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MINUTA REGULAMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO IFNMG  
 
 
 

 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 

Art. 1° Para fins deste regulamento, adotam-se as seguintes definições: 
 
I. Auditoria interna, de acordo com a IN SFC nº 03, de 2017, é uma atividade               

independente e objetiva de avaliação e consultoria, desenhada para agregar valor e            
melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia a organização a atingir seus             
objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada à            
avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle            
e governança. 

II. Controles internos da gestão: Processo que envolve um conjunto de regras,           
procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados,       
conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros,         
operacionalizados de forma integrada pela alta administração, pelos gestores e          
pelo corpo de servidores e empregados dos órgãos e entidades da Administração            
Pública federal, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável           
de que, na consecução da missão da entidade, os seguintes objetivos gerais serão             
alcançados:  
a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz  das operações;  
b) cumprimento das obrigações de accountability;  
c) cumprimento das leis e dos regulamentos aplicáveis;  e  
d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos. O estabelecimento             
de controles internos no âmbito da gestão pública visa essencialmente aumentar a            
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probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados, de forma            
eficaz, eficiente, efetiva e econômica. 

III. Duplo reporte: caracteriza-se pelo acesso direto e irrestrito do auditor-chefe ao           
conselho de administração ou equivalente e ao mais alto executivo do órgão            
ou  da  entidade  pública  do  Poder  Executivo  Federal  que  a  UAIG  integra. 

IV. Gerenciamento de riscos: Processo para identificar, analisar, avaliar, administrar e          
controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto          
ao  alcance  dos objetivos da organização.  

V. Governança: combinação de processos e estruturas implantadas pela alta         
administração, para informar, dirigir, administrar e monitorar as atividades da          
organização, com o intuito de alcançar os seus objetivos. A governança no setor             
público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e         
controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão,             
com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da               
sociedade. 

VI. Independência: é a imunidade quanto às condições que ameaçam a capacidade da            
atividade de auditoria interna de conduzir suas responsabilidades de maneira          
imparcial.  

VII. Objetividade: constitui princípio fundamental para a prática da atividade de          
auditoria interna governamental. Refere-se a atitude mental imparcial que permite          
aos auditores internos executarem os trabalhos de auditoria de maneira a terem            
uma confiança no resultado de seu trabalho e que não seja feito nenhum             
comprometimento da qualidade. Requer que os auditores internos não subordinem a           
outras pessoas o seu julgamento em assuntos de auditoria, que mantenham           
uma atitude de imparcialidade, que possuam honestidade intelectual e que estejam           
livres de conflitos de interesse.  

VIII. Serviços de avaliação: Atividade de auditoria interna governamental que consiste          
no exame objetivo da evidência, com o propósito de fornecer ao órgão ou entidade              
da Administração Pública federal uma avaliação tecnicamente autônoma e objetiva          
sobre o escopo da auditoria.  

IX. Serviços de consultoria: Atividade de auditoria interna governamental que         
consiste em assessoramento, aconselhamento e serviços relacionados, prestados        
em decorrência de solicitação específica do órgão ou entidade da Administração           
Pública federal, cuja natureza e escopo são acordados previamente e que se destinam             
a adicionar valor e a aperfeiçoar os processos de governança, de gerenciamento de             
riscos e a implementação de controles internos na organização, sem que o auditor             
interno governamental assume qualquer responsabilidade que seja da administração         
da Unidade Auditada.  

 
Art. 2° Este Regulamento se apresenta de acordo com os princípios, as diretrizes e os               

requisitos fundamentais para a prática prossional da atividade de auditoria          
interna governamental do Poder Executivo federal constantes da Instrução         
Normativa SFC nº 03, de 9 de junho de 2017 e utilizando como subsídio, o               
Manual de Orientações Técnicas - MOT, aprovado pela IN SFC/GCU nº 08 de 06              
de dezembro de 2017, bem como a IN SFC/CGU n°13, de 06 de maio de 2020. 

 
Art. 3° A Unidade de Auditoria Interna (Audin) executará suas atividades em            

conformidade com este regulamento, o Manual de Auditoria Interna do IFNMG e            
as normas de auditoria aplicáveis à Administração Pública federal. 
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Art. 4° São princípios fundamentais que devem nortear as atividades da Audin: 
I. observância à missão institucional e estatutária do IFNMG;  

II. alinhamento com as estratégias, objetivos e riscos do IFNMG;  
III. integridade;  
IV. proficiência e zelo profissional;  
V. objetividade;  

VI. qualidade e melhoria contínua;  
VII. autonomia técnica;  

VIII. comunicação eficaz;  
IX. atuação respaldada em adequado posicionamento e em recursos apropriados.  
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DA DEFINIÇÃO, DO PROPÓSITO E DA MISSÃO 
 
Art. 5° A Auditoria Interna (Audin) do Instituto Federal de Educação, Ciência e             

Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) é a unidade organizacional que            
realiza atividades de avaliação e de consultoria, mediante um conjunto de           
procedimentos, tecnicamente normatizados com base nos pressupostos de        
independência e objetividade, de forma a proporcionar ao Conselho Superior          
(Consup) e aos gestores, base segura para a tomada de decisões. 

