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RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 01 /2012 

 

ÁREA: GESTÃO PATRIMONIAL 

SUBÁREA: Termos De Responsabilidade; Inventário Anual De Bens Móveis. 
 
À: Reitoria 
 
C/C: Diretoria Campus Aracaju, Diretoria Campus Lagarto, Diretoria Campus São 

Cristóvão e Controladoria Geral da União – Regional/SE. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO: 

 

Inicialmente, impende esclarecer que os trabalhos de auditoria na área de gestão patrimonial visaram a 

atender duas ações: complementação à auditoria compartilhada – CGU/AUDINT – e cumprimento ao item 

5.2 do PAINT/2012.  

 

Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de testes, análises e consolidação de informações 

recolhidas, em estrita observância às normas de auditoria interna, em especial às aplicáveis ao serviço 

público federal. 

 

Nenhuma restrição foi imposta à realização deste trabalho. 

 

Cumpre ressaltar que a Auditoria Interna, sustentada em procedimentos técnicos, avalia se os atos 

praticados estão consoantes às normas e regulamentos, relatando a situação encontrada com respaldo em 

evidências consistentes. Seu objetivo é adicionar valor e melhorar as operações da entidade. Busca agir, 

prioritariamente, de forma antecipada, com o fito de corrigir desperdícios e inibir a improbidade, a 

negligência e a omissão.  
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1.1 – ESCOPOS DO TRABALHO 

 
Com o fim de evitar a duplicidade de esforços, haja vista que a CGU – Controladoria Geral da União –  
executou auditoria na Reitoria, algumas ações desenvolvidas nos campi não foram executadas para a 
unidade Reitoria.Dessa forma, coube à AUDINT executar as seguintes atividades: 

a) Na Reitoria: Inspeções físicas, análise do inventário anual e acompanhamento dos Termos de 
Responsabilidade (Carga Geral). 

b) Nos campi Aracaju, Lagarto e São Cristóvão: Correlação entre as informações no SIAFI e no sistema 
patrimonial, Inspeções físicas, análise do inventário anual e acompanhamento dos Termos de 
Responsabilidade (Carga Geral). 

Foram examinados os registros referentes ao exercício 2011. Os Termos de Responsabilidade e os bens 
patrimoniais, que foram examinados in loco, foram selecionados por amostragem não-probabilística. Os 
registros de incorporação de bens no sistema de patrimônio da instituição foram confrontados, na 
totalidade, com os dados consignados no SIAFI. 
 

1.2 PROGRAMA 

 

Programa: Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 

 

Ação: Funcionamento da Educação Profissional  
 

Objeto Examinado: Verificar a eficácia e eficiência do controle, utilização e conservação dos bens 
móveis. 
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2- RESULTADOS DOS EXAMES REFERENTES À REITORIA E CAMPUS ARACAJU. 
 

2.1 – CONSTATAÇÃO: 001 

Aquisição de bens móveis sem adequado planejamento. Fato que tem ocasionado a perda da garantia e de 
parte da vida útil dos bens, sem que os mesmos sejam postos em efetiva utilização pela entidade. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Relatório fotográfico, inventário analítico geral e telas do sistema de patrimônio. 

b) FATO: 

Durante os procedimentos de verificações in loco, a equipe de auditoria detectou a existência de diversos 
móveis e equipamentos que perderam ou estão perdendo a garantia e tendo sua vida útil exaurida sem 
que sejam aproveitados, de fato, pela instituição.  

Cumpre salientar que os bens permanentes não devem ser adquiridos para estoque. A aquisição desses 
bens deve ser planejada, para que entrem em operação logo que sejam cumpridas as etapas de 
recebimento e aceitação. Pois, a finalidade da aquisição deve ser o exercício de atividades que direta ou 
indiretamente visem ao interesse público, não é justificável a aquisição de bens para, simplesmente, 
aumentar o acervo patrimonial da instituição. 

Ainda no que concerne ao planejamento das compras, cumpre destacar o § 7o, do Art. 15, da Lei 
8.666/1993, que assim estabelece: 

§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda: 
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;  
II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do 
consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, 
mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;  
III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração 
do material. 

 

Ademais, entendendo que os recursos públicos são escassos, diante da grande demanda por bens e 
serviços pela população, a racionalização do seu uso é imprescindível, para que seja alcançada a eficiência 
administrativa. Situações como as levantadas nessa auditoria patrimonial – vide, como exemplo, o relatório 
fotográfico abaixo – violam os princípios administrativos da economicidade e da eficiência, dentre outros. 

c) CAUSAS: 

Planejamento inadequado das aquisições de Bens Permanentes. 

Ausência de rotinas de acompanhamento, pelo setor de patrimônio, dos bens em utilização pelos 
consignatários.  

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Embora instada a apresentar esclarecimentos, mediante a SA 23, de 08 de maio de 2012, a unidade não 
apresentou manifestação. 
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RECOMENDAÇÃO: 001 

Que toda aquisição de bens e serviços seja prescindida de adequado planejamento, a fim de evitar 
desperdícios de recursos públicos. 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Que sejam adotadas medidas tempestivas para o aproveitamento dos bens adquiridos, mas que não estão 
sendo aproveitados pela entidade. Deve-se verificar, primeiramente, a necessidade desses bens dentro da 
própria instituição (Reitoria e campi). Caso não seja possível aproveitá-los internamente, recomenda-se a 
alienação dos mesmos – mediante venda, permuta ou doação –, conforme Decreto No 99.658, de 30 de 
outubro de 1990.   

RECOMENDAÇÃO: 003 

Que a COPAT – Coordenação de Patrimônio – adote rotinas para o levantamento periódico dos bens que 
estão à disposição dos consignatários, buscando medidas saneadoras para as impropriedades, se 
detectadas. 
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Foto 1: Impressora Braille, R$ 19.934,00. 
14/07/2011. Ainda não instalada.   

Foto 2:Sistema Anti-furto, R$ 60.500,00. 
30/08/2010. Instalado, mas nunca operou.   

 

Foto 3: 10 Aparelhos MP4 4GB, R$ 1.102,50. 
25/01/2011. Em armário, nunca utilizados. 

Foto 4:Est. Trabalho Divisória, R$ 185,00. 
19/03/2010. Ainda em depósito. 

  

Foto 5: 4 Armários Baixos. R$ 3.548,00. 
19/03/2010. Ainda em depósito. 

Foto 6: Mesa Reunião Oval. R$ 3.150,00. 
19/03/2010. Ainda em depósito. 
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2.2 – CONSTATAÇÃO: 002 

Intempestividade nos lançamentos contábeis concernentes ao processo de reincorporação de bens, em 
evidente violação às Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Processo no 23060.000552/2010-99 e NL000297. 

b) FATO: 

Ao identificar diversos lançamentos no SIAFI sem correspondência no patrimônio, para o exercício 2011, 
chegou-se ao processo de número 23060.000552/2010-99, que trata da reincorporação de bens baixados 
como inservíveis, mas que continuaram em uso nos setores.  

Depreende-se desse processo que as reincorporações ocorreram em março de 2010, contudo os 
respectivos lançamentos no SIAFI foram efetivados, apenas, em setembro de 2011. Por isso, ao se 
confrontar os dados de 2011, encontravam-se inconsistências. 

Em que pese a justificativa para as divergências, há que se destacar a Intempestividade nos lançamentos 
contábeis, em flagrante inobservância a princípios de contabilidade, notadamente os da oportunidade e 
competência. Fato rotineiro na instituição, como pode ser observado no lançamento na conta contábil 
142122400, através da NL000297, de 01/12/2011, para regularizar transferência de extintores 
incorporados no campus Lagarto em 10/06/2010. 

Ademais, cumpre enfatizar que, por ausência de conciliação contábil, tais divergências não têm sido 
detectadas a tempo, assim, agravam as inconsistências entre os saldos das contas contábeis no SIAFI e nos 
registros patrimoniais. Com efeito, na transferência do bem de número patrimonial 2209, de Aracaju para 
São Cristóvão, a COPAT baixou o bem da conta 08 e o setor contábil da 42. O erro ficou despercebido, até 
ser levantado pela AUDINT, quando poderia ter sido detectado e corrigido, se houvesse conciliação. 

c) CAUSAS: 

A entidade não adota rotinas de conciliação contábil mensal entre os setores de contabilidade e 
patrimônio. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Embora instada a apresentar esclarecimentos, mediante a SA 23, de 08 de maio de 2012, a unidade não 
apresentou manifestação. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que sejam adotados, no mínimo mensalmente, procedimentos de conciliação contábil entre os setores de 
contabilidade e patrimônio, com correção oportuna das inconsistências levantadas. 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Adote as providências necessárias para a substituição dos softwares de gestão patrimonial da Reitoria e 
campi, de forma que possam oferecer informações mais confiáveis e, preferencialmente, padronizadas 
para todo o Instituto. 
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RECOMENDAÇÃO: 003 

Envidar esforços para que sejam capacitados todos os envolvidos com a gestão patrimonial da reitoria e 
dos campi. 

 

2.3 – CONSTATAÇÃO: 003 

Lançamentos contábeis no SIAFI, referentes às transferências de bens do campus Aracaju a Lagarto, sem 
adequado suporte documental. Fato que afronta a Lei 4.320/64 em seus artigos de 94 a 96, bem como os 
artigos 130 e 131 do Decreto 93.872/86. 

a) EVIDÊNCIAS: 

NL000130, NL000145, NL000105, Termos de Transferência 03/2011 e 05/2011. 

b) FATO: 

Em regra, de acordo com levantamento da AUDINT, as transferências entre as unidades são feitas mediante 
processos numerados, nos quais constam, no mínimo: solicitação da unidade interessada, demonstrativo 
da baixa patrimonial do bem na unidade de origem e Termo de Transferência (assinado pelos responsáveis 
das duas unidades envolvidas, contendo ainda: números patrimoniais dos bens transferidos, especificação 
dos bens, valor unitário e total). 

