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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

1. Identificação da fiscalização 

PROCESSO UCCI: Nº. 0002/2015 

NATUREZA: Fiscalização 

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos 

OBJETO: 

A auditoria a ser realizada objetiva averiguar a 
regularidade e a legalidade dos atos praticados, no que se 
refere à responsabilidade pela guarda do bem patrimonial, 
depreciação e reavaliação de bens móveis e imóveis, com 
base nas Instruções Normativas SPA e legislação 
especifica para os objetos auditados. 

PERIODO DE AUDITORIA: Processo de Auditoria realizado em 09/11/2015 a 
29/01/2016. 

2. Objetivo e questões de auditoria 

Analise e verificação sistemática dos atos e registros, baseado nos princípios da legalidade, 
legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. 

3. Procedimentos de Auditoria 

O universo a ser auditado corresponde a 18334 bens patrimoniais. 

Considerando que a disponibilidade de horas de auditoria não é suficiente para auditar todos os 
bens, adotou-se a amostragem com base: 

3.1 A amostra abrangerá 5% do montante dos bens patrimoniais, o que corresponde a 916 
bens; 

3.2 Com base na relação dos bens por Secretaria/Local selecionou-se por amostragem 
estratificada nos seguintes critérios: 

a) Cinco (5) Secretarias com maior representatividade na administração. 
b) De posse das informações foram escolhidas as amostras, de forma a selecionar o local 

aleatoriamente   

4. Achados de Auditoria 

Considerando o cronograma como o instrumento de planejamento para realização da auditoria; 

Considerando que o cronograma é flexível podendo assim sofrer alterações. 
Ressaltamos que mudança na execução do cronograma, não tendo auditado as seguintes áreas as 
quais estavam previstas:  
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Secretaria Municipal da Educação e Esporte – Local > Biblioteca Municipal e CMEI Vila Verde 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Local > Almoxarifado – Depósito de Obras 

Secretaria Municipal de Saúde – Local > Unidade Sanitária – Saúde Mental; Conselho Municipal 
de Saúde; Unidade Sanitária – Clinica Odontológica; Apoio Administrativo da Saúde; Farmácia 
Básica Municipal. 
No decorrer da auditoria, foram evidenciadas alterações patrimoniais. O físico estava sendo 
atualizado no período de auditoria, sem ciência da equipe fiscalizadora. 

 

ITEM ACHADOS DE 
AUDITORIA PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO 

QA01 Ausência de plaqueta de 
identificação patrimonial. 

Que seja providenciada a imediata correção, pondo sobre cada 
bem irregular a devida etiqueta de identificação. 
 

QA02 Inexistência do registro no 
Sistema de Administração 
Patrimonial. 

Que seja providenciada a imediata inserção dos bens 
patrimoniais no sistema que estão sem o devido registro. 

QA03 Irregularidade no controle do 
bem patrimonial. 

Que seja providenciado o levantamento patrimonial, a fim de 
identificar os bens pertencentes a cada setor, e que a correção 
ocorra em tempo real, evitando falhas no processo. 

QA04 Irregularidade na 
identificação patrimonial. 

Que seja providenciada uma avaliação dos bens etiquetados 
errados, e que o mesmo sejam imediatamente corrigido, para 
que o controle possa ser real. 

QA05 Irregularidade na execução 
de atividade de baixa de bens 
inexistentes/inservíveis. 

Que seja providenciada a baixa patrimonial dos bens já 
solicitados seguindo o que determina Instrução Normativa. 
Levantar informações dos bens patrimoniais a fim de identificar 
novas baixar e proceder com a execução. 

QA06 Irregularidade na 
identificação. 

Proceder com o levantamento de informações e identificar em 
cada bem a origem do mesmo. 

QA07 Ausência do bem 
patrimonial. Bem não 
localizado. 

Que seja realizado de imediato junto a Comissão designada um 
planejamento de organização dos bens patrimoniais desta 
Prefeitura por completo. 
Que seja elaborado um planejamento de divulgação das 
atividades de controle. 
Que seja elaborada uma estratégia para que cada setor atue em 
conjunto, obedecendo a Instrução Normativa. 
 

QA08 Ausência do Termo de 
Responsabilidade, Termo de 
Transferência ou Termo de 
Baixa de Bens. 

Que seja providenciado de imediato o relatório de Termo de 
Guarda e Responsabilidade. 

