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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

O Relatório é o documento pelo qual a Controladoria Geral transmite ao Exmo. 

Sr. Presidente da Câmara, após atendidos os procedimentos, o resultado dos 

trabalhos de auditoria e as recomendações julgadas relevantes e oportunas, 

permitindo-lhe manifestar-se sobre o conteúdo apresentado. É um instrumento 

de comunicação das ocorrências detectadas, que visa contribuir para a tomada 

de decisão e providências cabíveis. [NAGs, 4700 e 4702.1] 

  

Neste relatório comunicamos a V. Exa., questões de auditoria, metodologia 

adotada, as constatações de auditoria, conclusões e correspondentes 

recomendações, de modo a possibilitar a tomada de decisão para melhorias.   

  

Cumprindo determinação contida no Plano de Auditoria Interna nº 001/2018, 

realizou-se auditoria de conformidade em consonância com a Lei Municipal n. 

1.065/2013 e Resolução nº 153/2017, procedeu-se a realização de auditoria na 

Seção de Patrimônio da CMVNI entre os dias 16 de março de 2018 a 26 de 

março deste mesmo ano, visando ao aprimoramento e ao aperfeiçoamento das 

atividades da CMVNI.  

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo específico desta auditoria foi avaliar o sistema de controle interno, 

verificando se a unidade executora está exercendo o controle necessário em 

suas atividades. 

 

3. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

 

Versam os presentes autos sobre Auditoria interna realizada nesta Casa de Leis 

(Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES), com a finalidade de 

averiguar a conformidade do Sistema Patrimonial, segundo disposto nos 
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regulamentos aplicáveis à matéria, conforme Plano de Auditoria Interna nº 

001/2018.  

 

Em cumprimento às determinações contidas no Plano Anual de Auditoria Interna 

2018, foi realizada fiscalização na Unidade Executora de Controle Interno de 

Patrimônio deste Poder Legislativo.   

 

A partir das informações obtidas na fase de planejamento (Plano de Auditoria 

Interna nº 01/2018), elaborou-se as seguintes questões de auditoria: 

 

4. QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

Tendo em vista a necessária delimitação do tema proposto no objetivo dessa 

auditoria de conformidade, a Controladoria, a fim de verificar o funcionamento do 

Sistema de Controle Interno do Patrimônio da C.M.V.N.I., após examinar os 

procedimentos regulamentados pela Instrução Normativa SPA 001/2015, que 

dispõe sobre o controle e inventário de bens móveis e imóveis da Câmara 

Municipal, elaborou as seguintes questões de Auditoria: 

 

1. Há designação da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Patrimoniais? 

2. O servidor responsável pelo recebimento do bem tem atestado no verso da 

nota fiscal?  

3. O responsável pelo Patrimônio, de posse da cópia da nota fiscal, lança a 

entrada no Sistema de Patrimônio, inserindo um número de tombamento sobre 

a nota fiscal?  

4. Depois de lançado o Patrimônio, a cópia da nota fiscal é arquivada na pasta 

do movimento do mês que ocorreu o registro?  

5. Estão sendo fixadas as etiquetas de numeração e identificação nos bens?  

6. O bem patrimonial, ao ser transferido de um setor para outro, é acompanhado 

com a emissão do termo de transferência patrimonial? 

7. Depois do termo de transferência patrimonial, a chefia de patrimônio tem 

alterado no sistema de patrimônio a responsabilidade pela guarda do bem?  



 

5 
 

8. Há termo de responsabilidade patrimonial/aceite no sistema informatizado de 

controle de bens patrimoniais e/ou assinatura dos termos de responsabilidade 

emitidos pela chefia de patrimônio?  

9. Há registro analítico de todos os bens de caráter permanente? 

10. O responsável pelo patrimônio mantém cadastro de todos os bens imóveis 

de propriedade do Legislativo Municipal? 

11. Está providenciada a documentação do imóvel de propriedade da Câmara 

Municipal com seu respectivo registro de imóveis? 

12. A chefia de patrimônio providenciou a elaboração do inventário geral anual 

dos bens móveis e imóveis do Legislativo Municipal com informações suficientes 

para atualização das peças contábeis? 

 

5. ACHADOS DE AUDITORIA 

 

São, segundo o Manual de Auditoria da CMVNI, o conjunto de fatos 

comprovados (provas), suficientes e competentes, obtidos com a aplicação dos 

procedimentos de auditoria de modo a documentar os achados e respaldar as 

opiniões e conclusões da Unidade Central de Controle Interno. As evidências 

são assim, o conjunto de elementos devidamente coletados e registrados ao 

longo da auditoria, por meio de observações, inspeções, entrevistas, exames de 

documentos, entre outros procedimentos de auditoria, que se constituem em 

material probante dos achados. São os elementos que comprovam que a 

situação encontrada (condição) está em desacordo com os critérios (NAG 4409 

e 4111.3.2 e 44082.3).  

  

A constatação ocorre quando uma determinada condição não está em sintonia 

ou em conformidade com um determinado critério, nesta auditoria específica, o 

cumprimento dos objetivos delineados no item 4, deste relatório. A matriz de 

achados preliminar refere-se ao momento em que a Controladoria Geral deve 

apresentar os Achados ao responsável para que este possa se manifestar e 

tecer seus comentários. Na execução dos trabalhos de auditoria, deve-se incluir 

a obtenção da opinião da unidade auditada (NAG 4407.3), tal procedimento foi 



 

6 
 

seguido à risca por esta Controladoria Geral. Na Auditoria de conformidade em 

comento detectamos os seguintes achados: 

 

5.1 Ausência de registro patrimonial em alguns bens móveis 

Não foi encontrado registro patrimonial em 02 (dois) bens nos locais auditados. 