Todavia, foram identificados lançamentos contábeis de transferência de bens, conforme tabelas abaixo, 
suportados apenas em Termos de Transferência (sem descrição dos números patrimoniais e especificação 
dos bens, apenas com os valores totais, por conta contábil) e sem os correspondentes lançamentos de 
baixa e incorporação nos sistemas patrimoniais dos campi.  

Conta Valor Conta Valor Conta Valor 
04 289.594,74 34 226.137,58 06 40.823,30 
12 40.367,69 35 858.434,54 08 32.496,23 
18 64.038,86 38 77.477,14 28 8.123,69 
24 2.800,81 39 25.014,50 36 69.483,47 
30 48.582,01 42 266.063,67 87 89.478,38 
33 58.153,64 51 2.392,27 99 1,00 

Tabela 1: transferência Aracaju a Lagarto, pelo Termo 05/2011 

Item Conta Descrição Valor 
1 142123200 Máquinas e equipamentos gráficos 8.157,81 
2 142124800 Veículos diversos 69.000,00 
3 142125200 Veículos de tração mecânica 144.848,00 

 Tabela 2: transferência Aracaju a Lagarto, pelo Termo 03/2011 

Destaque-se que o histórico dos lançamentos (campo “observação” do SIAFI) traz que as transferências 
estão “conforme relatório RMB dos campi”, entretanto, além dos Termos de Transferência supracitados, 
nenhum documento foi apresentado como suporte a tais lançamentos. 

É oportuno, ainda, por se tratar de baixa de bens patrimoniais da unidade Aracaju, mencionar a IN 205/88, 
que, ao tratar da descarga de bens, estabelece: 
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6.5. A descarga, que se efetivara com a transferência de 
responsabilidade pela guarda do material: 
[...] 
b) será como regra geral, baseada em processo regular, onde constem todos 
os detalhes do material (descrição, estado de conservação, preço, data de 
inclusão em carga, destino da matéria-prima eventualmente aproveitável e 
demais informações); (sem grifos no original) 
[...] 

 

Destarte, entende-se que os lançamentos foram efetivados sem documentos hábeis a sustentá-los, Uma 
vez que contrariam ao estabelecido na IN supracitada. Além disso, infringem os princípios de contabilidade 
da oportunidade e da competência, haja vista que, embora efetivados em 2011, referem-se às 
movimentações de exercícios anteriores. 

c) CAUSAS: 

Deficiência nos controles internos concernentes aos registros patrimoniais do Instituto. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Embora instada a apresentar esclarecimentos, mediante a SA 23, de 08 de maio de 2012, a unidade não 
apresentou manifestação. 

RECOMENDAÇÃO: 001                                                

Que institucionalize normas internas, rotinas e procedimentos, com vistas a uma eficiente gestão do 
patrimônio do instituto.  

 

2.4 – CONSTATAÇÃO: 004 

Lançamentos no SIAFI sem correspondência no sistema patrimonial e movimentações no sistema de 
patrimônio sem o respectivo registro no SIAFI. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Relatório sintético, relatório analítico geral, NL000017, NL000108, NL000096, consulta Conrazao (SIAFI). 

b) FATO: 

A lista abaixo é exemplificativa dos lançamentos sem correspondência, veja-se:  

a. Incorporação de bens no patrimônio do campus Aracaju, no valor total de R$ 17.171,00, sem o 
correspondente lançamento SIAFI. (conta: 142121800); 
 

b. Incorporações de bens no sistema patrimonial do campus Aracaju (duas caixas acústicas no valor de 
R$ 650,00 cada, patrimônios 17491 e 17492, FILMADORA HDR CX130 SONY patrimônio 0018229, 
no valor de R$ 1.970,00 e CAMERA DIGITAL DSW530S PRATA SONY BR patrimônio 0018230, no 
valor de R$ 539,00, sem o correspondente lançamento Contábil; 
 

c. Não foi localizado no SIAFI o lançamento referente à incorporação do bem de número patrimonial 
18231 (notebook Vaio Sony, no valor de R$ 1.400,00), na conta 142123500. 
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d. Não foi localizado no SIAFI o registro, encontrado no patrimônio, para o mês de abril de 2011, 
referente a uma baixa no valor de R$ 0,05. (conta: 142123800); 
 

e. Lançamento, através da NL000017, na conta 142123300 (SIAFI), no valor de R$ 2.402,50 sem 
registro de incorporação no patrimônio; 
 

f. Não consta registro no patrimônio para o lançamento, através da NL000108, na conta 142125100, 
no valor de R$ 4.360,50; 
 

g. Não consta lançamento no patrimônio para o lançamento de baixa, através da NL000096, na conta 
142125200, no valor de R$ 10,00.  

 

c) CAUSAS: 

Deficiência nos controles internos concernentes aos registros patrimoniais do Instituto. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Em resposta à Solicitação de Auditoria 02/2012, a GADM apresentou, através do Memorando/GADM/NO 
27/2012, alguns esclarecimentos para outras inconsistências levantadas, mas nada foi justificado acerca das 
impropriedades acima listadas. 

RECOMENDAÇÃO: 001                                                

Que institucionalize normas internas, rotinas e procedimentos, com vistas a uma eficiente gestão do 
patrimônio do instituto.  

RECOMENDAÇÃO: 002                                                

Que sejam revistos os lançamentos citados e, quando necessário, procedam-se os ajustes necessários para 
que os registros no sistema de patrimônio da entidade estejam alinhados aos dados do SIAFI.  

 

2.5 – CONSTATAÇÃO: 005 

Registros contábeis intempestivos na incorporação dos bens recebidos da Caixa Econômica Federal 
(processos: 23060.000020/2009-18 e 23060.000027.2009-30). 

a) EVIDÊNCIAS: 

Processos: 23060.000020/2009-18 e 23060.000027.2009-30, NL000094 e NL000095. 

b) FATO: 

Depreende-se dos processos supracitados que os bens recebidos da CEF foram incorporados ao patrimônio 
do Instituto em 27 de agosto de 2010, contudo, os registros contábeis no Sistema SIAFI só vieram a ocorrer 
em 11 de outubro de 2011, ou seja, mais de um ano após o tombamento dos bens. Esses registros foram 
efetuados mediante duas notas de lançamento: NL000094 (R$ 7.996,00 na conta 35 e R$ e R$ 11.085,76 na 
conta 33) e NL000095 (R$ 91.786,94 na conta 42). 
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Telas do SIAFI: NL000094 e NL000095 

É necessário destacar que, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, mais 
precisamente ao princípio contábil da oportunidade inserto nesse manual, “A integridade e a fidedignidade 
dizem respeito à necessidade de as variações serem reconhecidas na sua totalidade, independentemente 
do cumprimento das formalidades legais para sua ocorrência, visando ao completo atendimento da 
essência sobre a forma”, acrescenta ainda, no mesmo tópico, que “a contabilidade não pode se restringir 
ao registro dos fatos decorrentes da execução orçamentária, devendo registrar tempestivamente todos os 
fatos que promovam alteração no patrimônio”. 

A inobservância, pela entidade, a princípios contábeis já foi discutida em constatação precedente, todavia 
considerou-se prudente reforçar nesse tópico, em virtude do valor envolvido na operação e precipuamente 
pela natureza da transação em tela. 

 c) CAUSAS: 

Deficiência nos controles internos concernentes aos registros patrimoniais do Instituto. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Embora instada a apresentar esclarecimentos, mediante a SA 23, de 08 de maio de 2012, a unidade não 
apresentou manifestação. 

RECOMENDAÇÃO: 001                                                

Envidar esforços para que, em observância às Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os 
registros contábeis referentes às variações patrimoniais, bem como os demais, possam ser efetuados em 
momento tempestivo.  

 

2.6 – CONSTATAÇÃO: 006 

Baixa de bens patrimoniais, com consequentes lançamentos contábeis, a título de ajustes referentes ao 
leilão 2008, em desconformidade com os documentos constantes nos processos (processos de números: 
23060.001443/2008-74 e 23060.000922/2008-73). 
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a) EVIDÊNCIAS: 

Processos de números: 23060.001443/2008-74 e 23060.000922/2008-73 e NL000045. 

b) FATO: 

A instituição realizou, em 26 de novembro de 2008, leilão para alienação de seus bens móveis inservíveis. O 
processo para essa operação é o de número 23060.000922/2008-73, nesse processo consta listagem dos 
bens leiloados e posteriormente baixados do patrimônio da instituição e do Sistema SIAFI. Consta, também, 
listagem dos bens leiloados, com autorização do Conselho Diretor, mas que não foram baixados do 
patrimônio (nem do SIAFI), por não terem seus números patrimoniais identificados. 

Em 06 de junho de 2011 – quase três anos após o leilão –, por meio do processo 23060.001443/2008-74, 
foi realizado lançamento contábil (NL000045) para, de acordo com o histórico do lançamento, “ajuste com 
registro da baixa de bens móveis inservíveis alienados, conforme comissão de levantamento de bens 
patrimoniais, portaria 440 de 15/07/2008 e memorando 32/2008-presidente da comissão, juntados ao 
proc. 2360.000922/2008”. Esse lançamento promoveu a baixa em diversas contas patrimoniais da 
entidade, conforme pode ser observado na imagem abaixo, extraída do SIAFI. 

 

Tela do SIAFI: NL000045 

Por já ter sido objeto de análise em itens antecedentes, não será discutida aqui a intempestividade do 
lançamento.  