 
Art. 6° A atividade de auditoria interna tem como propósito aumentar e proteger o valor             

organizacional  do IFNMG, fornecendo avaliação e consultoria baseados em risco.  
 
Art. 7° A Audin tem como missão prover de forma independente e objetiva, serviços de             

avaliação e de consultoria, com objetivo de agregar valor e melhorar os processos             
do IFNMG, a partir da aplicação de uma  abordagem  sistemática  e  disciplinada. 

 
Art. 8° A Audin está vinculada ao Conselho Superior do IFNMG, conforme determina o §               

3° do Art. 15 do Decreto nº 3.591/2000. Esta vinculação tem o objetivo de              
proporcionar à Audin um posicionamento suficientemente elevado de modo a          
permitir lhe desenvolver suas atividades com maior autonomia e independência          
bem como permitir o “duplo reporte” ou seja, para o adequado cumprimento das             
funções do auditor-chefe, faz-se necessário o duplo reporte, funcional e          
administrativo, ao Conselho Superior e ao dirigente máximo da instituição,          
respectivamente, vedada a delegação, conforme estabelece a IN SFC/CGU n°13,          
de 06 de maio de 2020. 

 
Art. 9° A Audin, sem prejuízo de sua vinculação, está sujeita a orientação normativa e             

supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal,           
prestando apoio aos órgãos e unidades que o integram, conforme descreve o Art.             
15 do Decreto nº 3.591/2000. 

 
Art. 10 Para o exercício das atribuições, a Audin não deve sofrer restrições quanto ao               

acesso a pessoas, propriedades e informações necessárias à execução dos seus           
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trabalhos, nem ser restringida por nenhum tipo de sigilo, à obtenção e ao             
manuseio de informações, documentos ou dependências da unidade auditada,         
independentemente da natureza das transações e das operações examinadas,         
inclusive em sistemas eletrônicos de tecnologia da informação e comunicação. 

 
§1º Quando houver limitação do acesso, o fato deverá ser comunicado, de imediato e             

por escrito à alta administração ou ao Conselho Superior, com solicitação de            
adoção das providências necessárias à continuidade dos trabalhos de auditoria. 

 
§2º As demandas de informações e providências emanadas pela Audin terão          

prioridade administrativa na Instituição, e sua recusa ou atraso poderá importar em            
representação para os órgãos superiores. 

 
 

 
CAPÍTULO III 

 
DA INDEPENDÊNCIA E DA OBJETIVIDADE 

 
Art. 11 O Conselho Superior assegurará à Audin autonomia e independência real e           

aparente, posicionando-a, dentro do organograma institucional, em nível de         
assessoramento, acima hierarquicamente das demais unidades administrativas, e        
sem subordinação funcional ao(à) reitor(a). 

 
Art. 12 A gestão do IFNMG deverá, tempestiva e obrigatoriamente fornecer as          

informações solicitadas e apresentar as providências a serem adotadas, através de           
um plano de ação (PA), diante das recomendações feitas pela Audin. 

 
Art. 13 Os auditores internos da Audin devem atuar de forma imparcial e isenta, evitando               

situações de conflito de interesses ou quaisquer outras que afetem sua           
objetividade, de fato ou na aparência, ou comprometam seu julgamento          
profissional. 

 
Art. 14 O(a) Auditor(a)-chefe e os demais membros da Audin deverão informar ao             

Conselho Superior ou Dirigente máximo sobre eventuais situações de conito de           
interesses, existentes ou supervenientes, que possam comprometer os trabalhos de          
auditoria. 

 
§1º Os auditores internos devem declarar impedimento nas situações que possam          

afetar o desempenho das suas atribuições e, em caso de dúvidas sobre potencial             
risco para a objetividade, devem buscar orientação junto ao(a) Auditor(a)-chefe ou           
à comissão de ética ou instância similar. 

 
§2º Os auditores internos da Audin devem se abster de auditar operações específicas             

com as quais estiveram envolvidos nos últimos 24 meses, quer na condição de             
gestores, quer em decorrência de vínculos profissionais, comerciais, pessoais,         
familiares ou de outra natureza, mesmo que tenham executado atividades em nível            
operacional. 
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Art. 15 Os auditores internos deverão avaliar objetivamente as evidências levantadas,           
com vistas a fornecer opiniões ou conclusões isentas na execução de suas            
atividades. 

