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1 – INTRODUÇÃO: 
 

Inicialmente, cumpre anotar que em razão da execução do Plano Anual de Atividades de 
Auditoria Interna - PAINT/2013, com a realização dos trabalhos de auditoria na Área de 
Gestão Patrimonial, notadamente Bens Imóveis foi realizada avaliação quanto à 
qualidade da gestão da Unidade no que se refere ao patrimônio imobiliário de 
responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS, 
classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de 
terceiros.  
 
A inserção e a atualização das informações no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis 
de Uso Especial da União – SPIUnet, e consequentemente no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, propicia ao gestor o adequado 
controle imobiliário de seus bens, gerando confiabilidade gerencial, contábil e 
documental dos imóveis utilizados. 
 
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.  
 
 

1.1 – Escopo do trabalho 
 
Para cumprir com os objetivos propostos nesta ação, foram verificados os 100% do 
cadastramento por Campi dos bens imóveis pertencentes ao IFS, ou seja, o Universo 
concernente à Reitoria e aos campi, levando-se em consideração os imóveis locados de 
terceiros. Para escolha desta ação foram observados os critérios de materialidade, 
relevância e criticidade.  
 
A ação da Auditoria Interna buscou avaliar o grau de confiabilidade dos controles 
internos da área de gestão patrimonial, a fim de propor melhorias para correção das 
fragilidades detectadas. 
 

UG Nome Regime RIP 
RIP de 

Utilização 
Data da 

avaliação 

Data da 
validade da 
avaliação 

Valor do 
terreno 

utilizado 

Valor do 
Imóvel (R$) 

158392 
SÃO 

CRISTÓVÃO 
Próprio 3233 00153.500-0 3233 00128.500-4 06/06/2000 06/06/2002 1.312.850,00 3.747.079,70 

158393 ARACAJU 
Fazenda 
Nacional 

3105 00123.500-5 3105 00043.500-0 28/02/2013 28/02/2015 16.500.000,00 40.000.000,00 

158394 LAGARTO 
Em 

regularização 
3169 00004.500-4 3169 00003.500-9 25/05/2001 25/05/2003 11.206,61 3.559.854,68 
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152420 
Nª Sª DA 
GLÓRIA 

Próprio 3189 00050.500-0 3189 00051.500-5 16/11/2007 16/11/2009 95.000,00 95.000,00 

152426 ESTÂNCIA 
Em 

regularização 
3141 00036.500-9 3141 00037.500-4 07/12/2007  55.000,00 55.000,00 

152430 ITABAIANA 
Próprio 3157 00039.500-1 3157 00040.500-7 14/05/2008 14/05/2010 166.208,26 166.208,26 

Locado 3157 00041.500-2 3157 00042.500-8 14/11/2011 14/11/2013 1.502.998,21 1.502.998,21 

TOTAL 49.126.140,85 

Imóveis de propriedade do IFS ou locado de terceiros registrados ou não no SPIUnet. 

 
 

1.2 – Programa do Governo 
 

Programa: Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 
 
Ação: Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 
 
Objeto Examinado:  
 
Adequação da gestão de bens imóveis geridos pelo IFS, ou de sua propriedade, com foco 
na regularidade dos registros no sistema SPIUNET e sistemas correlatos, da 
documentação cartorária dos imóveis, e na observância à legislação aplicável. 
 
Objetivos dos Exames: 
 
 Analisar o registro dos bens imóveis sob a responsabilidade do IFS classificados como 
“Bens de Uso Especial” de propriedade da União, de sua propriedade ou locado de 
terceiros;  
Verificar se os imóveis do IFS estão registrados no SPIUNET, inclusive os recebidos em 
doação, bem como fazer a correlação do registro com o SIAFI e o sistema de patrimônio 
da instituição; 
Verificar se os imóveis do IFS estão registrados no SIAFI, inclusive os recebidos em 
doação, bem como verificar o registro no sistema de patrimônio da instituição;  
Verificar nos processos de locação de imóveis a adequação dos preços contratuais dos 
aluguéis aos valores de mercado; 
Verificar se todos os imóveis constantes no inventário possuem registro em cartório de 
registro de imóveis. 
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2 - RESULTADOS DOS EXAMES POR UNIDADE GESTORA: 
 
 
2.1 - Reitoria 
 
 
CONSTATAÇÃO: 001 
Reajuste de valor de locação acima de índice de preços. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.001219/2011-88 e Consulta ao IGP-M emitido pela FGV. 
 
b) Fato: 
Trata-se da análise do Contrato de Locação de imóvel de terceiro, por meio do processo 
nº 23060.001219/2011-88, para fins de atender as necessidades da Reitoria do IFS. 
 
Para tanto, foi celebrado o Contrato de Locação nº 01/2010, no valor mensal de R$ 
3.000,00, em 25 de novembro de 2010. Em 30 de novembro de 2011, o referido 
contrato foi aditivado, por meio do Termo Aditivo nº 01/2011, alterando-se o valor 
mensal para R$ 3.232,80. 
 
O Parágrafo Segundo da Cláusula Quinta dispõe que “Nos termos da Lei Federal nº 
10.192, de 14.02.2001, a cada período de 12 (doze) meses, contados da data da 
proposta ou do último reajuste, é permitido o reajustamento do valor do aluguel”. 
 
Observe-se que o art. 40, inciso XI da Lei de Licitações, prevê como cláusula obrigatória 
o critério de reajuste que deverá retratar a variação efetiva, admitindo-se a adoção de 
índices específicos e setoriais. 
 
Neste prisma, cumpre esclarecer a diferença entre reajuste e revisão. O primeiro é a 
atualização monetária do valor por índice anual. Conforme lições de Marçal Justen Filho: 
“O reajuste é procedimento automático, em que a recomposição se produz sempre que 
ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva do 
desequilíbrio. Aprofundando os conceitos, o reajuste consiste em consequencia de uma 
espécie de presunção absoluta de desequilíbrio”. 
 
No caso em análise, IFS inseriu cláusula de reajuste que deixa margem de 
discricionariedade para ser utilizada nos termos de recomposição de preços, conforme 
definido por Marçal Justen Filho: “...reajuste e recomposição de preços. Sob um certo 
ângulo, esta última expressão indica gênero, de que aquela configura espécie. A 
recomposição de preços é o procedimento destinado a avaliar a ocorrência de evento 
que afeta a equação econômico-financeira do contrato e promove adequação das 
cláusulas contratuais aos parâmetros necessários para recompor o equilíbrio original...Já 
a recomposição pressupõe a apuração real dos fatos e exige a comprovação acerca de 
todos os detalhes relacionados com a contratação e os fatos supervenientes a ela.” 
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Portanto, considerando-se o instituto de reajustamento, tendo em vista que não há nos 
autos elementos que comprovem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
esta equipe de Auditoria percebeu que o reajuste realizado no Termo Aditivo nº 
01/2011 foi fixado em 7,76, baseado no IGP-M acumulado dos últimos 12 (doze) meses 
(fl. 27 do Processo nº 23060.001219/2011-88), contudo, confrontando referido 
percentual com o índice acumulado dos últimos 12 (doze) meses emitido pela FGV, 
percebe-se a divergência, tendo em vista que o mesmo apresentou o percentual de 
6,9516. 
 
É mister destacar que, levando em consideração que se o percentual utilizado fosse o 
informado pela FGV, o aumento seria de apenas R$ 208,54 (duzentos e oito reais e 
cinqüenta e quatro centavos), essa majoração indevida gerou um custo anual a maior 
para a Administração de R$ 291,12 (duzentos e noventa e um reais e doze centavos), 
conforme a seguir detalhado: 
 

Mês do 
Reajuste 

Valor Reajustado 
Considerando o IGP-M 

informado pela FGV 

IGP-M dos Últimos 
12 Meses 

Valor Reajustado 
pelo IFS 

Diferença 
Mensal 

Prejuízo 
Anual 

Out/11 R$ 3.208,54 6,9516% R$ 3.232,80 R$ 24,26 R$ 291,12 

 
c) Causas: 
Falha no acompanhamento processual. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando nº 32/2013/PROAD o Gestor se manifestou da seguinte forma: 
 
O reajuste elaborado no processo levou em conta a variação do IGPM da época, como 
descrito pelo economista e coordenador de contratos R. M. G. no processo. Acreditamos 
ser uma questão de diferença nas variáveis considerada no cálculo, por exemplo: 
número de casas decimais considerada. Contudo, solicitamos a revisão dos cálculos 
junto ao DELC/Coordenação de Contratos para confirmação e providências cabíveis. 
(memorando 32/2013/PROAD em anexo). 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em resposta realizada através do Memorando IFS/PROAD nº 33/2013 a PROAD ficou de 
apurar os cálculos ora vergastados. 
 
Recomendação: 001 
Adotar as providências necessárias para que os próximos reajustes contratuais 
obedeçam aos índices previstos para a locação de imóveis (especialmente o IGP-M), 
utilizando sempre a tabela oficial fornecida pela FGV, e alterando-se, mediante acordo, 
a cláusula relativa ao reajustamento, fazendo constar de forma expressa o índice a ser 
utilizado, tudo isso em obediência ao inciso XI do art. 40 da Lei de Licitações. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 002 
Ausência de cadastramento de imóvel locado de terceiro no SPIUnet. 



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2013      

                                                                                                   BENS IMÓVEIS 
 

 

8      Av. Eng° Gentil Tavares da Mota, 1166, Getúlio Vargas. 49055-260 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-3154, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

a) Evidências: 
Processo nº 23060.002393/2010-67. 
 
b) Fato: 
O imóvel com Matrícula nº 16666, locado de C. H. S. S., A. S. H. S., R. S. H. S., R. S. H. S. e 
A. P. S. H. S., por meio do Contrato de Locação nº 01/2010, através do Processo nº 
23060.002393/2010-67 não foi cadastrado no SPIUnet. 
 
O registro do imóvel locado de terceiro deve possuir registro no SPIUNET, de acordo 
com o disposto no Manual do SIAFI (atualizado em 23/03/2012), ipsis litteris: 

 
CAPITULO 
020000 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO 
GOVERNO FEDERAL - SIAFI 
SECAO 
021000 - MÓDULO DE TREINAMENTO 
ASSUNTO 
021006 - MANUAL DE REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS 
(...) 
4 Interação SIAFI X SPIUnet: 
4.2 Nos casos de incompatibilidades a serem acertadas no SPIUnet, observar: 
“2) Após o passo anterior, identificar os RIP que ainda apresentam divergência 
de valores e verificar se eles pertencem a algum dos Regimes abaixo, os quais 
por definição da SPU, não devem contabilizar no SIAFI: 
(...) 
f) Locação de Terceiros; 
Os imóveis classificados em qualquer dos regimes acima ficam armazenados 
apenas no SPIUnet, e seus valores aparecem no somatório total das 
consultas, mas não nos totais do SIAFI, razão pela qual pode-se pensar que há 
divergência entre os totais. Previamente a qualquer comparação de valores 
entre o SPIUnet e o SIAFI, é necessário desconsiderar os valores dos imóveis 
afetos a estes regimes, caso contrário os totais de ambos sistemas poderá 
apresentar incompatibilidade.” (grifo-se). 

