
cÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES
PODER LEGISLATIVO

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

laranja da Terra, 14 de maio de 2019.
C118/2019 - CONTROLEINTERNO

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar, em anexo, o Relatório referente a AÇÃO DEAUDITORIA
N!! 03/2019 - Controle de PATRIMONIO da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES,
realizada no início de maio de 2019, referente ao período de Janeiro a Abril de 2019, a fim
de verificar a existência física dos bens móveis, sua localização e responsabilidade sobre os
mesmos, e principalmente, avaliar a confiabilidade do sistema patrimonial e os controles
internos existentes.

Com a finalidade de subsidiar o planejamento e execução dos trabalhos de auditoria de
conformidade, gestão e regularidade operacional referente às ATIVIDADES EXECUTADAS
PELO SETOR DE PATRIMONIO, no período de Janeiro a Abril de 2019, foram observados
registros contábeis e procedimentos relacionados ao referido período, no Sistema
Informatizado de Patrimônio e, posteriormente no Sistema Informatizado de Contabilidade,
com Exame da Documentação Original, Exame de registros auxiliares, Cálculos de
conferência e Confronto das informações obtidas.

Não foram verifica das irregularidades nos registros verificados, mas, sugiro sejam
providenciados os acertos referenciados no Relatório em anexo, a fim de orientar os
responsáveis para a observância aos ritos do processo e atendimento às Instruções
Normativas elaboradas para facilitar a realização dos processos administrativos/contábeis,
promovendo assim, a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das
operações,

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Respeitosamente,

«:
VERUSKA PEDRO

Controladora Geral Interna - Portaria 018/2012

Ao Excelentíssimo Senhor
WELERSSONJOSÉMERCANDELE
Presidente da Câmara Municipal - LARANJA DA TERRA/ES

~- PROTOCOLO
CAmara Munic. lManja da Terra
~n-: ~&.5 IaQ/9 _ •....__

Reoàmoe em: ;) t 105 J ~l.r.JJ:?;·t5..
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AçAO DE Al.IOI1t1rtIANt. 03/201~· - COntrole de PAllUMÔNlO da amara Municipal de
Laranja da Terra/E$, conforme Matriz de Planejamento '

;··0

TIPO: Ação de áudit~ria operacion~{~'de avaliaçãode:g~~tãO

Com o advento da Carta Constitucional de 1988, as entidades públicas submeteram-se à . ' ..
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à
legalidade, legitimidade e economicidade pelos controles externos e internos de cada Poder.
O sistema de controle patrimonial, bem como os procedimentos e rotinas operacionais de
uma entidade devem·incorporar em seusobjetivos o controle eficiente e eficaz da gestão do
patrimônio público. Sabe-se que o controle patrimonial engloba atividades de recepção,
registro, controle, utilização, guarda, conservaçãoe desfazimento dos bens perm,n~pte$ .da
institUiçlo. ' ' ,
Para tanto, foram verificadas as rotinas adotadas pela Câmara, realizando a análise de
documentos de incorporação, baixas e responsabilidades pela guarda dos bens, além da
vistoria in loco com a finalidade de verificar o grau de confiabilidade das informações entre o
patrimônio existente e os documentos mantidos em arquivos físicos ou virtua~ tais como:
relatório de bens por sublocais, termos de responsabilidade/transferência, notas fiscais, etc.
Assim, a Unidade de Controle Interno no exercício de suasatribuições e em cumprimento ao
Plano Anual de Auditoria Interna e 'demais normas, inlda o processo de Auditoria nq ~tor
de Patrimônio com o objetivo avaliar o sistema, identificar possíveiS falhas, propor'.
recomendações quando necessário, além de buscar garantir que as normas internas e '
externas sejam cumpridas, e, contudo, servir para que o Setor de Patrimônio desenvolva
suasatividades com o melhor desempenho possivel. ~

INFORMAÇÕES PREUMINARES
Este relatório refere-se à ação de auditoria realizada de Janeiro a meados de abril de 2019,
nas atividades referentes ao Controle de Patrimônio da Câmara Municipal de laranja da
Terra/ES.
Para a consecução do objetivo proposto e obtenção de evidências suficientes, adequadas,
relevantes e úteis, foram utilizadas técnicas básicas de auditoria, quais sejam: Exame da
Documentação Original, Exame de registros auxiliares nos sistemas informatizados de
Patrimônio/Contabilidade e Correlaçãodas informações obtidas.
Foram selecionados para análise, os relatórios de movimentação de bens, bem como. os
processos de adição, baixa e movimentação na Câmara Municipal,. do período de Janeiro a
abril/2019. Foi avaliado, ainda, o inventário anual de 2018. ' ,