 
Art. 16 Como pressuposto da objetividade, as comunicações decorrentes dos          

trabalhos de auditoria devem ser precisas, e as conclusões e opiniões sobre            
os fatos ou situações examinadas devem estar respaldadas por critérios e           
evidências adequados e suficientes.  

 
Art. 17 A Audin tem autonomia para estabelecer a frequência de suas atividades,             

selecionar temas e escopos de trabalhos, determinar as atividades, aplicar técnicas           
necessárias para cumprir seus objetivos. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DE REPORTE 
 

 
Art. 18 A Audin, com sede na Reitoria, será composta pelo(a) auditor(a)-chefe, auditor(a)             

adjunto, auditores internos e apoio administrativo, em número necessário para          
atender às suas finalidades. 

 
§1º As atividades de auditoria interna deverão ser executadas por servidores técnicos           

administrativos, nível E, legalmente habilitados em concurso público para o cargo           
de auditor, observando os itens I e II, do art. 37 da Constituição Federal de 1988, e                 
os casos previstos nos artigos 8º, 36 e 37 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990                  
e da Lei n.º 11.091, de 12 de janeiro de 2005. 

 
§2º O apoio administrativo poderá ser composto por servidores efetivos, terceirizados          

ou estagiários que deverão observar as normas e regulamentos da instituição. 
 
Art. 19 A atividade de auditoria interna do IFNMG será exercida exclusivamente por sua              

unidade especializada  - Audin. 
 

 
Das competências 

 
Art. 20 O IFNMG, por meio do Conselho Superior é responsável por: 
 
I. garantir a estrutura organizacional para assegurar a autonomia funcional necessária          

ao cumprimento de sua missão em atendimento ao que diz o Art. 9°, Inciso IV da IN                 
SFC/CGU n° 13 de 06 de maio de 2020; 

II. deverá fornecer o suporte de pessoal e materiais necessários ao funcionamento da            
Audin, inclusive capacitação; 

III. realizar anualmente avaliação de desempenho do(a) auditor(a)-chefe, em        
atendimento ao que diz o Inciso IV do Art. 11 da IN SFC/CGU n° 13 de 06 de maio                   
de 2020; 

IV. revisar este regulamento, uma vez ao ano, para assegurar a conformidade do            

 



Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 
 

documento com o arcabouço normativo vigente, em atendimento ao que diz o Art. 5              
da  IN SFC/CGU n° 13 de 06 de maio de 2020; 

V. observar as normas e orientações da CGU quanto ao perfil profissional do            
titular da unidade de auditoria interna, sua nomeação, designação, exoneração          
ou dispensa, em atendimento ao que diz o Art. 11, Inciso VI da IN SFC/CGU n° 13                 
de 06 de maio de 2020; 

VI. aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) baseado em riscos e revisá-lo             
quando necessário; e 

VII. supervisionar a Audin. 
 
 
Art. 21 Compete à Audin: 
 
I. agregar valor e contribuir para a melhoria dos processos organizacionais do IFNMG; 

II. prestar serviços de avaliação e de consultoria (terceira linha) com base nos            
pressupostos de autonomia técnica e de objetividade. 

§1º Os auditores internos governamentais podem prestar serviços de consultoria         
sobre operações que tenham avaliado anteriormente ou avaliar operações sobre as           
quais tenham prestado prévio serviço de consultoria, desde que a natureza da            
consultoria não prejudique a objetividade e que a objetividade individual seja           
gerenciada na alocação de recursos para o trabalho.  

§2º Qualquer trabalho deve ser recusado caso existam potenciais prejuízos à          
autonomia técnica ou à objetividade.  

 
III. aferir a eficácia dos controles internos adotados pela gestão para mitigar os riscos; 
IV. observar o fiel cumprimento das leis, normas e regulamentos internos; 
V. contribuir para o aprimoramento das políticas públicas e a atuação do IFNMG; 

VI. apoiar o IFNMG na estruturação e efetivo funcionamento da primeira e da segunda             
linhas, por meio da prestação de serviços de consultoria e de avaliação dos processos              
de governança, gerenciamento de riscos e controles internos; 

VII. atuar como unidade singular do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo            
Federal (SCI); 

VIII. contribuir para a melhoria dos processos de controle relacionados ao risco de fraude e              
corrupção; 

IX. identificar potenciais riscos de fraude e comunicar tempestivamente às instâncias          
competentes; 

X. zelar pela existência e efetivo funcionamento de canais de comunicação do IFNMG            
que fomentem o controle social, assegurando que os resultados decorrentes da           
participação dos cidadãos sejam apropriados como insumo para o planejamento e a            
execução dos trabalhos de auditoria; 

XI. comunicar os resultados dos trabalhos por meio de relatórios de auditoria; 
XII. adotar a metodologia de quantificação e registro dos resultados e benefícios da            

sua  atuação,  conforme as regulamentações emitidas pelo órgão central do SCI. 
 