 

c) Causas: 
Ausência de rotina de procedimento essencial à gestão de bens imóveis. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através dos Memorando nº 33/2013/ IFS/PROAD o Gestor se manifestou da seguinte 
forma: 
 
Foi encaminhado memorandos para a COABM e Campus Itabaiana solicitando o 
cadastro dos imóveis locados de terceiros no SPIUnet. (memorandos 30 e 
31/2013/PROAD em anexo) 
 
e) Análise da Manifestação: 
Através do Memorando IFS/PROAD Nº 33/2013 a PROAD assumiu a existência do vício 
apontado, bem como se comprometeu a saná-lo, desde já emitindo os Memorandos nº 
30 e 31/2013/PROAD. 
Recomendação: 001 
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Que todos os imóveis locados de terceiros sejam imediatamente cadastrados no 
SPIUnet, em obediência ao disposto na alínea “f”, do Subitem 4.2, do Item 4, do Manual 
de Regularizações Contábeis, do Módulo de Treinamento, do Manual do SIAFI. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 003 
Ausência de registro no SPIUnet dos Imóveis recebidos em doação.  
 
a) Evidências: 
SPIUnet;  
Quadro A 7.3 Quadro A7.3 Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade  da União 
sob responsabilidade do IFS (Relatório de Gestão 2012);  
Escrituras Públicas de Doação dos imóveis. 
 
b) Fato: 
Confrontando as informações contidas no Quadro A7.3 “Discriminação dos Bens 
Imóveis de Propriedade  da União sob responsabilidade do IFS” que integra o Relatório 
de Gestão 2012, com as informações relativas aos imóveis, registradas no SPIUnet, 
confirma-se o não registro nesse Sistema, dos imóveis recebidos em doação para 
construção dos novos campi,a saber: Tobias  Barreto, Poço Redondo, Propriá e Nossa 
Senhora do Socorro.  
 
Da análise à cópia das Escrituras Públicas de Doação, verificou-se que, apenas o doado 
para construção do Campus Nossa Senhora do Socorro não traz dados do registro 
cartorário.  Portanto os três outros, após devidamente avaliados, devem ser registrados 
no SPIUnet. 
 
c) Causas: 
Não instituição de rotinas e procedimentos formais na gestão de bens imóveis. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando IFS/PROAD Nº 33/2013, de 16/04/2013, em resposta à SA n° 
13/2013, a gestão manifestou-se conforme segue: 
“Foi encaminhado memorando para a COABM solicitando o cadastro dos imóveis 
recebidos em doação no SPIUnet (Memorando 30/2013/PROAD em anexo)” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação do gestor corrobora o achado de auditoria.  
 
Em caso de inexistência de código específico para os novos campi, os referidos imóveis 
podem ser cadastrados na UG 158134. Contudo, há que se buscar a imediata 
codificação das novas unidades, visto que Estudos e Projetos e Obras em Andamento 
específicos desses imóveis devem ser apropriados no SIAFI de cada Campus.  
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Considerando que não foi disponibilizada a equipe de auditoria a comprovação do 
registro efetuado e nem foi identificado no SPIUnet a inclusão dos imóveis, mantém-se a 
constatação. 
 
Recomendação: 001 
Promover os registros dos imóveis recebidos em doação, no sistema SPIUnet. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 004 
Ausência de registro de contas do grupo “Imóveis de Uso Especial”, no SIAFI de 
unidades gestoras que atualmente realizam despesas com estudos e projetos e obras 
em andamento. 
 
a) Evidências: 
Consulta aos balancetes das unidades gestoras 152420,152426,152430 e 158134;  
Consulta ao https://spiunet.spu.planejamento.gov.br/Default.asp e ao sistema SIAFI (em 
20/03/2013).  
  
b) Fato: 
Verificou-se que os Balancetes das unidades 152420 (N.Sra da Glória); 152426 (Estância) 
e 152430 (Itabaiana) não possuem as contas 1.4.2.1.1.80.00 e 1.4.2.1.1.91.00, muito 
embora as citadas unidades tenham obras em andamento, que demandaram, inclusive, 
estudos e projetos. Ademais, são unidades com autonomia administrativa, patrimonial e 
financeira desde janeiro de 2012, período no qual foi iniciada a sua descentralização 
orçamentária. 
 
Não obstante a ausência dessas contas nas unidades gestoras citadas, identificou-se, em 
consulta ao Balancete Contábil da UG 158134 (Reitoria) em 20/03/2013, lançamentos na 
conta 1.4.2.1.1.80.00 – Estudos e Projetos, no montante de R$  28.868,37  e na conta 
1.4.2.1.1.91.00,  Obras em Andamento no valor de R$   6.144.035,61, cujos montantes 
refletem gastos efetivados nas 03 (três) unidades gestoras anteriormente mencionadas.  
 
Dessa forma, não se demonstra o cenário real dos gastos efetivados nessas rubricas, por 
unidade gestora, gerando assim, uma visão limitada da materialidade desses gastos e 
um inadequado gerenciamento das despesas. 
 
Cumpre salientar que, de acordo com o Manual do SIAFI – assunto 0211107 – Imóveis 
de Propriedade da União, item 3.1.5.3 “as benfeitorias, obras ou reformas que forem 
realizadas nos imóveis e os imóveis a registrar, que forem incorporados aos imóveis de 
uso especial deverão ter os seus saldos baixados, no SIAFI, pelo evento 54.0.477 e após 
a baixa deverão ser atualizados/registrados pelo SPIUnet. Entre os valores das 
benfeitorias e obras, incluem-se os das contas 1.4.2.1.1.80.00 - ESTUDOS E PROJETOS, 
1.4.2.1.1.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO e 1.4.2.1.1.92.00 – INSTALAÇÕES. Esse 
procedimento pressupõe registro prévio nas contas, cujos saldos serão baixados no 
momento oportuno, e posteriormente inseridos no SPIUnet.  
 

https://spiunet.spu.planejamento.gov.br/Default.asp
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c) Causas: 
Incompatibilidade entre os registros contábeis das despesas realizadas em relação à 
unidade gestora originária da despesa.   
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando IFS/PROAD Nº 33/2013, de 16/04/2013, em resposta à SA n° 
13/2013, a gestão manifestou-se conforme segue: 
“o registro das despesas com estudos e projetos e obras em andamento já estão sendo 
efetuadas nas UG dos Campi. E também, informamos que está em fase de análise o caso 
dos registros efetuados pela metodologia anterior, uma vez que está se buscando um 
evento no SIAFI que possibilite a migração dos registros antes efetuados pela UG 
158134 para as devidas UG dos Campi.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação do gestor corrobora o achado de auditoria. Em consultas realizadas em 
25/04/2013, ao SIAFI das UG’s citadas, verificou-se que os balancetes das unidades 
gestoras 152426 e 152430 ainda não contemplam as contas 1.4.2.1.1.80.00 e 
1.4.2.1.1.91.00. A UG 152420, por sua vez, não elenca nem mesmo a conta sintética 
bens imóveis (1.4.1.2.1.1.00.00). Dessa forma, e considerando que a regularização dos 
registros anteriores ainda não foi concluída, mantém-se a constatação. 
 
Recomendação: 001 
Registrar as contas 1.4.2.1.1.80.00 - ESTUDOS E PROJETOS, 1.4.2.1.1.91.00 - OBRAS EM 
ANDAMENTO no balancete das unidades gestoras que atualmente realizam tais 
despesas, promovendo a transferência dos lançamentos anteriormente efetuados na 
UG 158134, para as UGs a que se referem as despesas alocadas. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 005 
Avaliação de imóveis com validades vencidas no sistema  SPIUnet.  
 
a) Evidências: 
Consulta ao SPIUnet das unidades gestoras envolvidas;  
SA nº 09 de 19/03/2013;  
Ofício nº 0357/2013/Reitoria/IFS;  
Ofício nº 0202/2012/Reitoria/IFS;  
Memorando IFS/PROAD Nº 73;  
Memorando IFS/PROAD Nº 29/2012;   
Relatório de Gestão 2012.  
 
b) Fato: 
Com base nos dados constantes do quadro 7.2.3 “Discriminação dos Bens Imóveis de 
Propriedade da União sob a responsabilidade do IFS”, que integra o Relatório de Gestão 
2012, bem como de acordo com as informações a eles inerentes registradas no SPIUnet, 
as avaliações dos imóveis das unidades 152430,152426,158392, 158393 e 158394 
encontram-se vencidas. 
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c) Causas: 
Não instituição de rotinas de forma a assegurar a tempestividade da atualização da 
avaliação dos imóveis classificados como Bens de Uso Especial. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio da SA nº 09 de 19/03/2013, foram solicitadas à Reitoria informações quanto à 
solicitação de novos laudos de avaliação para os imóveis das referidas unidades. Por 
intermédio do Memorando nº 019/2013/CG/IFS, a chefia de gabinete informou que “as 
avaliações foram solicitadas à Caixa Econômica Federal, cujas cópias anexamos a este”. 
 
e) Análise da Manifestação: 
A existência de imóveis de uso especial cadastrados no SPIUnet, nas unidades gestoras 
do IFS, com data de avaliação vencida, implica em desatualização de dados contábeis, 
com reflexo no Balanço Geral da União (BGU), considerando que o SPIUnet, de acordo 
com a Portaria Interministerial STN/SPU nº 322, de 23/08/2001, é a principal fonte 
alimentadora do SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira para efeito de 
contabilização de imóveis de uso especial.  
 
Ademais, trata-se de constatação já reiterada pela Controladoria Geral da União –
Regional/SE, no Relatório de Auditoria nº 201108776 – Exercício 2011. 
 
Na documentação disponibilizada à equipe de auditoria verificam-se ações da PROAD e 
da Reitoria, no sentido de atender a recomendação da CGU, quanto a realização de 
novas avaliações, conforme segue: 
- Memorando IFS/PROAD Nº 73 de 05/05/2011 à Reitoria: Vimos, através deste, 
informar a necessidade de ser encaminhado ofício a Caixa Econômica no sentido de 
solicitar avaliações dos imóveis do IFS – campus de Aracaju, campus de São Cristóvão e 
campus de Lagarto - para fins cadastrais e contábeis. Esta medida é urgente, pois foi 
uma das questões evidenciadas pela auditoria da CGU em 29/04/2011, ao constatarem 
os dados desatualizados no SPIUnet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso 
Especial da União). 
 