Porém, cabe salientar que o processo 23060.001443/2008-74 foi aberto em 19 de setembro de 2008, tendo 
como interessada a comissão de levantamento de bens patrimoniais inservíveis para leilão e baixa, que 
solicitava “aprovação para leilão e baixa dos bens inservíveis sem patrimônio e adquiridos através de 
convênios”. Nesse processo constam as listas de bens sem patrimônio e de bens dos convênios, que foram 
a leilão. O Conselho Diretor, em 26 de setembro de 2008, aceita por unanimidade a proposta. Após isso, o 
processo tramita e, em 11/02/2009, é enviado à COPAT para arquivamento, onde permanece sem 
movimentação até maio de 2011, quando é juntada nova lista com bens baixados do patrimônio. Em 
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seguida, o processo tramita até chegar ao setor contábil para que fossem efetuados os lançamentos 
correspondentes às novas baixas. 

Cumpre destacar, no entanto, que essa nova lista dos bens baixados do patrimônio, que serviu de base 
para os lançamentos contábeis, não guarda perfeita coerência com a lista dos bens leiloados sem 
identificação do número patrimonial. Vale dizer que, quando foi efetuado o cotejamento entre essas listas, 
verificou-se que alguns bens baixados do sistema em 2011 não possuíam descrição compatível com os 
leiloados em 2008. Pode-se citar como exemplos: 9808(Estabilizador SMS 1kva), 1655 (Estante de aço 5 
prateleiras), 1934 (Estante de madeira com 3 prateleiras e 2 armários), 6528 (Estante de aço 5 prateleiras), 
4912 (Estante de aço 6 prateleiras e uma base).  

Destarte, considera-se que os lançamentos patrimoniais e contábeis realizados em 2011, para ajustar as 
baixas dos bens leiloados em 2008 – não baixados à época por desconhecimento dos números de 
patrimônio –, foram realizados sem suporte documental adequado, em flagrante desatendimento aos 
artigos 130 e 131 do Decreto 93.872/86. 

c) CAUSAS: 

Deficiência nos controles internos concernentes aos registros patrimoniais do Instituto.  

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Embora instada a apresentar esclarecimentos, mediante a SA 23, de 08 de maio de 2012, a unidade não 
apresentou manifestação. 

RECOMENDAÇÃO: 001                                                

Rever os processos de baixa de bens por leilão e promover os ajustes necessários, com base em 
documentos hábeis a sustentá-los. 

 

2.7 – CONSTATAÇÃO: 007     

Conta contábil 1.4.2.1.2.90.00 com movimentação no patrimônio da instituição, sem que a movimentação 
seja evidenciada no SIAFI.  

a) EVIDÊNCIAS: 

Relatórios sintéticos e analíticos, consulta Conrazao (SIAFI). 

b) FATO: 

De acordo com os relatórios disponibilizados pelo setor de patrimônio, essa conta iniciou o exercício 2011 
com saldo de R$ 294.688,53 e encerrou com saldo de R$ 275.888,53. No entanto, não foi identificado 
nenhum registro para a referida conta contábil no sistema SIAFI. 

c) CAUSAS: 

A entidade não adota rotinas de conciliação contábil mensal entre os setores de contabilidade e 
patrimônio. 
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d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Através da SA 02/2012, a Auditoria Interna solicitou esclarecimentos acerca dessa impropriedade, no 
entanto, até o fechamento desse relatório, nenhuma explicação foi apresentada pelos setores envolvidos. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que a entidade adote os procedimentos necessários, junto aos setores contábeis e patrimoniais, para que o 
sistema SIAFI evidencie, com precisão, a realidade da situação patrimonial.  

 

2.8 – CONSTATAÇÃO: 008  

Deficiência no controle e atualização dos Termos de Responsabilidade (Carga Geral), situação de flagrante 
inobservância à Lei 4.320/164 e à IN SEDAP 205/88. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Termos de Responsabilidade (Carga Geral) dos setores: DELC, GABINETE, CCOM, AUDINT, CAE, COPSS e 
COLIC.  

b) FATO: 

A equipe de auditoria, para testar a consistência dos Termos, selecionou uma amostra com a carga de sete 
setores (DELC, GABINETE, CCOM, AUDINT, CAE, COPSS e COLIC – nos setores que possuem cargas da 
Reitoria e do campus Aracaju, foram analisadas as duas). Do total analisado, apenas em um setor (COPSS) 
os bens localizados estavam condizentes com as respectivas cargas, ou seja, em 83,3% da amostra foram 
detectados problemas. 

As principais falhas detectadas foram: bens localizados que não estão insertos na carga, bens não 
localizados no setor, incoerência na classificação do estado do bem e cargas não assinadas pelos 
respectivos consignatários. 

Saliente-se que as impropriedades constatadas demonstram a infringência à IN SEDAP 205/88, nos seus 
itens de 7.13.3 a 7.13.7 transcritos abaixo: 

7.13.3. Em caso de redistribuição de equipamento ou material permanente, o 
termo de responsabilidade deverá ser atualizado fazendo-se dele constar a nova 
localização, e seu estado de conservação e a assinatura do novo consignatário. 
7.13.4. Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser movimentado, 
ainda que, sob a responsabilidade do mesmo consignatário, sem prévia ciência do 
Departamento de Administração ou da unidade equivalente. 
7.13.5. Todo equipamento ou material permanente somente poderá ser 
movimentado de uma unidade organizacional para outra, através do 
Departamento de Administração ou da unidade equivalente. 
7.13.6. Compete ao Departamento de Administração ou unidade equivalente 
promover previamente o levantamento dos equipamentos e materiais 
permanentemente em uso junto aos seus consignatários, com a finalidade de 
constatar os aspectos quantitativos e qualitativos desses. 
7.13.7. O consignatário, independentemente de levantamento, deverá comunicar 
ao Departamento de Administração ou unidade equivalente qualquer 
irregularidade de funcionamento ou danificação nos materiais sob sua 
responsabilidade. 
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Impende, ainda, anotar que a Lei 4.320/1964, em seu artigo 94, determina que:  

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com 
indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um 
deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 

 

É mister destacar, nesse momento, que as impropriedades levantadas seriam, indubitavelmente, reduzidas 
se as coordenadorias de patrimônio (campus e Reitoria) adotassem rotinas de acompanhamento dos bens 
da instituição, independentemente dos levantamentos conduzidos pelas comissões inventariantes. 
Ademais, há que ser reconhecida a necessidade dos consignatários comunicarem, oportunamente, toda 
ocorrência com os bens sob sua guarda. 

Por fim, resta evidenciado que os controles existentes na instituição não são suficientes, para garantir a 
fidedignidade das informações relacionadas à localização, quantidade, movimentação, identificação e ao 
estado de conservação dos bens.  

c) CAUSAS: 

Ausência de rotinas que visem ao adequado acompanhamento dos bens patrimoniais da instituição. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Embora instada a apresentar esclarecimentos, mediante a SA 23, de 08 de maio de 2012, a unidade não 
apresentou manifestação. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que seja analisada a oportunidade e conveniência de organizar os setores de patrimônio (campi e reitoria), 
com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, com vistas ao melhor acompanhamento dos 
bens da entidade.  

 RECOMENDAÇÃO: 002 

Que os setores de patrimônio adotem procedimentos rotineiros para verificação in loco dos Termos de 
Responsabilidade (carga geral). Devendo, inclusive, observar a necessidade de atualização dos termos – 
com a assinatura do titular – sempre que ocorra entrada ou saída dos bens em carga, ou substituição da 
titularidade da carga.   

 

2.9 – CONSTATAÇÃO: 009 

Bens patrimoniais em uso nos setores, sem que estejam registrados nos sistemas patrimoniais. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Relatório fotográfico, Termos de Responsabilidade, fichas de inspeção física. 

b) FATO: 

Durante as verificações dos termos de responsabilidade, a equipe de auditoria identificou diversos bens 
que, embora estejam com as devidas plaquetas de patrimônio, não estão inseridos nos sistemas de 
patrimônio (nem Reitoria, nem campus Aracaju). A tabela abaixo relaciona esses bens. 
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Patrimônio Descrição 
Setor 

Encontrado Valor (R$) Situação nos registros 

12084 Estabilizador CAE 79,00 Baixado como leiloado 

7702 Mesa para computador AUDINT 75,00 Baixado como leiloado 

11185 Cadeira DELC 175,00 Baixado como leiloado 

11195 Cadeira DELC 175,00 Baixado como leiloado 

12078 Estabilizador COLIC 79,00 Baixado como leiloado 

15194 Estabilizador GRT/CCOM 117,14 Baixado como leiloado 

8000 Estabilizador COLIC 39,00 Baixado como leiloado 

17217 Estabilizador COLIC 85,99 Transferido do campus Aracaju à 
Reitoria. Não Lançado no destino. 

17220 Estabilizador DELC 85,99 
Transferido do campus Aracaju à 
Reitoria. Não Lançado no destino. 

17231 Estabilizador AUDINT 85,99 
Transferido do campus Aracaju à 
Reitoria. Não Lançado no destino. 

17119 Impressora HP AUDINT 1.080,03 
Transferido do campus Aracaju à 
Reitoria. Não Lançado no destino. 

17116 Scaner de Mesa Flatbed GRT/CCOM 720,00 Transferido do campus Aracaju à 
Reitoria. Não Lançado no destino. 

17215 Estabilizador Gab. Reitoria 85,99 
Transferido do campus Aracaju à 
Reitoria. Não Lançado no destino. 

17130 Impressora HP color. Gab. Reitoria 1.000,00 
Transferido do campus Aracaju à 
Reitoria. Não Lançado no destino. 

Tabela 3: Bens encontrados na instituição ma não incorporados ao patrimônio. 

Some-se a essa lista 20 netbooks (7853 a 7872. Net Book ASUS 1001PX. Total R$ 22.000,00) que foram 
transferidos, em 03 de março de 2011 – conforme termo de transferência disponibilizado pelo campus 
Lagarto –, do campus Lagarto para a Reitoria, foram baixados do patrimônio Lagarto, no entanto, até o 
período desta auditoria, não foram incorporados ao patrimônio da Reitoria. Desta forma, os equipamentos, 
que normalmente apresentam acentuado risco de dano e extravio, estão postos a uso sem os controles 
devidos. 

