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1. INTRODUÇÃO 

Para a elaboração do presente PAINT, esta AUDIN utilizou como base a 

Instrução Normativa (IN) nº 05, de agosto de 2021 - CGU, bem como o 

Manual de Orientação Técnica (MOT) da referida Controladoria. 

 

1.1 O Instituto Federal da Bahia 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) é uma 

instituição de ensino que têm o compromisso social de oferecer educação 

profissional pública e de excelência, de promover a pesquisa aplicada e a 

inovação, como também de atuar fortemente na extensão tecnológica. 

Tendo a Reitoria como órgão executivo, o IFBA caracteriza-se como instituição 

multicampi que oferece educação profissional gratuita, em diversas 

modalidades, aos seus mais de 36 mil estudantes (presenciais e à distância) por 

meio dos seus mais 300 cursos. 

 

1.2 Universo de Auditoria 

Levando em consideração a missão e a visão institucional do IFBA (infra 

transcritos),  a estrutura multicampi, bem como o fato das atividades fins desta 

instituição ocorrerem nessas unidades, o universo de auditoria do presente 

PAINT corresponde aos 22 (vinte e dois) campi deste Instituto: 

 Campus de Barreiras; 

 Campus de Brumado; 

 Campus de Camaçari; 

 Campus de Eunápolis; 

 Campus de Euclides da Cunha; 

 Campus de Feira de Santana; 

 Campus de Ilhéus; 

 Campus de Irecê; 

 Campus de Jacobina; 

 Campus de Jequié; 

 Campus de Juazeiro; 
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 Campus de Lauro de Freitas; 

 Campus de Paulo Afonso; 

 Campus de Porto Seguro; 

 Campus de Salvador; 

 Campus de Santo Amaro; 

 Campus de Santo Antonio de Jesus; 

 Campus de Seabra; 

 Campus de Simões Filho; 

 Campus de Ubaitaba; 

 Campus de Valença; 

 Campus de Vitória da Conquista; 

 Pólo de Inovação 

 Reitoria 

 

Missão 

“Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo 

ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente 

referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do 

país”. 

 

Visão  

“Transformar o IFBA em uma Instituição de ampla referência e 

de qualidade de ensino no País, estimulando o desenvolvimento 

do sujeito crítico, ampliando o número de vagas e cursos, 

modernizando as estruturas físicas e administrativas, bem como 

ampliando a sua atuação na pesquisa, extensão, pós-graduação 

e inovação tecnológica”. 

 

1.3 Auditoria Interna 

A Auditoria Interna do IFBA (AUDIN) é um órgão técnico de controle, 

funcionalmente ligado ao Conselho Superior deste Instituto (CONSUP), 
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administrativamente ligado ao Gabinete da Reitoria e tecnicamente ligado à 

Controladoria-Geral da União (CGU), que tem como finalidade assessorar, 

orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão, objetivando a eficiência, 

eficácia e efetividade da Instituição, além de fortalecer a gestão, racionalizar 

as ações de controle e prestar apoio à Controladoria-Geral da União (CGU) e 

ao Tribunal de Contas da União (TCU), consoante preceitos constitucionais e 

legislações específicas. 

Considerando o reduzido quadro de pessoal da AUDIN (cuja composição 

encontra-se no Quadro 01 abaixo), para abarcar o universo auditável, a 

unidade planeja executar suas Ações por meio de reestruturação do setor. 