 

5. Processo 

QA1 – Nas verificações realizadas nos locais: Consultório Odontológico de Ponto Alto; Unidade 
Sanitária de Perobas; Interior e Transporte; Administração e Recursos Humanos; Comissão 
Permanente de Licitação; Gerência de Compras; Gerencia de Recursos Humanos; Protocolo 
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Central; Obras e Serviços Urbanos; EMEF Tijuco Preto; Controladoria Interna e EMUEF Pena 
foram identificadas em alguns bens à falta de etiqueta de identificação do mesmo. A Instrução 
Normativa SAP N° 001/2013, rege em seu Art. 12, VII sem nenhuma exceção, sob pena de 
responsabilidade, o bem adquirido somente sairá da Gerência de Patrimônio, com a afixação da 
plaqueta, com número correspondente ao registro patrimonial e com o Termo de 
Responsabilidade assinado pelo responsável do Setor/Secretaria. 
Recomendações: Que a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos planeje 
junto a Gerência de Patrimônio o cronograma de execução das atividades pendentes a fim de 
providenciar de forma imediata o emplaquetamento dos bens patrimoniais pertencentes a esta 
Prefeitura que estão sem a identificação. Que a Comissão designada haja de forma preventiva 
observando possíveis situações como estas ocorridas solicitando assim a correção. Que esta 
Controladoria acompanhe o procedimento a ser adotado, objetivando validar a conformidade 
com os autos. 
 
QA2 – Nas verificações realizadas nos locais: Consultório Odontológico de Ponto Alto; Unidade 
Sanitária de Perobas; Comissão Permanente de Licitação; Gerencia de Recursos Humanos; 
Controladoria Interna; EMEF Tijuco Preto e EMUEF Pena foram evidenciadas a inexistência do 
registro do bem patrimonial no Sistema de Administração de Bens Patrimoniais. Localizada a 
etiqueta de identificação do bem, porém não consta o registro do mesmo. A Instrução Normativa 
SPA N° 005/2013 rege em seu Art. 19, I, Parágrafo único, Todos os bens patrimoniais 
ingressados deverão ser cadastrados no Sistema de Patrimônio, observando os seguintes 
procedimentos de Tombamento... 
Na Instrução Normativa SAP N° 001/2012 rege o Art. 06, III, Do Registro no Sistema: a) A 
Gerência de Patrimônio de posse da cópia da Nota Fiscal lançará a entrada no Sistema de 
Patrimônio, inserindo um número de tombamento sobre a Nota Fiscal; b) Depois de lançado no 
Sistema de Patrimônio, a cópia da Nota Fiscal será arquivada na pasta do movimento do mês 
que ocorreu o registro. 
Recomendações: Que seja providenciada a imediata inserção dos bens patrimoniais que estão 
sem o registro no Sistema de Administração Patrimonial, inclusive os bens mais antigos, doação 
e cessão. Que esta Controladoria Interna acompanhe o procedimento a ser adotado, objetivando 
validar a conformidade com os autos. 
 
QA03 – Nas verificações realizadas nos locais: Consultório Odontológico de Ponto Alto; Interior 
e Transporte; EMUEF Pena; Interior e Transporte; Unidade Sanitária de Perobas; Administração 
e Recursos Humanos; Comissão Permanente de Licitação; Gerencia de Compras; Gerencia de 
Recursos Humanos; Setor de Protocolo; Obras e Serviços Urbanos; EMEF Tijuco Preto e 
Controladoria Interna foram evidenciadas a irregularidade no controle do bem patrimonial.  
Identificado bem patrimonial em um local não correspondente ao do local registrado para 
controle. Evidenciado ainda o registro do bem sob responsabilidade de outra pessoa ao qual não 
corresponde. A Instrução Normativa SPA N° 005/2013 estabelece em seu Art. 8, VI, manter 
relação atualizada dos servidores, contendo nome e demais dados que forem necessários para 
efetivo controle dos responsáveis pela guarda dos bens e Art. 9, I, promover a localização física 
de todos os bens patrimoniais cadastrados pela Gerência de Patrimônio, de acordo com local, 
número de tombamento, responsável pela guarda, entre outros. 
A Instrução Normativa SAP 001/2012 Art. 5, § 1º Fica sob a responsabilidade da Gerência de 
Recursos Humanos, antes da realização das movimentações abaixo relacionadas, efetuar a 
verificação junto à Gerência de Patrimônio se o servidor não possui nenhum bem sob sua 
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guarda: I – quando se tratar de exoneração, desligamento, afastamento, sessão de servidores ou 
qualquer outro motivo em que o referido servidor não venha mais fazer parte do quadro de 
servidores do Município; II – quando criado ou extinto algum órgão da Administração Pública, 
tais como: Secretaria, Gerência ou Divisão, comunicar à Gerência de Patrimônio para que seja 
procedido o levantamento do inventario do mesmo. 
Recomendações: Que os procedimentos da referida Instrução Normativa sejam aplicados. Que 
seja providenciado o planejamento da Administração junto a Gerencia de Patrimônio para a 
realização do levantamento patrimonial, a fim de identificar os bens pertencentes a cada setor, e 
que a correção ocorra em tempo real, evitando falhas no processo.  
 
