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RESOLUÇÃO Nº 180-COUN/UFMS, DE 3 DE JUNHO DE 2022.

Aprova o Regimento Interno da Auditoria Interna
Governamental no âmbito da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto
no Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000,  e na Instrução Norma�va nº 13, de 6 de
maio de 2020, da Secretaria Federal de Controle Interno, e na Instrução Norma�va nº 5, de 27
de agosto de 2021, da Secretaria Federal de Controle Interno, e considerando os
documentos con�dos no Processo  nº 23104.033435/2019-96, resolve:

 

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da Auditoria Interna Governamental
da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na forma do Anexo a esta
Resolução.

 

Art. 2 º Fica revogada a Resolução nº 71, de 2 de dezembro de 2020.

 

Art. 3 º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

                                                                                           MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE, 

                                                                                           Presidente.

 

 

ANEXO – REGIMENTO INTERNO DA AUDITORIA INTERNA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

(Resolução nº 180-Coun/UFMS,  de 3 de junho de 2022.)

 

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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 Art. 1° A Auditoria Interna Governamental - AUD é a Unidade técnica
responsável pela a�vidade de auditoria interna governamental da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, com a missão de fortalecer a gestão, promover o
controle da legalidade e legi�midade, assessorando a Administração Superior no exercício da
supervisão e controle das a�vidades administra�vas, zelando pelo cumprimento da legislação
per�nente.

 

Parágrafo único.   A Auditoria Interna Governamental é uma a�vidade
independente e obje�va de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e
melhorar as operações da UFMS, e para auxiliar a Universidade a realizar seus obje�vos, a
par�r da aplicação de uma abordagem sistemá�ca e disciplinada para avaliar e melhorar a
eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.

 

Art. 2° A Auditoria Interna Governamental exercerá suas atribuições por meio
de acompanhamento indireto de processos e de medidas para racionalizar as ações de
controle e desenvolver ações preven�vas para a garan�a da legalidade, da moralidade e da
probidade dos atos da administração, sem elidir a competência dos controles próprios dos
sistemas ins�tuídos no âmbito da Administração Pública Federal, bem como o controle
administra�vo inerente a cada dirigente.

 

Art. 3º  A Auditoria Interna Governamental está subordinada à orientação
norma�va e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Execu�vo Federal, e
executa suas a�vidades em conformidade com as disposições con�das neste Regimento,
naquilo que se aplica, pelos norma�vos emanados da Secretaria Federal de Controle Interno e
pela legislação federal per�nente ao controle interno.

 

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS

 

Art. 4° A atuação dos membros da  Auditoria  deve assegurar que a prá�ca das
a�vidades de auditorias sejam pautadas pelos seguintes princípios:

I - integridade;

II - proficiência e zelo profissional;

III - autonomia técnica e obje�vidade;

IV - alinhamento às estratégias, obje�vos e riscos da Unidade Auditada;

V - atuação respaldada no adequado posicionamento e em recursos
apropriados;

VI - qualidade e melhoria con�nua; e

VII - comunicação eficaz.

 

CAPÍTULO III

DOS OBJETIVOS
09/06/2022
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Art. 5° A Auditoria Interna Governamental  tem por finalidade o trabalho
preven�vo e corre�vo de assessoramento, acompanhamento e avaliação dos atos de gestão
da UFMS, com o obje�vo de assegurar:

I - o funcionamento adequado dos controles internos, da gestão de riscos, da
integridade  e da governança;

II - a regularidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional da Ins�tuição, obje�vando eficiência, eficácia e efe�vidade;

III - aos ordenadores de despesas a orientação necessária para racionalizar a
execução da receita e despesa, com vistas à aplicação regular e à u�lização adequada de
recursos e bens disponíveis;

IV - aos órgãos responsáveis pela administração, planejamento, orçamento e
programação financeira, informações oportunas que permitam aperfeiçoar suas a�vidades;

V - o fiel cumprimento das leis, normas e regulamentos, bem como a eficiência
e a qualidade técnica dos controles contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais da
Ins�tuição;

VI - a racionalização progressiva dos procedimentos administra�vos, contábeis,
orçamentários, financeiros e patrimoniais da Ins�tuição; e

VII - a orientação quanto a procedimentos e de qualquer outro assunto no
âmbito de sua competência.

