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RESOLUÇÃO CS/ IFS Nº 103, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

 

Dispõe sobre o Código de Ética da Auditoria Interna- 
AUDINT do IFS. 

 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE SERGIPE, faz saber que, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei nº 11.892, 
de 29 de dezembro de 2008 e o Art. 9º do Estatuto do IFS, considerando o Processo IFS nº 
23060.000681/2021-30 e a decisão proferida na 9ª Reunião Ordinária do Conselho Superior, ocorrida no 
dia 22 de novembro de 2021, 

 

Resolve: 

 

1- Aprovar o Código de Ética da Auditoria Interna - AUDINT do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Sergipe-IFS. 

 

          2- Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

Aracaju, 23 de novembro de 2021. 

 

 

 

Ruth Sales Gama de Andrade 
Presidente do Conselho Superior/IFS
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INTRODUÇÃO 

 

A Auditoria Interna do Instituto Federal de Sergipe (IFS) tem como objetivo 

realizar suas atividades 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 do IFS. 

 

A atividade de auditoria interna é exercida por uma unidade centralizada que 

atua de forma sistêmica, prestando serviço de avaliação e de consultoria nos processos de 

controle, gerenciamento de riscos e governança corporativa, desenhada para adicionar 

valor e melhorar as operações da entidade. 

 

Uma das atribuições da Auditoria Interna é realizar avaliações e recomendar a 

adoção de medidas apropriadas de maneira que haja promoção da ética e dos valores 

apropriados no âmbito das Unidades Auditadas.  

 

Por isso, um código de ética é necessário e apropriado, visto que irá apresentar 

valores aceitáveis e esperados em relação à conduta dos auditores internos governamentais, 

promovendo uma cultura ética e íntegra em relação à prática da atividade de auditoria 

interna. 

 

Para a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI), da qual o Brasil é participante, que publicou seu Código de Ética internacional 

para os auditores pertencentes ao setor público, um código de ética deve levar em conta 

tanto as exigências éticas dos funcionários públicos em geral, como as exigências 

específicas dos auditores em particular, incluindo suas obrigações profissionais.  

 

No âmbito do serviço público federal, o Governo aprovou, através do Decreto 

nº 1.171 de junho de 1994, o Código de Ética do Servidor Público Federal. Nesse 

documento estão instituídas as regras, os principais deveres e as vedações as quais estão 
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sujeitos todos os servidores dos órgãos e entidades da administração pública direta e 

indireta. 

 

Ademais, em 02/06/2020 foi divulgado, por intermédio da Portaria nº 15.543 

do Ministério da Economia, o Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder 

Executivo Federal com o objetivo de orientar os servidores da administração pública 

federal em linguagem clara e acessível, acerca do conjunto de condutas esperadas no 

exercício de suas atribuições. 

 

Portanto, o auditor interno ou servidor em exercício na Auditoria Interna do 

IFS deve pautar a sua conduta nos princípios constantes neste código, no desenvolvimento 

das atividades que lhe são afetas, não excluída a observância ao Código de Ética do 

Servidor Público Federal, ao Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder 

Executivo Federal, e aos procedimentos éticos elencados no Regimento Interno da Audint. 

 

OBJETIVO DO CÓDIGO DE ÉTICA 

 

1. A finalidade do Código de Ética da Auditoria Interna do IFS é de estabelecer princípios 

éticos que devem nortear os trabalhos dos auditores internos e servidores em exercício 

no setor, na execução de suas atividades profissionais. 

 

PRINCÍPIOS DE ÉTICA PROFISSIONAL 

 

2. Os princípios que regem a atividade de auditoria executada pela Auditoria Interna do 

IFS são, dentre outros, os seguintes: 

I. Comportamento ético: 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 Auditoria Interna do IFS e a própria atividade 

de auditoria interna governamental. Servir ao interesse público e honrar a confiança 

pública, executando os trabalhos com honestidade, diligência e responsabilidade, 

contribuindo para o alcance dos objetivos legítimos e éticos da unidade auditada;  

II. Cautela e zelo profissional: agir com prudência, bom senso, habilidade e atenção 
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em seus atos e recomendações, de modo a reduzir ao mínimo a margem de erro e 

acatar as normas de ética profissional, as normas gerais de controle interno e o 

adequado emprego dos procedimentos de aplicação geral ou específica; 

III. Soberania: ter autorização para acesso irrestrito a registros, pessoal, informações, 

sistemas e propriedades físicas relevantes para executar suas auditorias, competindo 

aos órgãos e setores do Instituto o dever de apresentar as informações solicitadas 

pela unidade de Auditoria Interna, de forma tempestiva e completa; 

