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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

RESOLUÇÃO Nº 24, DE 05 DE OUTUBRO DE 2020.

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA – CONSUP/IFBA, no uso de suas atribuições legais, considerando Despacho 53
(1226392), contido no Processo SEI nº 23278.012924/2019-12 e o que foi homologado na 4ª Reunião Ordinária
do CONSUP, realizada em 28/09/2020,

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Aprovar o  Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna – AUDIN do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, nos termos em anexo.

 
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor nesta data.
 

 
Luzia Matos Mota

Presidente do CONSUP
 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 05/10/2020, às 20:22, conforme
decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 1607617 e o código CRC E0F1BE03.

 

ANEXO - REGIMENTO INTERNO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

 

TÍTULO I

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º - O presente Regimento Interno visa estabelecer diretrizes e normas para o funcionamento da
Unidade de Auditoria Interna – AUDIN do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA.
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Art. 2º - Unidade de Auditoria Interna foi instituída pela Resolução nº 22, de 22/12/2003, oriunda do

Conselho Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia - CEFET.
 
Art. 3º - A Base Legal que norteia a atuação da Unidade de Auditoria Interna está em consonância

com o Regimento Geral do Instituto Federal da Bahia – IFBA, aprovado pela Resolução/CONSUP de nº 26, de 27 de
junho de 2013 e retificado pela Resolução/CONSUP nº 05, de 29 de maio de 2017, com as legislações, as normas e as
instruções aplicáveis ao Controle Interno e ao Controle Externo no âmbito da União e, alinhada às normas
internacionais de Auditoria.

 
Art. 4º - A Unidade de Auditoria Interna - AUDIN é um órgão técnico de controle, responsável por

assessorar a alta administração e o conselho superior, ao qual esta vinculada, conforme prescreve o Decreto nº 3.591,
de 06 de setembro de 2000. A AUDIN está sujeita à orientação normativa e à supervisão técnica do Ministério da
Transparência e Controladoria - Geral da União – CGU (Órgão Central) e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal, por meio do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna
Governamental, o qual estabelece os requisitos fundamentais para a prática profissional e avaliação do desempenho da
atividade de auditoria interna governamental, aprovado pela Instrução Normativa SFC nº 3, de 09 de junho de 2017.

 
Art. 5º - De forma independente e objetiva de avaliação e consultoria, a Auditoria Interna auxilia a

organização a realizar seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e
melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e de governança
com o objetivo de agregar valor à Gestão.

 
Art. 6º - Para o exercício de suas competências legais e regimentais, a Unidade de Auditoria se

utiliza de um conjunto de procedimentos, tecnicamente normatizados, a serem executados durante os trabalhos de
auditoria, que visa avaliar as operações contábeis, financeiras, administrativas, operacionais e finalísticas das Unidades
e órgãos que compõem a estrutura do Instituto.

 
Art. 7º - A estratégia  de  atuação  da  Unidade  de  Auditoria  Interna  em  relação  às unidades  ou 

subunidades  descentralizadas  (Campi)  não  possui  divisão,  atuando  de forma centralizada, incluindo-se os auditores
internos da AUDIN em exercício nos Campi, como dispõe o artigo 17 desta Norma.

 
Art. 8º - A Unidade de Auditoria Interna poderá solicitar apoio, quando necessário, dos servidores

das unidades submetidas à auditoria e de assistência de especialistas.
 
Art. 9º - A Unidade de Auditoria exercerá suas atribuições de assessoramento sem suprimir a

competência dos controles internos próprios dos sistemas instituídos no âmbito da Administração Pública Federal, nem
do controle interno administrativo inerente a cada dirigente.

 

TÍTULO II

 

DAS FINALIDADES

 

Art. 10 - A Auditoria Interna tem por finalidades:
I - fortalecer a gestão, buscando agregar valor ao gerenciamento da ação governamental,

contribuindo para o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e os
orçamentos da União no âmbito da entidade, a comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados, quanto à
economicidade, eficácia e eficiência da gestão;

II - racionalizar as ações de controle, com o objetivo de eliminar atividades de auditoria em
duplicidade, nos órgãos/unidades que integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, bem como
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gerar novas atividades de auditoria que preencham lacunas por meio de pauta de ações articuladas, otimizando a
utilização dos recursos humanos e materiais disponíveis;

III - apoiar o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, fornecendo periodicamente
informações sobre os resultados dos trabalhos realizados, bem como no atendimento às solicitações de trabalhos
específicos;

IV - contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais da Unidade Auditada e para o
aprimoramento dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controle.

 

TÍTULO III

 

DOS OBJETIVOS

 

Art. 11 - A AUDIN tem por objetivos:
I - assessorar os gestores da entidade quanto aos processos de governança, gerenciamento de riscos e

controles internos administrativos da instituição;
II - acompanhar e avaliar os atos de gestão buscando agregar valor, fortalecer a gestão e racionalizar

as ações de controle;
III - medir e avaliar a integridade , adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos

dos sistemas de informações, de controles dos controles internos integrados ao ambiente, de gerenciamento dos riscos,
e de governança da gestão, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos;

IV - examinar e emitir parecer prévio sobre a Prestação de Contas Anual do IFBA e Tomada de
Contas Especiais – TCE; e

V - prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e aos órgãos
de Controle Externo.

 

TÍTULO IV

 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

 

Art. 12 - A Unidade de Auditoria Interna do IFBA será composta por:
- 01 Titular da Unidade de Auditoria Interna;
- 01 Auditor Adjunto;
- Auditores Internos;
- Apoio Administrativo.
Parágrafo Único. Os auditores internos e o apoio administrativo serão em quantidade necessária ao

atendimento de suas finalidades.
 
Art. 13 - A função de Titular da Unidade de Auditoria Interna será exercida por servidor do quadro

efetivo da Instituição ocupante, preferencialmente, do cargo de Técnico Administrativo em Educação Nível “E” –
Auditor ou com formação acadêmica semelhante às necessárias para investidura no cargo de Auditor.

§1º A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Titular da Unidade de Auditoria Interna
dependerá de prévia aprovação do Ministério da Transparência e Controladoria - Geral da União - CGU, nos termos do
parágrafo 5º, artigo 15, do Decreto nº 3.591/2000 , e obedecerão ao disposto na Portaria nº 2.737/2017 do referido
Ministério.

§2º É nula a nomeação, designação, dispensa ou exoneração da função de titular de auditoria interna
sem a prévia aprovação da CGU.
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§3º A permanência da unidade de auditoria interna sem titular submetido à CGU para aprovação,
conforme disposto no §1º, não deverá exceder a 90 (noventa) dias.

