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Política de Auditoria Interna
 
DATA DA APROVAÇÃO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 
02 DE SETEMBRO DE 2020

1. OBJETIVO

Estabelecer as regras, os princípios e a estrutura para a prática do processo de Auditoria 
Interna, de forma compatível com os requisitos regulatórios, riscos envolvidos, natureza 
e complexidade dos produtos, serviços e dos sistemas da Unimed Uberlândia, aplicando 
conceitos e práticas do Instituto de Auditores Interno do Brasil (IIA-Brasil), Conselho Federal 
de Contabilidade e da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

2. ABRANGÊNCIA

As disposições aqui previstas aplicam-se à sociedade e a todos os administradores 
(membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva), membros do Conselho 
Fiscal, membros de Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, Membros 
Cooperados e Colaboradores.

3. CONCEITOS BÁSICOS

I . Auditoria Interna: a Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva, 
orientada a agregar valor e melhorar as operações da Cooperativa. Ela auxilia no 
alcance dos objetivos a partir da aplicação de abordagens sistemática e disciplinada 
para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, contro-
les internos e governança.

II. Fraudes: quaisquer atos ilegais caracterizados por desonestidade, dissimulação ou 
quebra de confiança, podendo ser adulteração de documentos, registros, informa-
ções, demonstrações contábeis e outros. Estes atos não implicam o uso de ameaça, 
de violência ou de força física. As fraudes são perpetradas por partes e organiza-
ções, a fim de se obter dinheiro, propriedades ou serviços para evitar pagamento ou 
perda de serviços ou para garantir vantagens pessoais.
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V. Propósito: fornece serviços de avaliação e consultoria que agreguem valor para 
melhorar as operações da organização, melhorar a eficácia dos processos de gover-
nança, gerenciamento de riscos e controle da organização.

VI. Chefe Executivo de Auditoria (CAE): responsável pelo gerenciamento eficaz da 
atividade de auditoria interna, de acordo com os elementos mandatórios do IPPF.

VII. International Professional Practices Framework (IPPF): base conceitual que 
organiza as informações oficiais promulgadas pelo The Institute of International 
Auditors (IIA).

VIII. Institute of International Auditors (IIA): associação profissional internacional para 
desenvolver a condição profissional da auditoria interna.

IX. Auditoria Independente: tem o papel de revisar as informações contábeis, realizar a 
auditoria das demonstrações contábeis e auditoria dos controles internos. O resul-
tado dos trabalhos é reportado ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração 
da Unimed Uberlândia.

4. POSICIONAMENTO  

4.1. MISSÃO E PROPÓSITO

• A missão da Auditoria Interna é aumentar e proteger o valor organizacional, forne-

cendo avaliação, assessoria e conhecimentos objetivos baseados em riscos.

• O propósito da Auditoria Interna é prestar serviços independentes e objetivos 

de avaliação e consultoria, criados para agregar valor e melhorar as operações da 

Cooperativa.

4.2 PRÁTICAS INTERNACIONAIS

A atividade de Auditoria Interna será regida pela conformidade com os elementos 
mandatórios do Framework Internacional de Práticas Profissionais (International 
Professional Practices Framework – IPPF) do The IIA, incluindo suas Normas, Princípios 
Fundamentais para a Prática Profissional de Auditoria Interna, Definição de Auditoria Interna 
e Código de Ética.

4.3 POSIÇÃO NA ESTRUTURA

4.3.1 – REPORTE FUNCIONAL E ADMINISTRATIVO

A Auditoria Interna é realizada por estrutura própria Unimed Uberlândia, cujo reporte 
funcional é realizado periodicamente ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, 
reportando seu desempenho em relação ao seu programa de trabalho, resultados obtidos, 
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conformidades normativas e efetividade da resposta quanto à administração dos riscos. Os 
reportes devem também incluir questões de riscos e de controles relevantes, os assuntos 
de governança e outros que requerem a atenção da Alta Administração e Conselho de 
Administração. 

4.4 VEDAÇÕES

É vedado aos membros da Auditoria Interna:

a. Envolver-se no desenvolvimento e implementação de medidas específicas relativas 
aos controles internos;

b. Atuar na auditoria de atividades pelas quais tenham tido responsabilidade, antes de 
decorridos, no mínimo, 12 (doze) meses;

c. Estabelecer apetite de risco;
d. Decidir sobre as respostas aos riscos identificados; e
e. Responsabilizar-se pelo gerenciamento de riscos.

