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O presente REGULAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DO SISTEMA AILOS, em 

consonância com o Estatuto Social e Regimento Interno da Cooperativa Central e das 

Cooperativas Filiadas, normativos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil 

e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, tem por finalidade estabelecer a 

atividade de Auditoria Interna na Cooperativa Central e nas Cooperativas Filiadas, exceto nas 

Cooperativas enquadradas no Segmento 5 (S5), estipulando suas características e escopo dos 

trabalhos.  

 

ARTIGO 1º.   DA ESTRUTURA E DAS PREMISSAS 
 

A atividade de Auditoria Interna deve possuir as seguintes características: 

1. Ser independente das atividades auditadas, livre de qualquer influência; 

2. Ser contínua e efetiva; 

3. Possuir autonomia, imparcialidade, zelo, integridade e ética profissional; 

4. Dispor de recursos materiais e humanos suficientes para o desempenho dos trabalhos; 

5. Possuir canais de comunicação eficazes para reporte dos resultados; 

6. Ter acesso irrestrito a qualquer unidade administrativa da Cooperativa Central e da 

Cooperativa Filiada; 

7. Possuir livre acesso ao Conselho de Administração. 

 

A atividade de Auditoria Interna pode ser realizada por: 

1. Unidade específica da instituição, ou de instituição integrante do mesmo conglomerado 

financeiro, diretamente subordinada ao Conselho de Administração; 

2. Auditor Independente devidamente habilitado para prestar serviços de auditoria 

independente para instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil, desde que não seja responsável pela auditoria das 

demonstrações financeiras da instituição ou por qualquer outra atividade com potencial 

conflito de interesses; 

3. Entidade de classe ou de Órgão Central a qual a instituição seja filiada; 

4. Entidade de classe de outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil, mediante convênio previamente aprovado por este e celebrado entre a entidade a 

que a instituição seja filiada e a prestadora de serviço. 
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ARTIGO 2º.   DA CONSTITUIÇÃO E DO PRAZO DE DURAÇÃO 

 

O Regulamento de Auditoria Interna do Sistema Ailos, foi aprovado pelo Conselho de 

Administração em reunião realizada em 22/02/2018 e pela Assembleia Geral em 22/02/2018 e a 

sua duração será por prazo indeterminado, devendo o presente documento ser revisado e 

atualizado quando necessário em decorrência do aprimoramento dos procedimentos de Auditoria 

Interna. 

 

ARTIGO 3º.   DOS OBJETIVOS 

 

O Regulamento de Auditoria Interna do Sistema Ailos tem por objetivo principal orientar as 

atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna no Sistema Ailos, abrangendo os principais 

aspectos para o desenvolvimento da função de Auditoria Interna, bem como o seu relacionamento 

com as áreas auditadas e com o Conselho de Administração, no sentido de propiciar a 

independência e a objetividade necessária ao desempenho das atividades. 

O propósito da Auditoria Interna é prestar serviços de avaliação com o objetivo de adicionar valor 

e contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais, através da aplicação de uma abordagem 

sistemática e disciplinada visando a melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de 

riscos, dos controles internos, da governança e transparência, fornecendo informações para 

subsidiar o processo decisório nos diversos níveis hierárquicos do Sistema Ailos. 

 

ARTIGO 4º.   DO PÚBLICO-ALVO E APLICABILIDADE 
 

O presente Regulamento, destina-se a todos os dirigentes e colaboradores da Cooperativa 

Central e das Cooperativas Filiadas, exceto as Cooperativas enquadradas no Segmento 5 (S5). 

 

ARTIGO 5º.   DAS RESPONSABILIDADES 
 

1. Cooperativa Central 

1.1. Assembleia Geral: 

1.1.1. Aprovar o Regulamento de Auditoria Interna do Sistema Ailos e suas propostas 

de    atualizações. 