 

CAPÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO

 

Art. 6º  A Auditoria Interna Governamental está vinculada ao Conselho
Universitário, sendo composta pelo Auditor-Chefe e um corpo técnico.

 

Parágrafo único.  As a�vidades da Auditoria são tecnicamente supervisionadas
pela Controladoria-Geral da União - CGU a fim de que seja verificado o seu cumprimento
anual.

 

Art. 7°  A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do �tular de Unidade
de Auditoria Interna depende de prévia aprovação da Controladoria-Geral da União, nos
termos da legislação vigente.

 

Parágrafo único.  Será nula a nomeação, designação, exoneração ou dispensa
do cargo ou função de �tular de Auditoria Interna Governamental sem a prévia aprovação da
Controladoria-Geral da União.

 

Art. 8º  O Reitor submeterá a indicação do �tular da Unidade de Auditoria
Interna à aprovação do Conselho Universitário, e, em seguida, encaminhará para aprovação 09/06/2022
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da Controladoria-Geral da União, acompanhada dos documentos exigidos nos termos da
legislação vigente.

 

Art. 9º  Ficam dispensadas de consulta à Controladoria-Geral da União, as
nomeações ou designações de interinos e a designação de subs�tutos eventuais para os
cargos ou funções de �tular da Auditoria Interna Governamental.

 

Art. 10. O Auditor-Chefe será subs�tuído em seus afastamentos, impedimentos
legais ou regulares, por servidor lotado na própria Unidade, por ele indicado, e designado
pelo Reitor.

 

Art. 11.  A UFMS deverá providenciar apoio necessário de recursos humanos,
materiais e tecnológicos para o regular funcionamento da Auditoria, bem como plano de
capacitação e treinamento para atualização e desenvolvimento das habilidades e
competências dos servidores nela lotados para o exercício de suas atribuições.

 

CAPÍTULO V

DAS COMPETÊNCIAS

 

Art. 12. Compete à Auditoria Interna Governamental:

I - realizar trabalhos de avaliação e consultoria de forma independente,
segundo os padrões de auditoria e é�ca profissional reconhecidos internacionalmente;

II - desenvolver auditorias nas a�vidades contábil, orçamentária, financeira,
patrimonial, de pessoal, acadêmicas e afins;

III - adicionar valor, aprimorando as operações da UFMS para o alcance de seus
obje�vos, mediante a abordagem sistemá�ca e disciplinada para avaliar e aperfeiçoar a
eficiência e eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos,
integridade e da governança;

IV - adotar abordagem baseada em risco para o planejamento de suas
a�vidades e para a definição do escopo, da natureza, da época e da extensão dos
procedimentos de auditoria;

V - elaborar Relatórios de Auditoria e Notas de Auditoria assinalando as
eventuais falhas encontradas para fornecer aos dirigentes subsídios necessários à tomada de
decisões;

VI - propor a criação ou revisão das normas internas que apresentam
fragilidades, de forma a mantê-las adequadas à legislação vigente e às orientações e
determinações dos órgãos de controle;

VII - verificar a regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pela
UFMS na prá�ca da execução ro�neira de suas a�vidades, bem como avaliar o grau de
adequação às exigências legais e metas estabelecidas nos Planos Ins�tucionais;

Vlll - propor, orientar e acompanhar a implantação ou modificação de métodos,
e procedimentos administra�vos, que visem racionalizar a execução, e que torne efe�vo o
exercício das a�vidades de auditoria;

09/06/2022
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IX - orientar os dirigentes da Ins�tuição quanto aos princípios e às normas de
controle interno e externo;

X - analisar e emi�r parecer sobre a prestação de contas anual e tomada de
contas especiais;

XI - acompanhar e orientar as Unidades da UFMS, propondo as correções e/ou
modificações necessárias, na edição de atos publicados no Bole�m Oficial da UFMS;

XII - acompanhar e divulgar as publicações efetuadas no Diário Oficial da União,
de assuntos de interesse da Ins�tuição;