 

Quadro 01: Membros da AUDIN/IFBA 
Servidor Formação Especialização Cargo/Função 

Cássia Regina 
Almeida dosSantos 

Economia Esp. Planejamento e 
Gestão Governamental 

Auditor 

Eliene Pereira de 
Cerqueira 

Ciências 
Contábeis 

MBA em Gestão 
Pública e 

Responsabilidade Fiscal 
Auditor 

Gilberto Ávila Filosofia - Assistente em 
Administração 

Samantha de Oliveira 
Kaihara 

Ciências 
Contábeis 

Esp. Contabilidade 
Governamental 

Auditor 

Sheila Simone 
Kosminsky Weber 

Ciências 
Contábeis 

Esp. em Auditoria em 
Organizações do Setor 

Público 

Auditor/Titular de 
AUDIN 

 

No que concerne ao orçamento necessário para a execução deste 

PAINT/2022, destaca-se a necessidade de R$ 36.740,00 para custear 

despesas como diárias despesas como diárias, passagens, inscrições para 

curso de capacitação, dentre outros, conforme descrito no Quadro 02 

infradisposto: 

 

Quadro 02: Descrição dos Recursos Orçamentários 

Descrição Objetivo Valor 

Diárias 
Custear despesas de alimentação, 
hospedagem e locomoção urbana 

nas capacitações e auditorias in loco 

R$ 13.500,00 

Passagens 
Custear despesas com passagens 
para viagens de capacitação e de 

auditoria in loco 
R$ 7.500,00 

Capacitação Custear despesas de inscrição em 
cursos de capacitações 

R$ 15.000,00 

Veículo/Combustível 
Veículo destinado a viagens para 
capacitação (percurso possível) e 

auditorias nos campi (Combustível) 
R$ 500,00 
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Descrição Objetivo Valor 

Despesas diversas Custear despesas com fery-boat R$ 240,00 

TOTAL R$ 36.740,00 

 

2.  TRABALHOS DE AUDITORIA SELECIONADOS COM BASE NA AVALIAÇÃO 

DE RISCOS – METODOLOGIA UTILIZADA E AÇÕES SELECIONADAS 

De acordo com o “Quadro 02 - Relação entre a Maturidade da Gestão de Riscos 

e o Planejamento da Auditoria” disposto no Manual de Orientação Técnica 

(MOT) da CGU, a estratégia utilizada pelas AUDIN’s no planejamento das 

atividades dependerá da maturidade de risco da unidade auditada. 

Diante do exposto, esta AUDIN encaminhou questionário estruturado aos 

diretores dos campi (Questionário – Levantamento de Informações) – ao tempo 

que tirou dúvida de todos os questionamentos apresentados –, e contou com 

90% de adesão no seu preenchimento e envio em tempo hábil para a 

elaboração do presente PAINT. 

O questionário em questão buscou fazer os seguintes questionamentos: 

 Conhecimento dos gestores acerca de temas relacionados a controles 

internos e gestão de riscos por meio de auto-declaração; 

 Existência de estabelecimento formal de elementos que integram o 

componente Ambiente de Controle (de acordo com o Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission / Internal Control - 

integrated framework – COSO-ICIF); 

 Presença da gestão de riscos formalizada. 

Como resultado, ainda de acordo com o quadro retromencionado, esta AUDIN 

buscou utilizar método de planejamento alternativo baseado em fatores de 

riscos. 

É oportuno pontuar que, nos últimos anos, a gestão do IFBA se empenhou e 

cresceu na implementação de ferramentas que fortificam os componentes da 

estrutura COSO. Quanto aos diretores dos campi, apesar das fraquezas relativas 

aos controles e riscos, foi verificado esforço e disposição para agir de acordo 

com a legislação e as melhores práticas. Dessa forma, no intuito de contribuir 

no atual cenário do instituto, também foi inserida no PAINT/2022 a Ação de 
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Assessoria/Facilitação  a ser realizada em todos os campi que forem auditados 

por meio das demais Ações. 

Os critérios utilizados na seleção dos trabalhos com base no risco foram os 

seguintes: 
 

1. Conhecimento dos gestores acerca de temas relacionados a controles 

intenos e gestão de riscos por meio de auto-declaração: 
 

Quadro 03: Peso de acordo com a familiaridade do gestor com 
temas relativos à controles internos e gerenciamento de riscos 

Familiaridade com o tema Peso 
Bom ou Regular 1,0 

Insuficiente, Nenhum ou Não Informado pelo Campus 2,0 
Obs.: Considerando que no tópico em questão haviam 10 (dez) itens 
analisados, a pontuação encontrada decorreu da média encontrada. 

