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AUDITORIA INTERNA 

São atividades realizadas por funcionários 

da própria entidade, que tem por função 

básica assessorar a Administração no 

desempenho de suas funções e 

responsabilidades, através de exames e 

avaliações dos controles internos, com 

vistas a minimizar as probabilidades de 

fraudes, erros ou práticas ineficazes. 
 



 Em cumprimento ao Decreto nº 3.591 de 06 de 

setembro de 2000, foi oficialmente instituída na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

tendo sido designado através da Portaria nº 

983/GR, de 01 de dezembro de 2006, o servidor 

Duclério José do Vale, Administrador, para atuar 

como Auditor Interno, incumbido de implantar e 

coordenar a Auditoria Interna. 



 Após as modificações introduzidas nos 

Estatuto e Regimento Geral reformados, 

aprovados através da Deliberação 015 

do Conselho Universitário, de 

23/03/2012, a Auditoria Interna está 

vinculada ao CONSU, conforme artigo 

122 do referido Regimento. 

 





 A Portaria nº 2.737, de 20/12/2017, do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União determina 

a forma de nomeação e exoneração dos titulares, 

conforme artigos 1º, 2º e 7º. 

 

 Além disso, o parágrafo único do art. 122 do Regimento 

Geral da Universidade determina que a nomeação, 

designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade 

de auditoria interna é submetida pelo Reitor à aprovação 

do Consu e, em última instância, à Controladoria-Geral 

da União – CGU, de acordo com a legislação em vigor.  



ATRIBUIÇÕES 

 Segundo o Regimento Interno da Audin em seu art. 6º, aprovado pelo Conselho 

Universitário da UFRRJ, através da Deliberação n.º 11 de 30/03/2015, a 

Auditoria Interna possui, dentre outras, as seguintes atribuições: 

I – Auditar, preferencialmente, com caráter preventivo e orientador; 

 

II – Acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da 

entidade, visando comprovar a conformidade de sua execução; 

 

III – Assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da execução dos 

programas de governo, visando comprovar o nível de execução das metas, o 

alcance dos objetivos e adequação do gerenciamento; 

...  

 

VI – Orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto aos princípios e 

normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas; 



São atribuições funcionais do Auditor-Chefe: 

(art. 14 do Regimento Interno da Audin) 

 

I - Implementar o Paint (Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna), conforme 

aprovado, incluindo, quando apropriado, requisições especiais de trabalhos ou projetos feitos 

pela Reitoria ou pelo Consu (Conselho Universitário); 

 

II - Emitir relatórios periódicos sobre os trabalhos de auditoria e endereçá-los ao Conselho 

Universitário (Consu) e à Reitoria;  

 

III - Levar em consideração o escopo de trabalho dos órgãos de controle interno e externo, 

quando apropriado, a fim de otimizar a atuação da Audin (Auditoria Interna); 

 

IV - Alocar recursos, estabelecer periodicidade, selecionar assuntos e objetos, determinar o 

escopo do trabalho e aplicar as técnicas exigidas para a consecução dos objetivos de 

auditoria; 

 

V - Ter livre acesso ao Conselho Universitário;  * 

 

VI - Prover serviços de consultoria à administração quando considerá-los apropriados. 



* Conforme o Regimento Geral da UFRRJ, em seu art. 

39, modificado pela Deliberação nº 20, de 29 de abril 

de 2015: “São convidados à participação em todas as 

reuniões de colegiados da Universidade, com direito a 

voz, sem direito a voto: f) um representante da 

Auditoria Interna da UFRRJ, nas reuniões do CONSU, 

do CEPE e do  CONCUR.” 



Como funciona a Auditoria Interna da 

UFRRJ 

As atividades dessa auditoria são 

pautadas em ações devidamente 

planejadas e que fazem parte do Plano 

Anual de Auditoria Interna (PAINT), que 

estabelece “o que”, “como”, “porque” e 

“quando” os trabalhos da Auditoria 

serão executados. 
 



“o que” – define quais as áreas que terão prioridade; 

 

“como” – define de que forma a auditoria executará suas 

atribuições, de maneira direta (visitando os locais que serão 

auditados) ou de maneira indireta (utilizando sistemas 

como, por exemplo, o SIAFI); 

 

“porque” – define os motivos para executar uma auditoria. 

Nesse caso, utiliza-se a matriz de risco, que leva em 

consideração as seguintes variáveis: Vulnerabilidade, 

Materialidade, Relevância. 

