
 

SUBPRODUTO 17: MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL 
DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) E DO RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 
(RAINT), INCLUINDO OS POP´S E MODELOS DE DOCUMENTOS. 

 
Introdução 
O artigo 1° da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n° 1, de 10/5/2016, determina 
que os órgãos e entidades do Poder Executivo federal devem adotar medidas para a 
sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos e à 
governança.  
 
Em cumprimento a essa determinação e no intuito de adequar as “práticas de auditoria 
interna governamental” às “normas, modelos e boas práticas internacionais”, a 
Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da Transparência e Controladoria-
Geral da União (SFC/CGU) aprovou o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria 
Interna Governamental, cujas disposições devem ser observadas por todos os órgãos 
que compõem o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. 
 
Essa mudança de perspectiva introduzida pelos dois normativos supracitados foi 

reforçada ainda pela publicação do Manual de Orientações da Atividade de Auditoria 
Interna do Poder Executivo Federal (MOT), que “indica as formas de colocar em prática” 
o conteúdo do Referencial Técnico, e a Instrução Normativa nº 9/2018, que estabelece 
os procedimentos para a elaboração, comunicação e aprovação do Plano Anual de 
Auditoria Interna (Paint) e do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 
 
É nesse contexto de transformações da gestão pública e de adequação da auditoria 
interna governamental a práticas internacionalmente aceitas que esta Setorial de 
Controle Interno (Ciset-MD), em harmonia com as diretrizes fixadas pelo órgão central 
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, consolida neste manual os 
procedimentos para a elaboração, comunicação e aprovação de seu planejamento anual 
de atividades (Paint) e de seu relatório anual de atividades desenvolvidas (RAINT). 
 
O manual está dividido em três partes. A primeira delas define o que é auditoria interna 
governamental; a segunda trata do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) − 
finalidade, conteúdos básicos e critérios para sua elaboração, aprovação e comunicação; 
a terceira parte trata do Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) −  conteúdo e 
critérios para sua comunicação. 
 
1. O QUE É AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL 
A auditoria interna governamental é uma atividade independente e objetiva de 
avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de 
uma entidade, devendo, pois, auxiliar as organizações públicas, por meio da aplicação 
de uma metodologia apropriada, a alcançarem suas metas e a melhorarem seus 
processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. 
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2. O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: Na elaboração dessa atividade, a equipe de 

auditoria deve fazer uso do Fluxograma (SEI 2811636) e dos subitens 6.1 a 6.20 do item 

6 (conteúdo mínimo do PAINT) e subitens 7.1 a 7.4 do item 7 (aprovação, comunicação 

e alteração do PAINT) constantes do Checklist (SEI 2801714). O checklist e o fluxograma 

anteriormente mencionados estão consignados no Subproduto 24. 

2.1. O que é o Plano de Auditoria Interna (PAINT) 
O Plano de auditoria interna é a etapa em que a Ciset-MD identificará os trabalhos a 
serem realizados em um determinado período de tempo. O planejamento deve levar 
em conta as estratégias, os objetivos, as prioridades e as metas das unidades auditadas, 
bem como os riscos a que seus processos estão sujeitos. Trata-se de um plano baseado 
em riscos.  
 
2.2. Pré-requisitos para a elaboração do PAINT  
 
A elaboração do Paint deverá ser precedida de prévia identificação do UNIVERSO DA 
AUDITORIA – Subproduto 19, utilizando-se do que preceitua o item 3.2 da Orientação 
Prática SFC/CGU, aprovada pela Portaria 1.055/2020. Assim, deve-se considerar as 
expectativas tanto da alta administração quanto das partes interessadas em relação à 
auditoria interna e levar em conta o processo de gerenciamento de riscos elaborado 
pela unidade a ser auditada.  
 
O universo de auditoria − entendido como o conjunto de processos, programas, políticas 
públicas, unidades de negócio, linhas de produtos ou serviços, sistemas, controles, 
operações, contas, divisões, funções, procedimentos etc. − deve ser lastreado em prévio 
ENTENDIMENTO DO CONTEXTO – Subproduto 18, conforme estabelece o item 3.1 da 
Orientação Prática SFC/CGU, aprovada pela Portaria 1.055/2020.  
 