4.5 INDEPENDÊNCIA E OBJETIVIDADE

4.5.1 DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna, durante o desempenho de suas atividades, está autorizada a:

I. Acesso às dependências: ter livre acesso a todas as dependências da Cooperativa, 

e acesso controlado às áreas de segurança, onde deve ser recepcionado e acompa-

nhado pelo gestor da área;

II. Acesso às informações e pessoas: ter livre acesso às informações, registros, siste-

mas e pessoas necessárias à realização de suas atividades;

III. Canal permanente de comunicação com a Diretoria, permitindo atuação corretiva de 

forma apropriada e tempestiva;

IV. Avaliar as funções internas e terceirizadas dentro e fora da estrutura organizacional; 

e

V. Obter assistência necessária dos colaboradores quando solicitado.

Os documentos e informações acessados deverão ser tratados no mais absoluto 
sigilo, sendo que os documentos, relatórios e resultados são restritos ao Conselho de 
Administração, Comitê de Auditoria, Diretoria e Controles Internos, devendo o responsável 
pela Auditoria Interna ser consultado quanto à disponibilização a terceiros.
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4.6 DO PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA

O processo da Auditoria Interna é composto pelas seguintes etapas:

4.6.1 ESCOPO DAS ATIVIDADES

O escopo dos trabalhos da Auditoria Interna engloba, mas não se limita, ao exame e à 
avaliação da adequação e da eficácia da governança, gerenciamento de riscos e processos 
internos, abrangendo todas as atividades internas e devendo incluir atividades terceirizadas 
sempre que necessário.

Na avaliação deverá ser considerado o atendimento integral ao disposto na 
regulamentação específica do órgão regulador e dentre outros aspectos, a capacidade da 
Cooperativa de:

• Identificar e gerenciar adequadamente seus riscos;
• Cumprir com as normas oficiais e internas;
• Promover a conduta ética na definição de seus objetivos, programas, atividades e 

negócios;
• Suportar as estratégias e objetivos da Unimed por meio de adequada governança 

dos processos, inclusive do processo de tecnologia da informação; e
• Buscar a qualidade e aprimoramento contínuo de seus processos e controle.

4.6.2 DA FORMALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os resultados dos diversos tipos de trabalhos realizados pela Auditoria Interna deverão 
ser registrados e documentados formalmente por meios de relatórios.

4.6.3 PRAZOS DE RESPOSTA

Os documentos e informações solicitados pela Auditoria Interna deverão ser atendidos 
em prazo não superior a 3 (três) dias úteis, não sendo permitido qualquer tipo de alteração 
que possa impactar a conclusão das atividades realizadas.

O prazo de resposta formal aos relatórios de Auditoria Interna é de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de publicação, compreendendo a elaboração dos planos de ação, 
prazos de regularização e a indicação do responsável pela execução.

As ações serão revisadas pelo responsável da Auditoria Interna, que fará observações 
e/ou questionamentos quando necessário.
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4.6.4 ABERTURA DE TRABALHO

A Auditoria Interna deve encaminhar nota de abertura do trabalho ao diretor responsável 
pela área auditada, informando-o sobre as diretrizes do trabalho que será realizado, mediante 
aprovação prévia do Comitê de Auditoria. 

4.6.5 – PLANO DE TRABALHO

A Auditoria Interna deve estabelecer um Plano de Trabalho, no mínimo anual, 
determinando as prioridades das atividades de Auditoria Interna, de forma consistente com 
a regulamentação vigente e metas da Cooperativa.

O Plano de Auditoria Interna (PAINT), bem como os requerimentos de recursos, devem 
ser encaminhadas ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria para análise e 
aprovação. Alterações significativas, bem como impacto de eventuais limitações de recursos, 
também devem seguir o mesmo fluxo.

Qualquer outra atividade extraordinária a ser desenvolvida pela Auditoria Interna, e 
que venha a impactar o Plano de Trabalho, será levada para conhecimento e aprovação pelo 
Conselho de Administração.

4.6.6 – PLANEJAMENTO DO TRABALHO

O planejamento do trabalho inclui os objetivos, o escopo, cronograma, fatores relevantes 
como a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos a serem aplicados, 
a alocação de recursos e a disponibilidade de orçamento apropriado, quando necessário, 
o qual poderá ser alterado sempre que houver a necessidade, a pedido do Conselho de 
Administração, do Comitê de Auditoria e mesmo a pedido do responsável pela Auditoria 
Interna.