 
Art. 22 Compete ao (a) Auditor(a)-chefe: 
 
I. representar a Audin no âmbito do IFNMG e de entidades externas; 

II. administrar a Audin de forma que alcance sua finalidade, atenda aos normativos e que              
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os auditores internos atuem em conformidade com os princípios e requisitos éticos; 
III. definir procedimentos relativos à estrutura e à Instituição, bem como a política de             

armazenamento de papéis de trabalho, preferencialmente em meio digital; 
IV. designar, para cada trabalho, equipe composta por auditores internos que possuam,           

coletivamente, a proficiência necessária para realizar a auditoria com êxito; 
V. identificar as deficiências e as lacunas na formação e no desempenho dos auditores e              

buscar supri-las por meio de ações como: 
a) viabilização de treinamento no trabalho; e 
b) estímulo à participação em cursos, conferências e seminários, tendo em vista o            

desenvolvimento profissional e a atualização de conhecimentos dos auditores. 
VI. declinar de trabalho específico ou solicitar opinião técnica especializada por meio de            

prestadores de serviços externos, caso os auditores internos não possuam, e não            
possam obter tempestiva e satisfatoriamente, os conhecimentos, as habilidades ou          
outras competências necessárias à realização de todo ou de parte de um trabalho de              
auditoria; 

VII. construir o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) baseado em riscos para            
determinar as prioridades da auditoria; 

VIII. zelar pela adequação e disponibilidade dos recursos necessários (humanos, financeiros          
e tecnológicos) para o cumprimento do PAINT; 

IX. revisar periodicamente o PAINT; 
X. monitorar a execução do PAINT; 

XI. comunicar periodicamente ao CONSUP sobre o andamento dos trabalhos e as            
possíveis intercorrências ou situações relevantes ocorridas que possam impactar         
nos  seus resultados; 

XII. responsabilizar-se pela supervisão dos trabalhos, a qual poderá ser delegada, sem           
prejuízo de sua responsabilidade; 

XIII. estabelecer políticas e procedimentos destinados a assegurar que a supervisão seja           
realizada e documentada, em todas as etapas dos trabalhos, com a finalidade de             
possibilitar o atingimento dos objetivos, a qualidade dos produtos e a consistência das             
opiniões emitidas; 

XIV. supervisionar o monitoramento das recomendações emitidas nos relatórios de         
auditoria interna; 

XV. monitorar as recomendações emitidas pelos órgãos de controle; 
XVI. avaliar se os resultados dos trabalhos de consultoria, solicitados à Audin, contribuirão             

para a melhoria dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de             
controles internos da Unidade Auditada; 

XVII. gerenciar as ameaças à autonomia técnica e à objetividade; 
XVIII. liderar a gestão da qualidade; 

XIX. comunicar à alta administração e ao Consup: 
 

a) o desempenho da atividade da Audin; 
b) a  proposta  do  PAINT  e  os  recursos necessários  ao  seu  cumprimento; 
c) os resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ); e, 
d) os casos de não conformidade com a IN SFC nº 03, de 2017, que impactem o escopo                 

geral ou a operação da atividade de auditoria interna, devendo comunicar também à             
CGU-MG; 

e) interferências, de fato ou veladas, na determinação do escopo, na execução dos            
trabalhos e  na comunicação  dos resultados obtidos. 
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XX. discutir com o Consup ou com a alta administração os casos em que a Audin concluir                
que a Unidade Auditada aceitou um nível de risco que pode ser inaceitável para a               
organização; 

XXI. compartilhar informações e coordenar as atividades da unidade com outras instâncias           
prestadoras de serviços de auditoria; e 

XXII. comunicar a informação correta a todas as partes que tenham recebido comunicação            
final, emitida pela Audin, que contenha erro ou omissão significativa, e providenciar            
para que a versão anteriormente publicada seja atualizada. 

 
 
Art. 23 Compete ao (à) Auditor(a) Adjunto(a): 

 
I. auxiliar o(a) Auditor(a)-Chefe na execução dos trabalhos, dentro dos limites de suas            

atribuições; 
II. substituir o auditor-chefe em suas faltas ou impedimentos legais; 

III. auxiliar os membros da Audin na execução dos trabalhos de auditoria, de forma a              
garantir o cumprimento do planejamento por meio do assessoramento: 

a) na elaboração do cronograma para o cumprimento da ação de auditoria; 
b) na confecção dos papéis os papéis de trabalho; 
c) no acompanhamento das reuniões que se fizerem necessárias; 
d) na elaboração dos relatórios da Audin (preliminares e finais), no tocante à            

revisão dos textos formulados; 
IV. confirmar se as evidências suportam os achados, as conclusões e as recomendações            

elaboradas pela equipe; 
V. auxiliar os membros da equipe no monitoramento das recomendações emitidas nos           

relatórios de auditoria interna; 
VI. participar da elaboração do do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e do             

Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna (RAINT). 
 