- Memorando IFS/PROAD Nº 29 de 13/02/2012 reiterando pedido: Vimos, através deste, 
reiterar a solicitação feita para encaminhar ofício a CAIXA ECONÔMICA através do 
memorando 73/2011/PROAD de 05 de maio de 2011 no sentido de avaliação dos 
imóveis e/ou terrenos do IFS – campus de Aracaju, campus de São Cristóvão, campus de 
Lagarto e, também, os campi de Itabaiana, Glória e Estância - para fins cadastrais e 
contábeis, atualizando os dados do SPIUnet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de 
Uso Especial da União). Esta medida é urgente, pois foi uma das questões evidenciadas 
pela auditoria da CGU em 29/04/2011 e está sendo mais uma vez cobrado. 
Em tempo, temos o conhecimento de que foi encaminhado o ofício 874/2011/Reitoria à 
SPU com este intuito de avaliação dos imóveis e terrenos do IFS, porém não houve 
resposta até o momento. Assim, salientamos da necessidade do ofício ser encaminhado 
à CAIXA ECONÔMICA e não a SPU.  
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- O Ofício nº 0357/2013/Reitoria/IFS, de 02/04/2013 - em resposta a SA 
09/2013/AUDINT – que tem como referência a solicitação de avaliação dos imóveis 
pertencentes aos Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Sergipe (inclusive dos imóveis dos Campi inseridos na fase III do Plano de Expansão – 
Propriá, Nossa Senhora do Socorro, Tobias Barreto e Poço Redondo) e trata de reiterar o 
Ofício nº 0202/2012/Reitoria/IFS, de 14/02/2012, que solicitou avaliação dos imóveis 
dos campi São Cristóvão, Itabaiana, Estância, Lagarto e Glória.  
 
Do acima exposto, verificam-se ações da gestão para viabilizar a reavaliação/avaliação 
dos imóveis, contudo, não há um acompanhamento tempestivo junto ao órgão 
demandado para promover a sua realização, o que evidencia ausência de rotinas que 
assegurem a regular gestão do patrimônio imobiliário do IFS e retarda o atendimento de 
recomendação da CGU nesse sentido, já reiterada inclusive. 
 
Oportuno ressaltar o que dispõe o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 
5ª Edição (Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais) em seu item 02.09.01.01, 
que trata da Reavaliação do Ativo Imobilizado: 
 

A reavaliação pode ser realizada através da elaboração de um laudo técnico 
por perito ou entidade especializada, ou ainda através de relatório de 
avaliação realizado por uma comissão de servidores. O laudo técnico ou 
relatório de avaliação conterá ao menos, as seguintes informações:  
a) documentação com a descrição detalhada referente a cada bem que esteja 
sendo avaliado;  
b) a identificação contábil do bem;  
c) quais foram os critérios utilizados para avaliação do bem e sua respectiva 
fundamentação;  
d) vida útil remanescente do bem, para que sejam estabelecidos os critérios 
de depreciação, a amortização ou a exaustão;  
e) data de avaliação; e  
f) a identificação do responsável pela reavaliação.  
Exemplos de fontes de informações para a avaliação do valor de um bem 
pode ser o valor do metro quadrado do imóvel em determinada região, ou a 
tabela FIPE no caso dos veículos.  
Caso seja impossível estabelecer o valor de mercado do ativo, pode-se defini-
lo com base em parâmetros de referência que considerem bens com 
características, circunstâncias e localizações assemelhadas. (Grifou-se). 

 
Constata-se que é possível ao gestor, também, promover a avaliação/reavaliação de 
imóvel, por meio de relatório elaborado por comissão de servidores, observada, 
obviamente, a competência técnica de seus membros, e as informações mínimas a 
evidenciar.  
 
Recomendação: 001 
Promover novas avaliações dos imóveis pertencentes ao Instituto, por perito ou 
entidade especializada, ou ainda por meio de relatório de avaliação por uma comissão 
de servidores, para efeito de atualização dos registros no SPIUnet, a fim de atender, 
inclusive, recomendação reiterada pela CGU-Regional/SE, no relatório de auditoria nº 
201108776. 
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CONSTATAÇÃO: 006 
Não realização de inventário de bens imóveis. 
 
a) Evidências: 
Sistemas Patrimoniais das unidades;  
Informações do sistema SIAFI e  SPIUnet;  
Informações fornecidas pelas unidades;  
SA nº 09/2013/AUDINT e despacho da PROAD em resposta à SA. 
 
b) Fato: 
 A equipe de auditoria buscou informações junto à Coordenadoria de Patrimônio da 
unidade São Cristóvão acerca da realização de inventário do imóvel para o exercício de 
2012, tendo como resposta, que a unidade não o realizou.  
 
Em relação às demais unidades gestoras do IFS, possuidoras de bens imóveis de uso 
especial passíveis de registro, a saber, Campus Aracaju e Campus Lagarto, não houve 
comprovação da realização de inventário. 
 
Em entrevista com o Coordenador de patrimônio do Campus Aracaju, a AUDINT tomou 
conhecimento de que a unidade não realiza inventário dos seus bens imóveis. 
Informação igualmente obtida, junto ao Coordenador de Patrimônio da unidade 
Lagarto. Ou seja, não se trata de rotina administrativa na gestão de bens imóveis do IFS 
a realização de inventário do patrimônio imobiliário do IFS. 
 
c) Causas: 
Ausência de rotinas e procedimentos (processos de trabalho) que assegurem a 
qualidade da gestão de bens classificados como de Uso Especial. 
  
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Nº 75/2013/DAG/IFS, de 03/04/2013, em resposta à SA n° 
16/2013, a gestão manifestou-se conforme segue: 
“Com relação a esta constatação temos que discordar da mesma, uma vez que, foi 
realizado sim o inventário de 2012 do Campus Aracaju, o qual teve sua Comissão 
constituída pela Portaria n.º 2.222 de 31/10/2012, segue em anexo cópia da mesma. 
Inclusive o relatório já foi entregue pela Comissão de Inventário. Agora se a AUDINT 
acha que o inventário feito pela Comissão não foi adequado e tem falhas, então temos 
outra situação. 
 
Recordo que já vi em relatórios de inventário antigos a citação de necessidade de 
melhorias em áreas físicas do prédio e estas eram alvo de providências pela gestão. Se a 
Comissão de Inventário verificou as instalações e não detectou nada que merecesse 
constar no relatório, então não fez nenhum comentário neste sentido. Mas, daí dizer 
que não foi realizado o inventário dos bens imóveis é um equivoco. A Comissão era de 
“Comissão de Inventário Físico Financeiro dos Bens Patrimoniais do Campus Aracaju e 
Reitoria”. O que significa Inventário Físico? Estão englobados todos os bens físicos 
(móveis e imóveis) do Campus Aracaju.  
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Assim, se o Coordenador da COPAT/Campus Aracaju afirmou que não foi realizado o 
inventário dos bens imóveis, provavelmente deve ter se equivocado quanto ao objeto 
da citada Comissão de Inventário.”  
 
A não realização de inventário de imóvel nas unidades gestoras São Cristóvão e Lagarto 
foi confirmada pelos coordenadores de patrimônio daquelas unidades, em entrevista 
por telefone, durante a execução dos trabalhos. 
 
A PROAD, ao manifestar-se sobre o assunto, em resposta à SA 09/2013/AUDINT, 
informou: “... sobre inventário dos bens imóveis, o instituto nunca realizou, pois não 
possuía imóveis diversos que justificasse um inventário formal. Porém, nessa atual 
situação e após todo o processo de expansão do IFS já ocorrido, sugerimos a criação de 
comissão de inventário de bens imóveis de cada unidade, inclusive da Reitoria. 
Sugerimos, ainda, que estas comissões sejam preferencialmente presididas por 
engenheiros, em função da especificidade dos bens.  
 
Por fim, vale registrar a necessidade de comunicar aos setores administrativos das 
unidades em relação a qualquer surgimento ou alteração de imóveis no IFS, para os 
devidos registros patrimoniais em contábeis.” 
 
Também informou que “os setores responsáveis pelo gerenciamento operacional dos 
imóveis do IFS são as Coordenadorias de Patrimônio de cada unidade. Ou seja, cada 
unidade possui seu setor responsável de forma autônoma, baseando-se em diretrizes 
sistêmica da Reitoria”.  
 
e) Análise da Manifestação: 
As informações obtidas junto às Coordenadorias de Patrimônio, ratificadas pela PROAD 
em suas informações, corroboram a constatação.  
 
Ademais, o inventário de bens imóveis é ato de gestão previsto na Lei 4.320/64, artigo 
96, conforme segue: O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base os 
inventários analíticos de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração 
sintética na contabilidade. 
 
Ou seja, compete à unidade gestora, como rotina administrativa, além de inventários de 
bens móveis, a realização de inventário de seus imóveis.  
 
Recomendação: 001 
Promover a realização do inventário anual dos seus imóveis. 
 
Recomendação: 002 
Promover a definição de procedimentos, inclusive na portaria de constituição de 
comissão, que direcionem as ações necessárias para o adequado levantamento de 
informações acerca dos bens imóveis quando da realização do inventário anual, em 
cumprimento ao estabelecido no art. 96 da Lei 6404/64. 
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2.2 – Campus São Cristóvão 
 
 
CONSTATAÇÃO: 007 
Inconsistências nas informações inseridas no SPIUnet.  
 
a) Evidências: 
Memorando SC/GD/Nº 142/2013 e demais documentos apresentados em anexo;  
Mem. SC/GD/Nº 173/2013;  
SA n° 17/2013 e  
Consulta ao https://spiunet.spu.planejamento.gov.br/Default.asp (em 20/03/2013). 
 
b) Fato: 
As informações inseridas no SPIUnet para o RIP 3233 00153.500-0 (UG Campus São 
Cristóvão), não são compatíveis com os dados contidos na certidão de inteiro teor do 
imóvel, datada de 23/10/2009. São inconsistentes: os dados complementares do imóvel 
(proprietário anterior e fundamentação da incorporação); a indicação do proprietário 
oficial; e os dados do regime.  
 
Salienta-se que, no campo observação, após o item “proprietário oficial” as informações 
insertas devem contemplar a forma com se deu a propriedade, cuja condição está 
contida no R-1-14516 da Certidão Inteiro Teor.  
 