 

2. Existência formal de elementos que integram o componente Ambiente 

de Controle: 

Quadro 04: Peso de acordo com a existência de elementos que 
favoreçam a governança e o ambiente de controle 

Familiaridade com o tema Peso 
Existem 1,0 

Em Processo de Construção 3,0 
Não Existem ou Não Informado pelo Campus 5,0 

Obs.: Considerando que no tópico em questão haviam 10 (dez) itens 
analisados, a pontuação encontrada decorreu da média encontrada. 

 
3. Existência de identificação de riscos: 

Quadro 05: Peso de acordo com a existência riscos identificados 
Familiaridade com o tema Peso 

Existem 1,0 
Em Processo de Construção 2,0 

Não Existem ou Não Informado pelo Campus 3,0 
Obs.: Considerando que no tópico em questão haviam cinco itens 
analisados, a pontuação encontrada decorreu da média encontrada. 

 

Por fim, foi considerado o número de alunos matriculados em cada campus 

no critério de identificação dos riscos, tendo utilizado o seguinte parâmetro: 
 

Quadro 06: Peso em função da quantidade de alunos 
matriculados em cada campus 

Quantidade de Alunos Matriculados Peso 
Campus até 1.200 dicentes 1,0 

Campus a partir de 1.200 a 3.000 discentes 1,2 
Campus com mais de 3.000 discentes 1,5 
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Feito isso, houve a multiplicação dos índice, os quais resultaram nos 

seguintes escore: 

Quadro 07: Índice de risco dos campi 
CAMPI ESCORE 

Vitória da Conquista 36,0 
Lauro de Freitas 30,0 

 Jequié 25,2 
 Juazeiro 23,5 

Paulo Afonso 22,6 
Santo Antonio de Jesus 18,0 

Valença 16,1 
Brumado 15,6 

Euclides da Cunha 15,6 
Jacobina 15,1 

Irecê 14,8 
Ilhéus 14,0 

Feira de Santana 13,7 
Barreiras 12,4 

Porto Seguro 12,1 
Santo Amaro 11,9 

Eunápolis 10,7 
Seabra 10,7 

Simões Filho 10,3 
Camaçari 4,1 
Salvador 

Ubaitaba 
3,9 

Não calculado 
 

Considerando a atual capacidade operacional da AUDIN, foram selecionados 

para serem auditados os cinco campus com maior índice de risco: Vitória da 

Conquista, Lauro de Freitas, Jequié, Juazeiro e Paulo Afonso (ficando Santo 

Antônio de Jesus e Valença como remanescentes, caso haja sobra da carga 

horária destinada à Reserva Técnica). 

Após seleção dos campi, foram selecionados os objetos a serem auditados. 

Inicialmente buscou-se no Regimento Geral do IFBA os setores comuns a todos 

os campi, independente do tamanho da estrutura e quantidade de alunos 

matriculados, os quais foram listados abaixo: 

 Departamento (ou Diretoria Adjunta) da Educação Superior; 

 Departamento (ou Diretoria Adjunta) da Educação; 

 Profissional Técnica de Nível Médio; 

 Departamento EAD e FIC; 

 Departamento de Apoio ao Ensino-aprendizagem; 
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 Departamento de Programas Estudantis; 

 Departamento de Orçamento e Finanças; 

 Departamento Administrativo; 

 Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; 

 Departamento de Extensão. 

De posse a tais informações, e levando em consideração as respostas do 

“Questionário – Levantamento de Informações” – anteriormente mencioando –

dos campi passíveis de serem auditados (incluindo, nesse momento, o Campus 

de Santo Antônio de Jesus e o Campus de Valença), buscou-se atribuir pesos 

mais elevados às unidades cujas atribuições se relacionavam diretamente aos 

discentes. 