Para se promover a hierarquização e priorização deve-se considerar a MATURIDADE DA 
GESTÃO DE RISCOS – Subproduto 20, utilizando-se da Orientação Prática SFC/CGU (item 
3.3 da Portaria SFC/CGU 1055/2020). O macroprocesso priorizado constará do PAINT, 
sendo que o processo (objeto auditado) não constará desse Plano. 
 
Caso a unidade tenha instituído um processo formal de gerenciamento de riscos, deve-
se, em contato com a alta administração, buscar informações sobre suas expectativas, 
sobre os principais processos da gestão e sobre os riscos a eles associados. Devem ter 
prioridade no Paint os processos ou unidades organizacionais de maior risco.  
 
Caso a unidade não possua gestão de riscos, as bases para SELEÇÃO DOS TRABALHOS DE 
AUDITORIA – Subproduto 21 - deverão ser feitas na avaliação de riscos pela UAIG ou 
com a utilização de fatores de riscos (materialidade, relevância e criticidade), conforme 
consignado no item 3.4 da Orientação Prática SFC/CGU, aprovada pela Portaria 
1.055/2020). 
 
Durante o planejamento, os auditores internos devem levar em conta os conhecimentos 
adquiridos dos trabalhos de avaliação e consultoria realizados sobre os processos de 
governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da gestão. Devem 
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cuidar ainda para que não se realizem diversas auditorias sobre um mesmo objeto ou 
para que não deixem de ser realizadas auditorias sobre objetos associados a um baixo 
risco. 
 
O Plano de Auditoria Interna deve considerar a necessidade de RODÍZIO DE ÊNFASE – 

Subproduto 23 - sobre os objetos auditáveis, evitando o acúmulo dos trabalhos de 

auditoria sobre um mesmo objeto, de forma a permitir que objetos considerados de 

menor risco também possam ser avaliados periodicamente, conforme consignado no 

item 88 do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal, aprovado pela IN CGU 03, de 09/06/2017, bem como no item 4.1.5.2 do 

Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal (aprovado pela IN CGU 08, de 06/12/2017). 

Assim, há necessidade de se promover a aplicação da ROTAÇÃO DE ÊNFASE das ações de 

controle, ou seja, a quantidade de exames a serem realizados em determinado período de 

tempo (ciclo de auditoria). 

Como forma de subsidiar a elaboração do planejamento e a realização dos trabalhos de 
auditoria interna, deve-se estabelecer canal de comunicação com a Ouvidoria do 
Ministério da Defesa, objetivando utilizar-se de denúncias como subsídio à realização 
dos testes substantivos. 
 
Os trabalhos de consultoria incluídos no plano anual de auditoria devem ser capazes de 
contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de governança, de gerenciamento de 
riscos e de controles internos da unidade auditada. 

 
2.3. Como elaborar o PAINT – Item 6.15 do checklist 
 
No PAINT devem ser definidos os trabalhos cuja realização é considerada prioritária no 
período ao qual o plano se refere. Sua elaboração deve orientar-se pela autonomia 
técnica, pela objetividade e pela harmonização com as estratégias, os objetivos e os 
riscos da unidade auditada.  
Para cada trabalho, deverá ter a indicação do tipo (avaliação, consultoria, apuração ou 
outra), do objetivo geral, dimensionamento dos recursos e esforço, o cronograma, com 
as datas de início e fim e o custo estimado. 
Observa-se que neste subproduto a atividade de consultoria que está destacada no 

Mapa de Processos no Fluxograma nas tarefas “INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTO-

RIA NO PAINT” e no Checklist “5. INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO 

PAINT”, é de coordenação da Gerência de Consultoria – GECON/CISET. 

2.3.1. Conteúdo mínimo item 6 do check list 
 
O PAINT conterá, no mínimo:  

i) a relação dos trabalhos a serem realizados em função de obrigação normativa, por 
solicitação da alta administração ou por motivos que não levaram em conta a avaliação 
de riscos – Itens 6.1, 6.2 e 6.3 do checklist; 
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ii) a justificativa para a seleção dos trabalhos enquadrados nos dois últimos casos 
referidos na alínea precedente; 

iii) a relação dos trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos – Item 6.5 do 
checklist; 

iv) a previsão de que cada auditor interno governamental – inclusive o dirigente máximo 

da Ciset-MD − se submeta a, no mínimo, 40 horas de capacitação, que deve estar 
relacionada com as atividades desenvolvidas e a atuação profissional dos auditores – 
Item 6.6 do checklist; 