Por outro lado, no campo “observação da utilização” deve constar descrição sucinta de 
todos a benfeitorias que integram o montante avaliado, que deve ser compatível com o 
memorial da benfeitoria registrado. 
 
c) Causas: 
Deficiência nos controles primários aplicáveis à gestão de bens imóveis. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Interno IFS/Campus SC/GD/Nº 173/2013, de 10/04/2013, em 
resposta à SA n° 17/2013, a gestão manifestou-se conforme segue: 
“Há alguns dias foi dado ao Chefe da Seção de Patrimônio, Jáder Samarone Lopes, o 
perfil de agente cadastrador do Campus São Cristóvão no SPIUnet. O mesmo fez contato 
com a SPU e solicitou informações acerca de como proceder para efetuar  as 
atualizações necessárias para regularização dos registros, e aquela Secretaria irá 
providenciar um treinamento para isto.  Atualmente não existe na Instituição nenhum 
outro documento, a não ser a Certidão de Inteiro Teor a qual enviamos cópia solicitada 
anteriormente, que comprove de alguma forma o registro dos bens do Campus São 
Cristóvão. Assim sendo, quando o servidor cadastrador estiver devidamente treinado e 
orientado para realizar as atualizações, providências serão adotadas para que as 
inconsistências apontadas pela AUDINT sejam, na medida do possível, sanadas.” 
 
 
 

https://spiunet.spu.planejamento.gov.br/Default.asp
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e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pelo Gestor corrobora o entendimento da falha apontada, 
informando que providências serão adotadas para que as inconsistências apontadas 
pela AUDINT sejam sanadas. Considerando que a regularização ainda encontra-se 
pendente, mantém-se a constatação. 
 
Recomendação: 001 
Atualizar as informações do imóvel no SPIUnet  de acordo com as registradas na 
documentação atualizada do imóvel. 
 

 
CONSTATAÇÃO: 008 
Avaliação de imóvel com validade vencida no sistema SPIUnet. 
 
a) Evidências: 
Solicitação de Auditoria nº 08/2013/AUDINT;  
Memorando SC/GD/Nº 142/2013 e demais documentos apresentados em anexo e 
Consulta ao https://spiunet.spu.planejamento.gov.br/Default.asp (em 20/03/2013). 
 
b) Fato: 
A avaliação do imóvel, registro imobiliário patrimonial (RIP) nº 3233 00153.500-0, está 
vencida desde 06/06/2002.  
 
A avaliação, no âmbito da SPU, é um processo que visa estabelecer o valor mais 
provável de mercado de um determinado bem, considerando-se suas características 
físicas e econômicas, a partir de exames, vistorias e pesquisas. Desse modo, nela devem 
constar demonstrativos que evidenciem as memórias de cálculos e os principais critérios 
adotados para avaliações/reavaliações e valorizações/desvalorizações dos imóveis sob 
responsabilidade da UG adotados na sua elaboração.  
 
A intempestiva reavaliação do imóvel da unidade implica em descumprimento ao item 
4.6.2 da ON 004 – GEADE, que estabelece o prazo de validade de 24 meses, conforme 
abaixo transcrito, cujo prazo é ratificado no sistema SPIUnet, campo “nível de rigor 
utilizado”: 

Terão validade por 24 meses as avaliações elaboradas: 
a) para obtenção de receitas patrimoniais classificadas como taxas de 
ocupação, foros, laudêmios e multas previstas em lei; b) para quaisquer 
formas de cessões gratuitas, inclusive entregas e cessões sob regime de 
aforamento gratuito, para fazer constar dos contratos; 
c) para fins cadastrais e contábeis; 

 
Ademais, a existência de imóveis de uso especial cadastrados no SPIUnet, nas unidades 
gestoras do IFS, com data de avaliação vencida, implica em desatualização de dados 
contábeis, com reflexo no Balanço Geral da União (BGU), considerando que o SPIUnet, 
de acordo com a Portaria Interministerial STN/SPU nº 322, de 23/08/2001, é a principal 
fonte alimentadora do SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira para 
efeito de contabilização de imóveis de uso especial. 

https://spiunet.spu.planejamento.gov.br/Default.asp
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c) Causas: 
Ausência de instituição de rotinas de forma a assegurar a qualidade da gestão de bens 
classificados como de Uso Especial. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Instada a apresentar o último laudo de avaliação patrimonial do imóvel da unidade e 
demonstrativos que evidenciem as memórias de cálculos e os principais critérios 
adotados para reavaliações e valorizações/desvalorizações dos imóveis do Campus, por 
intermédio da Solicitação de Auditoria (SA) nº 08/2013/AUDINT, a gestão do Campus 
São Cristóvão informou, por meio do Memorando SC/GD/Nº 142/2013 que “A  Caixa 
está realizando trabalho de Avaliação Patrimonial no Campus e ainda não concluiu o 
Laudo”. 

  
Também informou que “segundo informações do Setor de Contabilidade, obtidas 
através de contato telefônico, visto que o servidor responsável encontra-se em gozo de 
férias, os cálculos de reavaliação e valorização/desvalorização dos imóveis dependem da 
conclusão do Laudo de Avaliação Patrimonial supracitado”. 
 
e) Análise da Manifestação: 
A princípio cumpre lembrar que a Controladoria Geral da União – Regional/SE (Relatório 
de Auditoria nº 201108776) vem recomendando ao IFS, desde 2011, promover novas 
avaliações dos seus imóveis, para fins de atualização no SPIUnet. 
 
Oportuno também ressaltar o que dispõe o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
Público – 5ª Edição (Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais) em seu item 
02.09.01.01 – Reavaliação do Ativo Imobilizado, a respeito de reavaliação de imóveis: 
 

A reavaliação pode ser realizada através da elaboração de um laudo técnico 
por perito ou entidade especializada, ou ainda através de relatório de 
avaliação realizado por uma comissão de servidores. O laudo técnico ou 
relatório de avaliação conterá ao menos, as seguintes informações:  
a) documentação com a descrição detalhada referente a cada bem que esteja  
sendo avaliado;  
b) a identificação contábil do bem;  
c) quais foram os critérios utilizados para avaliação do bem e sua respectiva 
fundamentação;  
d) vida útil remanescente do bem, para que sejam estabelecidos os critérios 
de depreciação, a amortização ou a exaustão;  
e) data de avaliação; e  
f) a identificação do responsável pela reavaliação.  
Exemplos de fontes de informações para a avaliação do valor de um bem 
pode ser o valor do metro quadrado do imóvel em determinada região, ou a 
tabela FIPE no caso dos veículos.  
Caso seja impossível estabelecer o valor de mercado do ativo, pode-se defini-
lo com base em parâmetros de referência que considerem bens com 
características, circunstâncias e localizações assemelhadas. (Grifou-se). 

 
Do exposto, verifica-se a possibilidade de o gestor promover a avaliação/reavaliação de 
imóvel, por meio de relatório elaborado por comissão de servidores, observada, 
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obviamente, a competência técnica de seus membros, e as informações mínimas que 
devem ser consideradas. 
 
Considerando-se o tempo decorrido de 10 (dez) anos sem realização de nova avaliação, 
depreende-se ação intempestiva da gestão para atualização das informações do imóvel 
nos sistemas SPIUnet e, em consequência, do sistema SIAFI. Evidencia-se assim, 
ausência de rotinas que assegurem a adequada gestão do patrimônio imobiliário.  
Considerando que a nova avaliação encontra-se pendente de realização, mantém-se a 
constatação. 
 
Recomendação: 001 
Proceder a nova avaliação do imóvel pertencente ao Instituto Federal de Sergipe 
(Campus São Cristóvão) para fins de atualização do registro no SPIUnet.  

 
 

CONSTATAÇÃO: 009 
Ausência de processos individualizados contendo documentos relevantes relacionados 
à gestão do imóvel. 
  
a) Evidências: 
SA nº 08/2013/AUDINT;  
Mem. SC/GD/Nº 142/2013;  
Consulta ao SPIUnet. 
 
b) Fato: 
Com base nas informações solicitadas pela equipe de auditoria interna à unidade, por 
meio SA nº 08/2013/AUDINT – quais sejam, processos sobre o controle dos registros dos 
bens imóveis no sistema SPIUNET, e informações e processos sobre os procedimentos 
de controle e registro dos bens imóveis no sistema SIAFI –  e nas respostas enviadas pela 
unidade, a equipe constatou que não se adota um Processo Administrativo  contendo 
toda a documentação do bem sob sua responsabilidade, quais sejam: Escritura Pública 
com o Registro em Cartório, a Certidão de Inteiro Teor dos imóveis, relatório de registro 
dos bens imóveis no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – 
SPIUNET e SIAFI etc. 
 
c) Causas: 
Ausência de instituição de rotinas de forma a assegurar a qualidade da gestão de bens 
classificados como de Uso Especial. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Mem. SC/GD/Nº 142/2013, a unidade disponibilizou a Certidão de Inteiro 
Teor do imóvel, documento do SPIUNET comprovando o registro dos bens e Relatório 
do Sistema Patrimonial com os bens imóveis da Instituição. Alegou que “Não existe nos 
arquivos do Campus uma Escritura Pública”.  
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Acerca da existência de processos sobre os procedimentos de controle e registro dos 
bens imóveis nos sistemas, a unidade informou que “O registro de bens imóveis no SIAFI 
é feito através de migração automática do SPIUNET, segundo informações do Setor de 
Contabilidade do Campus e, por este motivo, não existem processos físicos que 
comprovem tais procedimentos.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Não obstante alguns documentos relativos ao patrimônio imobiliário da unidade 
tenham sido disponibilizados, a gestão não os consolida em um processo físico, que 
permita o adequado e oportuno gerenciamento da documentação do imóvel, o que 
corrobora a constatação. Por outro lado, a informação da inexistência da Escritura 
Pública do imóvel nos arquivos da unidade ratifica a ausência de rotinas que assegurem 
a qualidade da gestão do imobilizado. Pelos motivos expostos, mantém-se a 
constatação. 
 
Recomendação: 001 
Promover a elaboração de processo físico, consolidando toda a documentação do 
imóvel que ampara os registros inseridos no SPIUnet. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 010 
Não realização de inventário periódico de bens imóveis. 
 
a) Evidências: 
Sistema Patrimonial da unidade; Informações sistema do SIAFI e  SPIUnet; Informações 
fornecidas pela unidade.  
 
b) Fato: 
Foi disponibilizado pela unidade Campus São Cristóvão o relatório do sistema de 
patrimônio (grupo IMÓVEIS, no qual estão listados 57 (cinqüenta e sete) itens, dentre os 
quais, terra nua, e itens que compõem as benfeitorias que fazem parte do imóvel  RIP 
3105 00043.500-0. As informações registradas no sistema, tem por base  o último Laudo 
de Avaliação do imóvel, realizado em 2002, cujos bens  totalizam R$ 3.747.079,70.  
 
