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1 - OBJETIVO 

Estabelecer procedimento para a execução de auditorias internas do Sistema de Gestão 

da Qualidade.  

 

2 - CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este Procedimento Normativo aplica-se a todos os processos do Sistema de Gestão da 

Qualidade do LAPOC. 

 

3 - REFERÊNCIAS 

3.1 – ABNT NBR ISO/IEC 17025, em sua edição vigente  – Requisito 4.14 

 

4 – DEFINIÇÕES 

4.1 – SIGLAS: 

4.1.1 - LAPOC - Laboratório de Poços de Caldas da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear. 

 

4.2 – Auditoria: Processo sistemático, independente e documentado para se obter 

evidência e avaliá-la objetivamente visando determinar a extensão na qual os critérios 

de auditoria são atendidos. 

 

4.3 – Programa de auditoria: Conjunto de uma ou mais auditorias planejadas para um 

período de tempo determinado e direcionado a um propósito especifico. O programa de 

auditoria interna deve cobrir todos os elementos do sistema de gestão, incluindo as 

atividades de ensaio. 

 

4.4 – Plano de auditoria: Funciona como uma agenda de auditoria com base no 

programa de auditoria, no qual serão detalhados os processos a serem auditados, os dias 

de auditoria, os horários da auditoria e outras informações específicas de cada auditoria. 

 

5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

5.1 – Programa de Auditoria Interna (FQ-LAPOC-4140-01) , na sua revisão vigente 

5.2 – Plano de Auditoria Interna (FQ-LAPOC-4140-02) , na sua revisão vigente 

5.3 – Relatório de Auditoria Interna (FQ-LAPOC-4140-03) , na sua revisão vigente 

5.4 – PN-LAPOC-4900 – CONTROLE DE TRABALHO DE ENSAIO NÃO-

CONFORME , na sua revisão vigente 

5.5 – PN-LAPOC-4150 – ANÁLISE CRÍTICA, na sua revisão vigente  

5.6 – PN-LAPOC-4110 – AÇÃO CORRETIVA, na sua revisão vigente 

5.7 – PN-LAPOC-4120 – AÇÃO PREVENTIVA, na sua revisão vigente 

 

6 – ROTINA 

6.1 – INTRODUÇÃO 

6.1.1 - A auditoria do Sistema de Gestão do LAPOC consiste em um processo 

sistemático e documentado para avaliar a  extensão na qual os requisitos do sistema de 

gestão e da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 são atendidos.  
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6.1.2 - O objetivo principal da auditoria compreende a busca de evidências de 

conformidades relacionadas à implementação e manutenção do Sistema de Gestão da 

Qualidade, além de identificar oportunidades de melhoria. 

 

6.1.3 - A auditoria é realizada uma vez por ano e, quando exequível, os auditores devem 

ser independentes da área auditada. 

 

6.1.4 - Quando as constatações da auditoria lançarem dúvidas quanto à eficácia das 

operações ou quanto à correção ou validade dos resultados dos ensaios, serão tomadas 

ações corretivas em tempo hábil de acordo com PN-LAPOC-4110 – AÇÃO 

CORRETIVA e os clientes serão notificados, por escrito, se as investigações 

demonstrarem que os resultados do laboratório podem ter sido afetados. 

 

6.2 – ETAPAS DO PROCESSO DE AUDITORIA 

6.2.1 - PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 

6.2.1.1 - O Gerente da Qualidade elabora um programa de auditoria interna utilizando o 

formulário Programa de Auditoria Interna (FQ-LAPOC-4140-01). Este programa define 

os setores e requisitos eu serão auditados, assegurando que todo o escopo seja auditado 

pelo menos uma vez no ano. 

 

6.2.1.2 - O Programa de Auditoria Interna pode compreender auditorias extraordinárias, 

quando houver alguma razão que ponha em dúvida a eficácia do Sistema da Qualidade 

ou quando houver dúvidas quanto à conformidade do laboratório com relação aos 

resultados de seus ensaios. 

 

6.2.1.3 - O Gerente da Qualidade convoca a equipe auditora e seu auditor líder, 

conforme critérios estabelecidos no item 8.4 deste documento.  

 

6.2.1.4 - O auditor líder elabora o Plano da Auditoria, considerando todas as áreas 

envolvidas, conforme o formulário Plano de Auditoria Interna (FQ-LAPOC-4140-02). 

 

6.2.1.5 - Por ocasião da auditoria nos Setores da Seção Técnica, alguns ensaios podem 

ser acompanhados e os requisitos da norma avaliados durante a execução dos mesmos. 

 

6.2.1.6 - O auditor líder apresenta e analisa criticamente o Plano de Auditoria junto ao 

cliente da auditoria (responsável de cada Setor) que formaliza a aceitação do plano. 