XIII - colaborar com os órgãos de controle no exercício de sua missão
ins�tucional, acompanhando a elaboração e apresentação das respostas exaradas pelas
Unidades competentes da UFMS nos prazos estabelecidos;

XIV - acompanhar a implementação ou cumprimento das recomendações e
determinações efetuadas pela Auditoria Interna Governamental e pelos órgãos de controle,
buscando, em conjunto com as unidades, soluções para as eventuais falhas, impropriedades
ou irregularidades detectadas;

XV - elaborar o Plano Anual de A�vidades da Auditoria Interna - PAINT, e o
Relatório Anual de A�vidades da Auditoria Interna - RAINT;

XVI - submeter o Plano Anual de A�vidades da Auditoria Interna ao Conselho
Universitário, e comunicar os resultados dos Relatórios de Auditoria e demais documentos
dos órgãos de controle que forem per�nentes ao Conselho;

XVII - colaborar na elaboração do Relatório de Gestão da UFMS;

XVIII - promover à prevenção, à detecção e à inves�gação de fraudes pra�cadas
por agentes públicos ou privados na u�lização de recursos públicos federais no âmbito de sua
atuação;

XIX - avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos processos de controle
relacionados ao risco de fraude e corrupção;

XX - implantar a Sistemá�ca de Quan�ficação e Registro dos Resultados e
Bene�cios Financeiros e Não Financeiros da A�vidade de Auditoria Interna;

XXI - fiscalizar o cumprimento das competências das Unidades da
Administração da UFMS; e

XXII - desenvolver outras a�vidades dentro de sua área de atuação.

 

CAPÍTULO VI

DAS RESPONSABILIDADES

 

Art. 13. São responsabilidades dos servidores da Auditoria Interna
Governamental:

I - informar sobre situações de conflitos de interesse;

II - realizar serviços de avaliação e de consultoria;

III - buscar iden�ficar potenciais riscos de fraude e realizar o adequado e
tempes�vo encaminhamento das informações às instâncias competentes, quando houver
indícios suficientes de fraudes, irregularidades ou de ilegalidades; 09/06/2022
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IV - apoiar a estruturação e o funcionamento da primeira e da segunda linhas
de defesa, por meio da prestação de serviços de avaliação ou de consultoria;

V - monitorar, de forma  sistema�zada, as recomendações emi�das pela
Auditoria e pelos Órgãos de Controle, por meio de sistemas informa�zados; e

VI - par�cipar de, no mínimo, quarenta horas de capacitação anual em cursos,
treinamentos, ou palestras, nas modalidades presencial ou à distância.

 

Art. 14. São responsabilidades do Auditor-Chefe:

I - implementar o Plano Anual de A�vidades da Auditoria Interna, conforme
aprovado, incluindo, quando apropriado, requisições especiais de trabalhos feitos pela
Reitoria ou pelos Conselhos Superiores;

II - proceder à revisão periódica do Plano Anual de A�vidades da Auditoria
Interna;

III - apresentar ao Conselho Universitário a proposta do Plano Anual de
A�vidades da Auditoria Interna,  e dos recursos necessários ao seu cumprimento, e submetê-
lo à aprovação anualmente;

IV - monitorar a execução do Plano Anual de A�vidades da Auditoria Interna,
comunicar periodicamente ao Conselho Universidade sobre o andamento dos trabalhos e as
possíveis intercorrências ou situações relevantes ocorridas que possam impactar o resultado
do trabalho;

V - comunicar ao Conselho Universitário a existência de interferências, de fato
ou veladas, na determinação do escopo da Auditoria Interna Governamental, na execução do
trabalho e na comunicação dos resultados ob�dos;

VI- coordenar, orientar e supervisionar as a�vidades da Auditoria Interna
Governamental âmbito da Ins�tuição;

VII - elaborar projetos e planejar a�vidades a serem desenvolvidos pelo Corpo
Técnico da Auditoria Interna Governamental;

VIII - iden�ficar as necessidades de treinamento do pessoal lotado na Auditoria
Interna Governamental, proporcionando-lhe o aperfeiçoamento necessário;