 
Art. 24 Compete aos auditores internos: 
 
I. executar o trabalho de acordo com as normas e práticas de auditoria aplicáveis ao              

setor público; 
II. observar as orientações do(a) Auditor-chefe e do(a) Auditor(a) Adjunto(a); 

III. elaborar cronograma para o trabalho de auditoria, em conjunto com o(a) Auditor(a)            
Adjunto(a);  

IV. elaborar os papéis de trabalho; 
V. executar as atividades de acordo com o planejamento realizado; 

VI. registrar as atividades realizadas em papéis de trabalho, conforme políticas e           
orientações estabelecidas pela Audin; 

VII. coletar e analisar informações relevantes e precisas por meio de procedimentos e            
técnicas de auditoria apropriados; 

VIII. elaborar os documentos de comunicação com a unidade auditada e submetê-los           
à avaliação do(a) Auditor(a) Adjunto(a); 

IX. assegurar a suficiência e a adequação das evidências de auditoria para apoiar            
achados, recomendações e conclusões da auditoria; 

X. manter a confidencialidade e a segurança de informações, dados, documentos e           
registros; 
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XI. comunicar quaisquer achados críticos ou potencialmente significativos ao superior         
hierárquico, em tempo hábil; 

XII. submeter o Relatório Preliminar de auditoria ao(a) Auditor(a)-chefe para avaliação          
inicial; 

XIII. emitir o Relatório Final dos trabalhos de auditoria e submeter ao(a)           
Auditor(a)-chefe para avaliação final; 

XIV. auxiliar o(a) Auditor(a)-chefe na elaboração do PAINT e do RAINT;  
XV. comunicar o fato, de imediato, ao superior hierárquico, quando houver limitação do            

trabalho; e  
XVI. monitorar o atendimento das recomendações emitidas nos relatórios de auditoria          

interna. 
 

 
Art. 25  Compete ao apoio administrativo: 
 
I. executar  atividades  administrativas  e  de  secretaria,  tais como: 

a) receber, enviar, digitalizar e arquivar documentos e processos da Audin de           
forma física e eletrônica; 

b) elaborar documentos administrativos solicitados pelo(a) Auditor(a)-chefe; 
c) redigir atas de reuniões da Audin. 

II. manter a confidencialidade e a segurança de informações, dados, documentos e           
registros; 

III. realizar pesquisas e acompanhar as publicações de acórdãos, atos e julgados de            
interesse do IFNMG; 

IV. levantar e selecionar ementários, relativos à gestão pública, para a preparação do            
boletim “Auditoria Informa”. 

 
 
 

Da Nomeação, designação, exoneração do(a) Auditor(a)-chefe 
 

Art. 26 A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do(a) Auditor(a)-chefe depende           
de prévia aprovação da CGU, nos termos do Art. 15, § 5º, do Decreto n.º 3.591, 6                 
de setembro de 2000, e da Portaria nº 2.327, de 20 de dezembro de 2017 da CGU. 

 
§1º É nula a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do cargo ou função de             

titular de auditoria interna sem a prévia aprovação da CGU. 
§2º A permanência da unidade de auditoria interna sem titular submetido à CGU para             

aprovação, conforme disposto no artigo 28, não deverá exceder noventa dias. 
§3º O não cumprimento do prazo estabelecido no §2º poderá ensejar proposta de            

certificação irregular para os gestores da entidade. 
 
Art. 27 O(a) Reitor(a) submeterá a indicação do(a) Auditor(a)-chefe à aprovação do            

Conselho Superior, e, após, à aprovação da CGU, observado o prazo máximo de             
que trata o §2º do art. 27, acompanhada da Declaração preenchida e assinada,             
conforme modelo do anexo da Portaria nº 2.327, de 20 de dezembro de 2017, e de                
curriculum vitae que, além da formação acadêmica, deverá conter: 
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I. cargos efetivos e cargos ou funções em comissão eventualmente exercidos na           
Administração Pública, com o detalhamento das atividades desempenhadas; 

II. áreas de atuação, tempo de permanência e descrição das atividades executadas e dos             
projetos mais relevantes desenvolvidos, com destaque para os efetuados no âmbito da            
entidade, quando houver; 

III. descrição, conteúdo programático e carga horária de cursos realizados nas áreas de            
auditoria interna, de auditoria governamental ou correlatas; 

IV. comprovação de experiência de, no mínimo, dois anos em atividades de auditoria,            
preferencialmente governamental; e 

V. comprovação de carga horária de, no mínimo, quarenta horas em atualização técnica            
nas áreas de auditoria interna ou auditoria governamental, nos últimos três anos que             
antecedem à indicação de que trata o caput. 