OBJETIVO: Avaliar a gestão sobre' Bens Móveis e verificar se os controles interllOS
administrativos adotados pelos Setores de Almoxarifado e Patrimônio estão atuallzados,
consistentes e atendendo à normatização aplicável à espécie. Além disso, analisar os
procedimentos utilizados para transferências internas de bens móveis patrimoniados;
Avaliar a documentação de registro de aquisição de bens, tipo: Notas Fiscais, Notas de
Empenho, dentre outros; Analisar os procedimentos adotados para as possíveisbaixas e/ou
incorporações patrimoniais; Comprovar a realização do inventário físíco e do tombamento
dos bens, permitindo a consolidação das informações sobre todo o patrimônio da Câmara
Municipal.
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FONTES DE INFORMAçAO: Sistemas Informatizados de Almoxarifado, Patrimônio e
Contabilidade, relatório de bens por locais, Termos de Responsabilidade/Transferência,
Notas Fiscais, Arquivo Físico e dependências da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES.

BASELEGAL
Art. 70, parágrafo único, e art. 74, li e §l!i!, da CF;
Arts. 75, li; 89, e 94 a 97 da lei n!i!4.320/64;
IN SPA N!i! 001/2014 - Disciplina o controle, a incorporação, a transferência e a baixa dos
bens patrimoniais móveis do Poder legislativo de laranja da Terra/ES.

- ,
PERrODOANAUSADO -
A verificação foi realizada considerando os dados de Janeiro a abril de 2019.

ESCOPO
Os trabalhos foram desenvolvidos com base nos controles internos da Instituição, sendo
realizados segundo os padrões usuais de auditoria e de acordo com as normas técnicas do
Sistema de Controle Interno do Poder, na extensão e profundidade julgadas necessárias às
drcunstAndas. ~

'(j

USTA DECHECAGEMDO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA/ES
.Pontos. observados

Regular
A

regularizar
Capacitação profissional do responsável x
Informatização do patrimônio x
Plaquetas de identificação x
Inventário físico periódico x
Termos de cedência de bens x
Baixas x informação à contabilidade x
Transferências intersetorial de bens x termo de transferência x
PoUtica de bens inservrveis x comissão de patrimônio x
Usta de bens por secretaria x
Checagem física x controle patrimonial x
Relatório de bens x troca de mandatos x
Falta de bens x abertura de sindicância x
Controle de seguros x

Usta de bens patrimoniais - até 30/04/2019 - Em anexo

RESULTADODOSTRABALHOS
Para real/zar esta ação de auditoria utilizou-se como critério a análise operacional e legal.
Foram examinados os documentos fornecidos pela unidade auditada, as respostas às
indagações (escrita e oral), assim como, os registros inerentes ao objetivo. Após esses
exames realizaram-se as correlações das informações obtidas, cujas constatações e
recomendações estão separadas por tema.
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A Unidade de Controle Interno no exercfcio de suas àtribuições em cumprimento ao"Plano
Anual de Auditoria Interna e demais normas, inicia o processo de Auditoria no Setor de
Patrimônio com o objetivo avaliar o sistema, identificar poss{veis falhas, propor
recomendações quando necessário além de buscar garantir que as Normas internas e
externasseiam cumpridas, e, con~~, ~rvir para~e o Setor de Patrimônio desenvolva
suasatividatJesda melhorforrnaPQ$Slyef~'.""...' - ..... . .
O trabalho foi iniciado no setor envolvido, com vistorias' in loco e conversas com o
responsável, a fim de verificar os procedimentos administrativos adotados após o ingresso
do bem móvel na Câmara Municipal. Na oportunidade, constatou-se que não há
formalização dos procedimentos administrativos e rotinas de gestão dos bens móveis, pois o
fluxo do processoe execuçãoé estabelecido apenaspela conveniência entre os setores.
Constatou-se, ~,prátiq, qu~ de fato, o setor re~ve.1 pelas atividaqes de ae~,;:~,
patrimônio móvel é a Secretaria Geral da Câmara/Seçãode Patrimônio e Almoxarifado. A
Seção de Patrimônio é responsável pela gestão de bens permanentes; a Seção de
Almoxarifado, pelos bens de consumo. Entretanto, os bens móveis permanentes são
recebidos pelo Almoxarifado, e posteriormente encaminhados para a Seçãode Patrimônio
que providencia a distribuição para os setores requisitantes.
Verificou-se que a Câmara Municipal não dispõe de Manual que disciplina as rotinas de
controle patrimonial. Dessaforma, não existem fluxoiamas/processos mapeados contendo
TODOSos procedimentos definidores da forma como deve ocorrer a gestão do patrimônio, e .
que permitam compreender, pormenorizadamente, os controles lnstítuldcs na gestão do
patrimônio, como também as interfaces e responsabilidades existentes entre as unidades
administrativas participantes desseprocessode trabalho.
Na análise dos controles internos mantidos pela Câmarana gestão patrimonial, observou-se
algumas fragilidades que passaremos a apresentar de forma geral para que se possa
normatizar, criar procedimentos e padronizar os entendimentos de forma a miti&ar as
fragilidades encontradas.
Observou-se que, durante os meses analisados, não houve entrada de bens móveis, mas a
depreciação vem sendo realizada de forma mensal desde dezembro de 2014. ~