Infringência da alínea “a”, inciso III, art. 6º, da Instrução Normativa SPA nº 

001/2015. 

 

5.2 Ausência de bens constantes no Termo de Responsabilidade 

Não foram localizados alguns bens que faziam-se contar no Termo de 

Responsabilidade. Infringência do inciso I, do Capítulo VIII, da Instrução 

Normativa SPA nº 001/2015. 

 

6. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

 

Após a coleta de documentos e informações do responsável pela Seção de 

Patrimônio, acerca dos achados de auditoria listados acima, a Controladoria 

Geral da CMVNI, considerando os esclarecimentos apresentados (NAG 

4110.3.5), desenvolveu suas conclusões relativas às questões de auditoria e as 

propostas de encaminhamento relacionadas a cada achado de auditoria.  

 

Desse modo, segundo determinação do Manual de Auditoria de Conformidade, 

quando da realização da fiscalização não resultarem achados ou os achados 

resultantes não se constituírem em irregularidades, ou seja, quando a matriz não 

for aplicável, não é necessária sua elaboração, dar-se-á a devida atenção aos 

Achados que restaram configurados mesmo após os esclarecimentos prestados 

pelo Responsável pela Seção de Licitações. Não obstante, esta Controladoria 

Geral, ao final, recomendará que os procedimentos relacionados aos achados 

preliminares sejam devidamente aperfeiçoados com fito de tornarmos mais 

eficiente o sistema de controle interno. Não se pode deixar de alertar tais fatos 

uma vez que a ausência de atenção aos pontos de controle fragilizados, se não 

tratados, ensejarão problemas futuros para o Órgão. 
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7. ACHADOS DEFINITIVOS  

 

Tendo por base a Matriz de Achados, a Controladoria Geral verificou os 

seguintes achados definitivos: 

 

a) Ausência de registro patrimonial; 

b) Bens localizados em outro local sem emissão do Termo de 

Transferência; 

 

Quanto ao achado da letra “a”, acima, foram encontrados bens que não 

continham número de tombamento e não constavam na planilha de controle, 

sendo estes: 

 

01 
Local: 007 Recepção 

Bem: Quadro/mural em madeira com fundo de cortiça 

02 
Local: 002 Sala de reunião 

Bem: Balcão em MDF, cor ovo, duas portas 

 

Os materiais permanentes a serem incorporados ao patrimônio devem ser objeto 

de tombamento, que consiste no arrolamento do bem, colocando-o sob a guarda 

e proteção dos agentes responsáveis.  

 

Portanto, é essencial para a Administração que todos os bens contenham 

identificação. A fixação da plaqueta é fundamental para que o controle seja 

completo e eficaz. 

 

Quanto ao achado da letra “b”, verificou-se que o bem patrimoniado sob o nº 

0294 constava na planilha de controle, mas não no local referido. Ora, em 

hipótese alguma os bens móveis podem ser transferidos, cedidos ou recolhidos 

sem a emissão de Termo de Transferência Patrimonial. Toda movimentação 
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deve ser registrada, conforme consta na alínea “a”, inciso V, da IN SPA 

001/2015: 

 

“Nenhum bem patrimonial poderá ser transferido de um departamento 

para outro sem a emissão do Termo de Transferência Patrimonial em 

03(três) vias, as quais deverão ser arquivadas, uma via no departamento de 

origem, uma via no departamento de Destino e uma via no Departamento 

de Patrimônio.” (grifo nosso) 

 

8. CONCLUSÃO 

 

CONSIDERANDO que o presente trabalho de auditoria tem por objetivo 

fortalecer e tornar mais eficiente o sistema de controle interno da Seção de 

Patrimônio da CMVNI, por meio da função orientativa desta Controladoria Geral;  

 

CONSIDERANDO que os achados de auditoria não representam situações onde 

restam configurados danos ao erário; 

  

CONSIDERANDO, por fim, o exposto neste Relatório de Auditoria, a 

Controladoria Interna desta Casa de Leis, recomenda os seguintes 

encaminhamentos:  

 

9 Proposta de encaminhamento 

 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, 

RECOMENDO:  

 

9.1 Recomenda-se ao Presidente da Câmara que determine à Comissão 

Permanente de Avaliação de Bens Patrimoniais executar revisão de todos os 

bens móveis desta Câmara Municipal, a fim de verificar se há algum outro móvel 

sem identificação patrimonial para proceder registro destes, realizando o 

tombamento de itens antigos. 
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9.2 Recomenda-se ao Presidente que determine à Comissão Permanente de 

Avaliação de Bens Patrimoniais que seja feita uma verificação de todos os bens 

que se encontram em desuso, para assim efetuar possível remanejamento ou 

baixa do bem. 

 

9.3 Recomenda-se ao Presidente que determine à responsável pela seção de 

patrimônio divulgar a normativa para que a movimentação dos bens seja feita 

em acordo com as normas aprovadas e seja notificado o servidor que descumpri-

la. 

 

Por último, que V. Exa. autorize que seja disponibilizado na íntegra o relatório 

técnico no portal da Transparência da Câmara Municipal de Venda Nova do 

Imigrante – ES, em atendimento ao disposto no art. 1º, parágrafo único, I, c/c art. 

7º, VII, “b”, c/c art. 8º, §2º da Lei Federal n. 12.527/11, observando-se ainda o 

art. 31, §§ 1º e 2º c/c, art. 34, do mesmo diploma legal.  

  

É o relatório. 

 

 

 

VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO 

Controladora Interna 