§4º O Reitor submeterá a indicação do titular da auditoria interna à aprovação do Conselho Superior
do IFBA, e, após, à aprovação da CGU, observado o prazo máximo de que trata o §3º, acompanhada da Declaração
preenchida e assinada, conforme modelo do ANEXO da Portaria nº 2.737/2017, e de curriculum vitae, do qual deverão
constar, além da formação acadêmica:

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 do IFBA, 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, 40 (quarenta) horas em atualização técnica nas
áreas de auditoria interna ou auditoria governamental, nos últimos três anos que antecedem à indicação.

§5º Ficam dispensadas de consulta à CGU, no prazo máximo de que trata o §3º, as nomeações ou
designações de interinos ou a designação de substitutos eventuais para os cargos ou funções de titular de auditoria
interna, mantida a exigência de aprovação pelo Conselho Superior do IFBA;

§6º Não poderão ser indicados para ocupar o cargo de Titular da Unidade de Auditoria Interna da
AUDIN aqueles 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 punidos, em decisão da qual
não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar;

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

§ 7º É de responsabilidade do IFBA 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.

§ 8º A permanência no cargo de Titular da Unidade de Auditoria Interna será limitada a três anos
consecutivos, podendo ser prorrogada, uma única vez, por igual período.

§ 9º Finda a prorrogação referida no parágrafo anterior, se a manutenção do Titular da Unidade de
Auditoria Interna for imprescindível para a finalização de trabalhos considerados relevantes, o Conselho Superior do
IFBA 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.

§ 10 O pedido de permanência do atual Titular da Unidade de Auditoria Interna, na função, será
encaminhado pelo Reitor ao Conselho Superior do IFBA para aprovação, acompanhado da Declaração preenchida e
assinada, conforme modelo do ANEXO da Portaria nº 2.737/2017, de 20 de dezembro de 2017 do Ministério da
Transparência e Controladoria – Geral da União - CGU.

§ 11 Cabe ao Conselho Superior do IFBA aprovar a proposta de exoneração e a permanência do atual
Titular da Unidade de Auditoria Interna.

§ 12 A proposta de exoneração ou dispensa do Titular da Unidade de Auditoria Interna aprovada pelo
Conselho Superior do IFBA, deverá ser motivada e a justificada, encaminhada previamente à aprovação da CGU.

§ 13 O Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFBA deverá manter as condições necessárias à
sua aprovação pelo Conselho Superior, e atender as exigências dos parágrafos 4º e 6º durante todo o tempo que exercer
o cargo.

§ 14 A superveniência de qualquer fato impeditivo à manutenção das condições e exigências a que se
refere o parágrafo 4º ensejará a exoneração ou dispensa do Titular da Unidade de Auditoria Interna em até 30 (trinta)
dias, contados da ciência formal do fato pelo Reitor do IFBA.

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

§ 16 O titular que for destituído do cargo, inclusive a pedido, só poderá voltar a ocupar a mesma
função de Titular da Unidade de Auditoria Interna, no IFBA, após o interstício de três anos.
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§17 O Titular da Unidade de Auditoria Interna será substituído, em suas faltas e impedimentos legais,
pelo Auditor Adjunto.

 
Art. 14 - O Auditor Adjunto será indicado pelo Titular da Unidade de Auditoria Interna , 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 Titular da Unidade de Auditoria Interna, referenciados nos
parágrafos 4º e 6º deste Regimento.

 
Art. 15 - O Auditor Interno será servidor Técnico Administrativo em Educação Nível “E”,

devidamente aprovado em concurso público para o cargo de carreira de Auditor.
 
Art. 16 - O apoio Administrativo será composto por servidores Técnicos Administrativos em

Educação Níveis – “C”, D”, “E”, selecionado pelo Titular da Unidade de Auditoria Interna, com perfil de competências
compatível com o definido em regulamento específico para a atuação na Unidade de Auditoria Interna.

 
Art. 17 - A equipe da Unidade da Auditoria interna poderá ser eventualmente composta por

servidores do quadro permanente do Instituto Federal da Bahia, não ocupantes de cargo de auditor, em decorrência de
auditorias específicas que exijam conhecimento multidisciplinar e competências técnicas necessárias ao apoio, sendo
todos designados pelo Conselho Superior.

 
Art. 18 - Os auditores internos da AUDIN em exercício, nos Campi, possuem subordinação

hierárquica e funcional ao Titular da Unidade de Auditoria Interna e vinculação administrativa aos respectivos
Diretores Gerais.

 
Art. 19 - As atividades de auditoria interna serão executadas por auditores da própria AUDIN, ou

caso seja necessário para assegurar as competências coletivas da equipe para a realização do trabalho, com a
participação de auditores governamentais externos à AUDIN.

 
Art. 20 - O dirigente máximo da entidade deverá organizar e prover a unidade de auditoria interna

com o suporte necessário de recursos humanos e materiais e garantir autonomia funcional no desempenho de suas
atividades, a fim de atingir o objetivo de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle.

 

TÍTULO V

 

DAS COMPETÊNCIAS

 

Art. 21 - Compete à Unidade de Auditoria Interna:
I - avaliar e opinar sobre a adequação e efetividade dos controles internos administrativos e sobre a

gestão de riscos do IFBA;
II - acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos/unidades do Sistema de Controle

Interno do Poder Executivo Federal e do TCU;
III -  Verificar o desempenho da gestão do IFBA, visando a comprovar a legalidade e a legitimidade

dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, à eficácia, eficiência da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais, sem suprimir as responsabilidades inerentes
aos órgãos de controle interno e externo ;

IV - fortalecer, racionalizar e assessorar a gestão para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e
dos controles internos;

V - orientar, por meio de recomendações de soluções para as não-conformidades apontadas nos
relatórios, os diversos setores da Instituição, visando à eficiência e eficácia dos controles para melhor racionalização de
programas e atividades;
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VI - prestar apoio, no âmbito do Instituto Federal da Bahia, aos órgãos do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal e do TCU, respeitada a legislação pertinente;

VII - verificar a aplicação de normas, legislação vigente e diretrizes, no âmbito do IFBA, visando
comprovar o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento;

VIII - acompanhar o cumprimento das metas do plano de metas anual no âmbito do IFBA, visando
comprovar a conformidade de sua execução;

IX - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a regularidade da execução do
orçamento do IFBA, a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos disponíveis, observados os princípios da
legalidade, legitimidade e economicidade;

X - avaliar a regularidade da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da
Instituição, objetivando eficiência, eficácia e efetividade contribuindo para o desenvolvimento do IFBA;