1 - Controles adotados pela unidade sobre bens móveis e verlficaçlo quanto ao
cumprimento da leglslaçIo
Em entrevista com o setor competente, o responsáv~l.informa que r~lizao contr'Qlo cte'OI""f.!
BensPatrimoniais através do Sistema Informatizado de'·Patrimônio. Nessesistema não estão' ....
desenvolvidas todas as funções devido a necessidade de outros setores se integrarem ao
mesmo, para que possam ser emitidos relatórios que mostram os bens que entraram e os
que saíram no ano. Vale frisar que a-Câmara promove a' realização da depreciação desde
2014, fato este importante para o encaminhamento da prestação anual de contas da
Instituição.

ACHADO:Os controles adotados pela unidade sobre bens móveis e verificação quanto ao
cumprimento da legislação têm-se demonstrado frágeiS e insuficientes, pois constatou-se
ausência de acompanhamento dos bens móveis distribufdos e ausência de dados
informativos em Termos de Responsabilidade.
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CAUSA: Ausência de controles internos administrativos e inobservância das legislações
aplicáveis à gestão patrimonial, bem como a não utilização integral do módulo do Sistema
Informatizado de Patrimônio relativo à gestão de patrimônio.

CONSEQUENCIA: Em caso de redistribuição de equipamento ou material permanente, o
Termo de Responsabilidade deverá ser atualizado, fazendo-se nele constar a nova
localização, o seu estado de conservação e a assinatura do novo consignatário.

RECOMENDAÇÃO: Cumpre à Secretaria Geral da Câmara ou unidade equivalente distribuir
os bens, cuidar da sua localização, recolhimento, manutenção e redistribuição,assim como
da emissão dos competentes Termos de Responsabilidade que deverão conter os elementos
necessários à perfeita caracterização do mesmo.

2 - Fragilidades no controle sobre' a movimentação de bens móveis - Ausência de
acompanhamento da transferência de responsablfidade de bens móveis
O controle patrimonial se dá através do registro adequado de todos os bens que estão a
disposição da Instituição para a realização de suas atividades. Dessa forma, todo bem
permanente deverá ser identificado individualmente, estar vinculado a um lugar especifico e
sob responsabilidade de um servidor.
Da mesma forma, é necessário que sejam controladas as transferências de um bem que
ocorrem de um local para outro ou de um servidor para outro, sendo que a movimentação
de materiais permanentes deverá ser sempre precedida de registro no sistema de
patrimônio.
Nenhum equipamento ou material permanente deverá ser movimentado, ainda que, sob
responsabilidade do mesmo consignatário, sem prévia ciência da Secretaria Geral da Câmara
ou da unidade equivalente.
Logo, para que possa haver um controle eficiente de bens na Instituição, toda e qualquer
movimentação deve ser comunicada previamente ao Departamento de Patrimônio.
No intuito de verificar a efetividade do ambiente de controle, realizou-se durante a visita in
loco a verificação de alguns sublocais de guarda, tendo sido identificadas as seguintes
inconsistências nos resultados:
- Existência de bens que não estavam cadastrados no sistema patrimonial como
pertencentes àquele local; r
- Bens sem etiqueta;
- Bens movimentados para outros locais sem comunicação prévia ao Departamento de
Patrimônio e sem respectiva atualização.
Como possfveis causas podemos citar a ausência de conhecimento dos servidores sobre as
rotinas de controle patrimonial dispostas na legislação e/ou negligência no atendimento e
ainda a ausência de inventários e/ou inspeções periódicas realizadas pelo Departamento de

