementação das recomendações, é possível proceder à conclusão do 

monitoramento no sistema e-Aud por atendimento da recomendação.  

Se o gestor manifestar pela não implementação das ações indicadas e declarar assumir 

o risco da não implementação, a recomendação também poderá ser concluída no e-Aud por 
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assunção de risco da gestão, mesmo sem estar implementada. 

Caso as recomendações não tenham sido implementadas na conclusão do primeiro 

monitoramento deve ser enviado um ofício informando que a recomendação ficará em aberto e 

será objeto de novo monitoramento. Nesse comunicado, deve-se solicitar à Unidade Auditada 

a atualização do Plano de Ação com a nova data prevista para atendimento da recomendação.  

As recomendações emitidas há mais de 5 anos serão avaliadas se permanecem 

relevantes e com potencial de agregação de valor à gestão pública. Caso contrário, será 

realizada a conclusão de seu monitoramento, por assunção de risco da gestão (Nota Técnica nº 

2425/2021/CGPLAM/SFC). 

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS  

Anualmente a Auditoria-Geral da UFMG apresenta um relatório referente à Prestação 

de Contas da gestão do (a) Reitor (a), em atendimento ao disposto no Estatuto da UFMG 

(Resolução nº 04, de 04 de março de 1999) e no Regimento Geral da UFMG (Resolução 

Complementar nº 03, de 17 de abril de 2018). 

O relatório é desenvolvido em conformidade com as normas e os procedimentos de 

auditoria aplicáveis ao serviço público federal, e se baseia em documentos fornecidos pela Pró-

Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PROPLAN), pela Pró-Reitoria de Recursos 

Humanos (PRORH), pela Pró-Reitoria de Administração (PRA) e pela Biblioteca Universitária 

(BU). 

5. RELATÓRIO DE GESTÃO 

De acordo com a IN CGU nº 5 de 27 de agosto de 2021, as unidades de auditoria interna 

deverão elaborar e divulgar um parecer sobre a prestação de contas anual da entidade previsto 

no § 6º do Art. 15 do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000, apresentado anualmente ao 

TCU por meio do Relatório de Gestão do órgão. 

O parecer deve expressar opinião geral, com base nos trabalhos de auditorias individuais 

previstos e executados no âmbito do PAINT, sobre a adequação dos processos de governança, 

gestão de riscos e controles internos instituídos pela entidade para fornecer segurança razoável 

quanto:  

• à aderência da prestação de contas aos normativos que regem a matéria;  

• à conformidade legal dos atos administrativos;  

• ao processo de elaboração das informações contábeis e financeiras;  

• ao atingimento dos objetivos operacionais. 

6. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT)   

O RAINT é um instrumento de consolidação das informações acerca da execução das 

atividades do PAINT, bem como de análise dos resultados decorrentes dos trabalhos de 
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auditoria e das auditorias especiais. 

De acordo com a IN CGU nº 5/2021, o RAINT deve conter, no mínimo: 

I - quadro demonstrativo da alocação efetiva da força de trabalho durante a vigência do PAINT; 

II - posição sobre a execução dos serviços de auditoria previstos no PAINT, relacionando 

aqueles finalizados, não concluídos, não realizados e realizados sem previsão no PAINT;  

III - descrição dos fatos relevantes que impactaram a execução dos serviços de auditoria; 

IV - quadro demonstrativo do valor dos benefícios financeiros e do quantitativo dos benefícios 

não financeiros auferidos em decorrência da atuação da UAIG ao longo do exercício, conforme 

as disposições da IN CGU nº 10/ 2020; 

V - informes sobre os resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ. 

6.1 Fluxo do RAINT 

De acordo com a IN CGU nº 05/2021, o RAINT deve percorrer o seguinte caminho: 

• comunicar o RAINT ao Conselho de Administração ou instância equivalente, ou na 

sua ausência, ao dirigente máximo do órgão ou da entidade.  

• encaminhar o RAINT à CGU até o último dia útil do mês de março do exercício 

seguinte ao qual se refere.  

• publicar o RAINT na página do órgão até o último dia útil do mês de março do 

exercício seguinte ao qual se refere, ressalvadas as informações sigilosas previstas 

em lei. 

7. CONSULTORIA       

Como parte complementar dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna, tem-se a 

consultoria que é uma atividade que consiste em assessoramento, aconselhamento e outros 

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

operações da unidade. 