v) a previsão da atividade de monitoramento das recomendações propostas em 
trabalhos anteriores e ainda não implementadas pela auditada – Item 6.7 do checklist ; 

vi) a relação das atividades destinadas à melhoria da gestão e da qualidade da própria 
auditoria interna governamental – Item 6.8 do checklist; 

vii) a indicação de como serão tratadas as demandas extraordinárias recebidas pela 
Ciset-MD durante a execução do PAINT – Item 6.9 do checklist; 

viii) a relação das atividades necessárias à elaboração do PAINT do exercício subsequente 
– Item 6.10 do checklist; 

ix) a relação das atividades destinadas à elaboração do RAINT sobre os resultados da 
UAIG – Item 6.12 do checklist; 

x) a exposição, sempre que possível, das premissas, restrições e riscos associados à 
execução do plano de auditoria interna – Item 6.13 do checklist; 

xi) um apêndice contendo a descrição da metodologia empregada na seleção dos 
trabalhos que se baseou na avaliação de riscos – Item 6.14 do checklist; e 

xii) as informações coletadas no PAINT dos CCI/FFAA -  Item 6.17 do checklist. 
 
OBSERVAÇÕES: 
a) O Modelo do PAINT encontra-se consignado no ANEXO I do Subproduto 24, podendo 
ser utilizado como subsídio o SEI 2429130. 
b) A relação dos trabalhos a serem realizados em função do rodízio de ênfase (Item 6.4 
do checklist), bem como a metodologia de aplicação do rodízio de ênfase (Item 6.16 do 
checklist) encontra-se consignada no Subproduto 23. 
 
2.3.2. Comunicação e aprovação do PAINT (Item 7 do checklist) 
O plano de auditoria interna da Ciset-MD deverá ser encaminhado à CGU até o último 
dia útil do mês de outubro do exercício anterior ao de sua execução.  
 
De acordo com o artigo 7º da IN SFC nº 9/2018, a CGU dispõe de até quinze dias úteis 
para se manifestar sobre o plano recebido, momento em que poderá recomendar a 
inclusão ou a exclusão de trabalhos específicos.  
 
A inexistência de reposta formal da CGU no prazo referido acima não impede a Ciset-
MD de adotar as providências necessárias à aprovação do planejamento, entre as quais 
se inclui submetê-lo ao julgamento do Ministro de Estado da Defesa. Também devem 



5 
 

ser apreciadas e aprovadas pelo Ministro de Estado da Defesa as mudanças no PAINT 
que impactem o planejamento inicial. 
 
Aprovado o PAINT, uma cópia da versão definitiva deverá ser enviada à CGU até o último 
dia útil do mês de março do exercício em que será executado, acompanhada de 
justificativa para o eventual não atendimento das recomendações de que trata o artigo 
7º da IN SFC Nº 9/2018.  
 
Excetuados os casos que possam comprometer a efetividade da auditoria, as unidades 
auditadas também devem ser comunicadas da aprovação do PAINT. 
 
O fluxo de comunicação do PAINT foi extraído de números SEI e se encontra nos modelos 
consignados nos ANEXOS IA, IB, IC, ID e IE (todos consignados no Subproduto 24) assim 
descritos: 
 

a) ANEXO I.A - Despacho dos Gerentes ao Secretário para aprovação do PAINT (SEI 
2429214) 

b) ANEXO I.B - Despacho para o Ministro do MD encaminhando o PAINT (SEI 
2429314) – Item 7.1 do checklist 7.1 

c) ANEXO I.C - Ofício à SFC encaminhando o PAINT (SEI 2431352) – Item 7.2 do 
checklist  

d) ANEXO I.D - Ofício Circular aos Centros de Controle das Forças encaminhando o 
PAINT  (SEI 2431422) – Item 7.3 do checklist 

e) ANEXO I.E - Ofício à SG encaminhando o PAINT  (SEI 2431474) – Item 7.4 do 
checklist 

 
3. O RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 
3.1. O que é o Relatório de Auditoria Interna (RAINT) 
É o documento por meio do qual a Ciset-MD presta contas da execução do PAINT e 
analisa os resultados decorrentes do trabalho da auditoria interna. 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: Na elaboração dessa atividade, a equipe de 

auditoria deve fazer uso do Fluxograma (SEI 2831674) e dos itens 1 a 18 do Checklist (SEI 

2801726). O checklist e o fluxograma anteriormente mencionados estão consignados no 

Subproduto 24.  