':"~fb. ,,".,,:,','" ._--" --~ ..."-~'- , ...._ .. -..,. -

:;-""N~nhum equipamento ou material permanente poderá ser movimentado, ainda que, sob a
, , .' ,~.;'responsabilidade do mesmo consignatário, sem prévia ciência da Secretaria Gerar dã

Câmara. Ainda, é destacado que todo servidor ao ser desvinculado do cargo, função ou
,emprego, deverá passara responsabilidade do material sob sua guarda a outrem, salvo em

Cásosde força maior.
Todo servidor é responsável solidário pelo zelo e guarda dos bens públicos e, pela
comunicação de qualquer fato relacionado à entrada, sarda ou qualquer movimentação de
bens ao Setor de Patrimônio.
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ACHA1)():ttI9.éfeitº~panhamtnt"'_~o qar~bN~êJde.Q."para outro -.

CAUSA: Ausência de.' controles'· int:errl()$·administra.t:ivosein()bser\l~flg~: ~~ ...le&islações
aplicáveis à gestão patrimonial, bem como a não utilização integral do módulo do Sistema
Informatizado de Patrimônio relativo à gest~o de patrimônio .

• , .~ .. - ::.:';."';":- •.·c.<:,·;.<~<·" '-\.,,;-,>.-:.- •.'~.. ,

CONSEat.JEf.i~íC->~An,m.;in;entâ~~~~"'t;nSferi'~~i~;de' responsabiUdade dos bens
permanentes sem a devida comunicação à Seção de Patrimônio, pode favorecer o
descontrole da gestão e dos bens patrimoniais da Câmara Municipal/ocasionando perda ou
uso indevido dos mesmos. '

RECOMENOAçOE$:
Promoção de medldasde consclentização dos servidores para que antes destes promoverem
mudanças permanentes de bens de um local para outro informem o setor de patrimônio
para alteração do local e do termo de responsabilidade
Realização de pequenas inspeções e inventários, com o olljetivo d! criar, ~ ..pqt~i~:
conscient~ação e de controle dos bens patrimoniais. . .' .
Melhora nos controles internos administrativos e fluxos dos procedimentos ope~do~~i~
relativos aos bens móveis. .' .' 'c•. '" .. ,. ,

- ArmaZenagem Incorreta e ausêndadé$àaurança d'oSbens
Em auditoria in loco à Seção de Patrimônio e Almoxarifado verificou-se as condições de
guarda, localização, segurança e preservação do material adquirido pela Câmara Municipal.

ACHADO: Constatou-se que o ambiente ffsico n§ofavorece a segurança e' êç,rreta
armazenagem. Os materiais devem ser resguardados .contra o furto ou roubo e protegidos
contra a ação dos posSfveis perigos.

~('-, '"i;;,.:<';/';

CAUSA:Ausência de espaços ffsicos apropriados para a guarda e armazenagem de bens
móveis permanentes e de almoxarifado em.,..aJ. ~'0.';r:;,. ".

':' '.; ... ' -':._.',~""":,,,,,,:,,~~
CONSEQU~NCIA:Perda,' deterioração de bens aproveitaveis, segurança precária e ameaça' à
saúde dos servidores da Câmara.