IV. Objetividade: 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. 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; 

V. Cortesia: 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; 

VI. Integridade: lidar de forma adequada com pressões ou situações que ameacem os 

princípios éticos ou que possam resultar em ganhos pessoais ou organizacionais 

inadequados, mantendo conduta íntegra e irreparável; 

VII. Independência: manter uma atitude de independência com relação ao auditado, 

de modo a assegurar imparcialidade no seu trabalho, bem como aos demais 

aspectos relacionados à sua atividade profissional; 

VIII. Imparcialidade: executar funções sem se deixar influenciar por interesses pessoais 

ou de outras pessoas, não cedendo a pressões que coloquem em dúvida a 

credibilidade do seu julgamento. Abster-se de intervir em casos onde haja conflito 

de interesses que possam influenciar a imparcialidade do seu trabalho. Eventuais 

interferências, de fato ou veladas, devem ser reportadas à alta administração e ao 

conselho, se houver, e as consequências devem ser adequadamente discutidas e 

tratadas; 

IX. Competência profissional: em virtude da multidisciplinaridade das atividades de 

auditoria, o servidor deve possuir um conjunto de qualificações e conhecimentos 

técnicos e experiências para o desenvolvimento de suas tarefas. São necessários 
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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. Não se deve 

desenvolver trabalho para os quais não possua a competência profissional 

necessária;  

X. Atualização dos conhecimentos técnicos: zelar pelo aperfeiçoamento de seus 

conhecimentos, habilidades e outras competências, por meio do desenvolvimento 

profissional contínuo. Acompanhar a evolução das normas, procedimentos e 

técnicas aplicáveis ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; 

XI. Confidencialidade: respeitar o valor e a propriedade das informações recebidas e 

não divulgar informações sem a autorização apropriada, a não ser em caso de 

obrigação legal ou profissional de assim proceder. 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. 

 

REGRAS DE CONDUTA 

 

3. Além de seguir as regras estabelecidas nos normativos expedidos pela Secretaria 

Federal de Controle Interno, no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil 

do Poder Executivo Federal e no Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder 

Executivo Federal, a conduta dos servidores da unidade de Auditoria Interna deve 

pautar-se pelas seguintes regras: 

I.  Manter, no âmbito pessoal e profissional, conduta adequada aos valores morais, 

éticos e sociais; 

II. Ser assíduo e pontual no serviço; 

III.  Zelar pela correta utilização de recursos materiais, equipamentos, serviços 

contratados ou veículos do serviço público colocados à sua disposição; 

IV.  Observar, no desenvolvimento de seus trabalhos, as normas para a prática 
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profissional da auditoria interna; 

V. Abster-se de emitir opiniões ou adotar práticas que demonstrem preconceito de 

origem, raça, sexo, cor, idade, credo e quaisquer outras formas de discriminação ou 

que possam perturbar o ambiente de trabalho ou causar constrangimento aos demais 

servidores, inclusive aquelas relacionadas a valores religiosos, culturais ou 

políticos; 

VI. Desempenhar, com tempestividade e profissionalismo, as atribuições que lhe forem 

confiadas; 

VII. Apoiar-se em documentos e evidências que permitem convicção da veracidade dos 

fatos ou das situações examinadas, de modo a agir sempre com objetividade e 

imparcialidade; 

VIII. Buscar o desenvolvimento de sua capacidade técnica, mediante atualização 

permanente e melhorar as habilidades requeridas para desempenho de suas 

responsabilidades profissionais; 

IX. Representar sempre que for verificado qualquer desvio comprometedor da boa 

gestão no serviço público, analisada sob aspectos da legalidade, moralidade, 

eficiência, economicidade e eficácia; 

X. Abster-se de intervir em casos nos quais existam conflito de interesse que possa 

influenciar na imparcialidade do seu trabalho, declarando 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 

aos responsáveis pela supervisão do trabalho ou à comissão de ética; 

XI. Manter sigilo e zelo profissionais acerca dos dados e informações obtidos em 

virtude da atividade que desempenha na Auditoria Interna do IFS; 

XII. Compartilhar com os demais colegas os conhecimentos e as informações 

necessárias ao exercício das atividades próprias da instituição, respeitadas as 

normas relativas ao sigilo. 