Embora tal valor permita verificar a compatibilidade do saldo do inventário de Bens 
Imóveis do sistema patrimonial da unidade com as indicadas no SPIUnet, não reflete a 
realidade da unidade, cujos sistemas devem ser atualizados por meio de novo Laudo de 
Avaliação e inventário patrimonial periódico  do imóvel.  
 
c) Causas: 
Ausência de rotinas e procedimentos (processos de trabalho) que assegurem a 
qualidade da gestão de bens classificados como de Uso Especial. 
  
d) Manifestação da Unidade: 
Em entrevista telefônica, a equipe de auditoria buscou informações junto à 
Coordenadoria de Patrimônio da unidade acerca da realização de inventário do imóvel 
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para o exercício de 2012. Teve como resposta, que a unidade não o realizou. Informou-
se inclusive que há edificações registradas no sistema patrimonial que não mais existem 
fisicamente, as quais não podem ser baixadas (exemplo: Guarita – patrimônio 06276 – 
construída em 1999) pela inexistência de documentos que validem o procedimento. 
 
e) Análise da Manifestação: 
O art. 96 da Lei 4.320/64, afirma que: “O levantamento geral dos bens móveis e imóveis 
terá por base os inventários analíticos de cada unidade administrativa e os elementos da 
escrituração sintética na contabilidade.” Ou seja, compete à unidade gestora, como 
rotina administrativa, também a realização de inventário de seus imóveis.  
 
Recomendação: 001 
Promover a realização do inventário anual dos seus imóveis. 
 
Recomendação: 002 
Promover a definição de procedimentos, inclusive na portaria de constituição de 
comissão, que direcionem as ações necessárias para o adequado levantamento de 
informações acerca dos bens imóveis quando da realização do inventário anual, em 
cumprimento ao estabelecido no art. 96 da Lei 6.404/64. 
 
 
2.3 - Campus Aracaju  
 
 
CONSTATAÇÃO: 011 
Inexistência de certidão cartorária atualizada com a comprovação do atual 
proprietário do imóvel. 
 
a) Evidências: 
Memorando nº 69/2013/DAG/IFS e documentos em anexo;  
Memorando Nº 75/2013/DAG/IFS, de 03/04/2013, e documentos em anexo;  
SA n° 16/2013. 
 
b) Fato: 
A Certidão do Teor da Matrícula do imóvel, encaminhada pela gestão por meio do 
Memorando nº 69/2013/DAG/IFS – que subsidiou a elaboração da avaliação do imóvel 
em 2011 e evidencia como adquirente a Fazenda Nacional –, foi emitida pelo Cartório 
Aminthas Garcez -5º Ofício de Notas/2ª Circunscrição Imobiliária, em 05/08/1998.  
 
Considerando que, a partir de 2009, tendo em vista a Lei nº 11892, de 29.12.2008, o 
CEFET-SE passou a integrar a estrutura do Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia de Sergipe/IFS como Campus Aracaju, a existência de certidão de inteiro teor 
desatualizada reflete falha na gestão do imobilizado da unidade. 
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c) Causas: 
Ausência de rotinas e procedimentos (processos de trabalho) que assegurem a 
qualidade da gestão de bens classificados como de Uso Especial. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 75/2013/DAG/IFS, de 03/04/2013, em resposta à SA n° 
16/2013, a gestão manifestou-se conforme segue: 
 
“A atualização de certidão cartorária não foi realizada simplesmente porque nunca foi 
cobrado este tipo de procedimento. Não me lembro deste tipo de exigência e reconheço 
não conhecer a legislação que obriga a Administração a atualizar estes documentos no 
cartório, inclusive solicito da AUDINT que informe se possível os dispositivos legais que 
exigem tal procedimento, até para podermos realizar a justificativa embasada das 
despesas que serão realizadas no cartório por conta desta atualização. (...)” 
 
Ainda, por meio do Memorando nº 95/2012/DAG, de 06/05/2013, houve a seguinte 
informação: 
 
“Foi providenciada por esta DAG a solicitação de Certidão Atualizada, inicialmente 
procuramos o cartório do 6º Ofício, responsável pela 4ª zona imobiliária onde está 
localizado o terreno e prédio do Campus Aracaju. Fomos informado que apesar de 
constar na certidão de 05/08/1998 que o imóvel era deste ofício, a responsável verificou 
no sistema e disse que ele é dos antigos e que ainda estava no 5º Ofício (Cartório 
Aminthas Garcez). Contudo, qualquer alteração de proprietário seria obrigatoriamente 
registrado no 6º Ofício. 
 
Diante da situação, procurei o Cartório do 5º Ofício e solicitei uma certidão atualizada, a 
qual data de 30/04/2013 e que apresentamos em anexo. Verificando o documento 
percebemos que não existe alteração em relação a última declaração. Continua como 
sendo o imóvel do Campus Aracaju pertencente a Fazenda Nacional. 
 
A providência a ser tomada será a solicitação de emissão de ofício por parte da Reitoria 
do IFS direcionado a Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Sergipe 
(SPU/SE) no sentido de solicitar a regularização do imóvel do Campus Aracaju, seja por 
meio de doação ou de cessão, conforme entendimento da mesma. Preferencialmente, 
que seja por doação. Tal encaminhamento já foi verbalmente acordado com C. 
 e o mesmo disse que por questões burocráticas levará algum tempo, uma vez que, o 
processo certamente vai para Brasília-DF.  
 
Assim, a DAG providenciou uma certidão atualizada do imóvel. Atendendo o que 
solicitou a constatação.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Boas práticas na gestão de bens imóveis envolvem processos de trabalho com vistas ao 
cadastro de imóveis, à regularização da situação do imóvel, às operações imobiliárias, à 
fiscalização imobiliária, ao inventário físico para avaliar a necessidade de reformas e 
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manutenções prediais do imóvel por meio de obras e serviços de engenharia etc, enfim, 
atos necessários a adequada gestão do imóvel.  
 
Não obstante tenha sido apresentada certidão datada de 30/04/2013 – inclusive refere-
se apenas a um lote de terreno, ou seja, sequer indica a existência de edificações no 
local –, verifica-se que a mesma não expressa o histórico atualizado do imóvel em 
função das alterações produzidas pela Lei nº 11892, de 29.12.2008, com a criação do 
Instituto Federal de Sergipe que absorveu o antigo CEFET/SE, hoje, Campus Aracaju.  
 
Ante o exposto, e considerando  a providência a ser tomada junto a SPU/SE,  conforme 
informado pelo gestor, mantém-se a constatação até a regularização da situação do 
imóvel em relação ao IFS,  o que implica também em atualização da certidão. 
 
A solicitação da regularização é oportuna inclusive em função das obras e serviços de 
engenharia previstas para início ainda neste exercício, no imóvel.  
 
Recomendação: 001 
Promover a regularização da situação de utilização de imóvel junto à SPU/SE, 
verificando inclusive a possibilidade de sua transferência para o patrimônio do IFS, a 
exemplo do ocorrido em relação ao imóvel da antiga escola agrotécnica, atual Campus 
São Cristóvão, que passou a integrar o patrimônio próprio do IFS. 
 
Recomendação: 002 
Oportunamente, proceder a atualização do inteiro teor da matrícula do imóvel, inclusive 
com a averbação das instalações já existentes. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 012 
Não realização de inventário de bens imóveis. 
 
a) Evidências: 
Relatório de inventário 2012;  
Sistema Patrimonial da unidade (SIGA);  
Informações sistema SIAFI e SPIUnet.   
 
b) Fato: 
Foi disponibilizado pela unidade Campus São Cristóvão o relatório do sistema de 
patrimônio (grupo IMÓVEIS, no qual estão listados 57 (cinqüenta e sete) itens, dentre os 
quais, terra nua, e itens que compõem as benfeitorias que fazem parte do imóvel RIP 
3105 00043.500-0. As informações registradas no sistema têm por base o último Laudo 
de Avaliação do imóvel, realizado em 2002, cujos bens totalizam R$ 3.747.079,70.  
 
Embora tal valor permita verificar a compatibilidade do saldo do inventário de Bens 
Imóveis do sistema patrimonial da unidade com as indicadas no SPIUnet, não reflete a 
realidade da unidade, cujos sistemas devem ser atualizados por meio de novo Laudo e 
inventário patrimonial periódico  do imóvel.  
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A equipe de auditoria buscou informações junto à Coordenadoria de patrimônio da 
unidade acerca da realização de inventário do imóvel para o exercício de 2012, tendo 
como resposta, que a unidade não o realizou. Informou-se inclusive que há edificações 
registradas no sistema patrimonial que não mais existem fisicamente. 
 
Em relação às demais unidades gestoras do IFS, possuidoras de bens imóveis de uso 
especial passíveis de registro, a saber, Campus Aracaju e Campus Lagarto, não houve 
comprovação da realização de inventário. 
 
Em entrevista com o Coordenador de patrimônio do Campus Aracaju, a AUDINT tomou 
conhecimento de que a unidade não realiza inventário dos seus bens imóveis. 
Informação igualmente obtida, por telefone, junto ao Coordenador de Patrimônio da 
unidade Lagarto. Ou seja, não se trata de rotina administrativa na gestão de bens 
imóveis do IFS a realização de inventário do patrimônio imobiliário do IFS. 
 
c) Causas: 
Ausência de rotinas e procedimentos (processos de trabalho) que assegurem a 
qualidade da gestão de bens imóveis. 
  
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Nº 95/2013/DAG/IFS, de 06/06/2013, a gestão manifestou-se 
conforme segue: 
 
“Afirmo que o inventário foi realizado sim, até concordo que a Comissão de Inventário 
não fez um trabalho completo, poderia ter avançado e ter feito uma avaliação do imóvel 
(questão da estrutura física). Mas, algumas providências estão sendo tomadas que 
poderão melhorar este aspecto nos futuros inventários, a exemplo da solicitação de 
inclusão no sistema de patrimônio atual da conta referente ao imóvel. Tendo a conta, 
inevitavelmente a Comissão de Inventário terá que conferir, além disso, pretendemos 
neste ano de 2013 ao solicitar a Portaria da Comissão de Inventário sugerir algumas 
ações por parte desta Comissão, uma delas será a vistoria e pronunciamento quanto a 
infraestrutura física do Campus.  
 