:',,, ,_._ ."~~ -;;.'~·.;'·"";i~,';>:, _ k ;-, '~:"i.'~-r.:",."J<~, . ~:/'i"

,,"'•.....•.•.•v.ENDAÇÃO: Organizar e armazenar bens móveis em sintonia com
001/2014, que "Disciplina o controle, a incorporação, a transferência e a baixa dos bens
patrimoniais móveis do poder lesislét,tivq.d~t~atlja ~ T-1:m:/ESR e outras le8is~~~....•............,,".,";,.~': ..;;. . .', ·:.t:;.f.~;" . , ". ';>":;t)';

4 - Sistema InformatIzado sem, ~çlo intepal . ""';',"'.;.'
Atualmente contamos com um servidor e um computador para as atividades funciônais
referentes aos Setores de Patrimônio e Almoxarifado. Na verificação in loco, a fim .",
confrontar as informações prestadas com a realidade, detectou-se que ambos os setores
não dispõem de estrutura própria para a realização de atividades administrativas. Quanto à
estrutura tecnológica, além do computador disponfvel para esses setores, há utilização. de
softwares, mas neles n30 estãosendode~olvldas todas as suas funções.
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O sistema informatizado deve possibilitar a instalação de ferramentas de controle, com a
capacidade de propiciar a efetiva administração de materiais e o acompanhamento da
movimentação e registro dos bens permanentes.

ACHADO: Não utilização completa do software contratado para inserção das informações
patrimonials.

CAUSA: AusênCia de espaço apropriado, de servidores e falta de conhecimento necessário ao
domfnio dos sistemas informatizados.

CONSEQU~NCIA: Prejuízo ao correto acompanhamento da situação dos bens móveis da
Câmara e cumprimento da' féglsfaçã6 pertinente.

RECOMENDAÇÃO: Promover treinamentos aos servidores da Câmara quanto à utilização dos
softwares "PatrimônioH e "Almoxarifado" e garantir que os envolvidos no registro e guarda
de bens patrimoniais utinzem o sistema de forma adequada.

5 - Servidores afastados, exonerados ou no gozo de licenças, detentores de bens
patrlmonlals sob ·sua responsabilidade.
Constatou-se nesta ação de auditoria a existência de bens registrados sob responsabilidade
de servidores exonerados, licenciados e ex-gestores. Como possível causa pode se destacar a
fragilidade nos controlesínternos no sentido de não Integrar os processos relacionados
entre si, que integram áreas diferentes dentro da Câmara Municipal de laranja da Terra/ES,
por exemplo, fazer constar no processo de exoneração do servidor, documento que ateste a
regularidade de sua situação perante o setor de patrimônio (entrega da carga patrimonial
sob sua responsabilidade). Outra possível causa pode ser a falta de orientação aos
servidores, detentores de bens patrimoniais sob sua responsabilidade, quanto à necessidade
de devolução da carga ao setor de patrimônio, quando da necessidade de
afastamentos/licenças ou desligamento da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES. Desta
forma, firma-se o entendimento que nenhum material pode permanecer sob guarda e
responsabilidade de servidor exonerado ou afastado do cargo, função ou serviços da Câmara
Muri1etpal de Laranja da Terra!ES em razão de licenças por tempo ou prazos prolongados a
ser previstô em regulamento institucionat, de forma que o bem permaneça sob a guarda e
responsabilidade de servidor no efetivo desempenho de suas funções no período de
afastamento de outro servidor que possua bens sob sua guarda. ~

ACHADO: Desatualização das informações concernentes aos bens, principalmente no que se
refere aoresponsávet por eles .'

