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1.0 – OBJETIVO 

 

Estabelecer sistemática do planejamento e execução de Auditorias Internas do Sistema de Gestão 

Ambiental.  

 

 

2.0 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

2.1 - NORMA ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental - Requisitos 

2.2 - NORMA ISO 19011:2012 – Diretrizes para Auditoria de Gestão  
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3.0 – DEFINIÇÕES 

 

3.1 – AUDITORIA: Processo sistemático, independente e documentado para obter evidência 

objetiva e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria 

são atendidos. 

 

3.2 – AUDITOR: Pessoa que realiza uma auditoria.  

 

3.3 – AUDITOR LÍDER: Auditor interno designado para conduzir o processo da auditoria e 

que provê conhecimento ou experiência específicos para a equipe de auditoria. 

 

3.4 – AUDITOR ACOMPANHANTE: Auditor interno designado para acompanhar e dar 

suporte durante o processo da auditoria para o auditor líder.  

 

3.5 – AUDITADO: Organização ou pessoa que esta sendo auditada. 

 

3.6 – GUIA: pessoa indicada pelo auditado para apoiar a equipe auditora. 

 

3.7 – EVIDÊNCIA OBJETIVA: Dados que apoiam a existência ou a veracidade de alguma 

coisa. 

 

3.8 – REFERÊNCIA DOCUMENTAL: Documentos que dão sustentação a conformidade 

(procedimento, registro, etc). 

 

3.9 – CONFORMIDADE: atendimento de um requisito.  

 

3.10 – NÃO CONFORMIDADE: não atendimento de um requisito. 

 

3.11 – OBSERVAÇÃO: Potencial Não Conformidade. Potencial não atendimento às 

exigências especificadas. 

 

3.12 – OPORTUNIDADE DE MELHORIA (OM): Item observado que pode agregar valor ao 

Sistema de Gestão da Qualidade. 
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4.0 – RESPONSABILIDADES 

 

4.1 – O Gestor de Meio Ambiente é o responsável por assegurar que os processos 

necessários para o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) sejam estabelecidos, implementados e 

mantidos conforme com os requisitos da norma ISO 14001:2015. 

 

 

5.0 – DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

5.1 – AUDITORIAS INTERNAS DO SGA 

 
5.1. 1 RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

 

5.1.1.1 Coordenadoria do Meio Ambiente (COAMB) 

• Elaborar o Planejamento Anual da Auditoria Interna  

• Planejar as auditorias internas 

• Garantir a realização das auditorias programadas  

• Atuar continuamente na identificação e implementação de melhorias no Sistema de 

Gestão Ambiental  

• Obter a avaliação da auditoria pelos auditados  

   

5.1.1.2 Gerência da Qualidade (GEQUA)  

• Apoiar o processo de auditoria do SGA  

• Participar das auditorias internas 

 

5.1.1.3 Auditor Líder: 

• Planejar com o Guia da área auditada os dias e horários da auditoria 

• Coordenar a equipe de auditores distribuindo as tarefas de cada membro  

• Executar a auditoria  

• Garantir o registro das conformidades, não-conformidades, observações e 

oportunidades de melhoria 

• Emitir Relatório de Auditoria Interna do SGA  

• Intervir em casos de divergência entre auditores e auditados 

  

5.1.1.4 Auditor Acompanhante 

• Executar a auditoria segundo as orientações do auditor líder  

• Auxiliar o auditor líder na emissão dos Relatórios de Auditoria Interna do SGA  
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5.1.1.5 Área Auditada 

 Disponibilizar guia para os auditores 

 Receber a equipe auditora no dia e hora conforme planejado 

 Fornecer as informações e evidências solicitadas pelo grupo auditor 

 Avaliar a auditoria feita em sua área e fornecer feedback da auditoria para a COAMB 

  

 

5.2  PLANEJAMENTO DE AUDITORIA 

 

5.2.1 DEFINIÇÃO E REQUISITOS DA EQUIPE DE AUDITORES 

A equipe auditora é composta, preferencialmente, por 2 (duas) pessoas: Auditor Líder e Auditor 

Acompanhante. A seleção dos auditores deve assegurar a objetividade e imparcialidade do 

processo de auditoria, para tanto os auditores não devem auditar o seu próprio trabalho nem 

sua própria área. Os auditores estão relacionados no Quadro de Auditores Internos a fim de 

acompanhar e equilibrar a experiência como líder e acompanhante. A qualificação dos 

participantes segue os seguintes critérios: 

 

a) Ensino médio completo  

b) Participação no Curso de Auditor da ISO 14001:2015 

c) Capacidade analítica  

d) Trabalho em equipe 

e) Comunicação 

f) Organização 

 

5.2.2 CRITÉRIO 

Os critérios utilizados como referência para as auditorias internas da EMAP estão definidos nos 

Procedimentos do SGA, Manual do Sistema de Gestão Ambiental e Norma ISO 14001:2015. 

 

5.2.3 ESCOPO 

Todos os requisitos ou processos que compõem o SGA da EMAP especificados no Manual do 

Sistema de Gestão Ambiental devem ser auditados para determinar se o sistema está 

conforme com as disposições planejadas pela organização e requisitos da norma ISO 14001 e 

se está mantido e implementado eficazmente.  

