
 
 

DELIBERAÇÃO Nº 16 DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991 

 

 O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO 

DE JANEIRO, tendo em vista a decisão tomada em sua 63ª Reunião Extraordinária, realizada 

em 16 de dezembro de 1991, e considerando o que consta do processo nº 23083.005261/91-

22, 

 

RESOLVE  I – Instituir nesta Universidade o órgão de Auditoria Interna, na forma do 

seu Regimento. 

 II – Aprovar o Regimento Interno do órgão de Auditoria Interna da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, conforme anexo. 

 III – Revogar as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

Hugo Edison Barboza de Rezende 

                                                                                                                  Presidente 

 

 

 

 

  

  



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

 

ÓRGÃO DE AUDITORIA INTERNA 

REGIMENTO 

 

 

CAPÍTULO I 

Das Finalidades 

 

 Art. 1º - A Auditoria Interna da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, órgão de Assessoramento à Reitoria, tem por finalidade: 

  

I – Assessorar a Reitoria e demais órgãos que compõem a 

administração da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

quanto à legalidade dos atos e fatos praticados por seus 

Dirigentes, relativos à gestão orçamentária, financeira, 

patrimonial e de pessoal; 

  

II – Avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da 

gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal; 

  

III – Elaborar e propor mecanismos que venham melhorar a 

eficácia do controle interno nos diversos órgãos que compõem 

a administração da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro. 

 

 

CAPÍTULO II 

Da Competência 

 

 Art. 2º - Compete à Auditoria Interna: 

   

 I – Assessorar a Reitoria, no âmbito de sua competência, 

operando como órgão de apoio institucional;   

 

II – Planejar e executar as atividades de auditoria nas áreas 

contábil, financeira, operacional, patrimonial, de programas e 

de pessoal, em nível interno; 

 

III – Elaborar, apreciar e submeter à Reitoria, estudos e 

propostas de diretrizes, programas e ações que objetivem a 

racionalização, o aperfeiçoamento e a uniformidade de 

conceitos, critérios e procedimentos na execução da despesa 

na gestão orçamentário-financeira, patrimonial e de pessoal, 

nos órgãos que compõem a administração da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro; 

 



IV – Verificar a correção dos registros contábeis da gestão 

orçamentário-financeira e patrimonial, nos órgãos que 

compõem a administração da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro; 

 

V – Acompanhar e avaliar as auditorias realizadas pelos órgãos 

setoriais do Sistema de Administração Financeira, 

Contabilidade e Auditoria, de que se trata o Decreto nº 93.874, 

de 23 de dezembro de 1986, alterado pelo Decreto nº 96.774, 

de 26 de setembro de 1988, pelo Tribunal de Contas da União 

e por firmas ou empresas privadas, contratadas pela Instituição 

para tal fim. 

 

VI – Apoiar, no âmbito de sua competência, a pedido da 

Reitoria, o Conselho de Curadores da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro na execução de seus trabalhos; 

 

VII – Orientar e manter atualizado o cadastro dos responsáveis 

por centros de custo e bens patrimoniais da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro; 

 

VIII – Desenvolver e propor novos instrumentos e mecanismos 

de trabalho que possam racionalizar e tornar mais efetiva a 

atividade de auditoria interna; 

 

IX – Fornecer à Reitoria informações gerenciais, pertinentes a 

sua área de atuação. Relativas ao desempenho da Instituição, 

com o objetivo de subsidiar suas ações; 

 

X – Elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, 

fundamentado nas características e necessidades da 

Instituição, e apresentá-lo à Reitoria para apreciação e 

aprovação; 

 

XI – Compatibilizar as atividades de Auditoria com as 

necessidades e determinações da administração; 

 

XII – Propor e promover meios para o contínuo aprimoramento 

da equipe técnica que compõe a Auditoria Interna da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 

 

XIII – Propor a adoção de novos procedimentos de controle 

relativos à gestão orçamentário-financeira, patrimonial e de 

pessoal; 

 



XIV – Propor alterações que visem o aperfeiçoamento dos 

procedimentos de controle, já existentes, relativos à gestão 

orçamentário-financeira, patrimonial e de pessoal; 

 

XV – Pronunciar-se sobre questões relativas a interpretações 

normas, e a qualquer outro assunto, no âmbito de sua 

competência ou atribuição; 

 

XVI – Analisar e discriminar a legislação e as normas aplicáveis 

à administração financeira, contabilidade, patrimonial, de 

pessoal e auditoria, bem como manter arquivo atualizado 

correspondente; 

 

XVII – Avaliar os resultados alcançados pelos administradores e 

verificar a execução de contratos, convênios, acordos, ajustes e 

outros instrumentos congêneres, com o propósito de 

comprovar a eficácia, a eficiência e a efetividade dos atos de 

gestão praticados; 

 

XVIII – Examinar, com base nos registros e na documentação 

comprobatória correspondente, a legalidade na aplicação dos 

recursos. 

