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I - APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento corresponde à Ação n° 01 do Plano Anual de 

Atividades de Auditoria Interna (PAINT - 2018) e ao processo eletrônico 

23270.101138/2018-88. Esta ação teve como objetivo averiguar a pertinência e 

adequação da Gestão Patrimonial do IFRJ, em relação às normas que regem a 

matéria. Além disso, a ação objetivou detectar pontos fortes e fracos do controle 

interno, sugerindo, quando necessário, medidas que venham a fortalecê-lo. 

No decorrer da auditagem algumas questões-chave foram analisadas com a 

finalidade de:  

 

1. Verificar se o patrimônio é administrado por responsável regularmente designado 

por portaria; 

2. Confirmar se todos os itens patrimoniais estão lançados no sistema; 

3. Verificar se existe norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio; 

4. Certificar se os funcionários responsáveis pelo patrimônio tiveram treinamento e/ou 

realização de capacitação para atuar na área; 

5. Averiguar se as atividades de controle adotadas pela área de patrimônio são 

abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de 

controle; 

6. Confirmar se todos os bens patrimoniais possuem plaqueta de identificação 

patrimonial, conforme IN 205/88, subitem 7.13.1; 

7. Verificar se o campus possui controle e acompanhamento sobre os itens 

patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados; 

8. Verificar se são realizadas apurações periódicas a fim de constatar a existência, 

localização e estado de conservação do bem; 

9. Confirmar se o inventário físico dos bens móveis é realizado anualmente conforme 

art. 96 da Lei nº 4.320/64 e IN 205/88, item 8; 

10. Averiguar com qual frequência é realizado os inventários; 

11. Certificar se os inventários são organizados por comissão designada por portaria 
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expedida pela autoridade competente? IN 205/88, item 8.4;  

12.  Verificar se ao ser realizada mudança de responsável pelo patrimônio são lavrados 

termos de responsabilidade conforme IN 205/88, item 7.13.3; 

13.  Confirmar se é realizada periodicamente a seleção dos bens considerados 

inservíveis, como ociosos e irrecuperáveis, para adoção de providências com vistas 

ao reaproveitamento, alienação ou cessão de bens conforme legislação em vigor;  

14. Verificar se os procedimentos que integram o processo de alienação de materiais 

são efetuados por comissão especial, instituída pela autoridade competente e 

composta de, no mínimo, três servidores integrantes do campus; 

15.  Confirmar se em caso de roubo ou extravio, o campus registra ocorrência policial e 

instaura tomada de contas especial conforme art. 84, do Decreto-Lei nº 200/67; 

16.  Averiguar se em casos de extravio ou dano não intencional dos bens de pequeno 

valor o campus apura o fato;  

17. Certificar se há comunicação entre o responsável pela guarda do bem e o 

responsável pelo controle patrimonial; 

18.  Verificar se os bens estão inscritos na contabilidade pelo valor de aquisição; 

19.  Confirmar se os valores constantes no inventário realizado pelo setor de 

patrimônio registram consonância com os valores constantes no balanço 

patrimonial; 

20.  Verificar se é prática da área de patrimônio o diagnóstico dos riscos envolvidos nos 

seus processos estratégicos e se há adoção de medidas para mitigá-los; 

21. Averiguar se os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a 

serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada 

de decisão; 

22.  Averiguar se as informações consideradas relevantes pela área de patrimônio são 

dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões 

apropriadas. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988; 

- LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964; 
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

 

- LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000; 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências. 

 

- DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967; 
Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma 
Administrativa e dá outras providências. 

 

- DECRETO No 99.658, DE 30 DE OUTUBRO DE 1990; 
Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a 
alienação e outras formas de desfazimento de material. 

 

- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4 DE 17/02/2009 / CGU - CONTROLADORIA-GERAL DA 

UNIÃO; 
Extravio ou dano a bem público. 
 

- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 205, DE 08 DE ABRIL DE 1988 - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 
Objetiva racionalizar com minimização de custos o uso de material no âmbito do SISG através de 
técnicas modernas que atualizam e enriquecem essa gestão com as desejáveis condições de 
operacionalidade, no emprego do material nas diversas atividades. 

 

- INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 142, DE 05 DE AGOSTO DE 1983 – DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO; 

 

- MANUAL DE PATRIMÔNIO DO IFRJ; 
  1ª Edição. Ano 2016. Publicado através da Portaria n°255 de 30 de agosto de 2016. 

 

- NOTA TÉCNICA DA PROAD N°01/2015. 
  Regulamentação interna sobre o atesto de bens, serviços e materiais no IFRJ. 
 