A fragilidade da gestão patrimonial do instituto é facilmente percebida na análise da tabela apresentada. 
Com efeito, em uma pequena amostra de setores examinados, a equipe de Auditoria Interna detectou 
diversos bens baixados de uma unidade, para transferência a outra, mas que ficaram sem nenhuma 
incorporação, tampouco termo de responsabilidade assinado pelos consignatários desses bens. Como 
exemplo, pode-se citar a transferência 05/2010, processo 23060.002409.2010-31, onde foram transferidos 
407 itens do campus Aracaju para a Reitoria. Embora todos tenham sido baixados do patrimônio do 
campus, 36 não foram incorporados na unidade destino, ou seja, ficaram sem nenhum registro ou 
consignatário responsável por sua carga. 

Outro ponto a ser observado na tabela, esse ainda mais grave, é a existência de bens na instituição que 
constam nos registros como leiloados. Ora, se tais bens permanecem no instituto, mas estão listados como 
leiloados (baixados do patrimônio e sem nenhum controle quanto à localização e detentor de carga), 
provavelmente, outros foram, de fato, alienados e ainda constam nos registros patrimoniais. De qualquer 
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forma, a evidência demonstra, mais uma vez, as deficiências nos controles sobre os bens, fato também 
levantado pela comissão inventariante. 

  

Foto 7: cadeira Pat: 11185.bom estado de 
conservação, em uso. Consta como leiloada.  

Foto 8:Estabilizador Pat:12078. Em bom 
estado, em uso. Consta como leiloado.    

 

c) CAUSAS: 

Ausência de rotinas que visem ao adequado acompanhamento dos bens patrimoniais da instituição e 
ausência de conciliação entre as informações produzidas pela COPAT e setor contábil. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Embora instada a apresentar esclarecimentos, mediante a SA 23, de 08 de maio de 2012, a unidade não 
apresentou manifestação. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Proceda-se aos ajustes necessários à devida incorporação e acompanhamento dos bens patrimoniais 
listados e dos demais levantados pela comissão inventariante.  

 

2.10 – CONSTATAÇÃO: 010 

Inventário Físico Anual realizado fora do prazo legal ou não realizado. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Inventário anual. 

b) FATO: 

Durante os trabalhos de auditoria, solicitou-se aos campi que apresentassem os inventários físicos 
referentes ao exercício 2011. Porém, apenas o relatório do campus Aracaju/Reitoria foi apresentado, 
conquanto ainda não totalmente concluído. No campus Lagarto, o trabalho da comissão inventariante 
estava em andamento. Enquanto que em São Cristóvão, sequer havia começado.  
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É necessário enfatizar que os inventários físicos anuais devem estar concluídos até 31 de dezembro, do ano 
a que se referem. Nesse sentido, é oportuno destacar entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU 
–, no Acórdão 811/2010 da 2ª Câmara, quando decidiu: 

“Determinar à Secretaria de Administração da Casa Civil da Presidência da 
República - SA/PR, que disponibilize em tempo hábil à avaliação do Controle 
Interno o inventário anual dos bens móveis alocados no Censipam até o dia 31 de 
dezembro de cada exercício, conforme estabelecido pelos arts. 94 a 96, Lei 
4320/64, c/c item 8.1, IN 205/88 – SEDAP.” 

 

Concernente ao inventário provisório da Reitoria e campus Aracaju, alguns ajustes, pertinentes, já foram 
solicitados pelo Pró-Reitor de Administração. Ademais, alguns pontos merecem o posicionamento da 
AUDINT. 

A comissão, no item ocorrências, apontou diversas falhas que foram levantadas no decorrer dos trabalhos. 
Cabe salientar que nos levantamentos, feitos por amostragem, da auditoria interna foram identificadas 
falhas semelhantes, conforme demonstrado nas constatações deste relatório. Assim, entende-se ser 
necessário que a entidade envide esforços para corrigi-las, mas que, principalmente, adote mecanismos de 
controle para dirimir a possibilidade de novas ocorrências. 

Cumpre ressaltar, ainda, a necessidade das comissões inventariantes, bem como os demais agentes 
envolvidos com o controle patrimonial, observarem a devida classificação quanto ao estado do bem, ou 
seja, os bens devem ser classificados como: bom, ocioso, recuperável, irrecuperável ou antieconômico, em 
atenção à IN 205/88 e ao Decreto 99.658 de 30 de outubro de 1990.  

c) CAUSAS: 

Considerando a extensão e complexidade do trabalho a ser realizado, a comissão inventariante teve, no 
exercício 2011, pouco tempo para atuação. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Embora instada a apresentar esclarecimentos, mediante a SA 23, de 08 de maio de 2012, a unidade não 
apresentou manifestação. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que adote adequado planejamento para que os inventários físicos anuais sejam concluídos dentro do 
exercício e que contemplem todas as unidades do IFS.  

 RECOMENDAÇÃO: 002 

Que sejam tratadas as inconsistências pontuais levantadas pela AUDINT e pela comissão de inventário e 
que aprimore seus controles administrativos, com o fito de reduzir a incidência de tais impropriedades. 

RECOMENDAÇÃO: 003 

Que, com o intento de viabilizar as inspeções físicas pelos membros das comissões inventariantes, bem 

como pelos auditores e órgãos de controle interno e externo, proceda à correta e detalhada especificação 

dos bens patrimoniais nos registros da entidade (descrição de marca, modelo, série etc.). 
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3- RESULTADOS DOS EXAMES REFERENTES À UNIDADE CAMPUS LAGARTO. 

 
3.1 – CONSTATAÇÃO: 011  

Ineficiência nos controles sobre os bens da entidade. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Termos de responsabilidade, fichas de inspeção física. 

b) FATO: 

Para testar a consistência dos Termos de Responsabilidade (carga geral), foi selecionada amostra composta 
pelos setores: CPG, COF, LABINSTEL e CANTEIRO. Em todos esses setores, foram encontradas 
impropriedades, quais sejam: bens sem plaqueta, bens não localizados e bens não relacionados na carga. 

Embora o inventário físico anual do exercício 2011 não estivesse concluído, o campus disponibilizou os 
levantamentos, parciais, executados pela comissão de inventário. Nesses levantamentos, é possível 
verificar que a comissão identificou diversos problemas nos setores por ela inventariados. Dessa forma, fica 
evidente que a unidade está deficiente em seus controles sobre o patrimônio, mormente quanto à 
localização, movimentação e posse dos bens. 

Cumpre ressaltar, nesse momento, que o setor de patrimônio é carente de pessoal, haja vista que o mesmo 
servidor responde pelas atribuições do setor patrimonial e de almoxarifado, sem sequer contar com a 
colaboração de auxiliares.  

Concernente às falhas detectadas quanto à distribuição, localização, identificação e movimentação de bens 
na entidade, é importante destacar o que preceitua a IN SEDAP 205/88, conforme abaixo transcrito: 

7.11. Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser distribuído à 
unidade requisitante sem a respectiva carga, que se efetiva com o competente 
Termo de Responsabilidade, assinado pelo consignatário, ressalvados aqueles de 
pequeno valor econômico, que deverão ser relacionados (relação carga), 
consoante dispõe a IN/SEDAP nº 142/83. 

 

7.12. Cumpre ao Departamento de Administração ou unidade equivalente no que 
concerne ao material distribuído, 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. 

 

7.13. Para efeito de identificação e inventário os equipamentos e materiais 
permanentes receberão números seqüenciais de registro patrimonial. 

 

7.13.1. O número de registro patrimonial deverá ser aposto ao material, mediante 
gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada. 

 

No intuito de evidenciar, de maneira exemplificativa, algumas das impropriedades aqui comentadas, na 
tabela abaixo, demonstram-se bens localizados nos setores sem que estivessem com as plaquetas de 
identificação. 
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Foto 9: Condicionador de Ar,Split. Sem 
plaqueta de numeração patrimonial. CPG. 

Foto 10: Equipamento EMIC. Sem plaqueta de 
numeração patrimonial. Canteiro. 

 

c) CAUSAS: 

Insuficiência de pessoal nos setores de patrimônio e almoxarifado e inobservância de preceitos normativos. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o Memorando N.º 018/2012, o campus Lagarto apresentou os seguintes argumentos: 

“Concordamos quanto ao fato de haver falhas na gestão patrimonial, haja vista as limitações 
do sistema informatizado de controle deste campus e a falta de pessoal para a consecução das atividades 
que o Setor de Patrimômio requer. Outro grande fator que contribui para a dificuldade em não localizar 
bens é, também, a transferência destes entre setores sem comunicação prévia ao Setor de Patrimônio. A 
soma desses fatores tem sido muito desgastante para o Setor, por mais que haja interesse e boa vontade 
do Patrimônio em gerenciar, de forma eficiente e eficaz, as suas atividades. 

Porém, enfatizamos que, assim que o campus adquire um bem permanente, este é 
incorporado ao patrimônio do campus, adquirindo, por conseguinte, um número de registro patrimonial. A 
saída de tal bem para o setor de destino é vinculada, obrigatoriamente, a um Termo de Responsabilidade 
assinado pelo consignatário, já que tal termo é peça integrante do processo de pagamento ao fornecedor, 
conforme procedimento adotado por este campus. Dessa forma, estão sendo observados os itens 7.11, 
7.12 (parcialmente prejudicado pelos fatores expostos acima), 7.13 e 7.14 (idem 7.12), da IN SEDAP 205/88. 

Quanto aos exemplos de impropriedades listados (fotos 09 e 10) no teor desta constatação, 
esclarecemos que, quanto ao Equipamento EMIC ilustrado na foto 10, este faz parte do bem no 0008156 
(Máquina Universal de Ensaios Mecânicos, devidamente tombada e localizada ao lado do equipamento 
fotografado), conforme espelho do sistema patrimonial abaixo e cópia da Nota Fiscal no 000.001.503, em 
anexo. Acreditamos ter havido o seguinte problema: quando da auditoria, o bem não foi listado na carga do 
Canteiro de Obras, uma vez que o mesmo faz parte da carga da Coordenadoria de Construção Civil 
(conforme espelho abaixo), daí, inferir-se que o mesmo não havia sido tombado. 