XI - após dar ciência à Reitoria e esgotadas todas as medidas corretivas administrativas, comunicar,
tempestivamente, à Secretaria Federal de Controle Interno, sob pena de responsabilidade solidária, os fatos irregulares
que causaram prejuízo ao erário para o ressarcimento à entidade;

XII - examinar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual do IFBA e Tomada de Contas
Especial – TCE, em cumprimento ao disposto no §6º do art. 15, do Decreto nº 3.591/2000;

XIII - assessorar os gestores da instituição no acompanhamento dos programas de governo, dos
objetivos e metas do IFBA e da legislação orçamentária;

XIV - identificar os problemas existentes no cumprimento das normas de controle interno relativas à
gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, de controles, de recursos humanos e de suprimento
de bens e serviços, propondo soluções;

XV - avaliar o cumprimento das diretrizes, normas e orientações emanadas pelos órgãos
competentes, bem como dos Planos e Programas no âmbito da Instituição;

XVI - avaliar a consistência e a segurança dos controles internos relacionados à guarda e conservação
dos bens e valores da Instituição, ou daqueles pelos quais ela seja responsável;

XVII - avaliar os processos licitatórios relativos à aquisição de bens, contratações de prestação de
serviços, realização de obras e alienações, e outros processos e concursos no âmbito da Instituição;

XVIII - acompanhar e monitorar as auditorias realizadas pelos órgãos de Controle Interno e Externo,
buscando soluções para as eventuais falhas, impropriedades ou irregularidades detectadas junto às unidades setoriais
auditadas;

XIX - elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT do exercício seguinte, a ser
desenvolvido pela Coordenação e equipe da AUDIN e submetido à Controladoria - Geral da União para análise e
aprovação e, posteriormente, ao Conselho Superior para aprovação.

XX - realizar auditagem obedecendo ao PAINT, previamente aprovado, elaborando Relatórios de
Auditoria que identifiquem as eventuais falhas encontradas e recomendando ações corretivas ou de melhoria a serem,
posteriormente, monitoradas;

XXI - realizar auditorias especiais em função de denúncias, atos ou fatos de caráter extraordinário no
âmbito do IFBA, quando couber;

XXII - apresentar sugestões e colaborar na sistematização, padronização e simplificação de normas e
procedimentos operacionais de interesse comum da instituição para contribuir com a melhoria dos controles internos;

XXIII - elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria – RAINT do exercício a ser apreciado
pelo conselho superior e encaminhado à Controladoria Geral da União – CGU;

XXIV - elaborar e acompanhar o Plano de Providência Permanente – PPP da AUDIN;
XXV - realizar outras atividades afins e correlatas.
 
Art. 22 - Compete ao Titular da Unidade de Auditoria Interna:
I - planejar, dirigir, coordenar, orientar a execução, acompanhar e avaliar as atividades da AUDIN;
II - responsabilizar-se pela supervisão dos trabalhos, a qual poderá ser delegada, sem prejuízo de sua

responsabilidade;
III - garantir, em todas as etapas dos trabalhos, a existência de adequada supervisão, com a finalidade

de assegurar o atingimento dos objetivos do trabalho e a qualidade dos produtos;
IV - compartilhar informações e coordenar as atividades da unidade com outras instâncias

prestadoras de serviços de auditoria;
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V - avaliar trabalhos de consultoria, considerados aceitáveis, se os resultados desses trabalhos
contribuem para a melhoria dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da
Unidade Auditada;

VI - assegurar que a atividade de auditoria interna adicione valor à Unidade Auditada e às políticas
públicas sob sua responsabilidade, fomentando a melhoria dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e
de controles internos da gestão.

VII - alinhar a atuação da AUDIN com os riscos estratégicos, operacionais, de conformidade e
financeiros do IFBA, identificados pela Gestão;

VIII - liderar a gestão da qualidade;
IX - assessorar e auxiliar a alta gestão da entidade, fornecendo informações que subsidiem nas

tomadas de decisões, abstendo-se de executar ações próprias dos gestores;
X - oferecer opinião sobre a adequação e a efetividade dos controles internos dos processos de

trabalho do IFBA e sobre a gestão de riscos das áreas abrangidas no escopo dos seus trabalhos;
XI - relatar à alta gestão os problemas relacionados aos controles internos e gestão de riscos

identificados nos trabalhos da unidade e sugerir melhorias nos controles;
XII - comunicar periodicamente o desempenho da atividade de auditoria interna à alta administração

e ao conselho. As comunicações devem contemplar informações sobre:
a) o propósito, a autoridade e a responsabilidade da AUDIN;
b) o desempenho da atividade de auditoria interna, comparando os trabalhos realizados e o

planejamento aprovado;
c) os resultados do Plano de Gestão e Melhoria da Qualidade, contendo as avaliações internas e

externas, as fragilidades encontradas que possam comprometer a qualidade da atividade de auditoria interna e os
respectivos planos de ação corretiva, se for o caso;

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 (nesse caso deve comunicar também à respectiva unidade responsável pela
supervisão técnica);

e) recomendações não atendidas que representem riscos aos processos de governança, de
gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada; e

f) a exposição a riscos significativos e deficiências existentes nos controles internos da Unidade
Auditada.

XIII - informar, semestralmente, ao conselho superior e à alta administração sobre o andamento e os
resultados do PAINT bem como sobre a situação das recomendações emitidas;

XIV - discutir com o conselho 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;

XV - representar a AUDIN perante os Conselhos Superiores e demais órgãos e unidades
descentralizadas;

XVI - identificar as necessidades de treinamento do pessoal lotado na AUDIN, o nível de
conhecimentos e habilidades da equipe para o cumprimento do PAINT e propor treinamentos compatíveis com as
atividades realizadas a fim de alcançar o aperfeiçoamento necessário;

XVII - identificar e informar à alta administração sobre a necessidade de recursos financeiros,
materiais e de pessoal da AUDIN;

XVIII - elaborar, com apoio dos Auditores da unidade, a proposta do Plano Anual de Auditoria
Interna – PAINT, baseado em riscos para determinar as prioridades da auditoria, de forma consistente com objetivos e
metas institucionais da Unidade Auditada e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, ambos nos
termos da IN CGU nº 09, de 09 de Outubro de 2018;

XIX - zelar pela adequação e disponibilidade dos recursos necessários (humanos, financeiros e
tecnológicos) para o cumprimento do Plano de Auditoria Interna.