 

 

III -  METODOLOGIA APLICADA AOS TRABALHOS 
 

Foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: 
 

1) Indagação escrita: Solicitações de Auditoria e Check List; 

2) Análise documental: Análise dos relatórios emitidos no Jasper Soft; 

3) Exame dos registros nos sistemas, a saber:  SIGA-EDU (Módulo: EPCT) e JASPER 

SOFT; 
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4) Correlações das informações obtidas; 

 

IV – ESCOPO DO TRABALHO 
  

Os trabalhos foram realizados através da aplicação Check- List com as 

questões de auditoria apresentadas no início deste relatório. O questionário foi 

respondido pelo servidor matrícula SIAPE:1086117. 

 

V – INFORMAÇÕES, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

INFORMAÇÕES 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 70, dispõe que:  

“A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno 
de cada Poder.”  

 
O texto Constitucional passou a requerer, então, uma postura de controle por 

parte dos administradores públicos, a fim de que os órgãos e instituições públicas 

atendessem às normas que possibilitam uma fiscalização mais rigorosa do uso e 

conservação do patrimônio público.  

A função do controle patrimonial, engloba as atividades de recepção, 

registro, utilização, guarda, conservação, e desfazimento dos bens permanentes da 

Instituição, no que diz respeito aos bens móveis. 

Desta forma, a administração deve possuir um sistema de controle 

patrimonial, bem como procedimentos e rotinas operacionais para atender os 

interesses da sociedade e da administração para um controle eficaz, permitindo um 

melhor gerenciamento e planejamento do patrimônio público. 

Portanto, as ações do IFRJ devem estar pautadas nas disposições 

constitucionais e legais e esta auditoria tem como objetivo verificar os controles 

internos existentes na gestão patrimonial para que, mediante a eventuais fragilidades, 

possamos cooperar para melhoria da gestão.  
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CONSTATAÇÕES 
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. CONSTATAÇÃO 001  

 

1.1 Fato 

Em resposta ao check-list apresentado ao Campus, fomos informados que, 

apesar de existir servidor responsável pela gestão patrimonial, este não foi 

regularmente designado por portaria para exercer essa função.  

 O responsável pelo controle patrimonial no campus é o servidor indicado pelo 

respectivo dirigente, encarregado pelas rotinas e providências da atividade de controle 

patrimonial de sua área de abrangência, que inclui todos os locais vinculados ao setor. 

A delegação desta função deve ser realizada através ato administrativo, a fim de que a 

competência seja atribuída ao servidor e o exercício dessa atividade seja formalizado. 

Se tais requisitos não forem cumpridos, a mera designação informal para o exercício da 

função será considerada inexistente, inválida e ineficaz.  

  Sendo assim, apesar de atualmente existir um servidor que informalmente 

exerce a função de gestor patrimonial do campus, no plano jurídico e administrativo 

essa função inexiste, portanto, há uma irregularidade que precisa ser sanada.    

 

1.2 Causa – servidor exercendo função sem estar formalmente designado.  

 

1.3 Recomendações 

Recomendação 001 – Designar, mediante portaria, servidor para exercer a função de 

gestor patrimonial.  

 

1.4 Manifestação da Unidade Auditada 
O Campus Nilópolis através do memorando eletrônico nº 02/2018 – CCI/CNIL 
manifestou-se em relação a recomendação em epígrafe informando que: (...) A gestão 
do campus Nilópolis trabalhará com o propósito de reorganizar, reestruturar e de 
buscar capacitação para os servidores do setor, para que as constatações 001, 003, 
004, 005, 006 e 007 deste relatório, fique em conformidade com os documentos legais. 
 

Ausência de servidor responsável pelo patrimônio que esteja regularmente 

designado por portaria. 
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1.5 Análise da Auditoria Interna após manifestação da Unidade Auditada 
Conforme manifestação da unidade examinada o campus esta envidando esforços 
para que a constatação seja solucionada, neste sentido, a mesma será acompanhada 
junto ao campus por esta auditoria interna.  

 

 

 

 

 

2. CONSTATAÇÃO 002 

 

Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, 

estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de 

patrimônio. 
 

 

2.1 Fato  

O campus não possui normas internas que regulamentem as atividades de 

guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de 

patrimônio. 

É importante ressaltar que, em que pese não existir norma interna que 

regulamente tais atividades, é necessário que sejam observadas as normas referentes 

à gestão de patrimonial na administração pública, já citadas no início deste relatório, 

bem como seja utilizado o Manual de Patrimônio do IFRJ para orientar essas 

atividades.  