CAUSA:Fâlta dê eonhedJrientô q\Jantóânetéssi~de de informâÇÕeSfldedtgnas réferentes_
~~~n$Patrimoniais e a necessidade de atualização do sistema.

~#d...~':·-l~~~'"
;;.1.~~-

CoNSEQU~NCIA: Informações desatualizadas e desconexas com a realidade.

RECOMENDAÇÃO: Que sejam feitas as devidas atualizações nos cadastros dos bens móveis
da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES.
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~r<t~l'i'i~~~~)l~i;~l~~~~~~\'i~&~"'\;,i ..<-:",)'., ..;." .

. . . ..' . .•....•. geral dos
bens. Recomendamosque seja efetuado o quanto antes, nos termos da legislação vigente,
para que setenha o devido controle de bens de Moveis.e,lmóveiS. ." '.' .
Ápesar··dôsc·ê~órçõs···do$âgê~t~s'ê.,võf\iiêf6$Hà.ê~16miT,irif~tatiVà"êf:';am.tãj·M~niêipâl·
de Laranja da. Terra/ES, verificou-se .aexistência •.de fragilidades que podem impactar
negativamente.noresultado daec:OIloJ11ic,t~a.de,e,ficiênçiae eficáciélda.I~O. orçamentária,
financeira e patrimonial da Instituíção e consequentemente dos sistemas administrativos e
operacionais que necessitam do. suporte dos setores patrimoniais para atingir os seus
objetivos·
Esta ação de auditoria revelou a necessidade premente de instituição de atos normativos
que regulamentem a gestão patrimonial, como também a elaboração de controles Internos
administrativos, com o imperativo de corrigir os efeitos das fragilidades relatadas. Nesse
sentido, entende-se que as recomendações propostas são relevantes à regularidade dos
objetosaqLli tratadoS:
- Todos os materiais devem ser recebidos mediante confrontação de dados com asnotas;

....-•.....r-..',.

- Osbens inservfveis, inativos ou ociosos devem ser devolvidos ao municfpio;
- Devem ser estabelecidos mecanismos de controle que possibilitem a rápida identificaç~o
do quantitativo dos bens registrados no sistema informatizado;
- Deve ser mantido o cálculo da depreciélçãodo valor c()ntábn dos bens;
- As comissões de inventário devem 'eía'borar relatÓrio circunstanciado das eventuais
divergências do levantamento geral dos bens em face dos registros existentes no ~istema
de Controle Patrimonial. Além disso, devem-se manter os termos de responsabilidades
sobre os bens sempre atuatizados.
- Conforme o prindpio da segregação de funções, as atividades de compra, guarda e
fiscalização devem ser separadas entre si. Assim, ViSando o alcance de um padrlô'éle'
governança e controle que harmonize os princfpios da razoabilidade (invocado pela
unidade) com o da segregaçãode funções (imposto pelas normas de auditoria e controle),
deve-se promover a regulamentação dos atos de guarda e fiscalização de bens
patrimoniais, observados os seguintes parâmetros: fiscalização periódica de todos os bens
de cada setor e todos os agentes a quem couber a guarda de bens poderão ser
responsabilizados em caso de desaparecimento de algum bem do acervo sob . sua .

,)I~t'1t~,ri"!H"ii!spcmsâbmdacfe. ""","""i'i1!f;;"','i"-,;",, '
- Propor atualização no que se refere às competências e atribuições de cada setor e~clo
no processo de gestão patrimonial, com elaboração de um fluxograma detalhado de todo o
procedimento relativo ao registro patrimonial que envolva desde a aquisição do bem até a "
sua devida destinação e até mesmo que regule astransferências internas dos bens.
- Recomenda-sea alimentação e atualização do sistema de informação adotado pela ql1lara
Municipal de Laranja da Terra/ES, relativo ao patrimônio, afim de regularizar a situaçío dos'

> " ',>'ê;; "".·>;ti; ·'iS:",·· ." . '.<;·.i""""...· .. ·~'.;;:.;'? .;,.".,..._:t~~~~J\l;"f,;j,·,
r;',j';,;,; .."-:, .;

Constatou-se ao final que a CâmaraMunicipal de Laranja da Terra/ESnão possui normativos'
e procedimentos uniformes que propiciem uma gestão integrada e sistêmica nem uma
polítíca de gestão de riscos para a sua área patrimonial, de forma a influenciar os aspectos
culturais voltados a guarda e conservação do acervo patrimonial e gerenciar os riscos
inerentes que possam impactar a sua missão institucional. Portanto, a ausência de uma