 

VEDAÇÕES 

 

4. É vedado ao auditor/servidor em exercício na Auditoria Interna do IFS: 

I. Deixar de relatar ou dissimular irregularidades, informações ou dados incorretos 
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que estejam contidos nos registros e nas demonstrações contábeis ou gerenciais, e 

que sejam de seu conhecimento; 

II. Negligenciar efeitos graves na execução de qualquer trabalho profissional e no 

respectivo relato; 

III. Desprezar ou negligenciar a coleta de informações suficientes para elaborar e 

sustentar seus pronunciamentos, que venham invalidar ou enfraquecer as 

conclusões e proposições neles contidos; 

IV. Desprezar ou negligenciar desvio, omissões ou desvirtuamento dos preceitos legais, 

ou das normas e procedimentos da organização; 

V. Formular opiniões, fornecer informações ou documentos que não traduzam 

adequadamente a expressão de seu melhor juízo e que, de qualquer forma, ocultem 

ou desvirtuem os fatos, induzindo a interpretações errôneas; 

VI. Participar de atividades que possam caracterizar conflitos de interesses, evitando 

criar uma situação de confronto entre interesses públicos e privados, que possa 

comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o 

desempenho da função pública e os trabalhos de auditoria; 

VII.  Envolver-se, comercialmente e financeiramente, com pessoas das áreas auditadas; 

VIII. Manter qualquer predisposição ou preconceito em relação ao item em exame; 

IX. Submeter-se voluntariamente a ordens de dirigentes e chefes de outros 

departamentos, que tentem inibir a sua liberdade de ação de julgamento, ou 

determinar seu modo de agir; 

X. Distorcer fatos ou situações com o objetivo de prejudicar pessoas ou supervalorizar 

seu trabalho diante de superiores hierárquicos ou colegas; 

XI. Participar de atos configurados como de gestão ou que possam vir a ser objeto de 

auditoria; e 

XII. Utilizar informações com o fim de obter vantagem ou benefício, para si ou para 

outrem, de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

direta ou indiretamente interessadas em decisão relacionada às suas atribuições de 

servidor federal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O auditor ou servidor em exercício na Auditoria Interna que infringir qualquer 

regra de conduta disposta neste Código de Ética será encaminhado à Comissão de Ética do 

IFS, para que seja instaurado, de ofício ou a requerimento, processo de apuração ética e 

aplicação da sanção cabível, garantido sempre o contraditório e a ampla defesa. 

 

O auditor ou servidor em exercício na Auditoria Interna do IFS deverá assinar, 

até 30 dias após a aprovação deste Código ou do início do exercício neste setor, Termo de 

Compromisso (Anexo I), no qual evidencie sua aceitação e o seu comprometimento com o 

Código de Ética da Auditoria Interna do IFS. 

 

O disposto neste Código é também aplicável, no que couber, aos estagiários e 

terceirizados que prestem serviços na Auditoria Interna. 

 

As dúvidas acerca da aplicação deste Código e os casos omissos serão 

dirimidos pelo Chefe da Auditoria. 
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ANEXO I – TERMO DE COMPROMISSO 

 

Nome Completo: Matrícula: 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Declaro conhecer o Código de Ética da Auditoria Interna do IFS, comprometendo-me, neste 

ato, com sua observância e acatamento. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do servidor 

________________________________, _____/_____/ _____ 

                                                                   Local e data 

 

 

Este formulário, depois de preenchido e assinado, deve integrar a pasta funcional do servidor. 
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ANEXO II – REFERÊNCIAS 

 

A elaboração do Código de Ética teve como referências: 

 Decreto Federal n° 1.171, de 22 de junho de 1994, que aprova o Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal; 

 Decreto Federal nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, Instituiu Sistema de Gestão da 

Ética do Poder Executivo Federal; 

 Manual de Conduta do Agente Público Civil, divulgado pela Portaria nº 15.543, do 

Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 

Digital, de 2 de julho de 2020; 

 Instrução Normativa do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União 

nº 3, de 9 de junho de 2017, que aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal; 

 Instrução Normativa do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União 

nº 8, de 6 de dezembro de 2017, que aprova o Manual de Orientações Técnicas da 

Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal; 

 Regimento Interno da Auditoria Interna do IFS, aprovado pela Resolução do 

Conselho Superior do IFS nº 49/2020, de 16 de novembro de 2020; 

 International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI. Código de 

Ética e Normas de Auditoria. Comissão de Normas de Auditoria. Publicado durante o 

XVI Congresso da INTOSAI. Montevidéu, Uruguai, 1998; 

 Código de Ética do The Institute of Internal Auditors (IIA), revisão de agosto de 2019; 

 Regimento Interno da Comissão de Ética do IFS, aprovado pela Resolução nº 

60/2013/CS, de 13 de dezembro de 2013; 

 Códigos de Ética das auditorias internas do IF Catarinense, UFRRJ e da Controladoria 

Interna da Unifasv. 
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