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1 OBJETIVO E ESCOPO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 O objetivo da elaboração deste regulamento, é estabelecer diretrizes referente 

auditoria interna que transcorre periodicamente na instituição, de acordo com a 

resolução 4.879 de 23 de dezembro de 2020.  

 O escopo da atividade de auditoria interna deve considerar todas as funções 

da instituição, incluindo as terceirizadas, envolvendo a avaliação dos sistemas e 

processos de controles internos, gerenciamento de riscos e PLD/FT, conforme 

descritos nos Art. 11 ao Art. 13 da resolução.  

• Avaliar a efetividade e a eficiência dos sistemas e processos de controles internos, 

de gerenciamento de riscos, e de governança corporativa, considerando os riscos 

atuais e potenciais riscos futuros;  

• Avaliar a confiabilidade, a efetividade e a integridade dos processos e sistemas de 

informações gerenciais; 

• Avaliar a observância ao arcabouço legal, à regulamentação infralegal, às 

recomendações dos organismos reguladores e aos códigos de conduta internos 

aplicáveis aos membros do quadro funcional da cooperativa;  

• Avaliar a salvaguarda dos ativos e as atividades relacionadas com a função 

financeira da instituição;  

• Avaliar as atividades os sistemas e os processos recomendados e determinados 

pelo Banco Central do Brasil, no exercício de suas atribuições de supervisão; 

 • Avaliar a efetividade e a eficiência dos sistemas e processos de Prevenção a 

Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo –PLD/FT; 

• Acompanhar e revisar as providências tomadas pela instituição no que diz respeito 

às recomendações e apontamentos da auditoria interna e da auditoria 

independente; 

Quanto à efetividade da estrutura de gerenciamento de riscos e de 

gerenciamento de capital:  

• Avaliar a adequação e a efetividade das políticas e das estratégias para o 

gerenciamento dos riscos de crédito, operacional, socioambiental, capital e liquidez 

e demais riscos relevantes;  

• Avaliar a adequação e a efetividade das políticas e das estratégias dos sistemas das 

rotinas e procedimentos para o gerenciamento de riscos;  
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• Avaliar a adequação e a efetividade das políticas e das estratégias dos modelos 

para gerenciamento de riscos, considerando as premissas, as metodologias 

utilizadas e o seu desempenho;  

• Verificar a implementação de controles e procedimentos e a necessidade de capital 

mantidos pela instituição;  

• Verificar se a instituição possui planejamento e metas de necessidade de capital, 

formalizados para o gerenciamento dos riscos de capital, considerando os objetivos 

estratégicos da cooperativa;  

• Avaliação e verificação de outros aspectos sujeitos à avaliação da auditoria interna 

por determinação da legislação em vigor e da regulamentação emanada do 

Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. 

 Além de proporcionar ao Conselho de Administração as recomendações às 

possíveis inconformidades constatadas e descritas em relatórios conforme Art. 19 

desta resolução, sendo o: 

• Plano anual de auditoria interna, baseado na avaliação de riscos de auditoria; 

• Plano específico do trabalho, com definição do escopo, do cronograma e dos 

fatores relevantes na execução do trabalho; 

• Relatório de acompanhamento das providências tomadas para atendimento às 

recomendações; 

• Relatório anual de auditoria interna, contendo o sumário dos resultados dos 

trabalhos de auditoria, suas principais conclusões, recomendações e providências 

tomadas pela administração da instituição. 

 O Banco Central do Brasil pode determinar a inclusão de trabalhos no escopo, 

a execução de trabalhos específicos e ainda adotar medidas com vistas ao 

aperfeiçoamento dos processos de auditoria interna. 

 

2 POSIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA NA ESTRUTURA DA SULCREDI OURO 

 A Auditoria Interna está diretamente subordinada ao Conselho de 

Administração, o qual define suas atribuições e regulamenta o funcionamento do 

departamento. 
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Figura 01: Organograma Sulcredi Ouro 

 
Fonte: Sulcredi Ouro 

 

 A atividade de Auditoria Interna têm sua nomeação, designação, exoneração 

ou dispensa aprovada pelo Conselho de Administração e comunicada ao Banco 

Central do Brasil. Tendo em vista a amplitude das atividades desenvolvidas, 

decorrentes da diversidade de demandas submetidas ao Departamento de Auditoria 

Interna, sua equipe também é composta por profissional habilitado para o 

desempenho de atividade de auditoria, assessoramento técnico e de apoio, podendo 

ser subdividida na instituição equipes formais, objetivando agilidade, eficiência e 

eficácia nos trabalhos. 