 

2.2 Causa -  ausência de norma ou regulamento que oriente as atividades de 

guarda, estoque e inventário dos bens patrimoniais. 

 

2.3 Recomendações 

 

Recomendação 001 – elaborar normas e procedimentos de orientação para a gestão 

patrimonial. 

Recomendação 002 – observar as normas federais que orientam a gestão patrimonial 

na administração pública.  

Recomendação 003 – observar o Manual de Patrimônio do IFRJ. Link para acesso: 
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http://portal.ifrj.edu.br/proad/patrimonio/documentos-patrimonio. 

 

 

2.4 Manifestação da Unidade Auditada 
O Campus Nilópolis através do memorando eletrônico nº 02/2018 – CCI/CNIL 
manifestou-se em relação a recomendação em epígrafe informando que: Retificamos 
que os servidores que atuam no Patrimônio utilizam o Manual do Patrimônio do IFRJ 
como base das suas atividades profissionais. 

 

2.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  
Tendo em vista a manifestação da unidade auditada verificou-se que a constatação 
está solucionada.   

 

 

3. CONSTATAÇÃO 003 

Ausência apurações periódicas para constatar a existência, localização e estado 

de conservação dos bens. 

 
 

3.1 Fato  

O gestor patrimonial não realiza apurações com a finalidade constatar a 

existência, localização e estado de conservação dos bens. 

 

3.2 Causa - Fragilidade nos controles patrimoniais. Não realização de apurações 

periódicas para a verificação da situação dos bens.  

 

3.3 Recomendações 

 

Recomendação 001 – adotar a prática de verificar periodicamente a situação dos bens 

existentes no campus.  

 

3.4 Manifestação da Unidade Auditada 
O Campus Nilópolis através do memorando eletrônico nº 02/2018 – CCI/CNIL 
manifestou-se em relação a recomendação em epígrafe informando que: (...) 
A gestão do campus Nilópolis trabalhará com o propósito de reorganizar, reestruturar e 
de buscar capacitação para os servidores do setor, para que as constatações 001, 003, 
004, 005, 006 e 007 deste relatório, fique em conformidade com os documentos legais. 
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3.5 Análise da Auditoria Interna após manifestação da Unidade Auditada 
Conforme manifestação da unidade examinada o campus esta envidando esforços 
para que a constatação seja solucionada, neste sentido, a mesma será acompanhada 
junto ao campus por esta auditoria interna.  
 

_____________________________________________________________________ 

4. CONSTATAÇÃO 004 

 

Ausência de inventário físico dos bens móveis, bem como de comissão 

designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização 

dos inventários.  

 
 

4.1 Fato  

Em resposta ao check-list apresentado ao campus, fomos informados que 

não há inventário físico dos bens móveis, bem como de comissão designada por 

portaria expedida pela autoridade competente para a realização desse procedimento. 

A Instrução Normativa nº 205, de 08 de abril de 1988 dispõe no item 8 que:  

 

“Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos 
saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos 
e materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade, que irá permitir, 
dentre outros: a)o ajuste dos dados escriturais de saldos e 
movimentações dos estoques com o saldo físico real nas instalações de 
armazenagem; b) a análise do desempenho das atividades do 
encarregado do almoxarifado através dos resultados obtidos no 
levantamento físico; c) o levantamento da situação dos materiais 
estocados no tocante ao saneamento dos estoques; d) o levantamento 
da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e das 
suas necessidades de manutenção e reparos; e e) a constatação de que 
o bem móvel não é necessário naquela unidade.” 
 

Sendo assim, o inventário físico permite o ajuste dos dados escriturais com o 

saldo físico do acervo patrimonial em cada unidade gestora, o levantamento da 

situação dos bens em uso e a necessidade de manutenção ou reparos, a verificação da 

disponibilidade dos bens da unidade, bem como o saneamento do acervo. Além disso, 

tem também a função de analisar o desempenho das atividades do setor de patrimônio 

através dos resultados obtidos no levantamento físico. 

Para a realização do inventário físico é necessário a formação de uma 

comissão e, conforme informado na constatação, não existe no campus comissão 
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designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos 

inventários.  

A comissão inventariante é a comissão que deve executar o inventário físico 

dos bens permanentes. Ela deve ser formada por, no mínimo, três servidores do 

quadro permanente e não ter em sua formação servidores e/ou funcionários lotados no 

setor de patrimônio. 