A execução dos trabalhos deve abranger:

• A coleta e análise de informações;
• Realização de testes que fundamentem suas conclusões e recomendações, a fim de 

atender aos dispositivos do Manual de Auditoria Interna;
• A conclusão da Auditoria Interna deve estar relacionada aos aspectos contidos nos 

objetivos do trabalho;
• Os riscos significativos para os processos; e
• A adequação e a eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos proces-

sos, controles e produtos.
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4.6.7 – PROGRAMA DE TRABALHO

O programa de trabalho é uma definição ordenada de objetivos, determinações de 

escopo e roteiro de procedimentos detalhados, destinados a orientar a equipe de auditoria, 

devendo estabelecer os procedimentos para identificação, análise, avaliação e registro da 

informação durante a execução do trabalho, conforme escopo definido no planejamento.

4.6.8 – EXECUÇÃO

Na execução dos trabalhos devem ser identificadas informações suficientes, confiáveis 

relevantes e úteis para cumprir os objetivos do trabalho da Auditoria Interna. As conclusões 

e resultados dos trabalhos devem ser baseados em análise e avaliações apropriadas.

Na realização das atividades, devem ser observadas as normas e procedimentos 

de auditoria estabelecidos pelos órgãos reguladores, requisitos legais e boas práticas 

referenciadas por entidades nacionais e/ou internacionais e reconhecidas para a prática das 

atividades de auditoria.

4.6.9 – COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A comunicação deve incluir os objetivos, escopo, resultados, conclusões aplicáveis e 

recomendações, levando em consideração as expectativas do Conselho de Administração 

da Cooperativa e outras partes interessadas.

Os resultados das atividades de Auditoria Interna devem ser retratados em relatório 

dirigido ao Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Diretor Superintendente e ao 

Diretor responsável pelo departamento auditado para que as partes possam assegurar que 

os resultados recebam a devida consideração.

Ao divulgar os resultados do trabalho para partes externas à Cooperativa, a comunicação 

deve conter limitações sobre a distribuição e o uso dos resultados.

4.6.10 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO

A responsabilidade pelo atendimento às recomendações emitidas pela Auditoria Interna 

compete, em primeiro lugar, ao responsável pelo departamento, área e/ou unidade auditada, 

cuja manutenção e a supervisão do processo de monitoramento das implementações das 

recomendações será realizada pela área de Controles Internos.
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Sendo assim, a Auditoria Interna fará, sempre que necessário, revisões quanto ao 

cumprimento das ações recomendadas sobre o processo de monitoramento, mencionando 

se as recomendações e melhorias foram implementadas desde a última avaliação.

As mudanças de plano de ação, incluindo replanejamento, deverão ser justificadas pelo 

responsável e aprovado pela Auditoria Interna e Comitê de Auditoria.

4.7 AUDITORIA INDEPENDENTE

O relacionamento da Auditoria Independente com a Auditoria Interna deve levar em 

consideração os resultados dos trabalhos que podem ser utilizados como complemento de 

suas análises, podendo solicitar e/ou prestar esclarecimentos adicionais, quando necessário. 

A Auditoria Interna fará o acompanhamento dos trabalhos realizados pela Auditoria 

Independente de modo a cumprir com as expectativas esperadas pelo Conselho de 

Administração.

4.8 DAS APURAÇÕES DE FRAUDE

Qualquer assunto ou suspeita de tal natureza que chegue ao conhecimento do 

responsável pela Auditoria Interna, deverá ser informado, imediatamente, ao Comitê de 

Auditoria, Presidente do Conselho de Administração e ao Diretor Superintendente.

A auditora interna obedecerá às seguintes premissas para investigação:

a. Entendimento quanto à veracidade e consistência dos fatos denunciados;

b. Verificação da existência de conduta e atitude que represente ou indique quebra de 

confiança em apuração preliminar;

c. Proteção legítima dos ativos da Cooperativa;

d. Compromisso com a discrição e o sigilo das informações;

e. Limites legais de investigação, destinado à apuração dos fatos; e

f. Alinhamento com área de apoio.
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5. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

ATRIBUIÇÃO RESPONSÁVEL

• Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna e o Relatório Anual de 
Auditoria Interna;

• Assegurar a independência e a efetividade da atividade da Auditoria 
Interna;

• Prover meios necessários para que a atividade de Auditoria Interna 
seja exercida adequadamente;

• Informar tempestivamente aos responsáveis pela atividade de 
Auditoria Interna, quando da ocorrência de qualquer mudança 
material ocorrida na estratégia, nas políticas e nos processos de 
gestão de riscos;

• Apreciar os aspectos relevantes identificados pela Auditoria Interna 
bem com os respectivos planos de ações de regularização;

Conselho de 
Administração

• Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades da Auditoria 
Interna no que diz respeito à apuração de casos de suspeita de fraude 
e seu plano de trabalho.

