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1. OBJETIVO 

Descrever a metodologia para planejar, programar e executar auditorias internas da qualidade utilizada 
pela organização para verificar a eficácia e adequação do sistema de gestão da qualidade. 
 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 NBR ISO 9000:2005; 

 NBR ISO 9001:2008; 

 NBR ISO 19011:2002; 

 PO. 10 – Controle de produto não conforme, Ação Corretiva, Preventiva e de Melhoria. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1  - Representante da direção (RD) 

 Elaborar o plano anual e programação de auditoria; 

 Definir a equipe de auditoria e o auditor líder; 

 Acompanhar as ações corretivas e preventivas geradas pelos resultados da auditoria. 

3.2  - Auditores internos 

 Realizar a auditoria, registrando as ocorrências de conformidades e não conformidades; 

 Elaborar os relatórios de auditoria. 
 

4. PROCEDIMENTOS 

4.1 - Sistema de Auditorias Internas da Qualidade 

4.1.1 - O sistema de auditorias é composto das seguintes atividades: 

 Planejamento anual; 

 Programação e Preparação; 

 Execução; 

 Acompanhamento. 

4.1.2 - Realiza-se, pelo menos, 1 auditoria em cada departamento / obras no ano.  
 

4.2 - Equipe auditora 

4.2.1 - A equipe de auditoria pode ser contratada especificamente para este fim ou fazer parte do 
quadro de funcionários da empresa, desde que seus integrantes tenham sido treinados para 
serem auditores internos ou ter acompanhado, no mínimo, duas auditorias internas. Nesse 
caso, não podem pertencer ao setor auditado. 

4.3 - Planejamento anual  

4.3.1 - Anualmente, o Representante da direção elabora o Plano de Auditoria (FORM. 48) com base 
nas informações disponíveis sobre o sistema da qualidade.  

4.3.2 - Este Plano contempla para cada setor/obra que será auditado: 

 O setor / obra a ser auditado; 

 Requisitos do Sistema que serão auditados em cada setor; 

 Mês em que será realizada a auditoria. 
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4.4 - Programação e preparação da auditoria 

4.4.1 - O Representante da direção elabora a Programação de Auditoria utilizando o formulário 
específico para esse fim (FORM. 49); 

4.4.2 - Essa programação é divulgada aos setores/obras que serão auditados com antecedência. 

4.4.3 - A equipe auditora designada elabora um check list por setor, caso necessário, para orientar 
na realização da auditoria.  

4.5 - Execução da auditoria 

4.5.1 - REUNIÃO DE ABERTURA: Reunião realizada com a participação da equipe auditora e os líderes 
dos processos que serão auditados, com a seguinte pauta: 

 Apresentações necessárias; 

 Confirmação do objetivo e do escopo da auditoria; 

 Confirmação da programação da auditoria; 

 Definição de recursos necessários; 

 Esclarecimentos sobre o desenvolvimento da auditoria.  

4.5.2 - INVESTIGAÇÃO: Realização da auditoria propriamente dita, verificando as conformidades e 
não conformidades. Conduzida pela equipe auditora, seguindo-se a programação prevista.  

4.5.3 - ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA: O auditor líder, juntamente com os outros 
membros da equipe auditora devem descrever no campo específico do Relatório de Auditoria 
Interna (FORM. 50), o número total de não conformidades detectadas, as observações 
pertinentes e a conclusão da equipe auditora. 

4.5.4 - REUNIÃO DE ENCERRAMENTO: Reunião realizada com a participação da equipe auditora e os 
líderes dos processos auditados, com a seguinte pauta: 

 Reafirmação do escopo, objetivos e significância da amostra da auditoria; 

 Declaração das não conformidades e definições sobre o acompanhamento; 

 Conclusão da auditoria; 

 Esclarecimento sobre as não conformidades e conclusão. 
 

4.6 - Acompanhamento 

4.6.1 - Após a realização da auditoria, o relatório é distribuído aos responsáveis pelos setores 
auditados e ao Comitê da Qualidade. 

4.6.2 - Este relatório será parte integrante das informações para análise crítica do sistema da 
qualidade. 

4.6.3 - Com a descrição das não-conformidades encontradas durante a auditoria, cabe a cada 
gerente de departamento/obra, juntamente com o Representante da direção, analisar as 
suas causas reais e potenciais das não conformidades encontradas na auditoria, verificando a 
extensão dos problemas e propor ações corretivas e preventivas conforme o descrito no PO. 
10 – Controle de produto não conforme, ação corretiva, preventiva e de melhoria. Cada uma 
das ações deve ser planejada e a sua eficácia verificada pelo Representante da direção nos 
prazos previamente acordados. 

 

5. FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS 

 FORM. 48 – Plano de Auditoria;  

 FORM. 49 – Programação de Auditoria;  

 FORM. 50 – Relatório de Auditoria.  
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