As atribuições da Comissão de Inventário são: 

 

a. A verificação da localização física de todos os bens patrimoniais 
da unidade de controle patrimonial; 
b. A avaliação do estado de conservação destes bens; 
c. A classificação dos bens passíveis de disponibilidade; 
d. A identificação dos bens pertencentes a outras unidades 
acadêmicas ou órgãos administrativos e que ainda não foram 
transferidos para sua unidade de controle patrimonial; 
e. A identificação de bens permanentes eventualmente não 
tombados; 
f. A identificação de bens patrimoniados que eventualmente não 
possam ser localizados; e 
g. A emissão de relatório final acerca das observações anotadas 
ao longo do processo do inventário, constando as informações 
quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do 
patrimônio da unidade de controle e as recomendações para 
corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou 
reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso. 

 

 

Pelo exposto, podemos verificar a importância da realização do inventário 

físico e para que isso se concretize, da criação da comissão de inventário.   

 

 

4.2 Causa – Inexistência de inventário físico dos bens móveis, bem como de comissão 

de inventário.  

 

4.3 Recomendações 

 

Recomendação 001 – realizar inventário físico dos bens móveis. 

Recomendação 002 – encaminhar para o e-mail da Audin a portaria que designou a 

comissão de inventário. 
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4.4 Manifestação da Unidade Auditada 
O Campus Nilópolis através do memorando eletrônico nº 02/2018 – CCI/CNIL 
manifestou-se em relação a recomendação em epígrafe informando que: (...) 
A gestão do campus Nilópolis trabalhará com o propósito de reorganizar, reestruturar e 
de buscar capacitação para os servidores do setor, para que as constatações 001, 003, 
004, 005, 006 e 007 deste relatório, fique em conformidade com os documentos legais. 
 

1.5 Análise da Auditoria Interna após manifestação da Unidade Auditada 
Conforme manifestação da unidade examinada o campus esta envidando esforços 
para que a constatação seja solucionada, neste sentido, a mesma será acompanhada 
junto ao campus por esta auditoria interna.  

 

 

_____________________________________________________________________ 

5. CONSTATAÇÃO 005 

 

Ausência de lavratura de termo de responsabilidade quando há mudança de 

responsável pela guarda do patrimônio.  

 
 

5.1 Fato  

O termo de responsabilidade não é lavrado quando há mudança de 

responsável pela guarda do patrimônio. 

A Instrução Normativa nº 205, de 08 de abril de 1988 dispõe no item 7.11 

que 

“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 I.N./SEDAP nº142/83.” 

 

Os Termos de Responsabilidade devem ser emitidos pelo Setor de 

Patrimônio, em duas vias, e assinados pelo Responsável pela Guarda e Conservação 

do bem. Uma via será arquivada na Seção de Patrimônio da Unidade e a outra será 

entregue ao signatário.  

Os Termos de Responsabilidade serão emitidos sempre que ocorrer: 

• Tombamento de bens;  
• Mudança de responsável pela guarda de bens;  
• Mudança de localização de bens; e  
• Renovação anual. 



 

13 

 

 

 
 

5.2 Causa – ausência do termo de responsabilidade pelo patrimônio. 

 

5.3 Recomendações 

 

Recomendação 001 – Lavrar termo de responsabilidade quando houver mudança do 

responsável pela área do patrimônio.  

 

5.4 Manifestação da Unidade Auditada 
O Campus Nilópolis através do memorando eletrônico nº 02/2018 – CCI/CNIL 
manifestou-se em relação a recomendação em epígrafe informando que: (...) 
A gestão do campus Nilópolis trabalhará com o propósito de reorganizar, reestruturar e 
de buscar capacitação para os servidores do setor, para que as constatações 001, 003, 
004, 005, 006 e 007 deste relatório, fique em conformidade com os documentos legais. 
 

5.5 Análise da Auditoria Interna após manifestação da Unidade Auditada 
Conforme manifestação da unidade examinada o campus esta envidando esforços 
para que a constatação seja solucionada, neste sentido, a mesma será acompanhada 
junto ao campus por esta auditoria interna.  

 

_____________________________________________________________________ 

 

6. CONSTATAÇÃO 006 

 

Ausência de registro de ocorrência e instauração de tomada de contas em 

casos de roubo ou extravio de bens.  

 
 

6.1 Fato  

Nos casos de roubo ou extravio de bens não é realizado o registro de 

ocorrência junto à Delegacia de Polícia Federal, e tampouco realizado o Termo 

Circunstanciado Administrativo. 

Destacamos que, nos casos de roubo ou extravio de bens, a chefia da 

unidade de patrimônio deverá solicitar a abertura de processo de Sindicância ao 

dirigente máximo da unidade, o qual designará os membros da Comissão de 

Sindicância responsável pela apuração dos fatos.  