1.2. Conselho de Administração: 

1.2.1. Avaliar e aprovar o Regulamento de Auditoria Interna do Sistema Ailos e suas 

propostas de atualizações. 
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1.2.2. Fazer cumprir a aplicação dos procedimentos descritos neste Regulamento pela 

Diretoria Executiva da Cooperativa Central; 

1.2.3. Assegurar a independência e a efetividade da atividade de Auditoria Interna, 

inclusive quando exercida por terceiros; 

1.2.4. Prover os meios necessários para que a atividade de Auditoria Interna seja 

exercida adequadamente; 

1.2.5. Informar tempestivamente os responsáveis pela atividade de Auditoria Interna 

quando da ocorrência de qualquer mudança material ocorrida na estratégia; 

1.2.6. Observar as normas e procedimentos aplicáveis à atividade de Auditoria Interna; 

1.2.7. Aprovar o Plano de Trabalho e o Relatório Anual de Auditoria Interna da 

Cooperativa Central; 

1.2.8. Aprovar os planos de ação decorrentes de apontamentos de Auditoria Interna da 

Cooperativa Central; 

1.2.9. Responder pela gestão estratégica deste Regulamento, por meio do exercício das 

competências do Comitê de Controle, Risco e Auditoria da Cooperativa Central. 

1.3. Conselho Fiscal: 

1.3.1. Ter conhecimento sobre o Plano de Trabalho e o Relatório Anual de Auditoria 

Interna da Cooperativa Central; 

1.3.2. Efetuar o acompanhamento dos planos de ação decorrentes de apontamentos de 

Auditoria Interna da Cooperativa Central. 

1.4. Comitê de Controle, Risco e Auditoria: 

1.4.1. Aprovar o Regulamento de Auditoria Interna do Sistema Ailos e suas propostas 

de atualizações;  

1.4.2. Aprovar o Plano de Trabalho e o Relatório Anual de Auditoria Interna da 

Cooperativa Central; 

1.4.3. Recomendar ao Conselho de Administração a aprovação dos planos de ação 

decorrentes de apontamentos de Auditoria Interna da Cooperativa Central; 

1.4.4. Analisar o acompanhamento dos planos de ação decorrentes de apontamentos 

de Auditoria Interna da Cooperativa Central e das Cooperativas Filiadas.   
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1.5. Diretoria Executiva: 

1.5.1. Cumprir a aplicação dos procedimentos descritos neste Regulamento; 

1.5.2. Atender a agenda de trabalho da Auditoria Interna da Cooperativa Central, 

provendo informações, dados e acesso a documentação para execução dos 

trabalhos, conforme solicitado pela Auditoria Interna. 

1.6. Diretor de Riscos e Controladoria: 

1.6.1. Atuar como chefe da atividade de Auditoria Interna da Cooperativa Central e das 

Cooperativas Filiadas, conforme atribuições e responsabilidades descritas no 

artigo 9° deste Regulamento. 

1.7. Gerência de Supervisão, Riscos e Controles 

1.7.1. Elaborar o Plano de Trabalho de Auditoria Interna das Cooperativas Filiadas; 

1.7.2. Realizar os procedimentos de Auditoria Interna nas Cooperativas Filiadas, 

conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho de Administração da 

Cooperativa; 

1.7.3. Elaborar Relatório Anual de Auditoria Interna das Cooperativas Filiadas; 

1.7.4. Acompanhar o procedimento de auditoria realizado nas áreas da Cooperativa 

Central, assegurando que a agenda de trabalho seja cumprida;    

1.7.5. Realizar o acompanhamento dos planos de ação decorrentes de apontamentos 

de Auditoria Interna da Cooperativa Central e das Cooperativas Filiadas; 

1.7.6. Comunicar ao Comitê de Controle, Risco e Auditoria da Cooperativa Central e/ou 

Comitê de Auditoria das Cooperativas Filiadas eventual descumprimento do plano 

de ação por parte da Cooperativa Central e das Cooperativas Filiadas. 