Os trabalhos de consultoria devem abordar assuntos estratégicos da gestão, e sua natureza e seu alcance, acordados 

previamente. As finalidades desse tipo de serviço são agregar valor à organização e melhorar os seus processos de 

governança, de gestão de riscos e de controles internos, de forma condizente com os valores, as estratégias e os 

objetivos da Unidade Auditada, sem que o auditor interno governamental assuma qualquer responsabilidade que 

seja da administração. 

Por meio de consultorias, é possível à UAIG: a) contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas e da 

atuação das organizações que as gerenciam; b) auxiliar os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal na 

estruturação e no fortalecimento da primeira e da segunda linha de defesa da gestão; c) apoiar os órgãos e as 

entidades do Poder Executivo Federal na identificação de metodologias de gestão de riscos e de controles; d) 

promover a capacitação e a orientação da Unidade Auditada. 
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(Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, 

CGU, 2017, p. 17 e 18)  

7.1 Tipos de Consultoria 

Os serviços de consultoria compreendem atividades de assessoramento, de 

aconselhamento, treinamento e de facilitação. Essas atividades podem ser adaptadas para 

atender a problemas específicos identificados pela Unidade Auditada, desde que não 

comprometam a autonomia técnica da Unidade de Auditoria Interna e a objetividade dos 

auditores internos governamentais. 

Quadro 2 – Tipos de Consultoria. 

Assessoramento/ 

Aconselhamento 

 

Caracterizam-se pela proposição de orientações em resposta a questões formuladas pela 

gestão. 

 

a) quais padrões de controle podem ser desenvolvidos para tratamento dos riscos de 

determinado processo de trabalho? 

b) quais os riscos e as implicações para o controle das operações que a implementação de 

um novo sistema informatizado pode trazer? 

c) quais são as opções para aumentar a eficiência e a segurança de um determinado 

processo de trabalho? 

d) quais alternativas no desenho de determinada política pública devem ser avaliadas pela 

gestão antes de sua implementação? 

e) quais são as medidas para aprimorar o processo de governança organizacional? 

Treinamento 

 

Decorrem da identificação pelos auditores ou pelos gestores de oportunidades ou de 

necessidades de melhoria em processos de trabalho que podem ser proporcionadas por 

meio de atividades de capacitação conduzidas pela UAIG, objetivando o aperfeiçoamento 

dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e a implementação de controles 

internos na organização. 

 

a) Análise de projetos bem-sucedidos da organização após sua conclusão, utilizando-os 

como subsídios para outros projetos;  

b) Benchmarking de áreas ou atividades, comparando-as com as de outras organizações 

do mesmo ramo de negócios (tais como universidades e hospitais públicos). 

Facilitação 

 

Têm como base os conhecimentos dos auditores internos relativos à governança, ao 

gerenciamento de riscos e aos controles internos. Os auditores internos governamentais 

utilizam seus conhecimentos para facilitar discussões sobre esses temas, sendo 

necessário, portanto, um maior envolvimento com a atividade em questão. 

 

a) facilitar o processo de avaliação de riscos da organização;  

b) facilitar a autoavaliação de governança e de controles internos;  

c) facilitar o processo de redesenho de controles e de procedimentos para uma nova área 

ou processo em transformação ou, ainda, para criação, expansão ou aperfeiçoamento de 

política pública;  

d) mediação de discussões sobre controles e processos de negócio importantes para o 

alcance dos objetivos da organização. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria 

 Interna Governamental do Poder Executivo Federal, CGU (2017). 

7.2 Inclusão dos serviços de consultoria no Plano Anual de Auditoria 

Os trabalhos de consultoria deverão ser incluídos no Plano de Auditoria Interna, considerando 

os seguintes pontos:  
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a) quando a demanda pelo trabalho de consultoria for da Unidade Auditada, sendo solicitado 

apenas pela alta administração da Unidade Auditada ou pelo conselho, ou ainda por órgão ou 

colegiado interministerial com competência para avaliação e monitoramento da ação 

governamental;  

b) quando o trabalho de consultoria for proposto pela Unidade de Auditoria Interna, essa deve 

sensibilizar a alta administração da Unidade Auditada quanto à relevância do trabalho a ser 

realizado, sendo necessário haver concordância por parte da alta administração;  

c) a seleção de trabalhos de consultoria para inclusão no plano também deve ser feita de acordo 

com a magnitude dos riscos associados aos objetos desses serviços;  

d) se os potenciais resultados desses trabalhos contribuem para a melhoria dos processos de 

governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada;  

e) se os auditores internos governamentais possuem conhecimento, habilidades ou outras 

competências necessárias à realização do serviço de consultoria;  

f) se os serviços de consultoria propostos poderão gerar potenciais prejuízos à autonomia 

técnica da Unidade de Auditoria Interna ou à objetividade do auditor;  

g) o custo do trabalho de consultoria em relação aos potenciais benefícios;  

h) a capacidade operacional da Unidade de Auditoria Interna. 