 

3 CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 Observando o disposto no Art. 5 da resolução que tange este regulamento, é 

possível observar que as caraterísticas essenciais deve ser contínua, efetiva, 

independente e objetiva, cabendo-lhe a obrigatoriedade de possuir recursos 

suficientes para acompanhar, assessorar, analisar, proceder levantamentos e 

ASSEMBLEIA GERAL

Conselho Fiscal Conselho de Administração

Auditoria Interna
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comprovações, para relatar os achados e avaliações decorrentes dos trabalhos de 

auditoria, e ainda ter os integrantes capacitados para avaliar a integridade, 

adequação, eficácia, eficiência dos processos internos, dos sistemas de informações 

e dos gerenciamentos de riscos.  

 É de suma importância que a auditoria interna tenha acesso direto ao Conselho 

de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, quando instituída, para 

reportar o resultado de seus trabalhos, especialmente aqueles que envolvam, direta 

ou indiretamente, a gestão da cooperativa, permitindo que estes ajam de forma 

corretivamente. 

 

4 ATRIBUTOS, VEDAÇÕES E A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO 

 Conforme definido nos Art. 7 ao Art. 10 da resolução, os membros da auditoria 

devem manter atitude de independência com relação ao auditado, assegurando 

imparcialidade e objetividade no seu trabalho e nos demais aspectos relacionados à 

sua atividade profissional. Sendo ainda de sua atribuição a capacidade de coletar, 

entender, examinar, avaliar as informações e de julgar os resultados, por fim reportar-

se e prestar contas aos membros do Conselho de Administração nos termos descritos 

neste regulamento.  

É vedado ao membro da equipe de auditoria interna participar de comitês 

relativos à apuração de responsabilidades que envolvam assuntos de gestão, 

desenvolvimento e implantação de medidas específicas relativas aos controles 

internos, e auditar atividades que já tenham tido responsabilidade sobre as mesmas, 

no mínimo doze meses antes. 

 Sobre a Política de Remuneração deverá ser aplicável à equipe de Auditoria 

Interna determinada independentemente do desempenho da área de negócios, de 

forma a não gerar conflito de interesses dentro da instituição. 

 

5 COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 A obrigatoriedade, da forma e dos componentes organizacionais aos quais os 

Auditores Internos deverão expressar-se, deve ser por meio de razões ou argumentos 

que produzam manifestações, recomendações e análises alicerçadas na legislação 

vigente, normativos internos e externos, doutrinas e jurisprudências, preservando a 

administração da cooperativa. E estes relatos deverão ser para: 
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• Conselho de Administração; 

• Conselho Fiscal; 

• Diretoria Executiva (quando instituída); 

• Setor Jurídico; 

• Setor de Controles Internos;  

• Setor de Riscos; 

• Setor de PLD/FT; 

• Auditorias independentes. 

 

6 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CHEFE DA ATIVIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

  É da responsabilidade do chefe da atividade gerenciar, verificar, assegurar e 

coordenar se o plano anual de Auditoria Interna está em concordância com as 

diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração, além de estabelecer 

procedimentos para orientar a atividade que foi designada ao auditor. 

 

7 OBSERVÂNCIA A RECONHECIDOS PADRÕES DE AUDITORIA INTERNA  

 A Auditoria Interna será observada pelas normas e procedimentos 

estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, pelo Banco Central do Brasil 

– BCB e no que não for conflitante com estes, aqueles determinados pelo Conselho 

Federal de Contabilidade - CFC e pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA. 

 

8 PROCEDIMENTOS PARA A COORDENAÇÃO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA 

INTERNA COM A AUDITORIA INDEPENDENTE 

A Auditoria Interna deverá realizar acompanhamento dos trabalhos de auditoria 

por ela realizada, bem como, os trabalhos realizados pelas auditorias independentes, 

quando aplicável. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este regulamento observa as determinações contidas na Resolução CMN n° 

4.879/2020 e norteará as ações das atividades de Auditoria Interna, a qual, deverá 

rever, periodicamente, quando julgar necessário, o presente Regulamento.  
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Eventuais alterações serão discutidas e aprovadas pelo Conselho de 

Administração e encaminhadas à Assembleia Geral Extraordinária para aprovação. 

Este Regulamento deverá ser publicado nos canais internos da Cooperativa 

após à aprovação pelo Conselho de Administração. 

 

Histórico de elaboração, revisões, responsáveis, versões e período. 
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