 

XIX – Executar as demais atividades de Auditoria Interna 

Contábil, de pessoal e de programa. 

 

 

CAPÍTULO III 

Da Estrutura e Subordinação 

 

 Art. 3º - A Auditoria Interna subordinar-se-á diretamente à Reitoria da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

 

 Art. 4º - Para o pleno desempenho de suas funções, a Auditoria Interna 

contará com o apoio de uma Secretaria Administrativa. 

 

 Art. 5º - A Chefia da Auditoria Interna será exercida em regime de tempo 

integral pelo Auditor-Chefe. 

§ 1º - Cabe ao reitor escolher, dentre os servidores da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, e designar, por Portaria, o Auditor-Chefe. 

§ 2º - O Auditor-Chefe será substituído, em suas ausências e impedimentos 

ocasionais, por servidores lotados na Unidade, previamente indicados por 

atos do Reitor. 

 

 Art. 6º - A equipe técnica deve ser constituída por pessoal do Quadro 

Permanente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, capacitado para a função e, na 



sua coletividade, com conhecimento das áreas contábil, econômica, financeira, administrativa, 

patrimonial e judiciária. 

 

Parágrafo Único – A Auditoria Interna poderá solicitar o pronunciamento de 

profissionais ou técnicos especializados, se julgar necessário ao 

esclarecimento de matéria de natureza específica, ouvida a Reitoria. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Da Competência da Secretaria Administrativa 

 

 Art. 7º - Compete à Secretaria Administrativa: 

   

  I – Os serviços de datilografia, reprografia e outros fins; 

   

 II – De arquivo e expedição de documentos da Auditoria 

Interna; 

 

 III – Registrar e comunicar a freqüência dos servidores da 

Auditoria Interna; 

 

IV – Elaborar a escala de férias dos servidores da Auditoria 

Interna; 

 

V – Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis 

da Auditoria Interna; 

 

VI – Providenciar a aquisição de materiais necessários ao bom 

funcionamento do órgão; 

 

VII – Zelar pela conservação dos bens sob a responsabilidade 

da Auditoria Interna; 

 

VIII – Coordenar e fiscalizar as tarefas de limpeza e 

conservação das instalações, equipamentos e outros bens 

patrimoniais sob a responsabilidade da Auditoria Interna; 

 

IX – Manter e controlar os serviços de comunicação e 

telecomunicações da Auditoria Interna; 

 X – Receber, registrar e controlar a carga, distribuição e 

arquivamento dos papéis, processos e outros documentos de 

responsabilidade da Auditoria Interna; 

 

XI – Manter arquivo de documentos de interesse da Auditoria 

Interna; 

 



XII – Organizar e manter coleção de publicações e periódicos, 

bem como livros técnicos de estudo e pesquisas; 

 

XIII – Implantar e manter Boletim Informativo do controle 

interno para divulgação de atos, normas, orientações e 

legislações relativas à Auditoria Interna; 

 

XIV – Providenciar a concessão de suprimento de fundos 

diárias e passagens e acompanhar sua aplicação e 

comprovação; 

 

XV – Executar as demais atividades inerentes a uma Secretaria 

Administrativa. 

 

 

CAPÍTULO V 

Das Atribuições Funcionais 

 

 Art. 8º - São atribuições do Auditor–Chefe: 

 

 I – Coordenar e orientar a execução das atividades da Auditoria 

Interna; 

 

II – Assistir diretamente ao Reitor na supervisão da gestão, 

segundo os enfoques contábil, orçamentário, financeiro, 

patrimonial e operacional, dos órgãos que compõem a 

administração da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 

 

III – Zelar pelo cumprimento das normas legais que regem a 

administração contábil, financeira, patrimonial, de pessoal e 

operacional e dirimir dúvidas quanto a sua interpretação e 

aplicação; 

 

IV – Submeter à apreciação do Reitor propostas de medidas a 

serem observadas pelos órgãos que compõem a administração 

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 

 

V – Convocar qualquer servidor da Universidade, inclusive 

dirigentes e responsáveis por centros de custos e bens 

patrimoniais, para prestar esclarecimentos sobre assuntos de 

competência da Auditoria Interna; 

 

VI – Comunicar ao Reitor os resultados apurados nas auditorias 

realizadas no âmbito da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro; 

 