 

Quadro 08: Unidades que atuam diretamente com os alunos 
Atuação da unidade perante os discentes Peso 

Não se aplica ou Não Informado pelo Campus 1,0 
Unidades que atuam diretamente com os alunos 1,1 

Unidades que não atuam diretamente com os alunos 1,3 
Obs.: Foi atribuído peso 1,0 quando não houve informação dada pelo campus, 
tendo em vista que esta AUDIN considerou que o tópico não se aplica ao local. 

 

Posteriormente foi atribuído maior peso às unidades que se mostraram mais 

sensíveis aos novos padrões estabelecidos após a pandemia proveniente da 

COVID-19: 

Quadro 09: Unidades mais sensíveis ao cenário proporcionado pela 
COVID-19 

Desempenho da unidade no período da pandemia Peso 
Exclente, Bom ou Não Informado pelo Campus 1,0 

Médio 1,2 
Insuficiente  1,4 

Obs.: Foi atribuído peso 1,0 quando não houve informação dada pelo 
campus, tendo em vista que esta AUDIN considerou que o tópico não se 
aplica ao local. 

 

 

Encontrado os valores, os índices encontrados foram multiplicados e 

selecionados os dois setores com maior escore: 

Quadro 10: índice de risco dos setores 
Seleção do objeto (setor) com base no risco Peso 

Departamento de Programas Estudantis 5,2 

Departamento de Apoio ao Ensino-aprendizagem 3,8 

Departamento EAD e FIC 3,7 

Departamento de Extensão 3,2 

Departamento (ou Diretoria Adjunta) da Educação Superior 3,1 

Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 3,1 
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Seleção do objeto (setor) com base no risco Peso 

Departamento (ou Diretoria Adjunta) da Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio 2,7 

Departamento de Orçamento e Finanças 1,9 

Departamento Administrativo 1,6 
 

Diante do apresentado, foram selecionados o Departamento de Programa 

Estudantis e o Departamento de Apoio ao Ensino-Aprendizagem como objeto a 

serem auditados, ficando o Departamento EAD e FIC para ser auditado, caso 

haja sobra da carga horária destinada à Reserva Técnica.  

No que se refere à observação dos objetivos institucionais, com vistas da AUDIN 

atuar de forma a agregar valor à gestão, o Quadro 11 abaixo disposto evidencia 

a relação dos objetos a serem auditados com os objetivos estratégicos do IFBA: 
 

Quadro 11: Objetos Audítáveis versus Objetivos Estratégicos/IFBA 
Objetos Passíveis de 

Auditoria 
Objetivo Estratégico do IFBA com relação com os 

objetos auditáveis 
Departamento de 

Programas Estudantis 
Construir e implantar o Plano Estratégico de Permanência e Êxito 
do IFBA. (PDI/IFBA, tópico 2.30, Quadro 3, item 6.1). 

Departamento de Apoio 
ao Ensino-aprendizagem 

Viabilizar o acompanhamento de egressos mediante cadastros, 
eventos e pesquisas acerca da sua inserção no mundo do 
trabalho, bem como sua satisfação pessoal e profissional 
(PDI/IFBA, tópico 2.30, Quadro 3, item 8.3). 

* Departamento EAD e 
FIC 

Garantir a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) 
nos diversos campi do IFBA, por meio de programas especiais do 
Governo Federal e por meio de orçamento próprio, a partir das 
demandas sociais emergentes e reconhecimento dos arranjos 
produtivos locais. (PDI/IFBA, tópico 2.30, Quadro 3, item 9.3) 
Elaborar política de Educação a Distância – (EAD) e de Tecnologias 
Educacionais do IFBA. (PDI/IFBA, tópico 2.30, Quadro 3, item 5.2) 

*A auditoria no departamento será realizada caso haja sobra da carga horária destinada à 
Rerserva Técnica. 
 