Conteúdo mínimo 

O RAINT conterá, no mínimo: 

i) um quadro demonstrativo do número de trabalhos planejados de auditoria interna 
realizados, não concluídos e não realizados – Itens 1 e 2 do Checklist; 

ii) um quadro demonstrativo do número de trabalhos de auditoria interna realizados, 
embora não previstos no PAINT – Itens 3 e 4 do checklist; 

iii) um quadro demonstrativo do número de recomendações: - Itens 5 e 6 do checklist  

a) emitidas e implementadas no exercício; 
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b) finalizadas pela assunção de riscos por parte da gestão; 

c) vincendas; e 

d) não implementadas e com prazo expirado na data de elaboração do RAINT; 

iv) a descrição dos fatos que impactaram, positiva ou negativamente, a disponibilidade 
de recursos, a organização da Ciset-MD e a realização de seu trabalho – Item 7 do 
checklist; 

v) um quadro demonstrativo de capacitações, discriminando o número de auditores 
treinados, a carga horária de cada um dos cursos e seus respectivos temas – Itens 8 e 9 
do checklist; 

vi) uma análise abordando o nível de maturação dos processos de governança, de 
gerenciamento de risco e de controles internos do Ministério da Defesa, com base nos 
trabalhos realizados -  Itens 10 e 11 do checklist; 

vii) um quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes 
da atuação da Ciset-MD ao longo do exercício a que se refere o RAINT – Itens 12 e 13 do 
checklist; e 

viii) uma análise dos resultados alcançados pelo Programa de Gestão e Melhoria da 
Qualidade – PGMQ – Itens 14 e 15 do checklist. 

 
OBSERVAÇÃO: O Modelo do RAINT encontra-se consignado no ANEXO II do Subproduto 
24, podendo ser utilizado como subsídio o SEI 2331174. 

 
3.3. Obrigações relativas à execução do PAINT (Item 6.11 do checklist) 
 
Ao menos semestralmente, o Ministro de Estado da Defesa deve ser informado do 
desempenho da atividade da auditoria interna. O relato deve conter, no mínimo: 

i) dados comparativos entre os trabalhos realizados e o Plano aprovado;  

ii) as recomendações não atendidas que representem riscos à governança, ao 
gerenciamento de riscos e aos controles internos da unidade auditada; e 

iii) informações sobre as deficiências existentes nos controles internos das unidades 
auditadas e/ou sobre a exposição dessas unidades a riscos significativos. 

iv) o propósito, a autoridade e a responsabilidade da UAIG, em consonância com o Plano 
de Negócios da CISET/MD 2020 -2023 (Portaria Nº 5025, de 20 de dezembro de 2019). 

 
As justificativas dos gestores para cada recomendação não implementada ou 
implementada parcialmente e as respectivas datas limites para que essas 
recomendações passem a vigorar no âmbito das unidades a quem foram dirigidas 
devem estar disponíveis para acompanhamento em forma eletrônica. 
 
3.4 Comunicação do RAINT  
O RAINT deve ser encaminhado ao Ministro de Estado da Defesa e, em até neventa dias 
do término da vigência do PAINT, ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 
da União. 
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O detalhamento das informações consolidadas no RAINT e as justificativas para a não 
execução de trabalhos planejados devem estar disponíveis em meio eletrônico – Item 
16 do checklist  
 
O RAINT deve ser publicado na página do Ministério da Defesa na internet, em local de 
fácil acesso aos interessados, resguardadas as informações de caráter sigiloso ou 
pessoal, nos termos do art. 6º, inciso III, da lei nº 12.527, de 18/11/2011 – Item 19 do 
checklist 
 
O fluxo de comunicação do RAINT foi extraído de números SEI e se encontra nos modelos 
consignados nos ANEXOS IIA, IIB, IIC e IID (todos consignados no Subproduto 24) a seguir 
descritos: 
 

a) ANEXO II.A - Despacho dos Gerentes para Secretário submetendo à aprovação 
do RAINT - SEI 2331176 

b) ANEXO II.B - Ofício à CGU encaminhando o RAINT - SEI 2331178 - Checklist 18 
c) ANEXO II.C - Ofício circular aos Centros de Controle das Forças encaminhando o 

RAINT - SEI 2331180 
d) ANEXO II.D - Ofício ao MD encaminhando o RAINT - SEI 2337270 - Checklist 17 