IX - solicitar os recursos materiais e pessoais adequados, levando em
consideração os conhecimentos, experiências e habilidades necessárias para o cumprimento
das ações de auditoria e as exigências constantes neste Regimento;

X - considerar o escopo de trabalho dos órgãos de controle interno e externo,
quando apropriado, a fim de o�mizar a atuação da Auditoria Interna Governamental;

XI - assegurar que a equipe da Auditoria Interna Governamental tenha acesso
irrestrito a todas as dependências da en�dade, assim como a seus servidores ou empregados,
a informações, a processos, a bancos de dados e a sistemas;

XII - representar a Auditoria Interna Governamental perante o Conselho
Universitário e demais Órgãos e Unidades descentralizadas;

XIII - subsidiar os Conselhos Superiores e o Reitor, fornecendo informações que
visem auxiliar nas tomadas de decisões;

XIV - opinar sobre a adequação e efe�vidade dos controles internos dos
processos de trabalho e gestão de riscos em áreas abrangidas na sua missão e escopo de
trabalho; e 09/06/2022

N° 7813
Pg. 34



08/06/2022 17:56 SEI/UFMS - 3327046 - Resolução

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3928829&infra_sistem… 7/12

XV - relatar problemas relacionados a controles internos e gestão de risco,
inclusive sobre possíveis melhorias nesses processos; e

XVI - emi�r extrato de Termo de Ajustamento de Gestão.

 

CAPÍTULO VII

DAS VEDAÇÕES AOS AUDITORES

 

Art. 15. As funções de Auditoria deverão ser segregadas das demais a�vidades
e Unidades Administra�vas, de modo que haja independência e obje�vidade nos trabalhos de
auditoria e ausência de conflito de interesses, sendo vedado aos Auditores:

I - assumir responsabilidades operacionais que não guardem relação direta
com as competências da  Auditoria, exceto no caso de ocupação de Função Gra�ficada ou
Cargo de Direção;

II - par�cipar de comissões de caráter administra�vo ou disciplinar;

III -  realizar a�vidades que possam caracterizar par�cipação nos atos de gestão
ou de acompanhamento direto de processos; e

IV - realizar auditorias, pelo prazo de um ano, nos setores em que atuou
ocupando Função Gra�ficada ou Cargo de Direção.

 

CAPÍTULO VIII

DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT

 

Art. 16. O planejamento das a�vidades desenvolvidas pela Auditoria Interna
Governamental é consignado no Plano Anual de A�vidades de Auditoria - PAINT, que contém
a programação das ações desenvolvidas pela Unidade durante o ano.

 

Art. 17. A proposta de Plano Anual de A�vidades de Auditoria deverá ser
encaminhada para análise e manifestação da Controladoria Geral da União, a fim de
possibilitar a harmonização do planejamento, racionalizar a u�lização de recursos e evitar a
sobreposição de trabalhos, de acordo com prazo es�pulado em norma�vo vigente.

 

§ 1º  Após a análise da Controladoria Geral da União, com ou sem ressalvas, o
Plano Anual de A�vidades de Auditoria deverá ser aprovado pelo Conselho Universitário e
encaminhado à Controladoria Geral da União para exercício da supervisão técnica, até o
úl�mo dia ú�l do mês de fevereiro do ano a que se refere.

 

§ 2º  A aprovação do Plano Anual de A�vidades de Auditoria , pelo Conselho
Universitário, implica no provimento de recursos humanos e materiais, inclusive capacitação,
e estrutura organizacional para autonomia funcional da unidade de auditoria, com vistas a
promover o efe�vo cumprimento das a�vidades planejadas.
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Art. 18.  A ausência de manifestação formal da Controladoria Geral da União,
no prazo de quinze dias úteis, conforme es�pulado pela Secretaria Federal de Controle
Interno, não impede a adoção das providências necessárias à aprovação do PAINT, pelo
Conselho Universitário.

 

CAPÍTULO IX

DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA - RAINT

 

Art. 19. As informações sobre a execução do PAINT e a análise dos resultados
decorrentes dos trabalhos de auditoria devem ser apresentados por meio do Relatório Anual
de A�vidades da Auditoria Interna - RAINT.