Diante de todo o exposto, apresentamos, de forma resumida, a descrição dos 

serviços de auditoria com base nos riscos: 

 

Quadro 12: Serviços de Auditoria baseado em risco – AVALIAÇÃO 

ITEM CATEGORIA TIPO/OBJETO ORIGEM OBJETIVO 

01 

Serviços de 
Auditoria 

AVALIAÇÃO - Departamento de Apoio ao Ensino-
aprendizagem dos campi de Lauro de Freitas, de 
Jequié, de Juazeiro, de Paulo Afonso, de Santo 
Antônio de Jesus*, de Valença* e de Vitória da 
Conquista 

AUDIN - 
Auditoria 

baseada em 
risco 

Avaliar os controles internos e 
analisar o cumprimento de objetivo 
relativo a processo selecionado em 
função da análise de risco 

02 

AVALIAÇÃO - Departamento de Programas 
Estudantis dos campi de Lauro de Freitas, de Jequié, 
de Juazeiro, de Paulo Afonso, de Santo Antônio de 
Jesus*, de Valença* e de Vitória da Conquista 

AUDIN - 
Auditoria 

baseada em 
risco 

Avaliar os controles internos e 
analisar o cumprimento de objetivo 
relativo a processo selecionado em 
função da análise de risco 

*Devido à capacidade operacional em função do déficit de pessoal, a auditoria nos referidos campi 

só poderão ser realizadas se houver o lotação de mais um Assistente Administrativa na unidade. 
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Conforme já relatado anteriormente, considerando as fraquezas detectadas na 

aplicação do “Questionário – Levantamento de Informações”, foi inserido no 

PAINT Ação nº 03 que corresponde à Assessoramento/Facilitação. Nesta Ação, 

os auditores do IFBA utilizarão seus conhecimentos relativos à governança, ao 

gerenciamento de riscos e aos controles internos, para facilitar discussões sobre 

o tema, porém, eximido-se de assumir qualquer responsabilidade que seja da 

gestão da unidade auditada. 

 

Quadro 13: Serviços de Auditoria baseado em risco – CONSULTORIA 

ITEM CATEGORIA TIPO/OBJETO ORIGEM OBJETIVO 

03 Serviços de 
Auditoria 

CONSULTORIA - Facilitação para aperfeiçoamento 
dos processos de gerenciamento de riscos e 
implementação de controles internos nos campi 
de Lauro de Freitas, de Jequié, de Juazeiro, de 
Paulo Afonso, de Santo Antônio de Jesus, de 
Valença e de Vitória da Conquista 

AUDIN - 
Auditoria 

baseada em 
risco 

Facilitar discussões sobre 
governança, controles internos e 
gerenciadores de riscos 

 

 

3.  AÇÕES PAINT/2022 – QUADRO COMPLETO (segundo IN CGU nº 05/2021)  

 
Quadro 14: Ações PAINT/2022 

AÇÃO CATEGORIA TIPO/OBJETO ORIGEM OBJETIVO PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 
PREVISTA 

01 

Serviços de 
Auditoria 

AVALIAÇÃO - Departamento de 
Apoio ao Ensino-aprendizagem 
dos campi de Lauro de Freitas, 
de Jequié, de Juazeiro, de 
Paulo Afonso, de Santo 
Antônio de Jesus, de Valença e 
de Vitória da Conquista 

Seleção Baseada 
em Risco 

Avaliar os controles internos e 
analisar o cumprimento de 
objetivo relativo a processo 
selecionado em função da análise 
de risco 

Maio a outubro 880 

02 

AVALIAÇÃO - Departamento de 
Programas Estudantis dos 
campi de Lauro de Freitas, de 
Jequié, de Juazeiro, de Paulo 
Afonso, de Santo Antônio de 
Jesus, de Valença e de Vitória 
da Conquista 

Seleção Baseada 
em Risco 

Avaliar os controles internos e 
analisar o cumprimento de 
objetivo relativo a processo 
selecionado em função da análise 
de risco 