2. Cooperativas Filiadas (Exceto as Cooperativas enquadradas no Segmento 5 – S5) 

2.1. Assembleia Geral: 

2.1.1. Aprovar o Regulamento de Auditoria Interna do Sistema Ailos e suas propostas 

de    atualizações. 

2.2. Conselho de Administração: 

2.2.1. Aprovar o Regulamento de Auditoria Interna do Sistema Ailos e suas propostas 

de atualizações; 
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2.2.2. Fazer cumprir a aplicação dos procedimentos descritos neste Regulamento pela 

Diretoria Executiva da Cooperativa; 

2.2.3. Assegurar a independência e a efetividade da atividade de Auditoria Interna, 

inclusive quando exercida por terceiros; 

2.2.4. Prover os meios necessários para que a atividade de Auditoria Interna seja 

exercida adequadamente; 

2.2.5. Informar tempestivamente os responsáveis pela atividade de Auditoria Interna 

quando da ocorrência de qualquer mudança material ocorrida na estratégia; 

2.2.6. Observar as normas e procedimentos aplicáveis à atividade de Auditoria Interna; 

2.2.7. Aprovar o Plano de Trabalho e o Relatório Anual de Auditoria Interna da 

Cooperativa; 

2.2.8. Aprovar os planos de ação decorrentes de apontamentos de Auditoria Interna da 

Cooperativa. 

2.3. Conselho Fiscal: 

2.3.1. Ter conhecimento sobreo Plano de Trabalho e o Relatório Anual de Auditoria 

Interna da Cooperativa; 

2.3.2. Efetuar o acompanhamento dos planos de ação decorrentes de apontamentos de 

Auditoria Interna da Cooperativa. 

2.4. Comitê de Auditoria: 

2.4.1. Aprovar o Regulamento de Auditoria Interna do Sistema Ailos e suas propostas 

de atualizações; 

2.4.2. Aprovar o Plano de Trabalho e o Relatório Anual de Auditoria Interna da 

Cooperativa; 

2.4.3. Avaliar a efetividade da Auditoria Interna, inclusive quanto à verificação do 

cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Cooperativa, além 

de regulamentos e códigos internos; 

2.4.4. Recomendar ao Conselho de Administração a aprovação dos planos de ação 

decorrentes de apontamentos de Auditoria Interna; 

2.4.5. Analisar o acompanhamento dos planos de ação decorrentes de apontamentos 

de Auditoria Interna. 
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2.5. Diretoria Executiva: 

2.5.1. Cumprir a aplicação dos procedimentos descritos neste Regulamento; 

2.5.2. Atender a agenda de trabalho da Auditoria Interna da Cooperativa, provendo 

informações, dados e acesso a documentação para execução dos trabalhos, 

conforme solicitado pela Auditoria Interna.  

2.6. Gerência de Compliance, Controles Internos e Riscos: 

2.6.1. Realizar o acompanhamento dos planos de ação decorrentes de apontamentos 

de Auditoria Interna, bem como testar as ações implementadas. 

 

ARTIGO 6º.   DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

1. O planejamento da atividade de Auditoria Interna deve ser realizado de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração, considerando todos os fatores e 

riscos relevantes relativo às áreas, atividades, produtos e processos da Cooperativa Central e 

das Cooperativas Filiadas. 

2. A execução da atividade de Auditoria Interna deve abranger a coleta e análise de informações, 

bem como a realização de testes, que fundamentem adequadamente as conclusões e 

recomendações ao Conselho de Administração. 

3. Anualmente deve ser feito um Plano de Trabalho, com a programação para os ciclos de 

trabalhos da auditoria. Mudanças no Plano, quanto a inclusão de atividades não programadas 

ou exclusão das atividades acordadas, devem ser comunicadas previamente e aprovadas pelo 

Presidente do Conselho de Administração. 