XX - encaminhar anualmente o Plano Anual de Auditoria Interna à Controladoria – Geral da União -
CGU, e suas eventuais alterações, para exercício da supervisão técnica e harmonização do planejamento com o da
referida controladoria, a fim de racionalizar a utilização de recursos e evitar a sobreposição de trabalhos;

XXI - encaminhar periodicamente à Controladoria – Geral da União informações sobre a execução
do Plano de Auditoria Interna, de modo a possibilitar o exercício da supervisão técnica.

XXII - encaminhar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT à Controladoria –
Geral da União – CGU para exercício da supervisão técnica;
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XXIII - em conjunto com a equipe, elaborar cronograma para o trabalho de auditoria e zelar pelo seu
cumprimento;

XXIV - conduzir a elaboração do programa de trabalho, promovendo a participação e a interação da
equipe de auditoria;

XXV - aprovar o programa de trabalho e autorizar eventuais alterações;
XXVI - garantir o cumprimento do programa de trabalho e o alcance dos objetivos;
XXVII - confirmar se as evidências suportam os achados, as conclusões e as recomendações

elaboradas pela equipe;
XXVIII - revisar os papéis de trabalho e certificar-se de que foram devidamente elaborados e de que

sustentam os achados e as conclusões alcançadas pela equipe;
XXIX - assegurar a qualidade dos produtos e das comunicações e, se necessário, solicitar aos

auditores evidências adicionais ou esclarecimentos;
XXX - sempre que possível, conduzir as reuniões de abertura e as que tenham como finalidade

discutir os achados e as possíveis soluções com os representantes da Unidade Auditada;
XXXI - manter a confidencialidade e a segurança de informações, dados, documentos e registros;
XXXII - garantir que haja evidências da realização do trabalho de supervisão.
XXXIII - adequar as ações de auditoria previstas no PAINT aos recursos materiais e pessoais

disponíveis, bem como aos conhecimentos, experiências e habilidades do dos Auditores da unidade;
XXXIV - identificar deficiências e lacunas e buscar supri-las por meio de ações como:
a) viabilização de treinamento no trabalho;
b) estímulo à participação em conferências e seminários, tendo em vista o desenvolvimento

profissional e a atualização de conhecimentos dos auditores;
c) solicitação, quando necessário, de opinião técnica especializada por meio de prestadores de

serviços externos à AUDIN.
XXXV - interagir com a equipe e instruí-la, durante todo o trabalho de auditoria, inclusive na fase de

planejamento, promovendo oportunidades de desenvolvimento dos auditores;
XXXVI - garantir que a auditoria seja realizada de acordo com as normas e práticas de auditoria

aplicáveis;
XXXVII - elaborar cronograma das atividades previstas no PAINT, a fim de possibilitar o seu

cumprimento integral dentro do próprio exercício;
XXXVIII - implementar o PAINT do exercício e justificar, por ocasião da elaboração do RAINT, sua

eventual execução parcial em decorrência de circunstâncias ou atividades não previstas;
XXXIX - orientar e supervisionar os Auditores da unidade na realização dos trabalhos de auditoria;
XL - designar, para cada trabalho, equipe composta por auditores internos que possuam,

coletivamente, a proficiência necessária para realizar a auditoria com êxito;
XLI - participar da construção dos Relatórios Preliminares e Finais de Auditoria Interna (técnica e

textual); XLII – encaminhar ao Conselho Superior, para aprovação, a informações acerca da realização de auditorias
especiais não previstas no PAINT, bem como mudanças significativas que impactem o planejamento inicial;

XLIII - encaminhar para a área auditada os Relatórios Preliminares elaborados pelos Auditores da
unidade para análise e manifestação acerca dos achados;

XLIV - 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;

XLV - encaminhar os Relatórios Finais de Auditoria, Notas de Auditoria e Planos de Providências
Permanentes (PPP) ao gestor da unidade auditada;

XLVI - gerenciar as ameaças à autonomia técnica e à objetividade;
XLVII - elaborar atos, políticas, manuais, normas e procedimentos de execução operacional da

unidade, com apoio dos Auditores da unidade;
XLVIII - estabelecer políticas e procedimentos destinados a assegurar que a supervisão seja realizada

e documentada, em todas as etapas dos trabalhos, com a finalidade de assegurar o atingimento dos objetivos, a
qualidade dos produtos e a consistência das opiniões emitidas;
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XLIX - fornecer informações acerca das atividades executadas ao longo do exercício para a
elaboração do Relatório de Gestão e de Prestação de Contas Anual;

L - definir procedimentos relativos à estrutura e à organização, bem como a política de
armazenamento de papéis de trabalho, preferencialmente em meio digital;

LI - emitir parecer acerca do processo de Prestação de Contas Anual e das Tomadas de Contas
Especiais, em cumprimento ao disposto no §6º do art. 15, do Decreto nº 3.591/2000, com auxílio dos Auditores;

LII - assessorar a alta administração da entidade no atendimento às diligências dos órgãos de
Controle Interno e Externo, tais como Controladoria - Geral da União e Tribunal de Contas da União;

LIII - acompanhar o Plano de Providências Permanente- PPP – CGU;
LIV - acompanhar as demandas dos Órgãos de Controle Interno e Externo (CGU/TCU);
LV - zelar pelo cumprimento das normas legais que regem a administração contábil, orçamentária,

financeira, patrimonial, operacional e de pessoal;
LVI - responsabilizar-se pela conformidade da atuação da AUDIN com o Referencial Técnico da

Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal e com as demais normas e boas práticas
aplicáveis à atividade de auditoria interna governamental, independentemente do exercício direto de suas atribuições
ou de eventual delegação de competência;

LVII - compartilhar informações e coordenar as atividades da unidade com outras instâncias
prestadoras de serviços de avaliação e consultoria, tais como outras AUDIN com competência concorrente, órgãos de
controle externo ou de defesa do patrimônio público ou colaboradores de outros órgãos ou entidades públicas que
atuem na função de especialistas;

LVIII - instituir e manter um Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) que contemple
toda a atividade de auditoria interna, desde o seu gerenciamento até o monitoramento das recomendações emitidas,
tendo por base os requisitos estabelecidos pelo Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental
do Poder Executivo Federal, os preceitos legais aplicáveis e as boas práticas nacionais e internacionais relativas ao
tema;

LIX - implementar sistemática de quantificação e registro dos resultados e benefícios da atuação
AUDIN, adotando princípios e metodologia compatíveis com regulamentação pelo órgão central do Sistema de
Controle Interno de modo a permitir consolidação;

LX - tratar de outros assuntos de interesse da AUDIN.
§1º O Titular da Unidade de Auditoria Interna da AUDIN terá livre acesso à alta administração do

IFBA para comunicação, sempre que necessário, acerca dos assuntos relacionados à Auditoria Interna.
§2º O Titular da Unidade de Auditoria Interna da AUDIN possui autoridade e independência para

desempenhar suas atribuições, bem como para selecionar assuntos e objetos, determinar o escopo dos trabalhos e as
técnicas de auditoria apropriadas e necessárias para a consecução dos seus objetivos.