 Como solução para o caso, afixaremos no bem o mesmo número patrimonial (0008156) da 
peça principal e faremos sua transferência para o Canteiro de Obras (apenas no sistema).  
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Referente à foto 09, realmente as placas patrimoniais ainda não foram afixadas/coladas, tendo 
em vista os motivos apresentados no parágrafo primeiro, mas que serão afixadas, uma vez que temos o 
controle/quantitativo das 50 (cinquenta) máquinas adquiridas e incorporadas ao campus em 2011. Os 
registros patrimoniais são 0007740 a 0007789, conforme verso da cópia da Nota Fiscal no 000.000.079, em 
anexo.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

De maneira geral, a manifestação apresentada pelo campus Lagarto corrobora com o que foi constatado 
pela AUDINT, precipuamente no que concerne à carência de pessoal atuante no setor de patrimônio. 
Ademais, traz a acertada afirmação de que a transferência de bens entre setores, sem comunicação prévia 
ao Setor de Patrimônio, dificulta sobremaneira a gestão patrimonial.  

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que seja analisada a oportunidade e conveniência de organizar os setores de patrimônio e almoxarifado, 
com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, com vistas ao melhor acompanhamento dos 
bens da unidade, inclusive recorrendo, se necessário, à reitoria para viabilizar a contratação de novos 
servidores. 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Que envide esforços para que os inventários físicos anuais sejam concluídos dentro do exercício a que se 
referem.  

RECOMENDAÇÃO: 003 

Adote medidas que visem a dar conhecimento a todos os setores das normas e regulamentos relativos à 
gestão patrimonial, ao uso dos bens públicos e das punições aplicáveis nos casos de transgressão. 

 

3.2 – CONSTATAÇÃO: 012 

Bens permanentes estocados em depósitos da instituição há mais de um ano. Ou seja, bens que tiveram 
exauridas a garantia e parte de sua vida útil, sem que fossem aproveitados pela entidade. 
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a) EVIDÊNCIAS: 

Relatório fotográfico, 2010NE900274, DANFE No 000.000.079.  

b) FATO: 

Durante as verificações in loco, a equipe de auditoria identificou 19 (dezenove) condicionadores de ar, do 
tipo Split, de 30.000 btus, que foram adquiridos em 2010, chegaram ao campus em 03 de fevereiro de 2011 
– conforme atesto na nota fiscal –, mas até a data da verificação (10 de abril de 2012) não haviam sido 
instalados. Caso de flagrante afronta aos princípios da economicidade e da eficiência. 

A aquisição de bens deve ser antecedida de adequado planejamento, a fim de propiciar o uso racional dos 
recursos públicos, evitando-se, dessa forma, prejuízos ao erário causado por aquisições desnecessárias. No 
caso de aquisição de equipamentos, o planejamento deve abranger todos os pontos necessários para a 
efetiva instalação e utilização dos bens. 

Ora, se os equipamentos foram adquiridos, mas, depois de um ano, ainda estão em estoque, ou não eram 
necessários à instituição, naquele momento, ou nem todas as condições necessárias para o devido 
aproveitamento desses bens foram consideradas, previamente à aquisição. 

 

Foto 11: 19 Condicionadores de Ar, Split, 30.000 btus. Valor dos 
equipamentos R$ 58.425,00. 

 

c) CAUSAS: 

Aquisições desnecessárias ou não suficientemente planejadas. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o Memorando N.º 018/2012, o campus Lagarto apresentou os seguintes argumentos: 
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“Ao final do exercício de 2010, foi empenhado por este campus o quantitativo de 50 
(cinquenta) aparelhos de refrigeração para serem distribuídos nas dependências do campus (laboratórios e 
setores administrativos) a partir de fevereiro/2011, quando chegaram. Anterior à fase de empenho, o 
processo de licitação para a contratação de serviços de refrigeração (manutenção e instalação) estava em 
tramitação neste Instituto, uma vez que o contrato anterior tinha se encerrado. Como é do conhecimento 
de V. Senhoria, os certames licitatórios, por sua natureza, requerem certo tempo para a sua conclusão. 
Somente a partir do início deste ano é que foi celebrado o contrato entre o Instituto e a Contratada para a 
instalação das máquinas nesta unidade: o que está sendo feito no momento.  

Por fim, temos ciência da necessidade de melhoria dos procedimentos atinentes à gestão 
patrimonial neste campus e não mediremos esforços no sentido de minimizar a discrepâncias encontradas, 
apesar das limitações supracitadas.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

O campus aduz que a demora em colocar os equipamentos em efetivo funcionamento é decorrente do 
tempo necessário à contratação, por meio de licitação, de serviços de manutenção e instalação. 

Todavia, é necessário registrar que, de acordo com a manifestação do campus, o processo para contratação 
da empresa de manutenção e instalação ocorreu após o encerramento do contrato anterior o que, se 
confirmado, evidencia mais uma vez as deficiências de planejamento no campus, haja vista que o campus, 
nesse caso, ficou por mais de um ano sem os referidos serviços. Além disso, vale lembrar que a aquisição 
poderia ter sido realizada com instalação. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Adotar as medidas necessárias para a devida instalação e utilização dos bens patrimoniais em estoque, ou, 
caso os bens não sejam necessários ao campus, providenciar a transferência para os campi que careçam 
desses equipamentos. 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Anteriormente às aquisições de bens e serviços, realize adequado planejamento, com o fim de garantir a 
necessária eficiência no uso dos recursos públicos.  

 

3.3 – CONSTATAÇÃO: 013  

Bens lançados no SIAFI, mas não incorporados ao patrimônio do campus. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Consulta Conrazao (SIAFI), Relatório do sistema de patrimônio. 

b) FATO: 

Não foi identificado nos relatórios de patrimônio o registro de incorporação do ônibus marca Mercedes 
Benz, no valor de R$ 478.000,00. 
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c) CAUSAS: 

Ausência de conciliação contábil entre os setores de patrimônio e contábil do campus. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Quando solicitado a apresentar esclarecimentos, o campus enviou uma Nota de Saída de Material do 
Almoxarifado.  

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

O documento de saída de material de almoxarifado serve para demonstrar a baixa do bem do estoque, mas 
não comprova sua efetiva incorporação ao patrimônio da entidade.  

Saliente-se que os bens permanentes só podem ser postos em utilização, depois de cumpridas as 
formalidades de incorporação e que, de acordo com IN SEDAP 205/88, “nenhum equipamento ou material 
permanente poderá ser distribuído à unidade requisitante sem a respectiva carga, que se efetiva com o 
competente Termo de Responsabilidade, assinado pelo consignatário”.  

Ademais, as informações entre o Sistema SIAFI e o sistema de patrimônio da entidade devem estar 
compatíveis. Para tanto, toda ação de baixa ou incorporação precisa ser, tempestivamente, registrada nos 
dois sistemas. Destarte, evitam-se inconsistências nos relatórios contábeis/financeiros da instituição e 
possíveis impropriedades nos relatórios dos órgãos de controle. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Promover a devida incorporação do bem patrimonial em comento e de outros não incorporados, caso 
existam. 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Que sejam adotados, no mínimo mensalmente, procedimentos de conciliação contábil entre os setores de 
contabilidade e patrimônio, com correção oportuna das inconsistências levantadas. 

 

3.4 – CONSTATAÇÃO: 014  

Embora movimentada no patrimônio da Instituição, a conta 14212.90.00 não está sendo movimentada no 
SIAFI. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Consulta Conrazao (SIAFI), Relatório do sistema de patrimônio. 

b) FATO:  

De acordo com o relatório de inventário sintético disponibilizado pelo campus, essa conta iniciou o 
exercício 2011 com saldo de R$ 214.380,69 e, após baixas e incorporações, encerrou o ano com saldo de R$ 
229.063,63. No entanto, não foi identificado nenhum registro para a referida conta contábil no sistema 
SIAFI. 
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c) CAUSAS: 

Ausência de registros no SIAFI para diversos bens recebidos por doação ou mediante convênios. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Quando instado a apresentar esclarecimentos, o campus Lagarto apresentou a seguinte manifestação: 

“Conta com saldo no patrimônio: a ajustar o SIAFI com o patrimônio deste 
campus. A existência desta conta deve-se à reclassificação de alguns bens 
oriundos de convênios (antes classificados como de informática ou mobiliário) 
para a conta Bens de Terceiros, no final do exercício de 2011.” 

 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

É necessário observar que, de acordo com o plano de contas do governo federal, a conta 14212.90.00 
registra os “bens em processo de localização”. Além disso, os bens recebidos em doação, oriundos ou não 
de convênios, precisam ser classificados de acordo com sua natureza, como qualquer outro bem adquirido 
diretamente pela instituição, e consequentemente registrados no Sistema SIAFI. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que proceda a devida incorporação dos bens recebidos em doação, de maneira que a contabilidade do 
Instituto reflita a realidade dos seus bens patrimoniais. 

 
 

3.5 – CONSTATAÇÃO: 015  

Incorporação de bens, no patrimônio do campus, sem o correspondente lançamento no SIAFI. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Consulta Conrazao (SIAFI), Relatório do sistema de patrimônio. 

b) FATO:  

O relatório sintético do sistema de patrimônio do campus evidencia que, para a conta contábil 
14212.10.00, em 2011, houve incorporação no valor de R$ 2.649,68, no entanto, nenhum lançamento 
correspondente foi identificado no SIAFI. 

c) CAUSAS: 

Ausência de conciliação entre as informações produzidas pela COPAT e o setor contábil. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Ao ser instado a apresentar esclarecimentos, o campus aduziu, mediante o memorando N.o 014/2012 de 
17/04/2012, o seguinte argumento: “situação regularizada, haja vista as contas do patrimônio e SIAFI deste 
campus se corresponderem no exercício de 2011”.  
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e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

O campus argumentou que já havia regularizado a situação, todavia, não apresentou nenhum documento 
que comprovasse tal correspondência. 