 
Art. 28 A nomeação ou designação do(a) Auditor(a)-Chefe da Audin, recairá entre os             

servidores técnico-administrativos, estáveis, pertencentes ao quadro do IFNMG        
ocupantes do cargo de auditor previsto na Lei n.º 11.091, de 12 de janeiro de 2005. 

 
Parágrafo único O(a) Auditor(a)-Chefe terá Cargo de Direção compatível com a            

natureza  e nível de complexidade das suas atribuições. 
 
Art. 29 Não serão aprovadas as indicações daqueles que tenham sido, nos últimos oito              

anos: 
 

I. responsáveis por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de           
Contas da União, dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Distrito Federal, bem              
como dos Tribunais de Contas dos Municípios; 

II. responsáveis por contas certificadas como irregulares pela CGU ou pelos órgãos           
setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; 

III. punidos, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo           
disciplinar; 

IV. responsáveis pela prática de ato tipificado como causa de inelegibilidade nos termos            
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

 
Art. 30 É de responsabilidade do IFNMG verificar previamente se o indicado atende outras              

condições gerais ou especiais previstas na legislação para ser nomeado ou           
designado para exercer o cargo ou função, inclusive no que diz respeito a conflito              
de interesses ou nepotismo. 

 
Art. 31 Ficam dispensadas de consulta à CGU, no prazo definido no §2º, do art. 27, as                 

nomeações ou designações de interinos e a designação de substitutos eventuais           
para os cargos ou funções do(a) Auditor(a)-chefe, mantida a exigência de           
aprovação pelo Conselho Superior, ou na ausência desse, pelo(a) Reitor(a). 

 
Art. 32 O(a) Auditor(a)-chefe deverá manter as condições necessárias à sua aprovação            

pelo Conselho Superior, e atender as exigências dos artigos 2º e 3º da             
Portaria/CGU nº 2.327/2017 durante todo o tempo que exercer o cargo ou função. 

 
§1º A superveniência de qualquer fato impeditivo à manutenção das condições e           

exigências a que se refere o caput ensejará a exoneração ou dispensa do titular da               
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unidade de auditoria interna em até trinta dias, contados da ciência formal do fato              
pelo dirigente máximo da entidade. 

§2º O disposto no §1º aplica-se aos interinos e substitutos eventuais. 
 
 
Art. 33 O(a) Auditor(a)-Chefe exercerá o cargo de titular da Audin pelo prazo de 3 (três)                

anos consecutivos, a contar da publicação da portaria no DOU, podendo ser            
prorrogado, uma única vez, por igual período. 

 
§1º Finda a prorrogação referida no caput, se a manutenção do(a) Auditor(a)-Chefe for            

imprescindível para a finalização de trabalhos considerados relevantes, o         
CONSUP ou, na ausência desse, o(a) Reitor(a) poderá prorrogar a designação por            
mais 365 dias, mediante decisão fundamentada e que contenha análise de plano de             
ação para transferência das referidas atividades relevantes. 

 
§2º O(a) Auditor(a)-chefe que for destituído do cargo, inclusive a pedido, só poderá            

voltar a ocupar a mesma função, na mesma entidade, após o interstício de três              
anos. 

 
Art. 34 A CGU poderá recomendar à entidade a dispensa do(a) Auditor(a)-chefe nas             

seguintes situações: 
 
I. avaliação insatisfatória de seu desempenho em face da qualidade e tempestividade           

dos trabalhos produzidos em comparação com os recursos à sua disposição e ao             
porte da entidade; e 

II. comportamento inapropriado ou incompatível com o cargo ou função exercida. 
 
Art. 35 A proposta de exoneração ou dispensa do(a) Auditor(a)-chefe pelo Consup, ou, na              

ausência deste colegiado, pelo(a) Reitor(a) deverá ser motivada e a justificativa,           
encaminhada previamente à aprovação da CGU, que deverá analisá-la em até vinte            
dias contados do recebimento. 

 
§1º No caso de a CGU se manifestar contrariamente à exoneração ou dispensa            

proposta, a comunicação, devidamente motivada, dar-se-á na forma do parágrafo          
único do art. 7º da Portaria/CGU nº 2.327/2017. 

§2º Ficam dispensados de consulta à CGU os casos em que a exoneração ou dispensa              
se der a pedido do servidor ou por falecimento. 

