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O Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, no Uso de suas

atribuições,  

RESOLVE:

1.0 - PROPÓSITO

Estabelecer as características, competências e atribuições da Auditoria Interna - AUDIN. 

2.0 - OBJETIVO

2 - CARACTERÍSTICAS DA AUDITORIA INTERNA

2.1 - A Auditoria Interna constitui-se em um conjunto de procedimentos, tecnicamente normatizados, que

funciona por meio de acompanhamento indireto de processos, avaliação de resultados e proposição

de ações corretivas para os desvios gerenciais da entidade à qual está vinculada.

2.2 - A Auditoria Interna deve ser organizada com o suporte necessário de recursos humanos e materiais,

com o objetivo de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle, bem como prestar apoio aos

órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

2.3 - A Auditoria Interna subordina-se ao dirigente máximo da Fiocruz, vedada a delegação a outra

autoridade, visto que a Instituição não tem Conselho de Administração. 

2.4 - As atividades da Auditoria Interna devem guardar semelhança àquelas exercidas pelos órgãos do

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, incluindo ações específicas e tempestivas, por

estar inserida na estrutura organizacional da Fiocruz.

2.5 - A Auditoria Interna subordina-se à orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de

Controle Interno do Poder Executivo Federal.

3 - COMPETÊNCIAS 

3.1 - Acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da Fiocruz, visando comprovar

a conformidade de sua execução.

 3.2 - Verificar o desempenho da gestão, visando comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e
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examinar os resultados quanto a economicidade, eficácia e eficiência da gestão orçamentária,

financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais da Fiocruz.

3.3 - Atuar de forma preventiva, ou seja, no controle prévio, de modo a minimizar o cometimento de falhas

e impropriedades que possam vir a comprometer a gestão da Fiocruz. 

3.4 - Elaborar e apresentar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT e o Relatório Anual de

Atividades de Auditoria Interna - RAINT ao órgão de controle interno a que estiver jurisdicionada, para

efeito de integração das ações de controle.

3.5 - Assessorar os órgãos da Presidência e demais unidades da Fiocruz nas matérias inerentes à sua

área de atuação.

3.6 - Examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da Fiocruz e as tomadas de

contas especiais.

3.7 - Dirimir dúvidas das Unidades da Fiocruz pertinentes a área de atuação da Auditoria Interna e

elaborar pareceres técnicos, quando couber, de forma a uniformizar procedimentos;

3.8 - Representar a Fiocruz junto aos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal e Tribunal de

Contas da União, bem como cooperar com estes órgãos no exercício de sua missão institucional.

3.9 - Acompanhar e garantir a implementação de suas recomendações bem como aquelas emitidas

pelos órgãos de controle interno e externo.

3.10 - Estimular a integração e troca de experiência com os órgãos de controle interno e externo,

objetivando a atualização de conhecimentos técnicos.

4 - ABRANGÊNCIA E ACESSO

4.1 - A atuação da Auditoria Interna inclui os programas de trabalho, recursos e sistemas de controles

administrativo, operacional e contábil, projetos financiados por recursos externos, projetos de

cooperação junto a organismos internacionais e a aplicação de quaisquer recursos da União,

mediante convênios, acordos e ajustes firmados pela Fiocruz. 

4.2 - No exercício de suas atividades, os profissionais da Auditoria Interna terão livre acesso a todos os

documentos, processos, sistemas informatizados, instalações e outros instrumentos considerados

indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições, não lhe podendo ser sonegado, sob qualquer

pretexto, nenhum processo, documento ou informação. 

4.3 - Quando houver limitação da ação do auditor, o fato deverá ser comunicado ao dirigente da

Unidade auditada e, quando necessário, à Chefia da Auditoria. 
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5 - NORMAS RELATIVAS À ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA

Tendo como base a Instrução Normativa SFC 01/2001, o Código de Ética Profissional do Servidor

Público Civil do Poder Executivo Federal, as Normas Internacionais para a prática profissional de Auditoria

Interna (The Institute of Internal Auditors) e o Código de Ética e Normas de Auditoria da Organização

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), as atividades e os servidores da Auditoria

Interna devem atuar conforme as normas descritas abaixo e detalhadas no Manual de organização da

Auditoria Interna:

- 	Independência: exercer suas funções de maneira livre, objetiva e com liberdade nas fases de

planejamento, execução e elaboração do relatório, de modo a assegurar a plena realização do

trabalho;

- 	Comportamento ético: proteger os interesses da sociedade e respeitar as normas de conduta que regem

os servidores públicos, não podendo valer-se da função ou de informações privilegiadas em

benefício próprio ou de terceiros;

-	Cautela e zelo profissional: agir com prudência, habilidade e atenção de modo a reduzir a margem de

erro e acatar as normas de ética profissional, bom senso em seus atos e recomendações e o adequado

emprego dos procedimentos de aplicação geral e específica;

-	Imparcialidade: abster-se de intervir em casos onde haja conflito de interesses que possam influenciar a

absoluta imparcialidade de seu trabalho, devendo comunicar o fato à Chefia da Auditoria;

-	Objetividade: apoiar-se em fatos, documentos e evidências que permitam convicção da realidade ou

veracidade das situações examinadas, permitindo a emissão de opinião com bases consistentes e

materializadas;