 

 Art. 20. O Auditor-Chefe deverá apresentar o RAINT ao Conselho Universitário,
e, em ato con�nuo, encaminhá-lo à Controladoria Geral da União e publicá-lo no portal da
UFMS, e, no prazo es�pulado em norma�vo vigente, ressalvadas as informações sigilosas
previstas em lei.

 

CAPÍTULO X

DO PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE - PGMQ

 

Art. 21. O Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ da
Auditoria, tem como obje�vo garan�r a melhoria da gestão da Auditoria Interna
Governamental e da qualidade de toda a a�vidade desenvolvida pela Unidade, desde o seu
gerenciamento até o monitoramento das  recomendações emi�das.

 

Art. 22. O Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade deverá ser aplicado em
todos os níveis de trabalho da a�vidade de auditoria interna governamental.

 

Art.23. O Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade conterá a�vidades de
monitoramento con�nuo, avaliação interna periódica e avaliação externa. 

 

CAPÍTULO XI

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
GOVERNAMENTAL DA UFMS - PDC/AUD

 

Art. 24. A Polí�ca de Desenvolvimento de Competências da Unidade de
Auditoria Interna Governamental da UFMS - PDC-AUD tem por finalidade desenvolver as
competências dos servidores da Auditoria, para a realização de suas a�vidades com
excelência e em conformidade com as demandas ins�tucionais.

 

Art. 25. O desenvolvimento de competências da Auditoria deverá ser
responsabilidade de todos os servidores da Unidade, baseada em prá�cas, postura e
responsabilidade para o seu processo de desenvolvimento profissional.

09/06/2022
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Art. 26. Os servidores da Auditoria devem zelar pelo aperfeiçoamento de seus
conhecimentos, habilidades e outras competências, por meio do desenvolvimento
profissional con�nuo.

 

Art. 27. A Polí�ca de Desenvolvimento de Competências da Unidade de
Auditoria Interna Governamental deverá ser revisada e atualizada a cada quatro anos, a
contar da sua vigência ou quando iden�ficada a necessidade pelo Auditor-Chefe.

 

CAPÍTULO XII

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO - TAG

 

Art. 28.  Poderá ser celebrado Termo de Ajustamento de Gestão - TAG  entre a
Auditoria e servidores da UFMS com a finalidade de corrigir falhas apontadas em ações de
controle, aprimorar procedimentos, assegurar a con�nuidade da execução do objeto, sempre
que possível, e garan�r o atendimento do interesse geral.

 

§ 1º  A decisão de celebrar o Termo de Ajustamento de Gestão deverá ser
mo�vada e jus�ficada pelo Auditor-Chefe.

 

§ 2º  Não será celebrado Termo de Ajustamento de Gestão na hipótese de
ocorrência de dano ao erário pra�cado por agentes públicos que agirem com dolo ou erro
grosseiro.

 

§ 3º  Todas as assinaturas de Termo de Ajustamento de Gestão deverão ser
comunicadas à Controladoria Geral da União.

 

CAPÍTULO XIII

DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

 

Art. 29. O corpo técnico da Auditoria está habilitado a levantar e analisar
informações indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições.

 

Art. 30. O corpo técnico será designado para os trabalhos de auditoria
mediante Plano de Trabalho expedido pelo Auditor-Chefe, ressalvados os trabalhos de caráter
sigiloso.

 

§ 1º Os trabalhos serão executados de acordo com as normas e procedimentos
de auditoria aplicáveis ao Sistema de Controle Interno do Poder Execu�vo Federal.

 

§ 2º O Auditor-Chefe poderá requisitar profissional habilitado, fora da área de
atuação do Auditor, para acompanhar os trabalhos de campo a serem executados.

09/06/2022
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Art. 31. As conclusões do corpo técnico serão condensadas em Relatório de
Auditoria, Nota de Auditoria, que, após aprovação do Auditor-Chefe, cons�tuirá o documento
final dos trabalhos realizados.

 

Parágrafo único. Os Relatórios de Auditoria serão encaminhados aos
responsáveis pelas unidades auditadas, para conhecimento e eventual apresentação do plano
de ações para o cumprimento das recomendações emi�das.