 
 

Da nomeação do(a) Auditor(a) Adjunto(a) 
 
Art. 36 O(a) Auditor(a) Adjunto(a) será indicado pelo(a) Auditor(a)-chefe, dentre os         

servidores efetivos da Instituição, ocupante do cargo de Técnico Administrativo          
em Educação Nível “E” – Auditor, com as mesmas condições e exigências da             
função de auditor-chefe, referenciados nos artigos 28 e 30 deste Regulamento. 

 
Art. 37 A nomeação e o prazo de exercício do cargo de Auditor Adjunto deverão seguir              

respectivamente o disposto no art. 32 e 34 deste Regulamento. 
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Art. 38 O(a) Auditor(a) Adjunto(a) terá função gratificada compatível com a natureza e           
nível de complexidade das atribuições, sendo indicado pelo(a) Auditor(a)-Chefe e          
designado pelo(a) Reitor(a) dentre os servidores que compõem a Audin e possuam            
o cargo de auditor. 

 
 

Das Vedações 
 
Art. 39 É vedado aos auditores internos o exercício cumulativo de funções ou cargos em               

outros setores da Instituição, ou em atividades que possam caracterizar          
participação na gestão, garantindo, assim, a independência e objetividade dos          
trabalhos realizados, em atenção ao Acórdão nº 577/2010, Plenário do Tribunal de            
Contas da União (TCU). 

 
Art. 40 É vedado aos auditores, por incompatibilidade do exercício de sua função e por               

força de decisões da Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão nº              
577/2010, Plenário, a sua designação para: 

 
I. participar em comissão, como membros, de processos administrativos, bem         

como quaisquer outras, inclusive, comitês, núcleos, grupos ou similares.  
II. emitir manifestações e pareceres de cunho jurídico; 
III. realizar auditorias em setor: 

a) que tenha exercido atividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quer na             
condição de gestores, quer em decorrência de vínculos profissionais,         
comerciais, pessoais, familiares ou de outra natureza, mesmo que tenha          
executado atividades em nível operacional; 

b) dirigido por quem tenha sido seu superior imediato nos últimos 12 (doze)            
meses; e 

c) cujo titular seja seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim,          
na linha reta ou colateral, até 3° (terceiro) grau. 

 
Parágrafo Único: Excepcionalmente poderão participar de comissões, desde que não          
envolvam atos de gestão e/ou recursos financeiros, sendo necessária a consulta prévia à             
Chefia da Audin  e sua respectiva aprovação. 
 
 
Art. 41 É vedado aos auditores divulgar ou repassar informações relativas aos trabalhos             

desenvolvidos ou a serem realizados ou repassá-las a terceiros sem prévia           
anuência da autoridade competente. 

 
Art. 42  Os auditores internos não devem: 
 
I. tomar parte conscientemente de qualquer atividade ilegal ou se envolver em atos            

impróprios para o  cargo de auditor interno ou para a instituição; 
II. participar de qualquer atividade ou relacionamento que possa prejudicar ou que           

presumidamente prejudicaria sua avaliação imparcial; 
III. aceitar nada que possa prejudicar ou que presumidamente prejudicaria seu julgamento 

profissional; 
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IV. omitir fatos materiais de seu conhecimento que, caso não sejam divulgados, possam            
distorcer o relatório de auditoria; 

V. utilizar informações para qualquer vantagem pessoal ou de qualquer outra maneira           
fosse contrária à lei ou em detrimento dos objetivos legítimos e éticos da instituição.  

 
 

CAPÍTULO V 
 

DO PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE 
 
Art. 43 A Audin deve instituir formalmente e manter um Programa de Gestão e            

Melhoria da Qualidade - PGMQ com o objetivo de promover a avaliação e             
a melhoria contínua dos processos de trabalho, dos produtos emitidos e da            
ecácia e da eciência da atividade de auditoria interna governamental. 

 
Parágrafo único. As avaliações devem incluir as etapas de planejamento, execução,           

comunicação dos resultados e monitoramento das recomendações, indicando o         
alcance do propósito da atividade de auditoria interna, a conformidade dos           
trabalhos com os normativos vigentes e a conduta ética e prossional dos            
auditores. 

 
Art. 44 Os resultados das avaliações realizadas devem ser periodicamente consolidados         

com a nalidade de fornecer informações gerenciais e de identicar necessidades           
de capacitação e oportunidades para aprimoramento da atividade de auditoria          
interna, as quais podem ser registradas em um plano de ação. 

 
Art. 45 O PGMQ deverá conter avaliações internas e externas, as quais devem ser            

devidamente registradas. 
 
§1º As avaliações internas contemplam um conjunto de procedimentos e ações          

realizadas ou conduzidas pela Audin, com vistas a aferir, internamente e           
junto  às  partes  interessadas,  a qualidade dos trabalhos realizados. 