 A inclusão da conta contábil do imóvel no Sistema de Patrimônio anda em 
consonância com as informações coerentes entre os Sistemas SIAFI e SPIUnet, afinal não 
deve existir diferenças entre as informações fornecidas por estes sistemas. Para 
confirmar a solicitação apresentamos cópia do Mem. n.º 90/2013/DAG encaminhado a 
DTI em 30/04/2013, solicitando esta providência.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação do gestor não afasta a constatação tendo em vista a não comprovação 
da realização efetiva de inventário do bem imóvel a seu cargo. 
 
Do inventário de bem imóvel podem decorrer informações registradas no relatório 
elaborado pela comissão, indicando ao gestor a necessidade de melhorias em áreas 
físicas do prédio, por exemplo, como bem citou o gestor, contudo, informações dessa 
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natureza não estão contidas no relatório do inventário 2012, disponibilizado pela 
COPAT/AJU à equipe de auditoria, o que confirma a não realização de inventário nesse 
sentido.  
 
Considerando o disposto no art. 96 da Lei 4.320/64, a saber: O levantamento geral dos 
bens móveis e imóveis terá por base os inventários analíticos de cada unidade 
administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade, foi solicitado à 
presidente da comissão de inventário/2012 do IFS, por meio da SA nº 26, de 
17/04/2013, disponibilizar as seguintes informações: 

1- Foi disponibilizada à comissão, inventário analítico de bens imóveis, para 
subsidiar os seus trabalhos? 

2- Foram levantadas informações acerca do imóvel de funcionamento do Campus 
Aracaju, quanto  à existência de Laudo de Avaliação vigente?  

3- A comissão avaliou a necessidade de reformas e manutenção nas instalações 
prediais do imóvel de funcionamento do campus Aracaju?  

 
Por meio de comunicação interna datada de 18/04/2013, obteve-se resposta negativa 
para os questionamentos citados. 
 
Com base no exposto no fato e na análise acima, a equipe conclui que o IFS não adota 
como rotina administrativa na gestão de bens imóveis, a realização de inventário do 
patrimônio imobiliário. Assim, mantém a constatação. 
 
Recomendação: 001 
Promover a realização do inventário anual dos seus imóveis. 
 
Recomendação: 002 
Promover a definição de procedimentos na portaria de constituição de comissão, que 
direcionem as ações necessárias para o adequado levantamento de informações acerca 
dos bens imóveis quando da realização do inventário anual, em cumprimento ao 
estabelecido no art. 96 da Lei 6404/64. 
 
 
2.4 – Campus Lagarto 
 
 
CONSTATAÇÃO: 013 
Imóvel sem Registro Cartorário e sem Comprovante de Aquisição. 
 
a) Evidências: 
Respostas a SA nº 22/2013, Ofício nº 94/2013 da Prefeitura Municipal de Lagarto e 
Contrato de Comprova e Venda do Imóvel em anexo ao Ofício. 
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b) Fato: 
Analisando os dados do imóvel no Sistema SPIUnet, percebeu-se que consta como área 
do imóvel do Campus Lagarto um terreno de 22.600,00m², enquanto na Certidão de 
Inteiro Teor do Imóvel consta uma área de 16.000m². 
 
Instado a se manifestar, o nobre Diretor Geral à época enviou o Ofício nº 004/2013 à 
Prefeitura Municipal de Lagarto, então doadora do terreno. Em resposta, a Prefeitura 
Municipal através do Ofício nº 94/2013 informou que inicialmente a propriedade 
referente aos 16.000m² foi devidamente transferida para o Instituto (ao tempo Escola 
Técnica Federal de Sergipe), conforme R. 03 da Matrícula nº 6.892, todavia, foi também 
doado um terreno complementar que, por ausência dos requisitos legais (título de 
propriedade do vendedor à Prefeitura), não foi aperfeiçoada a transferência, 
necessitando ainda “que os procedimentos de regularização sejam efetuados por esse 
IFS mediante processo de usucapião”. 
 
Com isso, de toda situação fática descrita, constata-se as seguintes irregularidades: 
- O imóvel não possui comprovante de aquisição em relação a área não registrada em 
Cartório; 
- A “parte” do imóvel que se encontra registrado ainda está em nome da Escola Técnica 
Federal de Sergipe. 
 
c) Causas: 
Desconhecimento das normas aplicáveis e falha nos controles administrativos. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
A unidade se manifestou através de resposta nos autos da própria Solicitação de 
Auditoria nº 22/2013 e documentos em anexo (processo nº 23288.000324/2013-05 que 
contém o Ofício nº 004/2013-DG, Ofício nº 94/2013 da Prefeitura Municipal de Lagarto, 
Contrato de Compra e Venda da parte não registrada do Imóvel e Registro Cartorário), 
sem apresentar soluções ao fato. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Percebe-se que os fatos aqui apontados constituem falhas graves nos controles 
administrativos, principalmente no que diz respeito à ausência do comprovante de 
aquisição (Termo de Doação, Escritura de Compra e Venda e etc.) do terreno não 
registrado, pois, da maneira como se encontra, o Instituto não possui nem a posse e 
muito menos a propriedade legal da área. 
 
Ademais, a propriedade registrada ainda se encontra em nome da extinta Escola Técnica 
Federal de Sergipe, ou seja, sua proprietária não existe mais, razão pela qual deve ser 
priorizada a regularização total do terreno. 
 
Recomendação: 001 
Providenciar com urgência (junto à Reitoria e/ou à Prefeitura Municipal de Lagarto) o 
comprovante de aquisição (Termo de Dação, Escritura de Compra e Venda e etc.) da 
parte do terreno que não se encontra registrada em Cartório, com o posterior 
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encaminhamento à Procuradoria Federal do IFS para que analise qual a melhor forma de 
regularização da situação. 
 
Recomendação: 002 
A atualização do registro cartorário da área, passando a constar como proprietário o 
Instituto Federal de Sergipe. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 014 
Inconsistência nas informações inseridas no SPIUnet  
 
a) Evidências: 
Consulta realizada no SPIUnet. 
 
b) Fato: 
I - No campo Observação da Utilização, deve informar que o imóvel não pertence à 
União, mas ao IFS, uma vez que foi recebido em doação pelo Município de Lagarto/SE e 
no campo dados do regime foi informado uso em serviço público somente para fins de 
registro, uma vez que não possui o campo doação. O sistema quando foi criado não 
vislumbrou o caso de doações diversas da União, como no caso em tela, em que a 
doação se deu entre uma Prefeitura e o Instituto; 
 
II – No Sistema SPIUnet consta como área do terreno 22.600,00m², enquanto no 
Registro do Imóvel consta uma área de 16.000m². 
 
c) Causas: 
Desconhecimento das normas aplicáveis e falha nos controles administrativos. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através de resposta nos autos da SA nº 22/2013 o Gestor se manifestou da seguinte 
forma: 
 
Como a atividade de alimentação das informações no SPIUnet é de responsabilidade 
direta do coordenador de patrimônio e esta atividade não foi comunicada a este 
Campus, no momento em que esta Gerência e Direção do Campus tomaram 
conhecimento da necessidade de cadastramento, a Chefe de Gabinete comunicou ao 
Coordenador de Patrimônio (via telefone pois o mesmo encontrava-se em gozo de férias 
oficiais) a necessidade do mesmo de solicitar o seu cadastramento no sistema. Em 
contato com o Coordenador de Patrimônio, para verificar o andamento das atividades 
de cadastro no referido sistema, o mesmo informou que providenciaria o seu 
cadastramento após retorno das férias.” 
 
Através de resposta nos autos da SA nº 22/2013 o Gestor informou que: “Não temos 
conhecimento de quem realizou a atividade de alimentação das informações no SPIUnet 
por não possuir servidor desse Campus cadastrado no sistema. No momento em que o 
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Coordenador de Patrimônio apresentar o seu cadastramento a esta Gerência, baseado 
na documentação comprobatório, realizaremos a modificação necessária.” 
OBS: Estamos solicitando celeridade à atividade de demarcação do terreno ao Assessor 
de Projetos do Campus, atividade esta em execução. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Através de resposta nos autos da Solicitação de Auditoria nº 22/2013 o Gestor 
confessou que o Coordenador de Patrimônio (responsável pela alimentação do SPIUnet 
do Campus Lagarto) não possuía nem ao menos senha de acesso para cadastrar os 
dados do imóvel no sistema. Contudo, informou também que já estão providenciando e 
o mais breve possível irão fazer as correções necessárias. 
 
Recomendação: 001 
Assim que possível, o responsável pela alimentação dos dados do bem imóvel do 
Campus Lagarto no SPIUnet, proceda a regularização dos dados divergentes, 
especialmente a propriedade do imóvel, dados do regime e área do terreno. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 015 
Avaliação do imóvel com validade vencida no Sistema SPIUnet. 
 
a) Evidências: 
Consulta ao SPIUnet. 
 
b) Fato: 
Na avaliação devem constar demonstrativos que evidenciem as memórias de cálculos e 
os principais critérios adotados para a avaliações/reavaliações e 
valorizações/desvalorizações dos imóveis sob responsabilidade da UG. 
 
A última avaliação do imóvel do Campus foi realizada em 25/05/2001 em 
descumprimento ao item 4.6.2 da ON 004 – GEADE nº 004 de 25 de Fevereiro de 2003 
do Ministério do Planejamento/Secretaria de Patrimônio da União, que traz o prazo de 
validade de 24 meses: 
 

Terão validade por 24 meses as avaliações elaboradas: 
(...) 
c) para fins cadastrais e contábeis; 

 
Juntamente com referida avaliação são apresentados demonstrativos que 
evidenciassem as memórias de cálculos e os principais critérios adotados para a 
avaliação do imóvel. 
 
c) Causas: 
Desconhecimento das normas aplicáveis e falha nos controles administrativos. 
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d) Manifestação da Unidade: 
Através de resposta nos autos da SA nº 22/2013 o Gestor se manifestou da seguinte 
forma: 
 
De fato é de desconhecimento da Gerência e da Direção do Campus Lagarto sobre as 
atividades de avaliação do imóvel. Estamos comunicando o fato à Direção no sentido de 
que seja criada a Comissão de Avaliação Patrimonial Imobiliária para que a mesma 
realize a atividade de avaliação do imóvel. 
 
Posteriormente, o Gestor alegou que:  
 
No tocante à execução da Avaliação Patrimonial, esta será realizada pelo Assessor de 
Projetos do Campus Lagarto, após o levantamento e atualização da demarcação do 
Campus Lagarto, atividade esta solicitada pela Reitoria. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Através de resposta nos autos da Solicitação de Auditoria nº 22/2013 o Gestor 
confessou o vício aqui apontado, bem como o desconhecimento da obrigatoriedade da 
avaliação (e seu cadastramento no SPIUnet) do imóvel em período não superior a 02 
(dois) anos. 
 
