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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Cumprindo a determinação contida no Plano nº 001/2016 foi realizado auditoria 

nas dependências desta Casa de Leis entre os dias 14 de Abril de 2016 á 31 de 

Agosto de 2016, abrangendo os atos de gestão praticados no exercício de 2016. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Averiguar, por totalidade, a existência do ativo imobilizado de forma que o mesmo 

se encontre em regularidade e legalidade. 

2.2. Sendo assim, almeja-se com a realização deste trabalho checar as rotinas 

internas adotadas pelo Setor de Patrimônio, na Câmara Municipal de Santa 

Leopoldina com relação às entradas, baixas, avaliação, depreciação, reavaliação, 

exaustão, guarda e zelo pelos bens móveis, conforme IN de SPA 001/2013 e 

002/2014. 

2.3 Para tanto, seguiu a matriz elaborada no PAAI de maneira á constatar o efetivo 

cumprimento da Lei Federal nº. 4.320/1964, no que tange os artigos 94, 95, 96 e 106, 

bem como os lançamentos, entradas, saídas e baixas dos bens patrimoniais. 

 

3. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

3.1. Os procedimentos adotados foram desenvolvidos em conformidade com aqueles 

estabelecidos no Plano Anual de Auditoria Interna-PAAI. 

3.2. Além disso, os exames foram efetuados de acordo com as Normas de Auditoria, 

bem como em conformidade com as disposições legais, notadamente aquelas 

constantes da Lei Municipal nº. 1453/2013, que deu origem ao Sistema de Controle 

Interno e suas atribuições no Município, sendo adotados os seguintes procedimentos 

para a realização desta auditoria: 

a. correlação das informações obtidas; 

b. análise documental no processo de aquisição de patrimônio; 

c. reexame; 

d. inspeção física do patrimônio. 
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3.3 Analisou-se o Sistema de Patrimônio, com o objetivo de apurar as seguintes 

Questões de Auditoria (QA): 

QA1- O ativo imobilizado corresponde com a real situação? 

QA2- O ativo imobilizado é controlado e mensurado pelo seu valor de custo e 

depreciado mensalmente? 

QA3- Todos os bens estão devidamente registrados e com a plaqueta de patrimônio 

da câmara? 

QA4- As divergências encontradas na Auditoria de 2015 foram sanadas? 

Para verificar a existência dos bens, foi analisado o balancete de verificação 

juntamente com os dados fornecidos pelo setor de patrimônio ao portal da 

transparência. 

Outro teste aplicado consistiu na verificação de informações constantes no inventário 

atualizado através de exames para a confirmação da fidelidade e fidedignidade das 

informações prestadas, e ainda a inspeção física no objeto tendo por foco a verificação 

da execução da despesa. 

Para os fins de verificação da depreciação, foi elaborado uma tabela em Excel que 

compreende os meses de Janeiro à Agosto de forma á acompanhar o andamento do 

setor de patrimônio e se certificar de que as informações contidas nos relatório serão 

verídicas. 

O ofício encaminhado à comissão de patrimônio e almoxarifado, não foi respondido 

até o final desta auditória por nenhum dos seus membros, o que fez com que a 

controladoria usa-se como base deste o inicio deste trabalho os dados fornecidos pelo 

portal da transparência.(https://cmsantaleopoldina-

es.portaltp.com.br/modulos/gmp/gmp_patrimonio.aspx) 

 

4. ACHADOS DE AUDITORIA 

4.1. Ao confrontar o portal da transparência com os bens existentes na Câmara 

verificou-se correto registro dos bens, a movimentação e localização física dos bens 

estão apropriadas.  

https://cmsantaleopoldina-es.portaltp.com.br/modulos/gmp/gmp_patrimonio.aspx
https://cmsantaleopoldina-es.portaltp.com.br/modulos/gmp/gmp_patrimonio.aspx
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4.2. Ocorreu uma baixa retroativa de dois tombamentos, devidamente autorizada pela 

comissão via termo de baixa 01/2016, demonstrando a inviabilidade do reparo nas 

impressoras, considerando ser antieconômico. Tal fato ocasionou uma divergência nas 

depreciações de Fevereiro R$14,09 na classe 123110201000: Equipamento de 

Processamento de Dados.  

4.3. Foi verificado bens ausentes, os mesmos se encontram em posse do atual 

Presidente, são estes: 646.647.648.649, este bens foram retirados desta Casa de Leis  

sem nenhum ofício ou solicitação ao servidor responsável pelo patrimônio. Ressalto 

que, estes deverão ser devolvidos no final desta gestão, assim como disposto na IN 

SPA Art.5, caso contrário, se consolidara como extravio de bem público que implicar 

prejuízo de pequeno valor (art. 24, II da Lei Federal 8.666/93). 

4.4. Levando em consideração o parecer do exercício anterior, foi verificado que, 

mesmo após a reavaliação em 2015 de ativos da Câmara Municipal de Santa 

Leopoldina, a mesma ainda faz uso de bens que já deveriam ter sido transferidos para 

o executivo, como mencionado no Projeto de Resolução 02/2011 e se encontravam 

em uso. 

4.5. Em face dos exames realizados, e comparando com os resultados obtidos em 

exercícios anteriores, concluímos que, embora os controles internos adotados no 

Setor de Patrimônio sejam satisfatórios, é necessário à implantação de um processo 

contínuo de aprimoramento com o objetivo de evitar as falhas comumente detectadas 

pelas auditorias internas e externas. 
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5. CONCLUSÃO 

5.1. Diante do exposto, conclui-se que não foram identificadas irregularidades dignas 

de relato, foram detectadas falhas nos procedimentos internos e de gestão na qual já 

as irregularidades já foram sanadas, portanto, faz jus a mitigação dos atos. 

5.2. Advirto que, a Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade 

de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada 

a agregar valor e a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução 

de seus objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a 

gestão e racionalizando as ações de controle interno. 

Santa Leopoldina, 05 de Novembro de 2016. 

 

 

Camilla Celestrino Gasperazzo 

Auditor Chefe da Unidade Central de Controle Interno 

Matrícula 6055 


