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CONDOC: 321429 

 
 
Assunto: Respostas aos órgãos e unidades de controle interno e externo 
Destinatário(s): Magnífico Reitor 
 
 

Em conformidade com o disposto no artigo 14 do Decreto Federal 
3.591/2000, monitora(m)-se e orienta(m)-se o que segue: 

 

OBJETO DO 
MONITORAMENTO 

Obrigatoriedade legal da Administração em responder 
tempestivamente as solicitações dos órgãos e unidades de 
controles interno e externo. 

ORIENTAÇÃO 

ORIENTA-SE o Gestor a emitir documento circular para as unidades 
administrativas/executoras da Universidade alertando-as quanto 
ao dever de cumprimento dos artigos 70 e 74, CF/881; artigo 26, 
caput e § 1º, Lei 10.180/20012; e artigo 10, § 1º, do Novo 
Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna da UFPel3 
(aprovado em 18/02/2014). E que, na impossibilidade de responder 
as demandas dos órgãos e unidades de controles, seja efetuada 
justificativa formal e, se for o caso, solicitação de dilação de prazo. 

 
A(s) providência(s) adotada(s) deve(m) ser relatada(s) à Unidade de 

Auditoria Interna por meio físico (sala 401 do Campus Porto) e digital 
(audin@ufpel.edu.br) até as 17 hs do dia 28 de fevereiro de 2014. Para maiores 
informações: (53) 3921-1266. 

 
 

Elias Medeiros Vieira 
Auditor Interno 

Chefe da Unidade de Auditoria Interna da UFPel 
 

                                                           
1 Art. 70, CF/88: “A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, 
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder”. Art. 74, 
CF/88: “Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade 
de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da 
União; II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito 
privado; III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; IV - apoiar o 
controle externo no exercício de sua missão institucional”. 
2
 Art. 26, caput, da Lei 10.180/2001: “Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores dos 

Sistemas de Contabilidade 
 Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no exercício das atribuições inerentes às atividades de registros 
contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão”. Art. 26, § 1º, Lei 10.180/2001: “O agente público que, por ação ou 
omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno, 
no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal”. 
3
 Art. 10, § 1º, Novo Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna da UFPel: “Os servidores integrantes da Unidade de 

Auditoria Interna, nos termos deste artigo, estão habilitados a proceder a levantamentos e colher informações indispensáveis ao 
cumprimento de suas atribuições, bem como realizar visitas nos órgãos/unidades administrativos e nas instituições. 
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