 
Art. 23 - Compete ao Auditor Adjunto:
I - auxiliar o Titular da Unidade de Auditoria Interna e os Auditores da AUDIN na execução dos

trabalhos, dentro dos limites de suas atribuições;
II - substituir o Titular da Unidade de Auditoria Interna em suas faltas ou impedimentos legais;
III - liderar a execução do trabalho, de forma a garantir o cumprimento do planejamento;
IV - auxiliar na elaboração do cronograma de atividades e zelar pelo seu cumprimento;
V - participar da elaboração do programa de trabalho e, quando necessário, apresentar sugestões de

alterações do planejamento ao Titular da Unidade de Auditoria Interna;
VI - redigir documentos oficiais;
VII - participar na elaboração dos Relatórios da AUDIN (Preliminares e Finais), no tocante à revisão

dos textos formulados;
VIII - revisar os papéis os papéis de trabalho das auditorias realizadas pelos outros auditores;
IX - elaborar solicitações de auditoria relativas ao Acompanhamento das demandas dos órgãos de

Controle Interno e Externo - CGU/TCU, bem como do Plano de Providências Permanente – PPP da CGU;
X - participar da elaboração do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna - RAINT;
XI - participar da elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT;
XII - colaborar na confecção do Plano de Providências da AUDIN e seu monitoramento;



06/10/2020 :: SEI / IFBA - 1607617 - Resolução ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1945523&infra_sis… 10/18

XIII - acompanhar o Titular da Unidade de Auditoria Interna e os Auditores da AUDIN em reuniões
e elaborar atas, quando necessário;

XIV - auxiliar o Titular da Unidade de Auditoria Interna da unidade e o Corpo Técnico na execução
dos trabalhos, quando solicitado, mediante Ordem de Serviço expedida pelo Titular da Unidade de Auditoria Interna,
dentro dos limites de suas atribuições;

XV - apoiar na interlocução com a Unidade Auditada e atender aos seus servidores/funcionários e
dirigentes, sobretudo para esclarecer o conteúdo de documentos emitidos durante o trabalho de auditoria;

XVI - assegurar-se de que os documentos de comunicação da AUDIN com a Unidade Auditada
atendam aos parâmetros contidos na IN SFC de nº 03, de 09 de junho de 2017 e nos demais normativos aplicáveis;

XVII - acompanhar os integrantes da equipe de auditoria na aplicação de testes que demandem
interação com os gestores ou servidores/funcionários da Unidade Auditada, tais como entrevistas ou aplicações de
questionários;

XVIII - realizar auditoria e demais atividades aplicáveis aos auditores internos da AUDIN,
obedecendo ao Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT do exercício, definida em Ordem de Serviço
emitida pelo Titular da Unidade de Auditoria Interna, considerando a carga horária disponível;

XIX - outras atividades inerentes à função.
 
Art. 24 - Compete aos Auditores da Unidade de Auditoria Interna:
I - realizar auditoria, obedecendo ao Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT do

exercício, definida em Ordem de Serviço emitida pelo Titular da Unidade de Auditoria Interna da AUDIN;
II - executar o trabalho de acordo com as normas e práticas de auditoria aplicáveis;
III - realizar trabalho de auditoria especial, quando couber, conforme designação pelo Titular da

Unidade de Auditoria Interna da AUDIN , mediante Ordem de Serviço;
IV - planejar os trabalhos de auditoria a fim de estimar adequadamente as horas necessárias para

execução da ação, determinar o universo, a amostragem, o alcance e a extensão dos trabalhos, bem como os
procedimentos a serem utilizados, submetendo-os à aprovação do Titular da Unidade de Auditoria Interna da
Auditoria;

V - efetuar exames preliminares das áreas, operações, programas e recursos nas unidades a serem
auditadas, considerando-se a legislação aplicável, normas e instrumentos vigentes, bem como o resultado das últimas
auditorias, quando for o caso;

VI - elaborar e organizar os papéis de trabalho referentes às ações realizadas, bem como aplicar as
técnicas de auditoria apropriadas estabelecidas para a ação;

VII - realizar entrevistas e reuniões com os gestores, quando couber, a fim de subsidiar o trabalho
realizado, juntamente ao Titular da Unidade de Auditoria Interna da AUDIN;

VIII - zelar pelo cumprimento do cronograma, previsto no PAINT, na realização dos trabalhos;
IX - elaborar Solicitação de Auditoria, Relatório de Auditoria, Nota de Auditoria, produzir papéis de

trabalho e outros documentos referentes à execução das auditorias previstas no PAINT ou de auditorias especiais, e
arquivá-los em local próprio definido pela unidade;

X - observar às orientações do Titular da Unidade de Auditoria Interna da unidade;
XI - em conjunto com o Titular da Unidade de Auditoria Interna e o Auditor Adjunto, elaborar

cronograma para o trabalho de auditoria;
XII - elaborar o programa de trabalho;
XIII - executar as atividades de acordo com o planejamento realizado;
XIV - coletar e analisar informações relevantes e precisas por meio de procedimentos e técnicas de

auditoria apropriados;
XV - elaborar os documentos de comunicação com a Unidade Auditada e submetê-los à avaliação e

aprovação do Titular da Unidade de Auditoria Interna da Unidade de Auditoria;
XVI - assegurar a suficiência e a adequação das evidências de auditoria para apoiar achados,

recomendações e conclusões da auditoria;
XVII - registrar as atividades realizadas em papéis de trabalho, conforme políticas e orientações

estabelecidas pela AUDIN;
XVIII - manter a confidencialidade e a segurança de informações, dados, documentos e registros;
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XIX - comunicar quaisquer achados críticos ou potencialmente significativos ao coordenador ou ao
supervisor do trabalho em tempo hábil;

XX - quando houver limitação do trabalho, comunicar o fato, de imediato, ao Titular da Unidade de
Auditoria Interna;

XXI - emitir pareceres sobre as consultas formuladas à Unidade, nos casos em que for cabível;
XXII - submeter o Relatório Preliminar de auditoria ao Titular da Unidade de Auditoria Interna da

AUDIN para avaliação inicial;
XXIII - emitir o Relatório Final dos trabalhos de auditoria e submeter ao Titular da Unidade de

Auditoria Interna da AUDIN para avaliação final;
XXIV - elaborar o Plano de Providências Permanente dos trabalhos de auditoria produzidos e realizar

o monitoramento das recomendações, em conjunto com o Titular da Unidade de Auditoria Interna da AUDIN;
XXV - auxiliar o Titular da Unidade de Auditoria Interna da AUDIN na elaboração do PAINT e do

RAINT; e
XXVI - auxiliar o Titular da Unidade de Auditoria Interna da AUDIN na elaboração do Parecer sobre

a Prestação de Contas Anual do IFBA;
XXVII - auxiliar o Titular da Unidade de Auditoria Interna da AUDIN na elaboração do Relatório de

Gestão do IFBA;
XXVIII - demais atividades inerentes à função.
 