 

Art. 32. As demandas de informações e providências emanadas pela AUD terão
prioridade administra�va na Universidade, e sua recusa ou atraso injus�ficável importará em
representação aos órgãos superiores para as medidas disciplinares cabíveis.

 

Art. 33. O instrumento de trabalho é representado pelos Papéis de Trabalho,
autuado em processo próprio, nos quais são fundamentadas as informações ob�das nos
trabalhos da Auditoria tais como: Solicitação de Auditoria, Notas de Auditoria, Relatórios,
manifestações das Unidades, e demais documentos.

 

Art. 34. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos
Auditores, que terão acesso irrestrito a registros, pessoal, propriedades �sicas, e sistemas
gerenciais relevantes para o desempenho de suas atribuições.

 

Parágrafo único. Os Auditores devem guardar sigilo das informações, conforme
previsto na legislação, usando nos Relatórios apenas informações de caráter consolidado sem
iden�ficação de pessoa �sica ou jurídica quando essas informações es�verem protegidas
legalmente por sigilo.

 

Art. 35. A Auditoria Interna Governamental possui autonomia para definir o
escopo dos trabalhos no âmbito da UFMS.

 

Art. 36. Os trabalhos de avaliação e de consultoria devem ser realizados dentro
de um prazo razoável e seguindo o planejamento de riscos.

 

Art. 37. A Auditoria Interna Governamental manterá as informações dos seus
achados em sigilo até publicação do seu relatório final.

 

§ 1° Como exceção ao caput, as Unidades auditadas terão conhecimento dos
achados durante a entrega do relatório preliminar.

 

§ 2º Os relatórios, ao serem publicados, respeitarão o disposto na Lei de
Acesso à Informação, garan�ndo a confidencialidade  de informações e não exposição das
partes.

 
09/06/2022

N° 7813
Pg. 38



08/06/2022 17:56 SEI/UFMS - 3327046 - Resolução

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3928829&infra_siste… 11/12

§ 3° Os papéis de trabalho não serão divulgados, todavia serão man�dos em
sua integralidade para possível consulta quando requerido

 

§ 4º Em caso de haver suspeita de infringências legais, o relatório será enviado
aos órgãos internos e externos competentes. 

 

CAPÍTULO XIV

DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 38. Os Auditores deverão agir com imparcialidade e zelo na realização dos
trabalhos e na exposição das conclusões.

 

§ 1º A amplitude do trabalho dos Auditores e sua responsabilidade estão
limitadas à sua área de atuação.

 

§ 2º O corpo técnico deve possuir capacitação profissional e treinamento para
a execução das a�vidades de auditoria.

 

Art. 39. O Auditor-Chefe, com autorização do Plenário, poderá ter voz nas
reuniões dos Conselhos Superiores para prestar esclarecimentos sobre a adequação e a
efe�vidade dos controles internos administra�vos, gestão de riscos, e demais assuntos afetos
à sua competência.

 

Parágrafo único. Deverão ser comunicados ao Presidente do Conselho
Universitário e aos gestores interessados informações sobre os Relatórios expedidos pela
Auditoria Interna Governamental, Controladoria Geral da União, Acórdãos do Tribunal de
Contas da União - TCU, e outras informações per�nentes.

 

Art. 40. É assegurado ao Auditor-Chefe o duplo reporte, funcional e
administra�vo, para o adequado cumprimento de suas funções, ao Conselho Universitário e
ao Reitor, respec�vamente, vedada a delegação.

 

CAPÍTULO XV

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 41. Este Regimento Interno poderá ser revisado pela Auditoria, quando
necessário, para assegurar a sua conformidade com a legislação federal vigente, e
encaminhado para aprovação ao Conselho Universitário. 

 

Art. 42. Os casos omissos e as eventuais dúvidas relacionadas à aplicação deste
Regimento serão dirimidos pela Auditoria Interna Governamental.
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Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Santos Turine,
Reitor(a), em 08/06/2022, às 12:22, conforme horário oficial de Mato Grosso
do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3327046 e o código CRC EFD419F3.
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