 

“quando” – estabelece o período de execução da auditoria, 

bem como o período auditado. 
 



OBJETIVOS DO PAINT  

O desenvolvimento dos trabalhos previstos no PAINT visa a auditoria 

preventiva, ou seja, orientar a execução das atividades desempenhadas pelos 

Órgãos e Departamentos desta Universidade de acordo com as normas legais, 

focando as seguintes áreas:  

 

• Gestão Financeira,  

• Gestão Orçamentária,  

•Gestão Patrimonial, 

• Gestão de Suprimento de Bens e Serviços,  

• Gestão Operacional e  

• Gestão de Pessoas.  



METODOLOGIA DE DEFINIÇÃO DAS 

AÇÕES 
Para a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna, 

conforme art. 4º da IN 09 / 2018 -  Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União / Secretaria 

Federal de Controle Interno, a Auditoria Interna da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro leva em 

consideração: 

• o planejamento estratégico da Unidade Auditada, as 

expectativas da alta administração e demais partes 

interessadas, os riscos significativos a que a Unidade 

Auditada está exposta e os processos de governança, de 

gerenciamento de riscos e de controles internos da 

Unidade Auditada. 



Sequência de 

realização 
Unidade / Órgão Tarefa Prazo 

1 Auditoria Interna 

 

Elaborar a proposta de PAINT 

Até o último dia útil do 

mês de outubro do 

exercício anterior ao de 

sua execução (art. 6º, 

§1º) 

2 
Controladoria Geral da 

União 

- Manifestar-se sobre a proposta 

do PAINT à unidade de auditoria 

interna 

 

- Incluir, quando for o caso, 

recomendação de inclusão ou 

exclusão de trabalhos específicos. 

15 dias úteis (art. 7º, 

§1º) 

3 
CONSU - Conselho 

Universitário 

 

Analisar e aprovar o PAINT 

Observar o prazo limite 

para envio do PAINT 

aprovado à CGU (art. 

8º) 

4 Auditoria Interna 

 

Encaminhar o PAINT para a CGU, 

somente após aprovação do CONSU 

Até o último dia útil do 

mês de fevereiro do 

ano da execução para 

exercício da supervisão 

técnica (art. 10) 

Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - Instrução Normativa nº 09 - 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, de 09/10/2018. 



Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 

(RAINT) 

De acordo com o art. 16 da Instrução Normativa 09/2018 do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União, as informações sobre a execução do 

PAINT e a análise dos resultados decorrentes dos trabalhos de Auditoria devem ser 

apresentados no Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT, que 

conterá os itens constantes do art. 17. 

 

Conforme art. 18 da referida IN 09, a Audin deve comunicar o RAINT ao conselho de 

administração ou órgão equivalente ou, na ausência deste, ao dirigente máximo do 

órgão ou entidade; dispõe o art. 19 que o RAINT será disponibilizado à CGU no 

prazo de 90 dias após o término da vigência do PAINT, para exercício da supervisão 

técnica.  



 Através do Memorando Circular nº 041/13-GR, de 

06/12/2013, foi solicitado aos servidores dos Institutos 

e Setores da UFRRJ, em atendimento à recomendação 

501, item 2.3.1.1 da Nota Técnica da CGU, que fossem 

adotadas providências no sentido de viabilizar o 

cadastro dos servidores da Auditoria Interna – UFRRJ, 

nos sistemas de informação utilizados nos setores e 

subsetores, bem como para fornecer irrestrito acesso 

aos demais registros, documentos e informações de 

trabalho, necessários para auditagem interna. 



 Recomendou nos itens 9.19.5 e 9.19.6 que a 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

“promova  estudos  com  vistas  a  fixar  em  

normativo  específico  o  acesso  livre  e 

imediato das  equipes de  auditoria  às  suas  

informações,  registros, pessoas  e  instalações  

físicas e o acesso  direto  e  permanente  aos  

seus  sistemas  informatizados  aos servidores 

da sua UAI.” 



Obrigado (a)! 

Para maiores informações: 

 

 

Auditoria Interna da UFRRJ – Prédio Principal,  

3º andar, Corredor Assessorias, Sala 03 

 

 

Telefones: (21) 2681-4944 

   2681-4945 

   

          

Celular Institucional: (21) 96634-2715 

          

 

E-mail: audin@ufrrj.br 

Homepage: http://institucional.ufrrj.br/audin/ 
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