 

6.2.2 - REUNIÃO DE ABERTURA 

Utilizada para apresentação, confirmação dos objetivos e escopo da auditoria, discussão 

da agenda e ajustes logísticos que se façam necessários. 

 

6.2.3 - DESENVOLVIMENTO DA AUDITORIA 

6.2.3.1 - Consiste em um exercício de busca de evidências objetivas da conformidade, 

através de  

 

• entrevistas; 



COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

AUDITORIAS INTERNAS 

 

 

 

PN-LAPOC-4140 

REV.00  

17/10/2013 
COORDENADOR 

LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS- CNEN 

4/5 

• observação de atividades; 

• documentos/registros; 

• relatórios de outras fontes; 

• constatações de auditorias anteriores. 

 

6.2.3.2 - As constatações da auditoria podem indicar ou não uma não-conformidade.  

 

6.2.3.3 - As não conformidades detectadas devem ser tratadas de acordo com PN-

LAPOC-4110 – AÇÃO CORRETIVA. 

 

6.2.3.4 - O Relatório de Auditoria Interna (FQ-LAPOC-4140-03) é utilizado para 

acompanhamento da realização da auditoria e registro das constatações efetuadas 

durante a auditoria.  

 

6.2.4 - REUNIÃO DE FECHAMENTO 

6.2.4.1 - Consiste de uma apresentação das conclusões aos representes da área auditada 

para assegurar consenso sobre não-conformidades e constatações. 

 

6.2.4.2 - Os responsáveis por cada setor auditado deverá elaborar uma diretriz das ações 

corretivas adequadas, conforme PN-LAPOC-4110 – AÇÃO CORRETIVA. 

 

6.2.5 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES CORRETIVAS DECORRENTES 

DA AUDITORIA 

6.2.5.1 - O acompanhamento das ações corretivas será realizada pelo Gerente da 

Qualidade conforme PN-LAPOC-4110 – AÇÃO CORRETIVA. 

 

6.2.5.2 - A programação da próxima auditoria interna deverá considerar a verificação de 

ações corretivas da auditoria anterior para ratificar seu acompanhamento, a partir da 

inclusão nas mesmas no Plano de Auditoria Interna (FQ-LAPOC-4140-02). 

 

6.3 – RESPONSABILIDADES 

6.3.1 - São responsabilidades do Gerente da Qualidade: 

 

• Elaborar e garantir cumprimento do programa de auditoria;  

• Convocar a equipe auditora e seu Auditor Líder, conforme critérios estabelecidos no 

item 8.4 deste documento;  

• Participar das reuniões de abertura e fechamento;  

• Participar da elaboração do plano de ação das não conformidades encontradas;  

• Acompanhar o andamento do plano de ação corretiva/preventiva das não- 

conformidades registradas na auditoria. 

 

 6.3.2 - São responsabilidades do Auditor Líder: 

 

• Elaborar o plano da auditoria, considerando todas as áreas envolvidas;  

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

• Participar das reuniões de abertura e fechamento;  

• Participar ativamente na execução da auditoria;  
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• Selecionar, entre os auditados, representantes para responder a avaliação da auditoria;  

• Emitir Relatório de Auditoria Interna (FQ-LAPOC-4140-03). 

 

6.3.3 - São responsabilidades do Auditor Membro: 

 

• Participar das reuniões de abertura e fechamento;  

• Executar a auditoria seguindo o plano de auditoria e as orientações do auditor líder;  

• Informar as constatações da auditoria para o auditor consolidar o Relatório de 

Auditoria Interna (FQ-LAPOC-4140-03). 

  

6.3.4 - São responsabilidades dos Auditados: 

 

• Facilitar o trabalho dos auditores durante as auditorias, respondendo às perguntas 

objetivamente e apresentando as evidências correspondentes quando solicitados; 

• Participar, quando possível, da abertura, registro e análise crítica das não- 

conformidades;  

• Estabelecer e executar as ações corretivas/preventivas cabíveis para sanar as 

constatações das auditorias. 

  

6.3.5 - São responsabilidades do Observador: 

 

• Acompanhar o processo de auditoria para fins de treinamento, aprendizado e formação 

(quando necessário). 

  

6.4 – QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DO AUDITOR 

6.4.1 - Garante-se que o auditor é qualificado para a execução da auditoria quando os 

seguintes requisitos são observados: 

 

• ter recebido treinamento em técnicas de auditoria; 

• ter recebido treinamento na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005;  

• auditores da parte técnica devem ter conhecimento técnico relativos aos processos 

desenvolvidos na área auditada;  

• ter atuado, preferencialmente, como observador pelo menos uma vez. 

 

7 – QUADRO DE EDIÇÃO 

 

REVISÃO PÁGINA DATA ELABORAÇÃO OBSERVAÇÕES 
-  Todas 17/10/2013 Rodrigo L. Bonifácio  

 

8 - ANEXOS 

N/A 
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