4. O Plano de Trabalho de Auditoria Interna deve conter os processos que farão parte do escopo 

da atividade de Auditoria Interna, a classificação desses processos por nível de risco, a 

proposta de cronograma e a alocação de recursos. 

5. O Plano de Trabalho de Auditoria Interna deve ser conciliado com as demais auditorias 

(Externa e Cooperativa), a fim de evitar sobreposições ou áreas de exposição significativa sem 

cobertura e revisão periódica. 

6. Para cada trabalho específico da auditoria é necessário o detalhamento do escopo, do 

cronograma e dos fatores relevantes na execução do trabalho, tais como a natureza e a 

extensão dos procedimentos a serem aplicados. 
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7. Os papéis de trabalho com os registros e informações coletadas, que evidenciem e justifiquem 

as conclusões e recomendações da Auditoria Interna devem ser elaborados e mantidos 

salvaguardados de maneira confidencial. 

8. A Auditoria Interna emitirá suas constatações através de Relatório, após a conclusão dos 

trabalhos. O Relatório deve conter o Sumário dos Resultados dos trabalhos de Auditoria 

Interna, suas principais conclusões e planos de ação com prazos para resolução dos 

apontamentos identificados. 

9. O Plano de Trabalho e o Relatório Anual de Auditoria Interna devem ser aprovados pelo 

Conselho de Administração e encaminhados para conhecimento do Conselho Fiscal. 

 

ARTIGO 7º.   DA CONDUTA E ORIENTAÇÃO ÀS NORMAS 
 
 

1. A conduta e orientação ética dos profissionais responsáveis pelo desempenho das atividades 

relacionadas à Auditoria Interna, será norteada pelo Código de Conduta Ética do Sistema Ailos 

e pelas demais normas internas aplicáveis ao Sistema Ailos. 

2. A condução das atividades e trabalhos de auditoria é orientada pelas normas para o exercício 

da profissão de Auditoria Interna, emanado pelo Instituto dos Auditores Independentes – IIA 

Brasil. 

3. Toda e qualquer informação pertencente ao Sistema Ailos incluindo os documentos e 

informações acessados pela Auditoria Interna, assim como os relatórios por esta emitidos, 

devem ser tratados com confidencialidade, integridade, legalidade, observadas as regras 

previstas na Política de Segurança da Informação do Sistema Ailos e Normas Operacionais 

relacionadas. 

 

ARTIGO 8º.   ESCOPO 
 

O escopo da Auditoria Interna abrange o exame e a avaliação da adequabilidade e da efetividade 

da governança e transparência de informações, dos processos de gerenciamento de riscos, da 

estrutura de controles internos e de todas as funções da Cooperativa, incluindo terceirizadas. Isto 

inclui: 

1. A efetividade e a eficiência dos sistemas e processos de controles internos, de 

gerenciamento de riscos, de governança e transparência de informações, considerando 

os riscos atuais e potenciais riscos futuros; 

2. A confiabilidade, a efetividade e a integridade dos processos e sistemas de informações 

gerenciais; 
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3. A observância do conjunto de leis e normas, da regulamentação infra legal, das 

recomendações dos organismos reguladores e dos códigos de conduta internos 

aplicáveis aos membros do quadro funcional da instituição; 

4. A salvaguarda dos ativos e as atividades relacionadas à função financeira da instituição; 

e 

5. As atividades, os sistemas e os processos recomendados ou determinados pelo Banco 

Central do Brasil, no exercício de suas atribuições de supervisão. 