polítíca institucional para a gestão patrimonial demonstra riscos que podem colocar as

'.~,jrç:~jt""~>
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principais atividades do controle patrimonial e a consecução dos objetivos da Câmara
Municipal de LaranjadaTerra/ESem situação de vulnerabilidade.
Conclui-se, portanto, que o Inventário é o procedimento administrativo que constitui no
levantamento ffsico de todos os bens móveis da Instituição, com o objetivo de garantir a
perfeita compatibilização entre a basede dados do sistema patrimonial e a realidade ffsica
existente, bem como promover a conciliação contábil do órgão, até a data limite de 31 de
dezembro de cada exerdcio. Além disso, inventariar o patrimônio é a tradução clara, ao
corpo funcional, de que a administração prioriza o controle dos seusbens.A realizaçãoanual
desseprocedimento, aliado à criação e formalização de outros controles robustos, é um dos
instrumentos a ser utilizado pela administração para criação de uma gestão patrimonial
coletiva e participativa de todos que tenham responsabilidade direta e indireta no
gerenciamento dessesbens.

~ o relatório para apreciação.

CordIalmente,

Laranjada Terra/ES, 13de maio de 2019.

~
VERUSICA PEDRO

Controladora Geral Interna
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OBJE11VO: Avaliar a gest50sobre'Be~sMóveis '~'v~;ifi~r se os controles internos
administrativos adotados pelos Setores de Almoxarifado e Patrimônio estão atualizados,
consistentes e atendendQà normatizaç5Q aplicável à.espéde .

. ;.:~..
.,' .,); :~"-<}':.J',~:.-a:

DEPARTAMENTO: Secretaria Geral da Câmara - Setor de Patrimônio

1 Como está a
atividade e os
ambientes de
controles
adotados pela
unidade sobre
bens móveis e
verificação
quanto ao
cumprimento da
.~?

Fontes de
Informaçlo

Possfveis
Achadosde Auditoria

Avaliaçio quanto
à existência,
._deiuação e
efN:ácta. dos
controles
instltufdos no
setor avaliado.

Normas, Legislação
processos e interna acerca
estrutura que do assunto;
fo.;1ecem a base Sistemas
para o controle Informatizado
interno no setor. s de
Polfticas e AImoxarifado,
procedimentos Patrimônio e
que auxiliam o Corítabllidade,
setor a mitigar os Arquivo Frslco
~ quCt$...... ..'.
possam~"",,"
comprometer' ~ .'daCMLT.
aJcance dos
.objetivos
traçados.

Descumprimen-
to da legislaçJo
ql.lantQ ~s

. (,." '

controles
adotados pela
unidade sobre
bens móveis.

3 O Relatório de Relatório
Movimentação de Movimentação de
Bens é Bens do Setor de
devidamente Patrimônio.
formalizado e
efetivamente
preenchido?

Z Quais são as
fragilidades no
controle sobre a
movimentação de
bens móveis?

Cadastros de Sistemas Correlação entre Movimentação
os Sistemas de bens para
tnformatizadosde OUtros '1oQis
AImoxarifado e sem comunica-
Patrimônio e çioprévia ..1,0
'ctePendênclas da D' .•' ..' ...
CMLT. d~:a

Armaze~·
Incorreta,; e:,.,.,.~~\~(",\•.
segurança ti
-befI$. ,'~..:.,

bens no sistema
patrlmorilaf;
Tombamentos
dos bens;

Informatizado
5 'de
Almoxarifado,
Patrimônio,
DependêndáS
daCMLT.

de Sistemas Exame da lnextstandade
deInformatizado

5 de
Almoxarifado,
Patrimônio.

Documentaçio
priginal, Exame
de rqlstros
auxUlares nos...-..

infOrmatizados de
Patrimônio e
Correlação das
inform~
obtidas.
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Relatórios de Sistemas Exame
Movimentação - Informatizado Documentação
entradas e sardas s de Original, Exame
- de Bens Móveis Almoxarifado, de registros
do Setor de Patrimônio. auxiliares nos

4 Os processos de
Adição e Baixa
patrimonial estão
devidamente
lnstruídes?

da Servidores
afastados,
exonerados ou
no gozo de
licenças,
detentores de
bens

Patrimônio. sistemas
informatizados de
Patrimônio e patrlmoniais
Correlação das sob sua
informações responsabilida-
~btJdas. " de..

5 ~ realizada Relatórios de Sistemas Correlação. entr:e Ausência de
Informatizado as informações cálculo de
s de dos Sistemas depreciação de
Almoxarifado, Informatizados de bens móveis.
Patrimônio e Almoxarifado,
Contabilidade. Patrimônio

Contabilidade e
Exame de

mensalmente a Depreciação