Maio a outubro 792 

03 

CONSULTORIA - Facilitação 
para aperfeiçoamento dos 
processos de gerenciamento 
de riscos e implementação de 
controles internos nos campi 
de Lauro de Freitas, de Jequié, 
de Juazeiro, de Paulo Afonso, 
de Santo Antônio de Jesus, de 
Valença e de Vitória da 
Conquista 

Seleção Baseada 
em Risco 

Facilitar discussões sobre 
governança, controles internos e 
gerenciadores de riscos 

Abril a julho 192 

04 
AVALIAÇÃO - Conclusão de 
auditorias relativas ao 
PAINT/2021 

Outras Situações Analisar manifestação do gestor e 
emitir relatório final 

Janeiro 524 
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AÇÃO CATEGORIA TIPO/OBJETO ORIGEM OBJETIVO PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 
PREVISTA 

05 Capacitação 

Capacitação em audtoria 
interna, trabalho remoto, 
proteção de dados, gestão de 
risco, controle interno ou 
correlatos (presencial ou EAD) 

Obrigação 
Normativa (IN 

CGU nº 05/2021 e 
MOT/CGU) 

Propociar capacitação técnica e 
atualização profissional 

Janeiro a 
dezembro 

260 

06 

Monitoramento 
das 

Recomendações 

Monitoramento das 
Recomendações emitidas pela 
AUDIN 

Obrigação 
Normativa (IN 

CGU nº 05/2021 e 
MOT/CGU) 

Verificar a efetiva implementação 
das recomendações emitidas pela 
AUDIN 

Janeiro a junho 344 

07 Contabilização dos Benefícios 

Obrigação 
Normativa (IN 

CGU nº 10/2020, 
IN CGU nº 
05/2021 e 
MOT/CGU) 

Quantificar e registrar os 
resultados e benefícios da 
atividades de auditoria interna. 

Janeiro a junho 128 

08 
Elaboração de Relatórios 
Gerencias do monitoramento 
contínuo 

Outras Situações 

Fornecer à gestão informações, a 
nível institucional, acerca do 
atendimento às recomendações 
emitidas pela AUDIN 

 128 

09 
Gestão e Melhoria 
da Qualidade da 

Atividade de 
Auditoria Interna 
Governamental 

Fortalecimento da Governança 
e estabelecimento de controles 
internos na AUDIN/IFBA 

Obrigação 
Normativa (IN 

CGU nº 05/2021 e 
MOT/CGU) 

Contribuir no processo de 
implementação do PGMQ 

Janeiro a 
dezembro 614 

10 
Implementação do Programa 
de Gestão e Melhoria da 
Qualidade (PGMQ) 

Obrigação 
Normativa (IN 

CGU nº 05/2021 e 
MOT/CGU) 

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 

Janeiro a 
dezembro 249 

11 

Gestão Interna 

Atendimento às demandas do 
TCU e CGU 

Obrigação 
Normativa (IN 

CGU nº 05/2021 e 
MOT/CGU) 

Auxiliar na efetiva implementação 
das Determinações/ 
Recomendações oriundas dos 
órgãos de controle; Oferecer 
suporte aos trabalhos de auditoria 
realizados pelos órgãos de 
controle (CGU/TCU) 

Janeiro a 
dezembro 

80 

12 Elaboração do PAINT/2023 

Obrigação 
Normativa (IN 

CGU nº 05/2021 e 
MOT/CGU) 

Elaborar o Plano Anual de 
Atividades (PAINT) com base em 
risco, conforme IN CGU nº 
05/2021 

Outubro e 
Novembro 

264 

13 

Elaboração do Relatório Anual 
de Atividades de Auditoria 
Interna do exercício 2021 
(RAINT/2021) 

Obrigação 
Normativa (IN 

CGU nº 05/2021 e 
MOT/CGU) 