7.3 Etapas da Consultoria 

O processo de realização de consultoria, principalmente os trabalhos de 

assessoramento/aconselhamento, tem o fluxo similar ao de um trabalho de avaliação. 

Quadro 3 – Etapas de Consultoria. 

Planejamento 

a) objetivos (relativos à governança, gestão/gerenciamento de riscos e/ou controles 

internos);  

b) natureza dos serviços (assessoria/aconselhamento, facilitação e/ou treinamento);  

c) escopo (suficiente para abordar os objetivos acordados previamente);  

d) prazo;  

e) expectativas das partes;  

f) responsabilidades das partes;  

g) como e quando se dará a comunicação de progresso e de resultados ao solicitante do 

trabalho;  

h) forma de monitoramento das recomendações emitidas no final do trabalho, se houver;  

i) outros aspectos que sejam fundamentais para a caracterização do trabalho. 
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Execução 

Análise dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos 

de forma consistente com os objetivos da consultoria, a fim de identificar pontos 

significativos que devam ser considerados e comunicados à alta administração e ao 

conselho, se houver.  

 

Se os pontos significativos identificados envolverem fatos inquinados de ilegais ou 

irregulares, praticados por agentes públicos ou privados no âmbito da Unidade Auditada, 

a equipe de auditoria deverá levar tal situação ao conhecimento do supervisor do trabalho, 

para análise em conjunto e definição das medidas a serem adotadas, inclusive quanto à 

possibilidade de suspensão ou interrupção dos serviços de consultoria e à realização de 

outros tipos de trabalho relativos a tais fatos, se for o caso. 

Comunicação dos 

resultados 

A definição da forma de comunicação deve constar do entendimento formal firmado entre 

a UAIG e a Unidade Auditada antes de iniciar o trabalho. 

 

As comunicações, especialmente a final, são apresentadas à alta administração da Unidade 

Auditada, a quem cabe a decisão de apresentá-las a outros interessados. À alta 

administração também pode ser apresentadas comunicações de progresso durante a 

realização do trabalho. 

 

As UAIG deverão promover a divulgação na Internet dos resultados dos trabalhos de 

consultoria, como instrumento de accountability da gestão pública e atendimento ao 

princípio da publicidade consignado na Constituição Federal, observando inclusive o 

disposto nos arts. 5º e 6º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.  

Monitoramento 

A forma de monitoramento de recomendações, nos casos em que essas forem emitidas, 

deve ser pactuada entre a UAIG e a Unidade Auditada antes do início dos trabalhos e 

dependerá de diferentes fatores, como o interesse do gestor público no monitoramento a 

ser realizado pela UAIG, os riscos de não implementação ou o valor da recomendação para 

a organização.  

 

Se for o caso, a comunicação final deve conter registro indicando que o monitoramento 

das recomendações ocorrerá e como será feito. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal, CGU (2017). 

8. ASPECTOS FORMAIS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA 

Com a finalidade de realçar o caráter técnico dos documentos produzidos pela Auditoria-

Geral da UFMG, de facilitar a sua leitura e fortalecer a identidade institucional, os padrões de 

formatação a seguir devem ser respeitados. 

Os padrões definidos a seguir não se aplicam aos documentos elaborados diretamente 

no SEI, uma vez que o sistema tem sua própria formatação estabelecida. 

8.1 Configuração da página 

Quadro 4 – Padrões de formação dos relatórios. 

Formatação 

Geral 

Papel A4 

Margens Esquerda e superior: 3 cm. Direita e inferior: 2 cm. 

Fonte 

Para documentos gerados no SEI, utiliza-se a fonte do próprio sistema. Para 

os demais documentos, utiliza-se a fonte prevista no Manual da Presidência 

da República. Para todos os documentos, utiliza-se cor preta; estilo normal; 

tamanho 12. Nas notas de rodapé, legendas, citações com mais de 3 linhas, 

quadros, tabelas, ilustrações, fontes de dados, utilizar o tamanho 10. 
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Itálico 
Deve ser usado nas palavras de outros idiomas que não foram incorporadas à 

língua portuguesa. 

Negrito 

O negrito deve ficar restrito a seções, subseções, títulos, subtítulos; nos 

quadros e tabelas, deve se restringir ao cabeçalho (1ª linha) e aos títulos das 

colunas. Quando houver total, nas tabelas, a última linha pode ser grafada 

também em negrito (sugestão). 