QA04 – Nas verificações realizadas nos locais: Consultório Odontológico de Ponto Alto; 
Secretaria Municipal de Administração; Gerencia de Compras; Setor de Protocolo. 
Irregularidade na identificação patrimonial.  Identificado bem patrimonial com a plaqueta 
correspondente a outro bem. A Instrução Normativa SPA 001/2012, rege sobre o controle dos 
bens patrimoniais em seu Art. 6, VII, b) O número de tombamento atribuído a um bem imóvel é 
certo e definitivo, não podendo ser aproveitado em outro bem. 
Recomendações: Que seja providenciada uma avaliação dos bens levantados e assim 
identificados os emplaquetamentos incorretos, e que os mesmos sejam imediatamente corrigidos, 
para que o controle possa ser real. Que a Comissão designada haja de forma preventiva 
observando possíveis situações como estas. Que esta Controladoria Interna acompanhe o 
procedimento a ser adotado, objetivando validar a conformidade com os autos. 
 
QA05 – Nas verificações realizadas nos locais: Interior e Transporte; Gerencia de Compras e 
Gerencia de Recursos Humanos, foi evidenciada a irregularidade na execução de atividade de 
baixa de bens inexistentes/inservíveis. Identificado a existência de solicitação de baixa através de 
CI por motivo de leilão do bem ou o bem ser inservível. A Instrução Normativa SPA N° 
001/2012 estabelece no Art. 6, VI Da Baixa dos Bens Móveis, as orientações para a realização da 
atividade de baixa dos bens móveis. 
Recomendações: Que seja providenciada a baixa patrimonial dos bens já solicitados 
anteriormente pelos setores seguindo o que determina Instrução Normativa. Que no 
levantamento de informação a ser realizado seja observada as situações de descarte do bem 
patrimonial que se fizer necessário, e proceda com a devida baixa patrimonial a fim de manter a 
realidade do controle sobre os bens. Que a Comissão atue em conjunto para realizar a avaliação 
dos bens a serem descartados conforme determina a Instrução Normativa. 
 
QA06 – Nas verificações realizadas nos locais: Interior e Transporte; Unidade Sanitária de 
Perobas; Administração e Recursos Humanos; Setor de Protocolo; EMEF Tijuco Preto e 
EMUEF Pena. Foram constatadas irregularidade na identificação do bem patrimonial. 
Evidenciada a existência de bens por doação ou cedidos pelo Estado ou outro local, cessão, 
porém no registro do bem não há esta identificação. Evidenciado também a falta de identificação 
(plaqueta) nestes bens como pertencentes à Prefeitura Municipal de Domingos Martins. A 
Instrução Normativa SPA N° 005/2013 orienta quanto aos procedimentos do ingresso dos bens 
patrimoniais em seu Art. 13 quando por cessão, Art. 14 quando por doação e Art. 15 quando por 
incorporação. 
Recomendações: Que seja providenciado no levantamento de informações a ser realizado a 
atenção devida a estes a fim de obter os dados de origem de cada um, para posterior correção e 
adequação das informações. Que a Administração acompanhe o serviço a ser realizado a fim de 
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garantir a eficiência e eficácia das informações. Que esta Controladoria Interna acompanhe o 
procedimento a ser adotado, objetivando validar a conformidade com os autos. 
 
QA07 – Nas verificações realizadas nos locais: Interior e Transporte; Unidade Sanitária de 
Perobas; Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; Comissão Permanente de 
Licitação; Gerencia de Compras; Gerencia de Recursos Humanos; Setor de Protocolo; 
Controladoria; EMEF Tijuco Preto e EMUEF Pena foram evidenciadas a ausência de bens 
patrimoniais. Os bens em questão constam em registro como pertencente ao local, porém na 
verificação física o bem não foi encontrado. A Instrução Normativa SAP N° 005/2013, Seção II, 
rege sobre o controle dos bens patrimoniais. 
Recomendações: Que seja realizado de imediato junto a Comissão designada um planejamento 
de organização dos bens patrimoniais desta Prefeitura por completo. Que seja elaborado um 
planejamento de divulgação das atividades de controle. Que seja elaborada uma estratégia para 
que cada setor atue em conjunto, obedecendo a Instrução Normativa. Que esta Controladoria 
Interna acompanhe o procedimento a ser adotado, objetivando validar a conformidade com os 
autos. 
 