Além disso, com o fito de confirmar as informações prestadas pelo campus, a AUDINT fez nova consulta ao 
SIAFI, em 27 de abril de 2012, e foi constatado que os ajustes ainda não tinham sido efetuados. Já foi 
sustentado em constatação precedente que as informações entre o sistema SIAFI e o sistema de 
patrimônio da entidade devem estar compatíveis, destarte, a constatação é mantida.  

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que proceda aos lançamentos e ajustes necessários para compatibilizar as informações do SIAFI com o 

sistema de patrimônio do campus. 
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4- RESULTADOS DOS EXAMES REFERENTES AO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO. 

 
4.1 – CONSTATAÇÃO: 016 

Incorporação de bens no sistema patrimonial do campus sem correspondente lançamento no SIAFI. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Consulta Conrazao (SIAFI), Relatório do sistema de patrimônio. 

b) FATO: 

Não foram localizados no SIAFI os lançamentos, para a conta 14212.12.00, relacionados às incorporações 
dos seguintes bens:  

Número Patrimonial Descrição do Bem Valor (R$) 
16313 Escada de Extensão em Fibra de Vidro 1.396,79 
16314 Escada Simples   651,59 
16315 Escada de Abrir tipo Tesoura 2.099,99 

              Tabela 4: Bens incorporados no patrimônio sem registros no SIAFI. 

c) CAUSAS: 

Ausência de conciliação entre as informações produzidas pelo setor de patrimônio e o setor contábil do 
campus e falhas nos controles internos. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Embora tenha sido instado a apresentar esclarecimentos, por meio da Solicitação de Auditoria 06, de 04 de 
abril de 2012, o campus São Cristóvão não apresentou nenhuma justificativa para essa constatação. 

 

4.2 – CONSTATAÇÃO: 017 

Inconsistências entre os lançamentos realizados no SIAFI e as incorporações no patrimônio do campus. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Consulta Conrazao (SIAFI), Relatório do sistema de patrimônio. 

b) FATO:  

Para a conta 14212.18.00, no exercício de 2011, foram registrados bens no patrimônio num total de R$ 
30.224,59, no entanto, consta no SIAFI apenas o registro de R$ 24.111,22, o que representa uma diferença 
de R$ 6.113,37. A tabela abaixo ilustra as incorporações identificadas no patrimônio sem correspondência 
no SIAFI. 
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Data incorporação Patrimônio Descrição Valor 
19/04/2011 94941 Física Viva 64,15 
Julho ******* Livros diversos 241,79 
23/08/2011 94728 a 94769 Livros diversos 1.493,57 
21/11/2011 94770 a 94840 Livros diversos 4.313,86 
Total 6.113,37 

Tabela 5: Bens incorporados no patrimônio, conta 18, sem correspondência no SIAFI. 

c) CAUSAS: 

Ausência de conciliação entre as informações produzidas pelo setor de patrimônio e o setor contábil do 
campus e falhas nos controles internos. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Quando solicitado a apresentar esclarecimentos, o campus São Cristóvão, por meio do documento 
intitulado Comunicação Interna – DAG No 034/2012 de 16/04/2012, argumentou que precisava de mais 
tempo para levantar os motivos.  

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Até o fechamento deste relatório, nenhum esclarecimento foi apresentado à AUDINT. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que após levantamento dos possíveis motivos para as impropriedades listadas e com base em documentos 
hábeis, sejam realizados os lançamentos necessários à compatibilização das informações entre o SIAFI e o 
sistema de patrimônio do campus. 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Que sejam adotados, no mínimo mensalmente, procedimentos de conciliação contábil entre os setores de 
contabilidade e patrimônio, com correção oportuna das inconsistências levantadas. 

 

4.3 – CONSTATAÇÃO: 018 

Incompatibilidade entre os lançamentos realizados no sistema de patrimônio e no sistema SIAFI, 
concernentes aos bens de números patrimoniais de 15815 a 15817 (bebedouros). Foi registrado no 
patrimônio o valor total de R$ 1.471,31, enquanto que no SIAFI foi lançado R$ 1.471,32. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Relatório do sistema de patrimônio, NF 0024, de 21/12/2010, NL 000011. 

b) FATO:  

Da análise dos processos e dos lançamentos efetuados, infere-se que o registro no patrimônio foi realizado 
de acordo com o valor da nota fiscal (R$ 1.471,31). No entanto, o lançamento no SIAFI teve por base o valor 
empenhado e efetivamente pago, ou seja, R$ 1.471,32. 

É oportuno anotar que a liquidação da despesa, para essa aquisição, foi realizada sem a verificação 
pormenorizada dos elementos necessários a essa etapa. Vale dizer, não foi verificada a perfeita 
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compatibilização entre o valor da nota fiscal apresentada e o valor empenhado. Assim, provocou-se a 
divergência em comento. Ademais, cabe ressaltar que a liquidação, como realizada, infringe a Lei 
4.320/1964 em seus artigos 62 e 63, que, para melhor clareza, transcreve-se abaixo: 

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua 
regular liquidação. 

 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo 
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo 
crédito. 
        § 1° Essa verificação tem por fim apurar: 
        I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 
        II - a importância exata a pagar; 
        III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

 

Portanto, fica evidente que a falha cometida na fase de liquidação da despesa, haja vista que a norma trata 
de “importância exata a pagar” e não de aproximada, além de demonstrar inobservância à Lei, acarretou a 
discrepância entre os valores lançados no SIAFI e registrados no sistema patrimonial para os bens 
supracitados. 

c) CAUSAS: 

Falha na etapa de liquidação da despesa. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

O campus, quando instado a se manifestar acerca da impropriedade, apenas confirmou a diferença 
apontada. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Adotar os procedimentos cabíveis para correção da impropriedade apontada. 

 

4.4 – CONSTATAÇÃO: 019 

Lançamentos de incorporação de bens executados em contas divergentes no SIAFI e no sistema de 
patrimônio do campus. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Relatórios do sistema de patrimônio, NL000104 e NL000084.  

b) FATO:  

Para incorporação dos bens patrimoniais de números: 16319 – Ar Condicionado Janela, no valor de R$ 
1.690,00; 16320 – Ar Condicionado Springer, no valor de R$ 181,00 e número 16321 – Ar Condicionado 
30000 BTUS, no valor de R$ 2.475,00, recebidos em transferência do campus Aracaju, o setor de 
patrimônio efetuou registros na conta 14212.34.00, enquanto que o lançamento contábil ocorreu na conta 
14212.36.00.  
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Erro similar ocorreu na incorporação do bem de número 16312, (maca estofada), recebido em 
transferência do campus Aracaju, o setor patrimonial efetuou o registro na conta 08, enquanto o 
lançamento contábil foi realizado para a conta 42. 

Importa registrar que erros acontecem, no entanto é necessário que a entidade adote procedimentos de 
controle para mitigá-los. No caso em tela, a discrepância seria facilmente identificada e tempestivamente 
corrigida se os setores envolvidos (patrimônio e contábil) adotassem rotinas de conciliação contábil.  
Saliente-se, ademais, que as contas patrimoniais da entidade apresentam diferenças históricas, dessa 
forma, falhas como as apontadas elevam tais divergências e dificultam a compatibilização necessária entre 
os sistemas de patrimônio do campus e o SIAFI. 

c) CAUSAS: 

Deficiências nos controles internos da entidade relativos aos registros patrimoniais. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

O campus, quando instado a se manifestar acerca da impropriedade, apenas confirmou as inconsistências 
apontadas, mas não manifestou a adoção de medidas saneadoras. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Providenciar os ajustes necessários à correção dos lançamentos apontados. 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Que sejam adotados, no mínimo mensalmente, procedimentos de conciliação contábil entre os setores de 
contabilidade e patrimônio, com correção oportuna das inconsistências levantadas. 

 

4.5 – CONSTATAÇÃO: 020 

Lançamentos de incorporação no SIAFI sem o correspondente registro no sistema de patrimônio do 
campus. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Relatórios do sistema de patrimônio, NL000083, NL000054, NL000065 e NL000318. 

b) FATO:  

Foram identificados lançamentos no sistema SIAFI, na conta 14212.35.00, sem o correspondente registro 
no sistema patrimonial. A tabela abaixo ilustra esses lançamentos. 

Data Conta Contábil Lançamento Valor 
25/03/2011 14212.35.00 2011NL000083 4.767,00 
31/12/2011 14212.35.00 2011NL000054 1.082,89 
31/12/2011 14212.36.00 2011NL000054 94,00 
18/07/2011 14212.42.00 2011NL000065 3.344,98 
31/12/2011 14212.42.00 2011NL000054 4.762,62 
31/12/2011 14212.52.00 2011NL000318 478.000,00 

  Tabela 6: Lançamentos no SIAFI sem correspondência no patrimônio  
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Já foi discutido no item precedente que as informações do sistema do patrimônio do campus não guardam 
similitude com os dados do SIAFI. Impende anotar que a quantidade de lançamentos sem correspondência, 
do SIAFI para o patrimônio ou vice-versa, verificados nessa constatação e nas demais, evidencia graves 
deficiências nos controles internos do campus São Cristóvão, as quais precisam ser sanadas imediatamente, 
sob pena de tornar muito mais difícil o reparo se persistirem as falhas. 

c) CAUSAS: 

Deficiências nos controles internos da entidade relativos aos registros patrimoniais. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

O campus fez justificativa para o lançamento realizado em 31/12/2011 na conta 35, entretanto apenas de 
forma parcial. Demonstrou que foi feita devolução, em fevereiro de 2012, de um bem recebido em 
transferência do campus Lagarto no valor de R$ 678,89, mas não apresentou esclarecimentos quanto à 
diferença do total do lançamento (1.082,89 – 678,89 = 404,00), tampouco quanto aos demais lançamentos. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomenda-se realizar, caso ainda não feito, os registros necessários no sistema patrimonial relativos aos 
lançamentos observados no sistema SIAFI. 