Em relação à estrutura de gerenciamento de riscos e à estrutura de gerenciamento de capital, o 

escopo da atividade de Auditoria Interna deve contemplar a avaliação da adequação e da 

efetividade, no mínimo: 

1. Das Políticas e das estratégias para o gerenciamento dos riscos de crédito, de mercado, 

de variação das taxas de juros para os instrumentos classificados na carteira bancária 

(IRRRBB- Interest Rate Risk in the Banking Book, refere-se ao risco, atual ou potencial, 

do impacto de movimentos adversos das taxas de juros no capital e nos resultados da 

instituição financeira, para os instrumentos classificados na carteira bancária), 

operacional, de liquidez, socioambiental e demais riscos relevantes; 

2. Dos sistemas, das rotinas e dos procedimentos para o gerenciamento de riscos; 

3. Dos modelos para o gerenciamento de riscos, considerando as premissas, as 

metodologias utilizadas e o seu desempenho; 

4. Do capital mantido pela instituição para fazer face aos riscos a que está exposta; 

5. Do planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos 

estratégicos da instituição; e 

6. Dos 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. 

Pode ainda o Banco Central solicitar a inclusão de trabalhos específicos. 

 

ARTIGO 9º.   DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CHEFE DA 

ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
 

O chefe da atividade de Auditoria Interna tem por atribuições e responsabilidades: 

1. Propor para aprovação do Comitê de Controle, Risco e Auditoria da Cooperativa Central 

e/ou do Comitê de Auditoria das Cooperativas Filiadas o Regulamento de Auditoria Interna 

do Sistema Ailos, bem como suas atualizações; 
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2. Propor Plano de Trabalho de Auditoria Interna, de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelo Conselho de Administração; 

3. Garantir que o Plano de Trabalho, e o relatório anual de Auditoria Interna sejam 

submetidos à aprovação do Conselho de Administração, bem como à ciência do Conselho 

Fiscal; 

4. Assegurar que a gestão das atividades da Auditoria Interna seja conduzida de forma 

eficaz, a fim de atingir os objetivos propostos e adicionar valor ao Sistema Ailos; 

5. Assegurar que os recursos da Auditoria Interna sejam apropriados, suficientes e 

efetivamente utilizados para o cumprimento do Plano de Trabalho de Auditoria Interna; 

6. Coordenar a execução dos trabalhos previstos no Plano de Trabalho de Auditoria Interna, 

visando o cumprimento de prazos e reporte aos órgãos de governança competentes; 

7. Responder pelo Relatório de Auditoria Interna, orientar planos de ação e priorização para 

mitigação dos riscos identificados pela Auditoria Interna; 

8. Acompanhar e reportar ao Comitê de Controle, Risco e Auditoria, Conselho de 

Administração e ao Conselho Fiscal os planos de ação decorrentes de apontamentos de 

Auditoria Interna. 

 

ARTIGO 10º.   DAS ALTERAÇÕES DO PRESENTE REGULAMENTO 

 

O conteúdo do presente Regulamento poderá ser alterado em reunião ordinária do Conselho de 

Administração da Cooperativa Central e da Cooperativa Filiada, devendo ser ratificado na 

Assembleia Geral da Cooperativa Central e da Cooperativa Filiada, por maioria absoluta de votos, 

devendo necessariamente constar da pauta de convocação da reunião os pontos a serem 

discutidos, sejam elas inclusões, alterações ou exclusões de artigos. 

 

ARTIGO 11º.  DOS CASOS OMISSOS 
 

Os casos e situações não previstas neste Regulamento serão levados à discussão e deliberação 

do Conselho de Administração da Cooperativa Central ou, dependendo da relevância à 

Assembleia Geral. 

 

ARTIGO 12º. DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer 

questões que se originarem deste Regulamento, podendo a parte demandante optar pelo foro da 

sede da parte demandada. 

O presente Regulamento foi aprovado por unanimidade em reunião do Conselho de Administração 

da Cooperativa Central de Crédito – Ailos, realizada em 22/02/2018. 
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Cooperativa Central de Crédito –Ailos 
 
 

_____________________               _____________________ 
           Moacir Krambeck                Gelásio Gomes 
         Presidente do Conselho                        Vice-Presidente 
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