depreciação de Mensal de Bens
bens móveis Móveis - Setor de

na Patrimônio.previsto
legislação? e

registros
, '

auxiliares.
6 O Inventário Inventários Sistemas Correlação entre Não realização

anual é realizado anuais de Informatlzado as informações de inventário
de forma correta? AImoxarifado, s de dos Sistemas anual em

Patrimônio X Almoxarifado, Informatizados de conformidade
Balanço Patrimônio e Almoxarlfado, com a
Patrimonial Contabilidade. Patrimônio e legislação.

Contabilidade.
7 Como está sendo Relatório de Todos os Verificação Inexistência de

realizada a controle de setores da individual dos controle oficial
guarda e guarda e CMLT. bens móveis de espedfico sobre
conservação de conservação de propriedade da guarda e
bens móveis pela bens móveis. CMLT. conservação de
CMLT? bens móveis.

Laranja da Terra/ES, 09 de maio de 2019 .

.di2s..
~-.

VERUSíCAPIDiO
Controtado ra Gerallntema
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tem um C:lc:t'~",I::a

2 - O sistema informatizado de controle prevê o estabelecimento de responsabilidade
funcional sobre os bens disponibiJizados às várias ãreas do órSIo?SIm
3 - O sistema informatizado contém os Termos de Responsabilidade pelos bens a ser
impresSQ qual'u:lo dainscriçiodo b.f!f11?.$lnJ ' .•-..".......•.'.' . . . •..........•.•.....•...........••...•...
4 - O sistema ..informatizado de. 'resistro indicaidentiflcação ei'ndividuallzação das
características..~os~e.ns, 10cali~~9.\!., ..rrt0vi~el'\l~~e.,dos ..bel"l~,.~19~~,gf! cu~o.()U
aquisição, de depreciação, de correção monetária, de capitalização, residuais, de alienações
e baixas, dados de identificação com documentação suporte e taxas de depreciação? Sim
5 - Todos os bens do órgão trazem plaqueta de identificação, que obedece a uma ordem
numérica sequencial, em que a duplicidade de registros não deve existir? Os adq~os
mais recentemente, ncYo. .
6 - A movimentação de bens entre os vários centros de custos do órgão é diSciplinada e
formalizada a fim.de.manteroc91'l~rol~sçl)r~ a locali~~o del~? NiJq
7 - As contas do' razão '~ãó' bàla~ceadasperiodicànu!nte' contra o sistema de registro
patrimonial, pelo Departamento Contábll? Sim, mensalmente.
8 - O planejamento dos inventários prevê, entre outros procedimentos, util.iz~~o..~e
etiquetas, inclusive para segunda contagem, bem como o controle de sua sequência

.".numérica?"
.,'; ::-c5:'·f" '

9 - A definição do que deve' ser imobilizado segue os preceitos legais, assim como os
""A."'" "';" métodos de depreciaçlo?~ '.;... . ' .., . . ' -... '

10 - As aquisições ou acréscimos são efetuados mediante ordens de compra devidamente
aprovadas, cotações de preços ou solicitações de orçamentos e autorização prévia de
pessoal competente para tal, devidamente evidenciada? Sim
11 - Os bens móveis permanentes estão corretamente identificados, a fim de facilitar sua
localização e conferência? Em ~
12 - Os bens de consumo de uso duradouro estão corretamente identificados, a fim de

, '." .,facilitar sua Ioca1izaçlo e conferênd~? E". pt.Jtfe•
.;."_"._;;,A~ •.,,,,:V-" .•'\t~h:~:"*-~-'··__ '... ..... _. '",', ,.,'-:; _ ' '" "

. 13 - Foi designada comissão, composta de membros estranhos à atividade dos setores
fiscalizados, para inventariar, ao final do exercício financeiro, os bens patrimoniais de
consumo em estoque? Sim.
14 - A baixa dos bens móveis considerados irrecuperáveis é feita desde que devidamente
autorizada pelo Presidente da Câmara? SIm.
15 - Nos casos de alienação e extravio, a baixa patrimonial é dada somente após o

, , . encerramento do processo, de acordo com a ocorrêncía ?Qutlfldo ocorre, sim. . . , ',. . .
··-:'::,y,"",'i.';'1~':""\';;.~~~~t.!:.:(:ti·~·f .. ,·""" ", ,',' "i" " ;;., ">'~-, -,,-,_,./;,'c-:".-,.\., " ",,~. ," ... ,.:'.'' '~. ",.,-·.:;~q;':,.:-=-"<'~";;:"i"';'<·'

.. . 16 - Quando da ocorrência de extravio de bem, ou no caso de roubo ou furto, é
providenciado o Boletim de Ocorrência junto à autoridade policial para posterior proc~o
administrativo? Este fato ainda nao ocorreu.
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