VII – Apresentar ao Reitor propostas de medidas, visando a 

eficiência dos serviços e a conformidade aos princípios de 

contabilidade, auditoria e de administração financeira, 

patrimonial e de pessoal; 

 

VIII – Apresentar ao Reitor relatório sobre o desempenho 

administrativo e operacional dos órgãos que compõem a 

administração da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 

 

IX – Baixar atos administrativos sobre assuntos de competência 

da Auditoria Interna; 

 

X – Submeter ao Reitor o programa de Auditoria Interna nas 

áreas contábil, financeira, operacional, patrimonial, de 

programas e de pessoal; 

 

XI – Requisitar, dos órgãos que compõem a administração da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, quaisquer 

documentos ou informações necessárias ao desempenho de 

suas atribuições e das competências da Auditoria Interna; 

 

XII – Baixar normas internas de trabalho; 

 

XIII – Controlar a assiduidade, a pontualidade e a eficiência dos 

servidores da sua Unidade; 

 

XIV – Propor o treinamento e o aperfeiçoamento dos 

servidores da Auditoria Interna; 

 

XV – Praticar os demais atos necessários ao bom desempenho 

das atividades da Auditoria Interna. 

 

 Art. 9º - São atribuições do Secretário Administrativo: 

 

I – Coordenar e orientar a execução das atividades no âmbito 

da secretaria do órgão de Auditoria Interna; 

II – Responsabilizar-se pelos serviços de arquivo e expedição de 

documentos; 

 

III – Comunicar ao chefe imediato a freqüência dos servidores 

da Auditoria Interna; 

 

IV – Elaborar a escala de férias dos servidores da Auditoria 

Interna; 

 

V – Providenciar a aquisição de materiais necessários ao bom 

funcionamento do órgão; 



 

VI – zelar pela conservação dos bens sob a responsabilidade da 

Auditoria Interna; 

 

VII – Coordenar e fiscalizar as tarefas de limpeza e conservação 

das instalações, equipamentos e outros bens patrimoniais sob 

a responsabilidade da Auditoria Interna; 

 

VIII - Controlar os serviços de comunicação e telecomunicações 

da Auditoria Interna; 

 

IX – Controlar a carga, distribuição e arquivamento dos papéis, 

processos e outros documentos de responsabilidade da 

Auditoria Interna; 

 

X – Responder ao seu superior pela regularidade dos trabalhos 

afetos à Secretaria do órgão de Auditoria Interna; 

 

XI – Zelar pela manutenção da coleção de publicações e 

Periódicos, bem como livros técnicos de estudos e pesquisas; 

 

XII – Desincumbir-se de quaisquer outras atribuições que lhes 

forem confiadas pelos seus superiores, inerentes à Auditoria 

Interna. 

 

 Art. 10 – Incumbe, aos demais servidores da Auditoria executar as 

atribuições que lhes forem cometidas por seu Chefe superior imediato. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais 

 

 Art. 11 – A Auditoria Interna da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, sem prejuízo da sua subordinação à Reitoria, sujeita-se às orientações normativas 

emanadas do Comitê Técnico de Auditoria - CTA - , criado pela portaria nº 521, do Sr. Ministro 

de Estado da Educação, de 28 de setembro de 1989. 

 

 Art. 12 – A Auditoria Interna, no interesse do aperfeiçoamento da 

Administração Pública e comprometida com os resultados a serem alcançados, zelará para que 

os órgãos envolvidos na execução da despesa, administração de pessoal e de bens 

patrimoniais e aqueles pertencentes aos sistemas de Planejamento, Orçamento e 

Programação Financeira, sejam supridos de informações legais e normativas, relativas a sua 

área de competência, necessárias ao bom desempenho de suas atividades. 

 

 Art. 13 – A Auditoria Interna, constituir-se-á com o órgão de Auditoria 

Interna preventiva e orientará suas ações no sentido de conduzir ao aperfeiçoamento o 



processo administrativo, orientando, assistindo e apoiando os diversos órgãos e setores da 

administração da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

 

 

CAPÍTULO VII 

Das Disposições Transitórias 

 

 Art. 14 – A Auditoria Interna da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, para o cumprimento das suas atribuições, contará inicialmente com um quadro de 

pessoal composto por: 

 

 I – Auditor-Chefe; 

II – Secretário Administrativo; 

III – Um datilógrafo; 

IV – Um servente; 

V – Dois auditores. 

 

Parágrafo único – Caberá ao primeiro Auditor-Chefe, num prazo de 180 

dias, a contar da data da sua nomeação, reformular as necessidades de 

pessoal para o bom funcionamento da Auditoria Interna. 

 

 

 

  

  

 