§2º A avaliação externa deve ocorrer, pelo menos, uma vez a cada cinco anos, por              
prossional ou organização qualicado e independente, com vistas à obtenção de           
opinião sobre o conjunto geral dos trabalhos de auditoria realizados pela Audin e             
sua conformidade com os normativos vigentes. 

§3º O monitoramento contínuo contemplará, dentre outras, as seguintes atividades: 
 

a) planejamento e supervisão dos trabalhos de auditoria; 
b) revisão de documentos, de papéis de trabalho e de relatórios de auditoria; 
c) estabelecimento de indicadores de desempenho; 
d) avaliação realizada pelos auditores, após a conclusão dos trabalhos; 
e) feedback de gestores e demais partes interessadas para aferir, de forma           

ampla, a percepção da alta administração sobre o valor gerado pelos           
produtos/serviços desenvolvidos pela Audin; e, de forma pontual,        
considerando as auditorias individuais realizadas; e, 

f) listas de verificação (checklists) para averiguar se manuais e procedimentos          
de auditoria estão sendo adequadamente observados. 
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Art. 46 O(a) Auditor(a)-Chefe deverá propor à gestão do IFNMG: 
 
I. a forma e a frequência da avaliação externa; e 

II. a qualicação e a independência do avaliador ou da equipe de avaliação externa,             
analisando eventuais conitos de interesses. 

 
Art. 47 O(a) Auditor(a)-Chefe comunicará ao Consup os resultados obtidos no PGMQ. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 48 Os servidores lotados na Audin deverão adotar uma atitude objetiva, imparcial e            
isenta no exercício do seu trabalho, pautando-se por valores éticos de forma a             
promover uma cultura ética e íntegra em relação à prática da atividade de auditoria              
interna. 

 
Art. 49 É dever de todos os auditores internos se desenvolverem profissionalmente,            

mediante processo continuado para ampliar conhecimentos, capacidades e        
habilidades necessários à sua área de atuação. 

 
Parágrafo único. Cada membro da equipe de auditoria, inclusive o(a)          

Auditor(a)-Chefe, deve realizar, no mínimo, 40 (quarenta) horas de capacitação          
por ano, visando à atualização necessária ao desempenho de suas atividades. 

 
Art. 50 O trabalho de auditoria deverá ser designado mediante Ordem de Serviço ou              

equivalente, expedida pelo(a) Auditor(a)-chefe, observando as normas de        
Auditoria e da Administração Pública federal. 

 
Art. 51 As informações obtidas no trabalho de auditoria, serão consolidadas em relatório             

final que será encaminhado ao(à) Auditor(a)-chefe e após aprovado, será          
encaminhado ao(à) Reitor(a) e, quando solicitado, à CGU. 

 
Art. 52 A Audin avaliará a necessidade de incluir, no PAINT do exercício, trabalhos de               

auditoria solicitados formalmente pelo Conselho Superior ou pelo(a) Reitor(a).  
 
Art. 53 A Audin deverá consultar a unidade auditada sobre a existência de informação              

sigilosa tratada na comunicação final dos resultados, antes da publicação do           
relatório de auditoria, conforme requisitos estabelecidos pela legislação em vigor. 

 
Art. 54 No caso de trabalhos realizados sob segredo de justiça ou que envolvam              

informações sigilosas, podem ser estabelecidas restrições sobre divulgação de         
informações relativas ao trabalho, tanto na interlocução com a Unidade          
Auditada  quanto  na  comunicação  e  na  publicação  dos resultados. 
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Art. 55 Se uma comunicação final emitida contiver erro ou omissão significativa, o             
(a) Auditor(a)-Chefe deverá comunicar a informação correta a todas as partes que            
tenham recebido a comunicação original e providenciar para que a versão           
anteriormente publicada seja atualizada.  

 
Art. 56 A existência da função de Auditor Adjunto ficará condicionada à disponibilidade             

de função gratificada específica pela gestão.  
 
Art. 57 A existência do apoio administrativo ficará condicionada à disponibilidade de            

pessoal pela gestão.  
 
Art. 58 A cessão de auditor(a) para assumir cargo de direção ou função gratificada em               

outro setor do IFNMG será por prazo e condições estabelecidas entre a Audin e a               
gestão.  

 
Art. 59 Os casos omissos neste Regulamento Interno serão dirimidos pela Audin,            

ressalvadas as matérias de competência do Conselho Superior do IFNMG e do            
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. 

 
Art. 60 Este regulamento revoga o regulamento anterior da Audin aprovado pela            

Resolução  Consup 075, de 14 de dezembro de 2017. 
 

Art. 61 Este regulamento entra em vigor a partir da data da publicação no Boletim Oficial. 
 
 
 

 

 