Cumpre cientificar à gestão o que dispõe o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
Público – 5ª Edição (Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais) em seu item 
02.09.01.01 – Reavaliação do Ativo Imobilizado, que dispõe: 
 

A reavaliação pode ser realizada através da elaboração de um laudo 
técnico por perito ou entidade especializada, ou ainda através de 
relatório de avaliação realizado por uma comissão de servidores. O 
laudo técnico ou relatório de avaliação conterá ao menos, as seguintes 
informações:  
a) documentação com a descrição detalhada referente a cada bem que 
esteja sendo avaliado;  
b) a identificação contábil do bem;  
c) quais foram os critérios utilizados para avaliação do bem e sua 
respectiva fundamentação;  
d) vida útil remanescente do bem, para que sejam estabelecidos os 
critérios de depreciação, a amortização ou a exaustão;  
e) data de avaliação; e  
f) a identificação do responsável pela reavaliação.  
Exemplos de fontes de informações para a avaliação do valor de um 
bem podem ser o valor do metro quadrado do imóvel em determinada 
região, ou a tabela FIPE no caso dos veículos.  
Caso seja impossível estabelecer o valor de mercado do ativo, pode-se 
defini-lo com base em parâmetros de referência que considerem bens 
com características, circunstâncias e localizações assemelhadas. 
(Grifou-se). 
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Assim, apesar de ser possível ao gestor promover a avaliação/reavaliação do imóvel por 
meio de relatório elaborado por comissão de servidores, observada, obviamente, a 
competência técnica de seus membros, e as informações mínimos a evidenciar, até o 
presente momento não se verificou a realização da avaliação. 
 
Recomendação: 001 
Promover nova avaliação do imóvel onde está situada a sede deste Campus Lagarto, 
especialmente para efeito de atualização dos registros no SPIUnet, a fim de atender, 
inclusive, recomendação já reiterada pela Controladoria Geral da União –Regional/SE, 
no Relatório de Auditoria nº 201108776 – Exercício 2011. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 016 
Registro de Imóveis sem a devida averbação. 
 
a) Evidências: 
Cópia da Certidão de Inteiro Teor fornecida pela Administração do Campus. 
 
b) Fato: 
Analisando a Certidão de Inteiro Teor fornecida pela Gestão do Campus a esta AUDINT 
percebe-se no R. 03 que a doação realizada pelo Município de Lagarto ao IFS teve como 
condição a “construção de uma escola técnica”. 
 
Já na AV. 04, percebe-se que o prazo de cumprimento da condição foi prorrogado para 
Dezembro de 1989, contudo, não existe averbação informando seu adimplemento. 
 
Tratando-se de Doação Modal ou com encargo, o ato definitivo de transmissão da 
propriedade imobiliária somente se aperfeiçoa com o cumprimento do encargo ou da 
condição a que estava sujeito o donatário, neste caso o IFS, podendo-se revogá-la a 
qualquer momento em caso de descumprimento. 
 
Mesmo estando prescrito o prazo prescricional para o doador ajuizar Ação de 
Revogação de Doação, conforme art. 205 do Código Civil de 2002, conclui-se que a 
Gestão não foi diligente no momento oportuno a fim de aperfeiçoar a transmissão da 
propriedade. 
 
c) Causas: 
Desconhecimento das normas aplicáveis e falha nos controles administrativos. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através de resposta nos autos da SA nº 22/2013 o Gestor equivocadamente se 
manifestou da seguinte forma: 
 
Será solicitada, junto à Direção Geral, a criação de comissão para avaliação do imóvel. 
As medidas necessárias à manutenção estão sendo planejadas (reforma da estrutura 
externa e interna como reforço de pilares, reestruturação de banheiros e ginásio) e 
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executadas (pintura externa e interna do prédio, nivelamento de passagem para 
cadeirante) com acompanhamento e controle dos gastos. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Equivocadamente o Gestor não se pronunciou sobre a Constatação, contudo, deve-se 
ressaltar que, muito embora o prazo para ajuizar a competente ação judicial (Ação de 
Revogação de Doação) já esteja prescrito, nos moldes do art. 205 do Código Civil, é 
sempre salutar a regularização do registro do imóvel a fim de evitar constatações pelos 
órgãos de controle interno e externo. 
 
Recomendação: 001 
Recomendamos que seja procedida a regularização do registro do imóvel no Cartório, 
acusando o cumprimento da condição e aperfeiçoando definitivamente a transmissão 
da propriedade. 
 
 
2.5 – Campus Nossa Senhora da Glória 
 
 
CONSTATAÇÃO: 017 
Avaliação de imóveis com validades vencidas no sistema Spiunet. 
 
a) Evidências: 
Escritura pública do imóvel, localizado no Ac Povoado Piabas, S/N, Zona Rural, CEP 
49.680-000, Nossa Senhora da Glória/SE;  
Consulta ao sistema SPIUnet e ao SIAFI (em 18/03/2013); 
Memorando nº 15/2013/GEAD de 19/03/2013; 
Memorando nº 20/2013/GEAD de 09/04/2013; 
Memorando nº 21/2013/GEAD de 17/04/2013; 
 
b) Fato: 
A avaliação, no âmbito da SPU, é um processo que visa estabelecer o valor mais 
provável de mercado de um determinado bem, considerando-se suas características 
físicas e econômicas, a partir de exames, vistorias e pesquisas. Desse modo, nela devem 
constar demonstrativos que evidenciem as memórias de cálculos e os principais critérios 
adotados para avaliações/reavaliações e valorizações/desvalorizações dos imóveis sob 
responsabilidade da UG adotados na sua elaboração.  
 
Não foi realizada avaliação no imóvel desde 16/11/2007 em descumprimento ao 
previsto na alínea “c”, do Item 4.6.2, da Orientação Normativa/GEAD nº 004 de 25 de 
fevereiro de 2003 do Ministério do Planejamento/Secretaria de Patrimônio da União, 
que traz o prazo de validade de 24 meses: 
 

Terão validade por 24 meses as avaliações elaboradas: 
(...) 
c) para fins cadastrais e contábeis; 
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c) Causas: 
A Unidade não instituiu rotinas de forma a assegurar a tempestividade da atualização da 
avaliação dos imóveis classificados como Bens de Uso Especial. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante Memorando nº 21/2013/GEAD de 17/04/2013, o gestor apresentou as 
seguintes justificativas: “Informamos que estamos aguardando posicionamento da 
PROAD quanto à contratação de serviço de avaliação de imóveis do Instituto.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A Unidade acatou a falha apontada, destarte, as manifestações apresentadas pelo 
gestor da unidade foram satisfatórias em parte, porém não afastaram a constatação, 
ficando mantida em todos os seus termos. 
 
Recomendação: 001 
Manter atualizadas as avaliações dos imóveis de Uso Especial do IFS. 
 
 
2.6 – Campus Estância 
 
 
CONSTATAÇÃO: 018 
Ausência de Registro no Cartório de Imóveis originando diversas impropriedades. 
 
a) Evidências: 
Memorando nº 28/2013/GEAD-EST. 
 
b) Fato: 
Em análise ao registro do imóvel onde funciona o Campus Estância, percebeu-se que o 
mesmo não se encontra devidamente registrado no Cartório de Imóveis da Comarca, 
conforme se depreende da dicção do Memorando nº 28/2013/GEAD-EST. 
 
Ocorre que, apenas a Escritura Pública não possui o condão de transferir a propriedade 
para donatário (tendo em vista que no caso em tela o imóvel foi doado pela Prefeitura 
de Estância), ou seja, em outras palavras, o IFS tem a posse do imóvel, porém a 
propriedade continua sendo do Município de Estância. 
 
Deve-se registrar também que mesmo sem o devido registro cartorário, o imóvel foi 
cadastrado nos Sistemas SIAFI e SPIUnet desnecessariamente (já que ainda não 
pertence ao patrimônio do IFS), conforme transcrição a seguir do Item 3.1.1.2, ipsis 
litteris: 
 

CAPITULO 
020000 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO 
GOVERNO FEDERAL - SIAFI 
SECAO 
021100 - OUTROS PROCEDIMENTOS 
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ASSUNTO 
021107 - IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO 
(...) 
3.1.1.2 - Os Órgãos Públicos Federais deverão cadastrar no SPIUnet os móveis 
de propriedade da União, de Fundações e Autarquias, de Empresas Estatais 
dependentes, nos termos da Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000. 

 
 E, em virtude as próprias alegações emitidas pela Gestão Campus através do 
Memorando nº 28/2013/GEAD-EST, conclui-se que os dados registrados no Sistema 
SPIUnet referem-se ao registro cartorário em nome do Município de Estância (nº do 
Registro/Matrícula e Livro Cartório) e da Escritura Pública de Doação (Data de Registro). 
 
Deve-se ressaltar que, conforme argumentação emitida pela Gestão Campus através do 
Memorando nº 28/2013/GEAD-EST, foi realizada nova Doação de um terreno de 
50.000m², porém, o Campus ainda não possui nem ao menos Escritura Pública de 
Doação. 
 
Em virtude a ausência de Registro no Cartório de Imóveis, foi constatado que o cadastro 
no SPIUnet está incompleto, bem como possui informações incongruentes, quais sejam: 
a) consta como Proprietário Anterior a Prefeitura Municipal de Estância, quando em 
verdade o “Município” de Estância é o proprietário atual (tendo em vista a inexistência 
de registro em nome do IFS); b) consta como tipo de domínio o Domínio Pleno, quando 
em verdade este só é consolidado com o registro em nome do IFS. 
 
Ademais, a avaliação já extrapolou seu prazo de validade de 24 (vinte e quatro) meses 
previsto na alínea “c”, do Item 4.6.2, da Orientação Normativa/GEAD nº 004 de 25 de 
fevereiro de 2003 do Ministério do Planejamento/Secretaria de Patrimônio da União, in 
litteris: 
 

4.6.2 Terão validade por 24 meses as avaliações elaboradas: 
(...) 
c) para fins cadastrais e contábeis; 

 
Conforme se depreende do Ofício nº 0202/2012/Reitoria/IFS, este Instituto solicitou a 
Caixa Econômica Federal a avaliação do imóvel, contudo, o Campus não informou se 
referido estudo foi ou não realizado. 
 
Deve-se ressaltar que mesmo se existisse avaliação válida, esta não serviria para fins de 
registros cadastrais nos Sistemas SIAFI e SPIUnet, tendo em vista que o imóvel 
(propriedade) ainda não pertence ao Instituto. 
 