-	Conhecimento técnico e capacidade profissional: em função de sua atuação em várias áreas o

profissional deve possuir conhecimentos técnicos, experiência e capacidade para as tarefas que lhe são

atribuídas;

-	Atualização dos conhecimentos técnicos: manter-se atualizado, adequando-se às normas, aos

procedimentos, as técnicas e a legislação aplicável a sua área de atuação;

-	Relações Humanas e comunicação: ter habilidade no trato, verbal e escrito, respeitando superiores,

subordinados e pares, bem como aqueles com os quais se relaciona profissionalmente;

-	Confidencialidade e sigilo de informações: guardar sigilo das informações e documentos que são

utilizados na execução dos trabalhos de auditoria e, salvo determinação legal ou autorização
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expressa de autoridade competente, não fornecer ou revelar a terceiros nenhum documento ou

informação, nem deles utilizar-se, direta ou indiretamente, em proveito de interesses pessoais;

-	Planejamento dos trabalhos: os trabalhos realizados pela Auditoria Interna deverão ser adequadamente

planejados com o objetivo de obter os elementos necessários para uma melhor execução. Deverá ser

realizada entrevista de abertura dos trabalhos com o gestor responsável pela unidade auditada; 

-	Obtenção e análise de informações: as informações devem ser obtidas de forma suficiente,

fidedigna, relevante e útil;

-	Papéis de trabalho: os papéis de trabalho devem ser limpos, claros, objetivos, conclusivos e

corretamente referenciados, comprovando satisfatoriamente as ocorrências detectadas bem como as

sugestões/recomendações;

-	Padronização: deverão sempre ser adotados modelos e critérios estabelecidos pela Auditoria Interna

para os documentos que serão utilizados nos trabalhos, salvo casos específicos; 

-	Supervisão: as equipes de trabalho e a execução de suas atividades deverão ser supervisionadas

pela Coordenação de Auditoria e pela Chefia da Auditoria. Essa supervisão deverá abranger os

seguintes aspectos: correto planejamento dos trabalhos; aplicação de procedimentos e técnicas;

adequada formulação dos papéis de trabalho; necessária consistência das observações e

conclusões; cumprimento das normas, procedimentos e legislação aplicável;

-	Obtenção de evidências: para atingir suas finalidades, os profissionais da Auditoria Interna devem

realizar adequadas amostras para a obtenção de evidências qualitativas que fundamentem de forma

objetiva seu trabalho;

-	Caracterização dos resultados: os resultados devem ser caracterizados de maneira clara e objetiva,

observando a complexidade dos apontamentos (impropriedades - falhas de natureza formal de que não

resulte dano ao erário, porém evidencia-se a não observância dos princípios da legalidade,

eficiência, eficácia e economicidade; e irregularidades - não observância desses princípios,

constatando a existência de desfalque, alcance, desvio de bens ou outra irregularidade que resulte

prejuízo quantificável ao erário); 

-	Comunicação dos resultados: Deverá ser realizada  entrevista de fechamento dos trabalhos com o

gestor responsável pela unidade auditada. Os resultados dos trabalhos devem ser comunicados através

de relatórios, pareceres, pronunciamentos e outros, de forma concisa, objetiva, convicta, clara, íntegra,

oportuna, coerente, conclusiva e com apresentação estruturada, isenta de erros ou rasuras.
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6 - APOIO TÉCNICO DE OUTRAS ÁREAS

De acordo com a necessidade do trabalho, a Chefia da Auditoria Interna poderá requisitar o apoio técnico

de servidores de outras Unidades da Fiocruz para compor as equipes de auditoria. Os servidores

requisitados devem seguir as normas estipuladas para os servidores da Auditoria Interna descritas nesta

Portaria e no Manual de Organização da Auditoria Interna.

7 - NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

7.1 - O Auditor Chefe será nomeado pelo Presidente da Fiocruz, porém a nomeação e exoneração

do Auditor-Chefe serão submetidas, pelo Presidente da Fiocruz, à aprovação da Controladoria-Geral

da União, de acordo com o Decreto nº 3.591 de 06/09/2000 alterado pelos Decretos nº 4.304 de

16/07/2002, 4.440 de 25/10/2002 e 5.481/2005.

7.2 - Os demais cargos e funções dentro da Auditoria Interna serão indicados pelo Auditor Chefe e

nomeados de acordo com as normas da legislação vigente.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 - Os trabalhos da Auditoria Interna devem ser executados com autonomia, independência e de maneira

livre em todas as fases (planejamento, execução e elaboração do relatório), de modo a assegurar

imparcialidade no trabalho.

8.2 - A Auditoria Interna deve atuar em sintonia com a metodologia empregada pelo Sistema de Controle

Interno do Poder Executivo Federal, porém o funcionamento e o desenvolvimento de seus trabalhos

também estão disciplinados em seus instrumentos internos.

8.3 - O Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAINT deverá ser submetido ao conhecimento da

Presidência, após aprovado previamente pelo órgão de Controle Interno ao qual a Fiocruz está

jurisdicionada.
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3.0 - VIGÊNCIA

A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº

009/2008-PR de 11/01/2008.
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