QA08 – Nas verificações realizadas nos locais: Consultório Odontológico de Ponto Alto; 
Unidade Sanitária de Perobas; Interior e Transporte; Administração e Recursos Humanos; 
Comissão Permanente de Licitação; Gerência de Compras; Gerencia de Recursos Humanos; 
Protocolo Central; Obras e Serviços Urbanos; EMEF Tijuco Preto; Controladoria Interna e 
EMUEF Pena foram evidenciadas a ausência do Termo de Responsabilidade, Termo de 
Transferência ou Termo de Baixa de Bens. A Instrução Normativa SPA N° 005/2013 diz em seu 
Art. 19, II, Parágrafo único Os Termos de Responsabilidade serão emitidos sempre que ocorrer: 
tombamento de bens; mudança de responsável pela guarda de bens; mudança de localização de 
bens ou renovação anual, e III do Termo de Movimentação de Bens Patrimoniais. 
Recomendações: Que seja providenciado de imediato o relatório de Termo de Guarda e 
Responsabilidade. Que seja providenciado o Termo de Transferência patrimonial dos bens que 
estão pendentes a realização da atividade. Que seja providenciado o Termo de Baixa de Bens ao 
bem que se fizer necessário. 
 

6. Conclusão 

Das análises realizadas não se verificou a existência de danos ao erário, contudo restou 
comprovada a fragilidade das rotinas internas dos setores. 
Com relação ao Setor de Patrimônio, o mesmo mostrou-se extremamente frágil nas suas rotinas, 
os controles mantidos pelo setor não espelham a realidade.  

As divergências encontradas, a existência de bens sem número de patrimônio, a inexistência de 
cadastros no sistema de controle, e a ausência dos termos de responsabilidade dão a dimensão da 
fragilidade do setor. 

A seguir serão pontuadas as evidencias encontradas: 

 No cadastro há informação de um responsável pelo bem que não integra o grupo de 
servidores do órgão, ou que tenha simplesmente trocado de setor;  
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 Bens patrimoniais cujo patrimônio identifica-se em um local, porém o físico se encontra 
em outro local; 

 Bem patrimonial devidamente identificado com plaqueta, porém sem o registro deste no 
Sistema de Administração Patrimonial; 

 Bem patrimonial com registro, porém as informações trocadas, por exemplo, o bem é 
uma cadeira e o registro é um telefone. Assim sendo, as análises demonstram a real 
necessidade da edição do normativo competente, visto que o mesmo encontra-se 
desatualizado, e sua efetiva divulgação para todos os servidores, principalmente para os 
chefes e responsáveis. 

Além do mais, sugerimos a otimização das rotinas internas do Setor de Patrimônio, e que se faça 
uso da Comissão de Controle e Acompanhamento de Avaliação Patrimonial criada pelo Decreto 
Normativo N° 2.415/2013. 
Por fim, solicitamos que essa Secretaria responsável se atente a cumprir as recomendações 
realizadas por esta Controladoria Interna, aos quais recomenda que as rotinas internas do Setor 
de Patrimônio sejam otimizadas de tal sorte que mantenham coerência com os controles 
mantidos, uma vez que, conforme análise dessa Auditoria, os controles são mais fiéis à realidade 
do que aqueles mantidos pelo Setor de Patrimônio. Que seja providenciada a imediata emissão 
dos Termos de Responsabilidade. Que seja realizada uma conferência dos controles mantidos 
pelo Setor de Patrimônio comparado a realidade de cada local de tal sorte que as divergências 
sejam sanadas e que o controle patrimonial espelhe a realidade sem as divergências apontadas 
por esta Auditoria. Que todos os bens sejam devidamente etiquetados e lançados no Sistema de 
Administração Patrimonial, para que não haja mais bens em uso sem a devida identificação. Que 
seja providenciado estudo e conseqüentemente descarte dos materiais obsoletos encontrados nos 
locais. Que seja implementada rotina de controle interno pelo Setor de Patrimônio no sentido de 
conferência dos bens patrimoniais, conforme descrito na conclusão desse relatório. 

Vale salientar que a Auditoria Interna trabalha por amostragem e a correção deve abranger a 
totalidade dos controles. 
 
 
  
 
 

Domingos Martins/ES, 25 de maio de 2016. 
 

 
 
 
 

Izabel Maria Majevski 
Controlador Interno 