 

4.6 – CONSTATAÇÃO: 021 

Inconsistência entre os valores lançados no patrimônio e no SIAFI, para o mês de março de 2011 na conta 
14212.42.00. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Relatório do sistema de patrimônio e consulta conrazao (SIAFI). 

b) FATO:  

De acordo com os levantamentos realizados pela AUDINT, foi incorporado ao patrimônio do campus, na 
conta 42, um total de R$ 53.110,74, porém no SIAFI os lançamentos totalizam apenas R$ 51.267,28, ou 
seja, há uma diferença de R$ 1.843,46. 

Evidenciam-se, assim, mais uma vez as deficiências nos controles sobre os registros patrimoniais do 
campus. 

c) CAUSAS: 

Deficiências nos controles internos da entidade relativos aos registros patrimoniais. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Quando solicitado a apresentar esclarecimentos, o campus São Cristóvão, por meio do documento 
intitulado Comunicação Interna – DAG No 034/2012 de 16/04/2012, argumentou que precisava de mais 
tempo para levantar os motivos.  
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e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Até o fechamento deste relatório, nenhum esclarecimento foi apresentado à AUDINT. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Levantar o motivo da discrepância aludida e realizar os ajustes necessários à equiparação dos registros 
patrimoniais.  

 

4.7 – CONSTATAÇÃO: 022 

Ausência de registros no SIAFI das movimentações ocorridas na conta 14212.46.00 (bens móveis 
semoventes e equipamentos de montaria). 

a) EVIDÊNCIAS: 

Consulta conrazao (SIAFI), relatórios do sistema patrimonial, Relação de Bovinos do Patrimônio da Escola. 

b) FATO: 

As informações registradas no sistema SIAFI devem espelhar a realidade da situação patrimonial da 
entidade. Para tanto, é necessário que toda movimentação havida no patrimônio seja, tempestivamente, 
contabilizada no referido sistema. A obrigação de registro abrange a totalidade das contas, sem exceções. 

No entanto, para a conta semoventes e equipamentos de montaria, essa obrigação não tem sido observada 
pelo campus São Cristóvão, haja vista que desde a criação do IFS apenas um registro foi efetuado nessa 
conta. Todavia, esse registro, ocorrido em 31 de dezembro de 2009, serviu, simplesmente, para transferir o 
saldo da UG antiga (EAFSC) para a recém criada (campus São Cristóvão do IFS). Vale dizer, portanto, que 
nos últimos exercícios nenhuma incorporação ou baixa de semoventes foi registrada no SIAFI. 

Ora, a conta sofre alterações constantemente, principalmente, por meio de nascimentos de animais, 
mortes, abates, aquisições e vendas. Com efeito, os dados do sistema patrimonial do campus mostram que, 
para o exercício 2011, houve 26 incorporações por nascimentos e 31 baixas por mortes, sacrifícios ou 
abates, apenas para os bovinos. Entretanto, nenhuma dessas ocorrências foi lançada no sistema SIAFI. Há, 
ainda, que destacar que as informações registradas no patrimônio do campus não estão condizentes com 
os relatórios produzidos pelo setor de bovinocultura, pois enquanto aquele registrou 26 nascimentos em 
2011, este anotou 48 para o mesmo período. 

Cabe salientar que o TCU já se posicionou pela obrigatoriedade de registro no SIAFI das movimentações 
ocorridas na conta semoventes. Assim, destaca-se o Acórdão nº 3.539/2007-TCU-2ª Câmara, onde o 
Tribunal decidiu: 

9.6. Determinar à Escola Agrotécnica Federal de Barreiros/PE que: 
 

9.6.1. Efetue regularmente os registros contábeis na conta “Bens móveis - 
Semoventes” no SIAFI, de modo a espelhar a variação do patrimônio proveniente 
de morte, abate e nascimento dos animais, observando, no que couber, a Lei nº 
4.320/64; 
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Ainda quanto aos semoventes, outro ponto a ser destacado diz respeito ao valor que vem sendo atribuído 
aos animais pelo campus São Cristóvão. Para os 26 bovinos nascidos em 2011, registrados no sistema de 
patrimônio, foi atribuído valor de R$ 1,00. Ora, não é possível admitir que tal quantia esteja compatível 
com o valor de mercado desses animais, ou com os custos incorridos. Dessa forma, os valores precisam ser 
revistos para atendimento da IN SEDAP 205/88, que estabelece em seus itens 6.4 e 6.4.1:  

6.4. A inclusão em carga do material produzido pelo órgão sistêmico será 
realizada à vista de processo regular, com base na apropriação de custos feita 
pela unidade produtora ou, à falta destes, na valoração efetuada por comissão 
especial, designada para este fim. 

 

6.4.1. O valor do bem produzido pelo órgão sistêmico será igual à soma dos 
custos estimados para matéria-prima, mão-de-obra, desgaste de equipamentos, 
energia consumida na produção, etc. 

 

Dessarte, o campus necessita, para estimar o valor dos bens produzidos, adotar sistemática para 
levantamento dos custos de produção ou designar comissão especial para determinar os valores desses 
bens, que deve ser compatível com os preços médios praticados no mercado. 

Enfim, para atender às normas de contabilidade aplicadas ao setor público, para evitar a detecção de 
possíveis impropriedades nas auditorias pelos controles interno e externo, para fortalecer as ações de 
controle sobre os semoventes e como meio de transparência dos atos praticados, o campus precisa 
contabilizar no sistema SIAFI toda movimentação que ocorra com seus bens semoventes. 

c) CAUSAS: 

Ausência de conciliação entre as informações produzidas pelo setor de patrimônio e o setor contábil do 
campus e falhas nos controles internos. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

O campus informou que iria procurar a documentação e efetuar os registros cabíveis.  

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Até o fechamento deste relatório não foi apresentado nenhum documento ou informação que 
comprovasse a realização de tais registros. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que após levantamento de todos os semoventes, realize os lançamentos necessários no SIAFI e no sistema 
de gestão patrimonial, de forma a incorporar todos os animais e compatibilizar as informações nos dois 
sistemas. 

 

4.8 – CONSTATAÇÃO: 023 

Não adoção de medidas para apuração de furto de bens permanentes na sala da banda. 

a) EVIDÊNCIAS: 

C.I. 051/2011, C.I. 052/2011 e Memorando No 102/2011. 
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b) FATO: 

Durante as verificações in loco, a AUDINT detectou a falta de instrumentos musicais que, de acordo com o 
documento intitulado Comunicação Interna C.I. 052/2011 da seção de patrimônio para o CGA – 
Coordenador Geral de Administração, foram furtados da sala da banda em 16 de dezembro de 2011. Ainda 
de acordo com essa C.I., foram estes os instrumentos: 1 jogo de pratos; 4 surdos fuzileiro bombo em aço 
inox com aro cromado e 3 surdos médio em aço inox aro cromado. 

O campus disponibilizou os documentos: C.I. 051/2011, C.I. 052/2011 e Memorando no 102/2011, que 
tratam de comunicação, entre os setores, acerca do furto. Entretanto, não foi demonstrada a adoção das 
medidas cabíveis, necessárias para o saneamento da ocorrência, conforme preconiza o item 10 da IN 
SEDAP 205/1988. 

c) CAUSAS: 

Fragilidade nos controles administrativos da entidade. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Para essa constatação duas manifestações advindas do campus São Cristóvão, em resposta à SA 07/2012 de 
09/05/2012, precisam ser consideradas: 

Na primeira, mediante a C.I. 028/2012, de 09/05/2012, o responsável pela Seção de Patrimônio faz o 
seguinte argumento: 

“Quanto aos instrumentos furtados da sala da banda, foram tomados as providências que compete ao 
patrimônio, foi registrado o boletim de ocorrência, junto a polícia. E a competência das medidas cabíveis de 
apuração não depende do patrimônio”. 

Na segunda, por intermédio da Comunicação Interna – DAG No 045/2012, de 11/05/2012, o Diretor do 
Departamento de Administração Geral do campus São Cristóvão aduz o seguinte: 

“Vimos, através desta, em resposta complementar à SA no 07/2012, constatação 023, informar que esta 
Administração, através do Memorando Interno IFS/Campus SC/GD/No 237/2012, solicitou abertura de 
Processo Administrativo Disciplinar para apurar a responsabilidade do furto dos instrumentos musicais da 
sala da banda em 16/12/2011”. 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Relativamente à alegação do Chefe da Seção de Patrimônio, entende-se que está comprovado, pelas C.I. 51 
e 52, que o mesmo adotou as medidas necessárias ao comunicar tempestivamente o ocorrido aos seus 
superiores. Embora, não tenha sido apresentada a comprovação de registro do Boletim de Ocorrências. 

De outro lado, para a alegação trazida à baila pelo Diretor de Administração Geral do campus São 
Cristóvão, há que ser considerado que este tomou conhecimento do ocorrido em 19/12/2011, por meio do 
Memorando 102/2011, no qual o Coordenador Geral de Administração comunica o fato, anexa as CI’s do 
Chefe do Patrimônio e solicita as providências cabíveis ao caso.  

É mister ressaltar que o Memorando Interno IFS/Campus SC/GD/No 237/2012, instrumento utilizado, pelo 
Diretor de Administração Geral do campus, para solicitar à Reitoria abertura do processo que vise a apurar 
as responsabilidades pelo furto ocorrido, foi recebido na Reitoria, apenas, em 11/05/2012, isto é, após o 
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recebimento da Solicitação de Auditoria 07/2012 de 09/05/2012 e na mesma data da resposta enviada a 
essa SA pelo supracitado diretor, mediante a Comunicação Interna 045/2012. 