Descrição 

sumária 

A descrição sumária consiste em um relato breve e estruturado, resumo do 

achado, portanto, deve ser escrita com ponto final, com letra maiúscula apenas 

no início da sentença e nos nomes próprios e nas siglas. 

Destaques de 

trechos de 

relatório 

Não devem ser utilizados textos coloridos, sombreados ou com outros 

recursos estéticos que visem a criar situações de destaque que não estejam 

relacionadas nesta Orientação Prática. 

Para se destacarem/enfatizarem trechos de relatório, esses devem ser 

sublinhados. Tais destaques devem ser evitados ao máximo e, quando 

ocorrerem, deve-se evitar destacar trechos superiores a 3 linhas. 

Recuos e 

espaçamento 

de parágrafo 

 

Geral Alinhamento: Justificada. Nível do tópico: Corpo de Texto. 

Recuo Esquerda e direita: 0 (zero). Especial: (nenhum). Espelhar recuos: não marcar. 

Espaçamento 
Antes e depois: automático. Espaçamento entre linhas: Simples. Não marcar 

a caixa “Não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo”. 

Fonte: Controladoria-Geral da União (2019). 

8.2 Configuração de Gráfico 

Quadro 5 – Formatação de Gráfico. 

Fonte estilo Usar o mesmo tipo do texto 

Fonte tamanho 10 

Fonte cor Preto/automático 

Altura Mínimo 8,0 – ajustar de acordo com o tipo do gráfico, conteúdo e espaço na página 

Largura 16,0 

Formatação 3D Bisel superior – Largura 15 pt / Altura 3 pt 

Legenda Quando necessária a fonte seguira as informações acima. 

 

➢ Video - Dicas Word: AG\AUD\MANUAIS AG\Dicas Word 
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Figura 4 – Exemplo Gráfico. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do e-Aud. 

8.3 Regras para Cobrança em caso de não cumprimento dos prazos pela Unidade 

Auditada 

Em caso de descumprimento, pela Unidade Auditada, de algum dos prazos estabelecidos 

previamente, o (a) servidor (a) designado (a) para o trabalho deve providenciar um Despacho 

no SEI, assinado pelo Auditor-Geral, comunicando ao gestor da unidade auditada sobre o prazo 

expirado solicitando retorno ou solicitação de novo prazo para retorno. O servidor designado 

deverá controlar os prazos de prorrogação para atendimento. 

9. PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE (PGMQ) 

A IN CGU nº 3 de 09 de junho de 2017, determinou a instituição e manutenção de um 

Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) que contemple toda a atividade de 

auditoria interna governamental, desde o seu gerenciamento até o monitoramento das 

recomendações emitidas, com o objetivo de promover a avaliação e a melhoria contínua dos 

processos de trabalho, dos produtos emitidos e da eficácia e da eficiência da atividade de 

auditoria interna governamental. 

Neste sentido, o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria 

adota como referência a metodologia Internal Audit Capability Model (IA-CM), do Instituto 

dos Auditores Internos (IIA), conforme disposto na Portaria CGU nº 777, de 18 de fevereiro de 

2019. O IA-CM está estruturado em cinco níveis de maturidade, os quais são contrapostos a 

seis variáveis relacionadas aos serviços e papel da auditoria interna, gerenciamento de pessoas, 

práticas profissionais, gerenciamento do desempenho e accountability, cultura e relacionamento 

organizacional e estruturas de governança. A partir da contraposição entre os níveis e as 

variáveis, são definidos os macroprocessos-chaves (denominados KPAs) que devem ser 

institucionalizadas no âmbito da Auditoria Interna para que ela atinja níveis mais altos de 

maturidade.  

1

4

3

4

12 12

2015 2016 2017 2018 2019 2020



 

 

 | Manual de Procedimentos da Auditoria-Geral da UFMG  39 

 

Para que isso aconteça, cada macroprocesso chave possui um conjunto de atividades 

essenciais que devem ser avaliadas quanto a sua existência e institucionalização no âmbito da 

unidade de Auditoria Interna para a elaboração do PGMQ da Auditoria-Geral da UFMG, foram 

analisadas as atividades essenciais pertencentes aos níveis 2 (infraestrutura) e 3 (integrado) do 

Modelo IA - CM. A partir disso, foi estabelecido um plano de ação para o triênio 2021-2023 

visando atingir o nível 3 de maturidade segundo o Modelo IA-CM. 

Os resultados do PGMQ devem ser comunicados periodicamente à alta administração, 

buscando promover e reforçar o patrocínio da alta administração em relação à atividade de 

auditoria interna.  
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