 

Este processo deverá conter no mínimo: 
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 cópia do boletim de ocorrência; 

 parecer e documentos produzidos pela Comissão de Sindicância 

designada para apurar o fato; 

 pronunciamento da autoridade que determinou a realização do 

procedimento investigatório, acolhendo ou não as conclusões da 

Comissão Sindicante. 

 

O processo de sindicância, quando concluído, deverá ser encaminhado à 

Unidade de Patrimônio em conjunto com a Guia de Requisição de Baixa Patrimonial, 

devidamente preenchida e assinada, na qual será solicitada a remoção do item do 

acervo patrimonial do Campus.  

Portanto, ressaltamos a importância de, nos casos de roubo ou extravio de 

bens, realizar os procedimentos acima mencionados. 

 

6.2 Causa – ausência de registro de ocorrência e instauração de tomada de contas. 
 

6.3 Recomendações 

 

Recomendação 001 – Realizar registro de ocorrência e instauração de tomada de 

contas em casos de roubo ou extravio de bens.    

  

 

6.4 Manifestação da Unidade Auditada 
O Campus Nilópolis através do memorando eletrônico nº 02/2018 – CCI/CNIL 
manifestou-se em relação a recomendação em epígrafe informando que: (...) 
A gestão do campus Nilópolis trabalhará com o propósito de reorganizar, reestruturar e 
de buscar capacitação para os servidores do setor, para que as constatações 001, 003, 
004, 005, 006 e 007 deste relatório, fique em conformidade com os documentos legais. 
 

6.5 Análise da Auditoria Interna após manifestação da Unidade Auditada 
Conforme manifestação da unidade examinada o campus esta envidando esforços 
para que a constatação seja solucionada, neste sentido, a mesma será acompanhada 
junto ao campus por esta auditoria interna.  
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7. CONSTATAÇÃO 007 

 

Ausência de controle na gestão patrimonial. 

 

 

7.1 Fato  

Não é prática da área de patrimônio o diagnóstico dos riscos envolvidos nos 

seus processos estratégicos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

Observamos também que os riscos identificados não são mensurados e 

classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar 

informações úteis à tomada de decisão. 

Sendo assim, observamos que as atividades de controle adotadas pelo 

campus na área de patrimônio não são abrangentes e razoáveis e, conforme podemos 

inferir da análise supracitada, existem fragilidades no controle patrimonial que devem 

ser atenuadas. Essas fragilidades encontradas podem ser mitigadas através do 

aprimoramento do controle interno da gestão. 

 

 

7.2 Causa -  fragilidades no controle interno da gestão.  

 

7.3 Recomendações 

 

Recomendação 001 – realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais 

tombados, transferidos e/ou movimentados. 

Recomendação 002 – diagnosticar os riscos envolvidos nos processos estratégicos 

com o intuito de mensurá-los, classificá-los e mitigá-los.  

 

7.4 Manifestação da Unidade Auditada 
O Campus Nilópolis através do memorando eletrônico nº 02/2018 – CCI/CNIL 
manifestou-se em relação a recomendação em epígrafe informando que: (...) 
A gestão do campus Nilópolis trabalhará com o propósito de reorganizar, reestruturar e 
de buscar capacitação para os servidores do setor, para que as constatações 001, 003, 
004, 005, 006 e 007 deste relatório, fique em conformidade com os documentos legais. 
 

7.5 Análise da Auditoria Interna após manifestação da Unidade Auditada 
Conforme manifestação da unidade examinada o campus esta envidando esforços 
para que a constatação seja solucionada, neste sentido, a mesma será acompanhada 
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junto ao campus por esta auditoria interna.  

 
 

_____________________________________________________________________ 

 

VI – CONCLUSÃO 

 

Esta auditoria objetivou a análise da regularidade da Gestão Patrimonial do 

IFRJ e, conforme já mencionado, existem algumas não conformidades a serem 

corrigidas. As constatações apresentadas anteriormente ratificam essa conclusão.  

No que tange aos controles internos desenvolvidos no Campus relativamente 

à matéria objeto da análise, destacamos que devem ser aprimorados a fim de evitar 

novas constatações.  

Pelo exposto, concluímos que o setor auditado deverá, com base nas 

recomendações aqui exaradas, adotar medidas necessárias à melhoria dos seus 

procedimentos de controle acerca Gestão Patrimonial no âmbito do Campus Nilópolis. 

 

Rio de Janeiro, de 17 de julho de 2018. 
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