Dito de outra forma, conquanto avisado do furto dos equipamentos em 19/12/2011, o Diretor de 
Administração Geral do Campus São Cristóvão não adotou, até 11/05/2011, quase cinco meses, as 
providências necessárias à apuração dos fatos e à identificação de possíveis responsáveis pela ocorrência. 

Destarte, cumpre, no que concerne à apuração de responsabilidades, destacar os artigos 84 e 90 do 
Decreto Lei 200/1967, que estabelecem (sem grifos no original): 

Art. 84. Quando se verificar que determinada conta não foi prestada, ou que 
ocorreu desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte 
prejuízo para a Fazenda Pública, as autoridades administrativas, sob pena de 
co-responsabilidade e sem embargo dos procedimentos disciplinares, 
deverão tomar imediatas providências para assegurar o respectivo 
ressarcimento e instaurar a tomada de contas, fazendo-se as comunicações a 
respeito ao Tribunal de Contas. 
 
Art. 90. Responderão pelos prejuízos que causarem à Fazenda Pública o 
ordenador de despesas e o responsável pela guarda de dinheiros, valores e 
bens. 

 

Nessa mesma linha, preconiza o item 10.5 da IN 205/88, veja-se: 

10.5. Quando não for (em), de pronto, identificado(s) responsável (eis) pelo 
desaparecimento ou dano do material, o detentor da carga solicitará ao chefe 
imediatas providências para abertura de sindicâncias, por comissão incumbida de 
apurar responsabilidade pelo fato e comunicação ao órgão de Controle Interno, 
visando assegurar o respectivo ressarcimento à Fazenda Pública (art.84, do 
Decreto-Lei nº200/67). 
 

Por fim, não é demais lembrar o que traz a Lei 8.112/1990, em seu artigo 143, transcrito abaixo: 

Art. 143.  A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é 
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo 
administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. 
 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que, caso ainda não tenha feito, designe comissão especial para apuração da irregularidade, conforme 
preceitua a IN SEDAP 205/88 eu seu item 10.5 e os artigos 84 e 90 do DL 200/67, sob pena de, acaso não 
adote as providências, responder por desídia e/ou por condescendência criminosa.  

RECOMENDAÇÃO: 002 

Envide esforços para realizar o inventário físico dos bens móveis da instituição. Ao final desse 
procedimento, se porventura existam bens não localizados, proceda, tempestivamente, a apuração de 
responsabilidades e, após isso, efetue os respectivos lançamentos de baixa nos registros patrimoniais, 
sustentados em documentos hábeis a evidenciá-los. 
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4.9 – CONSTATAÇÃO: 024 

Bens não localizados na verificação in loco. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Termos de Responsabilidade e Fichas de inspeção física. 

b) FATO: 

A AUDINT selecionou uma amostra com 50 bens patrimoniais do campus São Cristóvão, para verificação da 
existência física dos bens e avaliação do estado de conservação. Dessa amostra, 7 (sete) não foram 
localizados na verificação (patrimônios: 13126, 1544, 4500, 15831, 1500, 13259 e 12933), ou seja 14% da 
amostra. 

Impende ressaltar que o campus não realizou, para o exercício 2011, o inventário físico anual obrigatório, 
caso de flagrante descumprimento aos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/1964. Também, o setor de patrimônio 
não tem feito acompanhamento dos bens alocados nos setores, nem revisão periódica dos Termos de 
Responsabilidade. Dessa forma, considerando-se ainda outras constatações anotadas nesse relatório, 
registra-se que os controles adotados pelo campus não são suficientes para garantir a fidedignidade das 
informações produzidas acerca do seu patrimônio. 

c) CAUSAS: 

Fragilidade nos controles administrativos da entidade e não realização dos inventários físicos anuais 
obrigatórios. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante a C.I. 028/2012, o chefe da Seção de Patrimônio respondeu: 

“Os patrimônios não localizados pela Audint (13126, 1544, 4500, 15831, 1500, 13259 e 12933), segue copia 
dos memorando solicitando a apresentação dos bens. 

E de acordo com a portaria 0683 de 04 de abril de 2012, onde foi formado a comissão de inventário 2011, 
posterior a conclusão do trabalhos da comissão, serão gerados as  cargas setoriais”. 

Além disso, anexou: 

 Telas do sistema do patrimônio que mostram em que setores esses bens estão alocados;  
 Cópias das comunicações internas enviadas aos setores detentores da carga dos bens, nas quais 

solicita informação quanto ao destino dos bens;  
 CI/IFS/Campus SC/GAB/No 039/2012, na qual o Diretor Geral, em resposta ao memorando do Chefe 

de Patrimônio, informa que o bem de No 1500 está sendo usado na Coordenadoria Geral de 
Orçamentos e Finanças – CGOF – e solicita transferência da carga patrimonial para esse setor; 

 Memorando no 042/2012CGA, no qual o Coordenador Geral de Administração, em resposta à C.I do 
Chefe do Patrimônio, alega que “o bem de no 12933 não consta no Termo de Responsabilidade do 
Setor 10” e recomenda que o Chefe de Patrimônio “identifique o responsável pelo citado bem e 
após isto solicite do mesmo a apresentação do bem”; 

 Comunicação Interna 10/2012 da Coordenadora do Curso Técnico em Agroindústria. Nessa C.I. a 
Coordenadora, em resposta à C.I. do Chefe do Patrimônio, argumenta: “informo que o bem de 
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Patrimônio no 15831 (freezer vertical 3001 5 gavetas marca bosh gsd32) contatado como não 
localizado pelos auditores, encontra-se no Laboratório de Análise Sensorial deste Setor de 
Agroindústria, conforme consta da ficha de patrimônio”. 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Inicialmente, é necessário observar que a comissão para realização do Inventário 2011, de acordo com a 
resposta da unidade, só foi constituída em 04 de abril de 2012. Ademais, o setor de patrimônio aguarda o 
resultado dos trabalhos da comissão, para atualizar os Termos de Responsabilidade, isto é, fica evidente 
que não há rotina de acompanhamento dos bens pelo setor de patrimônio, conforme levantado pela 
AUDINT. 

Quanto aos 7 (sete) bens não localizados pela Auditoria Interna, dentre os integrantes da amostra, 
considerando-se as respostas dos setores, verifica-se que desses apenas 2 (dois) foram localizados, contudo 
fora do local de carga. A tabela abaixo sintetiza essas informações. 

Patrimônio Situação após manifestação do campus e análise da AUDINT 
13126 Não houve manifestação do campus sobre esse item. 

1544 Não houve manifestação do campus sobre esse item. 

4500 Não houve manifestação do campus sobre esse item. 

15831 A Coordenadora do Curso Técnico em Agroindústria argumentou que o bem está 
Localizado no Laboratório de Análise Sensorial. 

1500 Embora conste da carga da Direção Geral, o bem está instalado na CGOF. O 
antigo consignatário solicitou transferência da carga. 

13259 Não houve manifestação do campus sobre esse item. 

12933 Setor argumentou que o bem não consta em sua carga. 
Tabela 7: Demonstração dos bens não localizados pela AUDINT 

Portanto, é possível depreender dos documentos apresentados, e das demais constatações e análises, que 
o campus apresenta um quadro de graves deficiências em sua gestão patrimonial. Evidentemente, o 
reduzido quantitativo de pessoal na seção de patrimônio – o campus conta com apenas um servidor nesse 
setor – traz sérias limitações àquela unidade. Todavia, outros fatores têm corroborado para essa situação, 
dentre esses, destacam-se: a não realização dos inventários físicos e analíticos; a ausência de adoção 
tempestiva de medidas para apurar os desaparecimentos de bens; a falta de rotinas, pela seção de 
patrimônio, de acompanhamento e verificações dos bens; a fragilidade dos controles sobre os bens 
semoventes e a ausência de conciliação mensal entre os setores contábil e patrimonial. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Em cumprimento à IN SEDAP 205/88 e à Lei 4.320/64, realize no mínimo anualmente os inventários físicos 
e analíticos dos bens patrimoniais da entidade.  

RECOMENDAÇÃO: 002 

Realize a imediata inspeção e atualização dos Termos de Responsabilidade e, para os bens não localizados, 
adote as medidas necessárias, de acordo com IN 205/88, para saneamento das impropriedades.  
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5 – CONCLUSÕES 

 

Incontestavelmente, a área de Gestão Patrimonial é uma das mais complexas para a Gestão Pública. Dessa 

forma, requer dos administradores muita habilidade para a composição de suas equipes e na condução, 

acompanhamento e fiscalização dos processos de aquisição, incorporação, guarda, movimentação e 

desfazimento de bens. 

 

Conquanto os exames tenham contemplado, apenas, uma pequena amostra dos bens e processos do 

instituto, é possível inferir que o IFS apresenta um quadro de inequívocas deficiências em seus controles 

internos concernentes à gestão patrimonial. As deficiências estendem-se por todas as unidades examinadas 

e em todas as etapas do controle, mormente, no planejamento da aquisição, na incorporação, nas 

transferências intercampi e demais movimentações, no controle dos consignatários e nos controles de 

baixa de bens. 

 

Dessarte, conclui-se que a situação relatada exige da Gestão a adoção, tempestiva, de medidas preventivas 

e corretivas, para salvaguardar o interesse público, fortalecer os controles administrativos e reduzir os 

riscos de sanções aos gestores, quando do julgamento de suas contas. 

 

Para a Auditoria Interna, essas deficiências apontam para a necessidade de um acompanhamento mais 

efetivo sobre a área de gestão patrimonial, o que será realizado por meio das ações de monitoramento às 

recomendações expedidas pela AUDINT. 
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