Elaborar Relatório Anual de 
Atividades de Auditoria 
Interna/2022 (RAINT/2022) com 
vistas à apresentação dos 
resultados dos trabalhos da 
Auditoria referente ao exercício 
2018, de acordo com a IN CGU nº 
05/2021 

Janeiro e 
Fevereiro 

202 

15 Relatórios Gerencias Outras Situações 

Fornecer à gestão informações 
resumidas sobre as atividades 
desempenhadas pelo setor a nível 
institucional 

Maio, junho, 
novembro e 
dezembro 

80 

16 
Parecer sobre as prestações de 
contas 

Obrigação 
Normativa (IN 

CGU nº 05/2021) 

Elaboração de critérios e fluxos de 
atividades, alinhados  aos 
normativos recentes, necessário 
para o levantamento das 
informações qe possam subsidiar 
a elaboração do parecer 

Janeiro a 
dezembro 

108 

17 
Aprimoramento no processo 
de comunicação e 
transparência na AUDIN 

Outras Situações 
Contribuir para que a página 
oficial da AUDIN/IFBA atinja seu 
objetivo social 

Janeiro e 
Fevereiro 80 

18 
Supervisão técnica dos 
trabalhos executados pelos 
Auditores 

Obrigação 
Normativa 

(MOT/CGU) 

Acompanhar os trabalhos dos 
auditores com a finalidade 
assegurar o atingimento dos 
objetivos do trabalho e a 
qualidade dos produtos 

Maio a outubro 303 

19 
Demandas 

Extraordinárias Reserva Técnica 
Obrigação 
Normativa 

(MOT/CGU) 

Reserva da capacidade de pessoal 
para demandas extraordinárias 
que possam surgir no exercício 

Janeiro a 
dezembro 246 
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3.1 Previsão de atividades de monitoramento das recomendações 

emitidas em trabalhos anteriores e ainda não implementadas pela 

unidade auditada (Ação 06 à Ação 08) 

Considerando que o quadro restrito de pessoal inviabilizou o acompanhamento 

da implementação das recomendações emitidas pela Unidade de Auditoria 

Interna e a consequente contabilização de benefícios no exercíco 2021, foi 

definido, para 2022, nova estrutura funcional da AUDIN, na qual um Auditor 

especialmente designado será responsável pela Unidade de Monitoramento, 

que também consistirá na emissão de relatório que favoreça uma visão 

gerencial e institucional acerca do atendimento do quanto recomendado pela 

AUDIN.  

   

3.2 Relação de atividades previstas para fins de gestão e melhoria da 

qualidade de Auditoria Interna Governamental (Ação 09) 

 Envio do Estatuto da AUDIN para apreciação do CONSUP; 

 Elaboração de modelo de Relatório de Auditoria; 

 Check-list para elaboração do Programa de Auditoria; 

 Tratamento aos papéis de trabalho (PT); 

 Implementação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade; 

 Capacitação da Titular da AUDIN no curso IA-CM (Internal Audit 

Capacity Model - Modelo de Capacidade de Auditoria Interna). 

 

3.3 Tratamento das demandas extraordinárias 

Em caso de demanda extraordinária, esta será inicialmente suportada pela 

Reserva Técnica (Ação 19) e, persistindo a necessiade, haverá exclusão de ação 

planejada. Por outro lado, não havendo necessidade de uso da carga horária 

relativa à Reserva Técnica, a mesma será utilizada na realização das auditorias 

remanescentes. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cronograma de execução dos trabalhos previstos no PAINT 2022 poderá 

sofrer alterações e revisão ao longo do exercício, em função de alguns 
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fatores externos, não programados, como: treinamentos, participação em 

eventos, atendimento às diligências do TCU e CGU, demandas relativas ao 

período de pandemia. 

 

 
 

Salvador, 30 de novembro de 2021  

 
Sheila Simone Kosminsky Weber 

Titular da Unidade de Auditoria Interna- IFBA 

Matrícula 1833842 


