
À AUDIN compete: 

I – elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e o Relatório Anual de 

Atividades de Auditoria Interna (RAINT); 

II – definir as políticas e diretrizes da Unidade de Auditoria Interna, quanto aos 

procedimentos, métodos e técnicas de auditoria, os quais deverão ser continuamente 

atualizados em seu Manual de Auditoria Interna; 

III – acompanhar, analisar e avaliar a evolução das despesas, inclusive a relação entre 

resultados pretendidos e obtidos, e propor medidas corretivas e soluções para otimizar a 

aplicação de recursos públicos; 

IV – promover o acompanhamento e a análise das operações realizadas pela Unifesspa 

por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI), para auditar a adequação dos registros contábeis, orçamentários, financeiros e 

patrimonial; 

V – emitir parecer sobre o Processo de Prestação de Contas da Unifesspa e parecer final 

sobre Tomada de Contas Especial, no que se refere ao cumprimento dos normativos 

cabíveis (Em atendimento ao Art. 15. §6º do Decreto nº 3.591/2000); 

VI – acompanhar e avaliar as despesas sujeitas ao controle estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, para emitir parecer sobre o Relatório de Gestão Fiscal; 

VII – acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos de controle interno e 

externo; 

VIII – acompanhar as providências adotadas pelas áreas e unidades auditadas, em 

decorrência de desconformidades detectadas nos trabalhos de auditoria, manifestando-se 

sobre suas eficácias e propondo, quando for o caso, o encaminhamento dessas 

providências ao TCU, para juntada aos processos respectivos; 

IX – realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, patrimonial, de execução 

orçamentária, de pessoal e demais sistemas utilizados pela Instituição; 

X - realizar auditorias nos sistemas informatizados, quanto à eficiência, segurança física 

do ambiente, segurança lógica e confidencialidade; 

XI - realizar avaliações de natureza operacional nas ações, programas de governo, 

projetos e atividades da Unifesspa, com a finalidade de emitir opinião sobre sua gestão, 

sob a ótica da eficiência, eficácia, economicidade, efetividade e equidade; 

XII– avaliar por amostragem os procedimentos administrativos e operacionais, no que se 

refere à conformidade com a legislação e normas a que se sujeitam; 

XIII – acompanhar por amostragem os processos administrativos e disciplinares, 

observando a eventual apuração de responsabilidade que implique prejuízo/dano ao 

patrimônio da Unifesspa; 

XIV – desenvolver trabalhos de auditoria especial, por demanda do Conselho 

Universitário – CONSUN; 

XV– manifestar-se sobre os atos de gestão denunciados como irregulares ou ilegais, 

propondo às autoridades competentes as providências cabíveis; 

XVI – sugerir providências para resguardar o interesse público e a probidade na aplicação 

de recursos financeiros e no uso de bens públicos, no caso de constatação de 

irregularidades; 



XVII – avaliar a consistência e a segurança dos instrumentos e sistemas de guarda, 

conservação e controle dos bens e valores; 

XVIII – conservar, pelo prazo de cinco anos, a contar da data de julgamento das contas 

pelo TCU, os papéis de trabalho, relatórios, certificados e pareceres relacionados a 

auditorias realizadas; 

XIX – realizar estudos sobre indicadores de desempenho, a fim de avaliar os resultados 

da gestão segundo os critérios de eficiência, eficácia e economicidade; 

XX – propor normas e instruções relativas às atividades de controle interno; 

XXI - desenvolver outras atividades típicas de auditoria. 

 