 

O planejamento da auditoria interna deve considerar todos os processos e áreas especificados 

no Manual da Qualidade, os resultados da auditoria externa da ISO 14001, resultado da 

avaliação da última auditoria interna, mudanças no SGA e inclusão de novos processos.   
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5.2.4 FREQUÊNCIA 

Preferencialmente, as auditorias internas são realizadas 1 (uma) vez por ano e de forma 

integrada, ou seja, todos os processos do SGA da EMAP são auditados no mesmo período.   

 

Nota: dependendo da necessidade, podem-se planejar outras auditorias fora do período da 

auditoria integrada. 

 

5.2.5 MÉTODO 

A auditoria é realizada por amostragem através de entrevistas com os funcionários, análise 

documental e averiguação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos, através de coleta 

de evidências objetivas e verificação in loco. As conformidades, oportunidades de melhoria, 

não conformidades e observações identificadas devem ser alinhadas entre o grupo auditor e 

reconhecidas pelo auditado. 

  

O Auditor Líder, ao receber o Planejamento da Auditoria Interna, deverá se reunir com o 

Auditor Acompanhante para realizar uma análise prévia dos seguintes documentos: 

procedimentos aplicáveis, norma  ISO 14001 e Relatório de Auditoria Interna do ano anterior. A 

equipe auditora deve iniciar a auditoria verificando os registros das auditorias internas 

anteriores e as ações executadas. 

 

5.2.6 CONDUÇÃO 

5.2.6.1 Reunião de Abertura da Auditoria 

Deverá ser realizada uma reunião de abertura com a finalidade de: 

 Apresentar a equipe auditora, o escopo, critérios e objetivos da auditoria 

 Definir e confirmar os horários e roteiros da auditoria 

 Esclarecer possíveis dúvidas dos auditados e auditores 

 

5.2.6.2  Reunião de Fechamento da Auditoria 

É realizada uma reunião de fechamento da auditoria para apresentação dos resultados. O 

público alvo desta reunião são os auditados e gestores das áreas auditadas. 

 

5.2.7 RESULTADOS 

Os Relatórios de Auditoria Interna são armazenados eletronicamente por processo e 

identificados com as informações de número sequencial, ano e classificação do registro. 

 

As ações geradas são monitoradas pela COAMB através da planilha de Acompanhamento das 

Ações SGA  
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De posse do Relatório da Auditoria Interna, o setor auditado deve: 

a) Analisar as causas dos registros e identificar ações para reagir às não conformidades, 

observações, potenciais problemas e lidar com as consequências das não 

conformidades; 

b) Analisar a possibilidade de ocorrência de não conformidade similar;   

c) Definir o responsável pela implementação das ações; 

d) Estabelecer os prazos para que as ações sejam executadas; e,  

e) Acompanhar os prazos de execução das ações. 

 

6.0 – Anexos 

Não há 

 

 

 

7.0 – REGISTROS 

 

Identificação 
Local do 
Arquivo 

Armazenamento Proteção Recuperação 

Tempo de 
Retenção 

 
 
 

Descarte 

Tempo 
Base 
legal  

EMAP-RSGA-10 
Planejamento Anual 
de Auditoria Interna  

 

 
Servidor de 

arquivos  

 

\\srv-
arquivos\COAM
B\02. 
SGA\Auditorias
\Auditoria ISO 
14001 

 

Acesso 
restrito a 

COAMB por 
login + 
senha 

 

Ordem 
Cronológica 

5 anos 

 

Não 
há 

 

 

 

Deletar 

EMAP-RSGI-13 
Avaliação da 

Auditoria  

Servidor de 
arquivos  

\\srv-
arquivos\COAM
B\02. 
SGA\Auditorias
\Auditoria ISO 
14001 

 

Acesso 
restrito a 

COAMB por 
login + 
senha 

 

Ordem 
Cronológica 

5 anos 

 

Não 
há 

 

 

 

Deletar 

EMAP-RSGA-04 
Relatório de Auditoria 

Interna do SGA 

Servidor de 
arquivos 

\\srv-
arquivos\COAM
B\02. 
SGA\Auditorias
\Auditoria ISO 
14001 

 

Acesso 
restrito a 
COAMB por 
login + 

senha 
Ordem 

Cronológica 
5 anos 

 

Não 
há 

 

 

Deletar 

EMAP-RSGA-14 
Quadro de Auditores 

Internos  

Servidor de 
arquivos 

\\srv-
arquivos\COAM
B\02. 
SGA\Auditorias
\Auditoria ISO 
14001 

 

Acesso 
restrito a 
COAMB por 
login + 

senha 
Ordem 

Cronológica 
Permanen

te 

 

Não 
há 

 

 

Deletar 

file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
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8.0 – HISTORICO DE REVISÃO 

Versão Data Item Revisões 

    

    

 

 
 

 

 

EMAP-RSGI-03 
Acompanhamento 
das Ações SGA 

Servidor de 
arquivos 

\\srv-
arquivos\COAM
B\02. 
SGA\Auditorias
\Auditoria ISO 
14001 

 

Acesso 
restrito a 

COAMB por 
login + 
senha 

 

Ordem 
Cronológica  

5 anos 

 

Não 
há 

 

 

 

Deletar 

file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/Auditorias/Auditoria%20ISO%2014001
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