Verificou-se também que o Campus não possui Processo Administrativo formatado 
constando toda a documentação do seu Bem Imóvel, qual seja: a) Escritura Pública e 
Registro em Cartório; b) Laudo de Avaliação Patrimonial; c) Documentação 
comprovando a existência de registro dos bens imóveis no Sistema de Gerenciamento 
dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUNET, ou seja, não possui regras efetivas de 
controle do bem imóvel de seu Campus. 



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2013      

                                                                                                   BENS IMÓVEIS 
 

 

34      Av. Eng° Gentil Tavares da Mota, 1166, Getúlio Vargas. 49055-260 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-3154, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

c) Causas: 
Desconhecimento das normas aplicáveis e falha nos controles administrativos. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando nº 34/2013/GEAD-EST o Gestor se manifestou da seguinte 
forma: 
 
É evidente, conforme explicado no memorando nº 28/2013/GEAD-EST, que o imóvel do 
Campus Estância ainda não possui o registro de sua escritura no cartório de imóveis 
desta comarca, entretanto, deve-se registrar que o Campus Estância nunca esteve inerte 
a esta situação, procurando resolvê-la desde o início de suas atividades, mesmo com 
toda a falta de estrutura e suporte. 
 
Ocorre que, a situação exigiu, e continua exigindo, a participação de diversos atores no 
processo (IFS, Cartório, Prefeitura Municipal, SEFAZ etc), o que, infelizmente, acaba 
colaborando para a postergação da solução. 
 
A título de atualização, informamos que o processo está atualmente na Secretaria 
Municipal de Obras, Transporte e Habitação para que a mesma possa emitir o “alvará de 
desmembramento” (conforme ofício anexo), documento esse, essencial para a emissão 
da escritura da área total (105.000 m2) e seu consequente registro no cartório de 
imóveis, que será o próximo passo. 
 
Com relação ao registro no SPIUnet, informamos que procedemos o cadastro após 
solicitação da PROAD, e quando do registro, a segunda área ainda não havia sido doada, 
por isso o cadastramento apenas da primeira área. Com relação ao fato de ter sido 
incluído sem o devido registro da escritura, não nos foi repassado essa informação 
quando do cadastramento, o que ocasionou esta falha, caso seja necessário podemos 
verificar a possibilidade de realizar a exclusão do cadastro (aguardamos 
posicionamento). 
 
No que diz respeito à avaliação, reiteramos o que foi dito no memorando nº 
28/2013/GEAD-EST, ou seja, a avaliação só é possível com a CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
(documento exigido pela CEF), e, para emissão desta certidão, a escritura deve estar 
registrada em cartório, coisa que ainda não foi possível, conforme já explicado. Ou seja, 
assim que a escritura estiver registrada, providenciaremos a certidão de inteiro teor e a 
consequente solicitação de avaliação. 
 
Com relação à falta de processo administrativo, já estamos suprindo-a, iniciando o 
processo com os documentos que possuímos no momento e aguardando os demais 
para anexá-los. 
 
Ademais, informamos que estamos enviando em anexo documentos que comprovam as 
movimentações deste Campus acerca do tema em tela. 
 
Esperamos que as explicações tenham sido satisfatórias e aguardamos posicionamento. 
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e) Análise da Manifestação: 
Através do Memorando nº 34/2013/GEAD-EST o Gerente de Administração e 
Manutenção confessou a existência dos vícios apontados, tais quais, inexistência de 
registro do imóvel no Cartório Imobiliário, existência de registro no SPIUnet sem o 
registro cartorário, última avaliação vencida e inexistência de processo administrativo 
com a documentação do bem imóvel. 
 
Justificou a inexistência do registro do imóvel no Cartório Imobiliário pelo fato do 
necessário desmembramento (tendo em vista a ocorrência da doação de mais 
50.000m²) que envolve a participação de diversos setores (IFS, Cartório, Prefeitura, 
SEFAZ e etc). 
 
Ocorre que, apesar de ser visível o empenho do Campus para regularizar a situação, 
deve-se levar em consideração que o primeiro terreno foi doado em 2007, e até o 
momento da doação do outro terreno (medindo 50.000m²) o mesmo não havia sido 
regularizado, ou seja, cinco anos após lavratura da escritura pública de doação e o 
terreno não foi registrado em Cartório, e por isso não pode ser considerado como 
propriedade do Instituto. 
 
No que diz respeito ao registro no SPIUnet, o Subitem 3.1.1.2, do Assunto Móveis de 
Propriedade da União, da Seção Outros Procedimentos, do Manual do SIAFI determina 
que apenas os imóveis de propriedade das Autarquias devem ser cadastrados no 
SPIUnet, e, tendo em vista que o imóvel legalmente ainda não é propriedade do 
Instituto, seu cadastro é indevido. 
 
Com relação a ausência de avaliação, esta é imprescindível ao cumprimento da 
legislação aplicável ao assunto, especialmente ao disposto na alínea “c”, do Item 4.6.2, 
da Orientação Normativa/GEAD nº 004 de 25 de fevereiro de 2003 do Ministério do 
Planejamento/Secretaria de Patrimônio da União, e assim que possível (quando da 
emissão da Certidão de Inteiro Teor) deve ser solicitada. 
 
Finalmente com relação ao processo administrativo destinado exclusivamente para 
cuidar da documentação do imóvel, muito embora o Gestor informe que já estava 
suprindo sua ausência, em momento algum comprovou tal medida em sua resposta. 
 
Recomendação: 001 
Diligencie (ou continue diligenciando) no sentido de obter o mais rápido possível o 
registro do imóvel que abriga a sede deste Campus. 
 
Recomendação: 002 
Que seja verificada a possibilidade de exclusão dos cadastros do imóvel no SIAFI e 
SPIUnet, e assim que o imóvel for devidamente registrado, que seja oportunamente 
cadastrado com as informações corretas. 
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Recomendação: 003 
Assim que o imóvel for registrado, seja providenciada sua avaliação, cadastrando-a de 
forma atualizada e nunca em periodicidade superior a 24 (vinte e quatro) meses. 
 
Recomendação: 004 
A abertura de Processo Administrativo exclusivamente com a finalidade de arquivar os 
documentos referentes ao bem imóvel que serve como sede deste Campus, facilitando 
o controle administrativo. 
 
 
2.7 – Campus Itabaiana 
 
 
CONSTATAÇÃO: 019 
Avaliação de imóveis com validades vencidas no sistema Spiunet. 
 

a) Evidências: 
Escritura pública do imóvel datada de 14/05/2008, localizado na Rua Padre Ailton 
Gonçalves, S/N, Bairro Luiz Conceição, CEP 49.000-000, Itabaiana/SE;  
Certidão de inteiro teor datada de 03/04/2012; 
Consulta ao sistema SPIUnet e ao SIAFI (em 18/03/2013); 
Resposta a SA 06/2013; 
Memorando nº 60/DG/ITA de 17/04/2013; 
 

b) Fato: 
A avaliação, no âmbito da SPU, é um processo que visa estabelecer o valor mais 
provável de mercado de um determinado bem, considerando-se suas características 
físicas e econômicas, a partir de exames, vistorias e pesquisas. Desse modo, nela devem 
constar demonstrativos que evidenciem as memórias de cálculos e os principais critérios 
adotados para avaliações/reavaliações e valorizações/desvalorizações dos imóveis sob 
responsabilidade da UG adotados na sua elaboração.  
 

Não foi realizada avaliação no imóvel desde 14/05/2008 em descumprimento ao 
previsto na alínea “c”, do Item 4.6.2, da Orientação Normativa/GEAD nº 004 de 25 de 
fevereiro de 2003 do Ministério do Planejamento/Secretaria de Patrimônio da União, 
que traz o prazo de validade de 24 meses: 
 

Terão validade por 24 meses as avaliações elaboradas: 
(...) 
c) para fins cadastrais e contábeis; 

 

c) Causas: 
A Unidade não instituiu rotinas de forma a assegurar a tempestividade da atualização da 
avaliação dos imóveis classificados como Bens de Uso Especial. 
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d) Manifestação da Unidade: 
Mediante Memorando nº 60/DG/ITA de 17/04/2013, o gestor apresentou as seguintes 
justificativas: “A reavaliação do imóvel foi realizada no final do exercício de 2012, 
através de solicitação da Pró-reitora de Administração a empresa credenciada à Caixa 
Econômica Federal. No entanto, até o momento não foi enviado a este campus o 
resultado da reavaliação supracitada. Entraremos em contato com o Pró-reitor 
objetivando obter o Laudo da reavaliação para posterior atualização no sistema.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A Unidade acatou a falha apontada, destarte, as manifestações apresentadas pelo 
gestor da unidade foram satisfatórias em parte, porém não afastaram a constatação, 
ficando mantida em todos os seus termos. 
 
Recomendação: 001 
Manter atualizadas as avaliações dos imóveis de Uso Especial do IFS. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Indubitavelmente, na área de Gestão Patrimonial, os processos, sistemas e documentos 
analisados padecem visivelmente de vícios formais e materiais que de certa forma 
contribuíram para as constatações trazidas neste relatório. 
 
Em face dos exames realizados, conforme definido no escopo deste trabalho, orienta-se 
maior atenção quanto ao cumprimento das obrigações legais, das recomendações 
exaradas pela AUDINT e CGU (em relatórios anteriores), bem como as determinações do 
TCU, evitando assim comprometer a regularidade da gestão dos bens imóveis. 
 
Deve-se reconhecer que a demanda exacerbada de trabalho, muitas vezes prejudica a 
qualidade dos procedimentos, tanto no momento do cadastramento, quanto na efetiva 
gestão do imobilizado, contribuindo para a ocorrência das falhas aqui apontadas, o que 
nos força a reconhecer o empenho dos profissionais que atuam na área. 
 
Destarte, conclui-se que as situações relatadas exigem 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. 
 
Para a Auditoria Interna, as deficiências apontam a urgência de os setores competentes 
atentarem para: cadastramento dos imóveis locados de terceiros; registro dos imóveis 
recebidos em doação; avaliações dos imóveis pertencentes ao IFS com periodicidade 
nunca superior a 24 (vinte e quatro) meses; realização do inventário anual dos imóveis. 
 
Por fim, cabe ao gestor realizar um acompanhamento mais efetivo dos processos 
vindouros, por meio das ações de monitoramento às recomendações expedidas pela 
AUDINT, através do Plano de Providência Permanente. 
 
 
 
Aracaju/SE, 15 de maio de 2013. 
 

 

  
Fernando Augusto de Jesus Batista                 Giulliano Santana Silva do Amaral                     

Auditor Interno do IFS                                                                                               Auditor Interno do IFS 
           
 
 
 
       William de Jesus Santos                                                              Maria Alvina de Araújo Gomes 
               Auditor Interno do IFS                                                                                                  Auditora Titular do IFS 

 