Art. 25 - Compete ao Apoio Administrativo da Unidade de Auditoria Interna:
I - executar atividades administrativas e de secretaria, bem como outras atribuições afins;
II - controle e acompanhamento de Solicitação de Auditoria;
III - elaborar o acompanhamento do Plano de Providência Permanente – PPP da AUDIN;
IV - recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos;
V - realizar pesquisas e acompanhar as publicações de Acórdãos, atos e julgados de interesse do

IFBA e encaminhar ao Titular da Unidade de Auditoria Interna da AUDIN;
VI - levantar e selecionar ementários, relativos à gestão pública, para a preparação do boletim

“Auditoria Informa”
VII - promover a organização, manutenção e guarda dos arquivos físicos da AUDIN; bem como dos

instrumentos e documentos utilizados nas atividades de auditoria;
VIII - zelar pela organização e arquivamento digital dos processos gerados no Sistema Eletrônico de

Informações - SEI.
IX - receber, enviar, digitar, digitalizar e arquivar documentos da AUDIN;
X - controlar o estoque do material de expediente da unidade;
XI - controlar as solicitações de pedido de material;
XII - elaborar a ata nas reuniões da AUDIN;
XIII - outras atividades inerentes à função de assistência administrativa.

 

TÍTULO VI

 

DO ACESSO A INFORMAÇÃO E DOCUMENTOS

 

Art. 26 - Para o exercício das atribuições, a Auditoria Interna não deve sofrer restrições quanto ao
acesso a pessoas, propriedades e informações necessárias à execução dos seus 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.
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Art. 27 - Eventuais limitações de acesso devem ser comunicadas, de imediato e por escrito, ao

Conselho Superior – CONSUP do Instituto, com solicitação de adoção das providências necessárias à continuidade dos
trabalhos de auditoria.

 

TÍTULO VII

 

DOS REQUISITOS ÉTICOS E DO SIGILO PROFISSIONAL

 

Seção I
 

Dos requisitos éticos
 

Art. 28 - Os requisitos éticos representam valores aceitáveis e esperados em relação à conduta dos
auditores internos e demais membros da AUDIN que visam promover uma cultura ética e íntegra em relação à prática
da atividade de auditoria interna.

 
SUBSEÇÃO I

 
Integridade e Comportamento

 
Art. 29 - Os auditores internos da AUDIN devem servir ao interesse público e honrar a confiança

pública, executando seus trabalhos com honestidade, diligência e responsabilidade, contribuindo para o alcance dos
objetivos legítimos e éticos da unidade auditada.

 
Art. 30 - Os auditores devem evitar quaisquer condutas que possam comprometer a confiança em

relação ao seu trabalho e renunciar a quaisquer práticas ilegais ou que possam desacreditar a sua função, a AUDIN em
que atuam ou a própria atividade de auditoria interna.

 
Art. 31 - Os auditores internos da AUDIN devem ser capazes de lidar de forma adequada com

pressões ou situações que ameacem seus princípios éticos ou que possam resultar em ganhos pessoais ou
organizacionais inadequados, mantendo conduta íntegra e irreparável.

 
Art. 32 - Os auditores internos e demais membros da AUDIN devem se comportar com cortesia e

respeito no trato com pessoas, mesmo em situações de divergência de opinião, abstendo-se de emitir juízo ou adotar
práticas que indiquem qualquer tipo de discriminação ou preconceito.

 
Art. 33 - Ao executar suas atividades, os auditores internos da AUDIN devem observar a lei e

divulgar todas as informações exigidas por lei e pela profissão.
 

SUBSEÇÃO II
 

Autonomia Técnica e Objetividade
 

Art. 34 - Os requisitos de autonomia técnica e objetividade estão associados ao posicionamento da
AUDIN e à atitude do auditor em relação à Unidade Auditada, com a finalidade de orientar a condução dos trabalhos e
subsidiar a emissão de opinião institucional pela AUDIN. Para tanto, tem-se como pressupostos que a unidade de
auditoria disponha de autonomia técnica e que os auditores sejam objetivos.
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Art. 35 - As ameaças à autonomia técnica e à objetividade devem ser gerenciadas nos níveis da

função de auditoria interna, da organização, do trabalho de auditoria e do auditor. Eventuais interferências, de fato ou
veladas, devem ser reportadas à alta administração e ao conselho e as consequências devem ser adequadamente
discutidas e tratadas.

 
Art. 36 - A autonomia técnica refere-se à capacidade da AUDIN de desenvolver trabalhos de

maneira imparcial. Nesse sentido, a atividade de auditoria interna deve ser realizada livre de interferências na
determinação do escopo, na execução dos procedimentos, no julgamento profissional e na comunicação dos resultados.

 
Art. 37 - O Responsável pela AUDIN deve se reportar a, se comunicar e interagir com um nível

dentro da Unidade Auditada que permita à AUDIN cumprir com as suas responsabilidades, seja a alta administração da
organização, seja o conselho. Caso a independência organizacional da AUDIN não esteja assegurada por lei ou
regulamento, ela deve ser confirmada junto à administração ou ao conselho, pelo menos anualmente.

 
Art. 38 - Nos casos em que o Responsável pela AUDIN tenha atribuições de gestão externas à

atividade de auditoria interna, ou exista a expectativa de exercer tais atribuições no âmbito da Unidade Auditada,
devem ser adotadas salvaguardas para limitar o prejuízo à autonomia técnica e à objetividade. Caso efetivamente ele
detenha tais atribuições, o trabalho de avaliação sobre os processos pelos quais foi responsável deve ser supervisionado
por uma unidade externa à auditoria interna.

 
Art. 39 - 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. 40 - Os auditores 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
titular da unidade ou à comissão de ética ou instância similar.

