
 

 

 

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO

 Entidade envolvida:  
Secretaria Municipal da Fazenda.

 

Finalidade: 

Manifestação quanto a inexistência de transferência dos valores constantes na conta de 

“Bens Imóveis em Andamento” para contas de “Bens Imóveis Concluídos”.

 

Origem: 

Portal da Transparência e Balanço Patrimonial demonstrando valor vultoso na conta 

“Bens Imóveis em Andamento” e ausência de contabilização em Bens Imóveis 

concluídos. 

 

 

 

Tendo em vista as competências do Controle Interno, previstas no Manual de 

Auditoria Interna, aprovado pelo Decreto Normativo nº 2759/2015, Capítulo III, 

Seção I, tópico 12.12, cabe a equipe de auditoria: 

documentos ou situações exam

permitam o convencimento razoável da realidade ou a veracidade dos fatos.”

Apropriando-se destas funções emitimos a recomendação a seguir:

 

- Considerando as atribuições do Controle Interno, previstas no artigo 

da Constituição Federal de 1988;

 

- Considerando as responsabilidades previstas na Lei Municipal nº 2.391, de 12 de 

março de 2012. 

 

Com base na análise do Portal da Transparência de Domingos no que concerne 

aos Bens Imóveis, e em comparação com

Domingos Martins, observou

no Balanço Patrimonial, estão sendo contabilizados permanentemente na conta contábil 

“Bens Imóveis em Andamento”. 

 

A partir destes dados a Controladoria verificou através dos relatórios contábeis 

que não havia nos demonstrativos, contas de ativo referentes a bens imóveis concluídos, 

originados de construções, como edifícios, pontes, imóveis de uso educacional, apesar 
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destas contas específicas estarem previstas no Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público – PCASP. 

 

Ressaltamos ainda que o município possui em seu patrimônio imóveis concluídos, 

ou seja, que não estão em construção ou em andamento, descartando a possibilidade 

dos mesmos não serem registrados em suas contas, presumindo-se que as obras não 

estão sendo concluídas no Sistema Contábil e Patrimonial da Prefeitura, mas sim, 

continuam registradas na conta “Bens Imóveis em Andamento”, afetando o aspecto 

qualitativo dos ativos do município, e, consequentemente do Balanço Patrimonial.  

 

Observou-se ademais que os valores das outras contas que integram o total dos 

Bens Imóveis encontram-se com os mesmos saldos desde o Balanço Patrimonial de 

2016, o que revela que os valores da conta “Bens Imóveis em Andamento” não estão 

sendo transferidos para outras contas permanentes do ativo imobilizado, além de estar 

somente recebendo lançamentos devedores, não existindo nos últimos 03 anos 

lançamentos credores que representassem a conclusão do bem.  

 

Contabilmente, as contas que representam construções ou obras em andamento 

visam separar no grupo do Ativo Imobilizado os bens que já estão em uso daqueles ainda 

em construção. Com o término da obra, seja de um bem imóvel ou móvel, os valores acumulados no 

período da construção e registrados nas contas, anteriormente citadas, deverão ser transferidos para a 

conta definitiva do grupo Ativo Imobilizado que o representa, e uma vez iniciada a utilização do bem, 

começarão a ser reconhecidos no resultado, os encargos de depreciação com base na vida útil estimada 

do mesmo.  

 

Sendo assim a Controladoria recomenda que o Setor de Contabilidade junto ao 

Setor de Patrimônio faça um levantamento das obras que foram concluídas, identificando 

se foram concluídas nos sistemas e como esse procedimento foi realizado. E caso esta 

conduta realmente não esteja sendo adotada pelos setores responsáveis, solicitamos que 

sejam tomadas as providências cabíveis para que as Demonstrações Contábeis passem 

a refletir fidedignamente as contas do Ativo Imobilizado. 
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