Comitê de 
Auditoria

• Conduzir a atuação da Auditoria Interna por meio de diretrizes 
estratégicas, considerando a padronização e unicidade dos processos 
sistêmicos;

• Avaliar proposições emanada no âmbito sistêmico acerca dos 
procedimentos e normativos relacionados à Auditoria Interna 
realizando os encaminhamentos necessários;

• Avaliar e revisar o Plano de Trabalho de Auditoria Interna;

• Recomendar ao Conselho de Administração a aprovação do Plano 
de Trabalho;

• Zelar pelo cumprimento do Código de Conduta, legislação e 
normativos internos que regulam as atividades de auditoria interna;

Chefe da 
Auditoria Interna
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• Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho da auditoria interna;

• Comunicar ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração 
qualquer ocorrência que possa impactar a execução do plano de 
trabalho da auditoria interna;

• Prover reporte periódico e imediato, nos casos que demandarem 
urgência, à Diretoria, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de 
Administração, incluindo riscos de fraude e questões de governança;

• Avaliar os sistemas estabelecidos para garantir a conformidade com 
as políticas, planos, procedimentos, leis e regulamentos que possam 
ter impacto significativo na Cooperativa;

• Avaliar a eficácia e a eficiência dos processos de gerenciamento de 
riscos e de capital;

• Avaliar operações específicas a pedido do Conselho de Administração 
e Comitê de Auditoria.

Chefe da 
Auditoria Interna

• Realizar auditorias extraordinárias não previstas no Plano Anual de 
Atividades de Auditoria Interna (PAINT), quando assim definida;

• Identificar e discutir com os gerentes e/ou responsável oportunidades 
de aprimoramento dos processos de gestão de riscos, de controles 
internos e de governança;

• Avaliar se as ações de aprimoramento dos processos de gestão de 
riscos, de controles internos e de governança são implementados em 
prazo compatível com a relevância e urgência da matéria avaliada;

• Participar do desenvolvimento e atualização de regras, processos, 
ferramentas e governança quando necessário para suportar o 
processo de auditoria;

• Participar do planejamento de treinamentos técnicos e sistêmicos 
direcionados à auditoria interna;

• Elaborar papéis de trabalho, com registros dos fatos, informações e 
provas obtidos no curso da auditoria a fim de evidenciar os exames 
realizados e justificar as conclusões e recomendações;

• Elaborar relatório de acompanhamento das providências tomadas 
para atendimento às recomendações;

Auditoria Interna
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• Manter nível de conhecimento suficiente à execução de suas 
funções; e

• Executar as atividades de auditoria em conformidade com as 
Normas e Práticas Profissionais de Auditoria Interna.

Auditoria Interna

• Colaborar com o trabalho da Auditoria Interna, no tempo requerido, 
a documentação e informações necessárias para o desenvolvimento 
do trabalho da auditoria.

Diretoria/Gerentes

6. REGRAS DE CONSEQUÊNCIAS

Ressalta-se que as atividades de Auditoria Interna devem permanecer livre de 
condições que ameacem a capacidade de realização de suas tarefas de forma imparcial. Se a 
independência ou objetividade for prejudicada de fato ou na aparência, o caso será divulgado 
em detalhes quanto aos prejuízos às partes apropriadas.

As consequências em caso de descumprimento destas diretrizes serão tratadas em 
conformidade com o Estatuto Social, Regimento Interno, Código de Conduta e Política de 
Medidas Disciplinares. Em caso de infração às políticas corporativas, o caso deverá ser 
reportado ao Canal de Conduta, para apuração.

7. CONFIDENCIALIDADE

Esta Política pertence à Unimed Uberlândia e sua reprodução está proibida, seja ela no 
todo ou em parte, bem como a divulgação e/ou disponibilização a quaisquer outras pessoas 
e/ou empresas, sob qualquer motivo, salvo casos analisados e aprovados pelo Conselho de 
Administração.

8. DOCUMENTOS E REGISTROS RELACIONADOS

I. Manual de Auditoria Interna

9. HISTÓRICO DE REVISÕES

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

001 02.09.2020 Revisto e Aprovado  