 
Art. 41 - 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.

 
Seção II

 
Do sigilo Profissional

 
Art. 42 - As informações e recursos públicos somente devem ser utilizados para fins oficiais. É

vedada e compromete a credibilidade da atividade de auditoria interna a utilização de informações relevantes ou
potencialmente relevantes, obtidas em decorrência dos trabalhos, em benefício de interesses pessoais, familiares ou de
organizações pelas quais o auditor tenha qualquer interesse.

 
Art. 43 - O auditor deve manter sigilo e agir com cuidado em relação a dados e informações obtidos

em decorrência do exercício de suas funções. Ao longo da execução dos trabalhos, o sigilo deve ser mantido mesmo
que as informações não estejam diretamente relacionadas ao escopo do trabalho.

 
Art. 44 - O auditor interno não deve divulgar informações relativas aos trabalhos desenvolvidos ou a

serem realizados ou repassá-las a terceiros sem prévia anuência da autoridade competente.
 
Art. 45 - As comunicações sobre os trabalhos de auditoria devem sempre ser realizadas em nível

institucional e contemplar todos os fatos materiais de conhecimento do auditor que, caso não divulgados, possam
distorcer o relatório apresentado sobre as atividades objeto da avaliação.
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Art. 46 - A informação obtida pelos auditores no processo de auditoria não deverá ser revelada a

terceiros, nem oralmente nem por escrito, salvo objetivando cumprir as responsabilidades legais ou de outra classe que
correspondam à Entidade Superior Fiscalizadora (Tribunal de Contas da União – TCU).

 
Art. 47 - Os auditores internos da AUDIN 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. Qualquer trabalho deve ser recusado caso existam potenciais prejuízos à
autonomia técnica ou à objetividade.

 
Art. 48 - 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.

 
TÍTULO VIII

 
DO CONFLITO DE INTERESSES

 
Art. 49 - O auditor interno da AUDIN não deve ter interesse profissional ou pessoal conflitante com

o desempenho da auditoria, comprometendo sua objetividade. O conflito pode surgir antes ou durante o trabalho de
auditoria e criar uma aparência de impropriedade que pode abalar a confiança no auditor, na AUDIN, na Unidade
Auditada ou na atividade de auditoria interna.

§ 1º Conflito de interesse é a situação gerada pelo confronto entre os interesses públicos e privados,
que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.

 
Art. 50 - Os auditores não deverão utilizar informações recebidas no desempenho de suas obrigações

como meio de obtenção de benefícios pessoais para eles ou para outros.
 
Art. 51 - Os auditores não poderão divulgar informações que impliquem em vantagens injustas ou

injustificadas a outras pessoas ou organizações, nem deverão utilizar tais informações em prejuízos de terceiros.
 
Art. 52 - Outras situações que configuram conflito de interesses:
a) uso de informação privilegiada;
b) relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão;
c) atividade privada incompatível com o cargo;
d) atuar como intermediário junto à administração;
e) praticar ato em benefício de pessoa jurídica (em que participe o servidor ou parente);
f) receber presente de quem tenha interesse em decisão;
g) prestar serviços a pessoa jurídica sob regulação do órgão
 
Art. 53 - Os integrantes da AUDIN se comprometem a não desempenhar atividades que possam

suscitar conflitos entre os interesses públicos, em especial os do IFBA, e os interesses privados.
§ 2º Suscita conflito de interesses, dentre outras situações:
§ 3º A ocorrência de conflito de interesses independe do alcance efetivo do benefício, econômico ou

não, pelo servidor.
Art. 54 - O servidor deverá declarar-se impedido de tomar decisão ou de participar de atividades

quando perceber a possibilidade de existência de conflito de interesses.
 

TÍTULO IX
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DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS, PROFICIÊNCIA E ZELO PROFISSIONAL.

 
Seção I

 
Procedimentos Técnicos

 
Art. 55 - As atividades desempenhadas pela Auditoria Interna devem guardar semelhança, no que

couber, àquelas exercidas pelos órgãos de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da
União.

 
Art. 56 - Os serviços de auditagem serão realizados, sempre que possível segundo a técnica de

amostragem, que é justificada pela economicidade dos meios e o tempo utilizado, sendo de fundamental importância
que a amostra tenha representatividade.

 
Art. 57 - As auditagens serão realizadas sempre de acordo com a melhor técnica existente, visando-

se evitar a aplicação de técnicas inadequadas, a execução de exames desnecessários e o desperdício de recursos
humanos e tempo.

 
Art. 58 - Dentre as técnicas a serem implementadas incluem-se indagação escrita ou oral; análise

documental; conferência de cálculos; confirmação externa; exame dos registros; correlação das informações obtidas;
inspeção física; observação das atividades e condições; corte das operações.

 
Art. 59 - A atividade de auditoria interna deve ser realizada de forma sistemática, disciplinada e

baseada em risco, devendo ser estabelecidos, para cada trabalho, objetivos que estejam de acordo com o propósito da
atividade de auditoria interna e contribuam para o alcance dos objetivos institucionais e estratégias da Unidade
Auditada.

 
Art. 60 - Os auditores internos da AUDIN, no exercício de suas funções, apoiar-se-ão em evidências

que permitam o conhecimento sobre a veracidade dos fatos, documentos ou situações examinadas, de modo a emitir
opinião com bases consistentes.

 
Seção II

 
Proficiência

 
Art. 61 - A proficiência é um termo coletivo que diz respeito à capacidade dos auditores internos de

realizar os trabalhos para os quais foram designados. Os auditores internos da AUDIN devem possuir e manter o
conhecimento, as habilidades e outras competências necessárias ao desempenho de suas responsabilidades individuais.

 
Art. 62 - Os auditores internos da AUDIN, em conjunto, devem reunir qualificação e conhecimentos

necessários para o trabalho. São necessários conhecimentos suficientes sobre técnicas de auditoria; identificação e
mitigação de riscos; conhecimento das normas aplicáveis; entendimento das operações da Unidade Auditada;
compreensão e experiência acerca da auditoria a ser realizada; e habilidade para exercer o julgamento profissional
devido.

 
Art. 63 - Os auditores internos da AUDIN devem possuir conhecimentos suficientes sobre os

principais riscos de fraude, sobre riscos e controles de tecnologia da informação e sobre as técnicas de auditoria
baseadas em tecnologias disponíveis para a execução dos trabalhos a eles designados.
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Art. 64 - A AUDIN e os seus auditores internos devem zelar pelo aperfeiçoamento de seus
conhecimentos, habilidades e outras competências, por meio do desenvolvimento profissional contínuo.

 
Art. 65 - O Responsável pela AUDIN deve declinar de trabalho específico ou solicitar opinião

técnica especializada por meio de prestadores de serviços externos, a exemplo de perícias e pareceres, caso os
auditores internos da AUDIN 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. Os
trabalhos desenvolvidos por especialistas externos devem ser apropriadamente supervisionados pela AUDIN.

 

Seção III
 

Zelo Profissional
 

Art. 66 - O zelo profissional se refere à atitude esperada do auditor interno na condução dos
trabalhos e nos resultados obtidos. O auditor deve deter as habilidades necessárias e adotar o cuidado esperado de um
profissional prudente e competente, mantendo postura de ceticismo profissional; agir com atenção; demonstrar
diligência e responsabilidade no desempenho das tarefas a ele atribuídas, de modo a reduzir ao mínimo a possibilidade
de erros; e buscar atuar de maneira precipuamente preventiva.

 
Art. 67 - O zelo profissional se aplica a todas as etapas dos trabalhos de avaliação e de consultoria. O

planejamento deve levar em consideração a extensão e os objetivos do trabalho, as expectativas do cliente, a
complexidade, a materialidade ou a significância relativa dos assuntos sobre os quais os testes serão aplicados e deve
prever a utilização de auditoria baseada em tecnologia e outras técnicas de análise adequadas.

 
Art. 68 - O auditor interno deve considerar a adequação e a eficácia dos processos de governança, de

gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada, a probabilidade de ocorrência de erros, fraudes
ou não conformidades significativas, bem como o custo da avaliação e da consultoria em relação aos potenciais
benefícios.

 
Art. 69 - Os auditores internos da AUDIN devem estar alerta aos riscos significativos que possam

afetar os objetivos, as operações ou os recursos da Unidade Auditada. Entretanto, deve-se ter em mente que os testes
isoladamente aplicados, mesmo quando realizados com o zelo profissional devido, não garantem que todos os riscos
significativos sejam identificados.

 

TÍTULO X

 

DAS VEDAÇÕES AOS MEMBROS DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

 

Art. 70 -  É vedado aos servidores, lotados na Unidade de Auditoria Interna, o exercício em
atividades que possam caracterizar participação na gestão, como forma de se evitar prejuízo à independência,
imparcialidade e conflito de interesses em relação aos trabalhos realizados.

 
Art. 71- É proibido aos servidores lotados na Auditoria Interna, por incompatibilidade, a designação

para:
I - integrar comissões, inclusive, de sindicância ou de processo administrativo disciplinar;
II - emitir manifestações e pareceres de cunho jurídico;
III - realizar auditagem em setor:
a) que tenha exercido atividade nos últimos 24 meses, quer na condição de gestores, quer em

decorrência de vínculos profissionais, comerciais, pessoais, familiares ou de outra natureza, mesmo que tenha
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executado atividades em nível operacional;
b) dirigido por quem tenha sido seu superior imediato nos últimos 24 meses; e
c) cujo titular seja seu cônjuge, companheiro, parente consangüíneo ou afim, na linha reta ou

colateral, até 3° (terceiro) grau.
IV - divulgar ou repassar informações relativas aos trabalhos desenvolvidos ou a serem realizados ou

repassá-las a terceiros sem prévia anuência da autoridade competente.
V - utilizar informações para obter qualquer vantagem pessoal ou que de qualquer outra maneira

possa ser contrária à lei ou em detrimento dos objetivos legítimos e éticos da organização.
VI - tomar parte conscientemente de qualquer atividade ilegal ou se envolver em atos impróprios

para a profissão de auditoria interna ou para a organização.
VII - usar do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter

qualquer favorecimento, para si ou para outrem;
VIII - prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles

dependam;
IX - ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração ao Código de

Ética de sua profissão;
X - usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa,

causando-lhe dano moral ou material;
XI - deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para

atendimento do seu mister;
XII - permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem

pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente
superiores ou inferiores;

XIII - pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação,
prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o
cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim;

XIV - alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências;
XV - iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos;
XVI - desviar servidor público para atendimento a interesse particular;
XVII - retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou

bem pertencente ao patrimônio público;
XVIII - fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em

benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;
XIX - apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente;
XX - dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a

dignidade da pessoa humana;
XXI - exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho

duvidoso.

 

TÍTULO XI

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 72 - O Auditor Adjunto será substituído, em suas faltas ou impedimentos legais, por servidor
indicado ou designado pelo Titular da Unidade de Auditoria Interna .

 
Art. 73 - Aos servidores da AUDIN, em exercício em qualquer um dos campi, é vedado contrariar

enunciado, instrução ou orientação técnica adotada pela unidade central.
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Art. 74 - A aceitação de trabalhos de consultoria decorrentes de oportunidades identificadas no
decurso de um trabalho de avaliação depende de prévia inclusão no Plano de Auditoria Interna da AUDIN.

 
Art. 75 - As comunicações sobre o andamento e os resultados dos trabalhos de consultoria podem

variar na forma e no conteúdo, conforme a natureza do trabalho e as necessidades da Unidade Auditada.
 
Art. 76 - A AUDIN deve comunicar os resultados dos trabalhos por meio de relatórios ou outros

instrumentos admitidos em normas de comunicação oficial federal, outras normas aplicáveis e boas práticas de
auditoria interna, devendo, em qualquer caso, observar os requisitos do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria
Interna Governamental publicado pelo Ministério da Transparência e Controladoria – Geral da União (CGU). Art. 77-
A comunicação final dos resultados dos trabalhos das AUDIN deve ser publicada na Internet, como instrumento de
accountability da gestão pública e de observância ao princípio da publicidade consignado na Constituição Federal.

 
Art. 78 - Antes da publicação do relatório, a Unidade Auditada deve ser consultada sobre a

existência de informação sigilosa tratada na comunicação final dos resultados, conforme requisitos estabelecidos pela
legislação em vigor.

 
Art. 79 - 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.

 
Art. 80 - Se uma comunicação final emitida contiver erro ou omissão significativa, o responsável

pela AUDIN deve 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. 81 - A designação de cargos de direção e funções gratificadas relacionada será tratada no

Regimento Geral do IFBA, e na sua revisão, conforme parágrafo único do artigo 245 do atual Regimento Geral do
IFBA aprovado pela Resolução 26/2013/CONSUP e retificado pela Resolução 05/2017/CONSUP

 
Art. 82 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho Superior do IFBA.
 
Art. 83 - Este regimento entrará em vigor na data de sua publicação.
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