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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 com a finalidade 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. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988; 

- LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964; 
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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 e oral: 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; 

4) Correlações das informações obtidas; 

5) Auditoria in loco. 
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IV – ESCOPO DO TRABALHO 
  

Foi realizada auditoria, in loco, no campus Duque de Caxias com o intuito 

avaliarmos a condição física dos bens e aplicarmos um Check- List com as questões de 

auditoria apresentadas no início deste relatório. As respostas foram respondidas pelo 

servidor matrícula SIAPE: 1266184 que foi delegado pelo diretor geral.  

 

V – CRITÉRIOS DE AMOSTRAGEM 
 

Para a realização da Ação n° 01 do PAINT - 2018 no campus 

supramencionado, cujo objetivo foi citado anteriormente, foi gerado um relatório no 

programa Jasper Soft com a relação de todos os bens patrimoniais da unidade 

cadastrados no sistema. No relatório constam 2.324 (dois mil trezentos e vinte e quatro) 

bens patrimoniais sob a responsabilidade dessa unidade, cujo valor em reais totaliza 

R$ 3.493.978,05 (três milhões, quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e setenta 

e oito reais e cinco centavos).  

Foi realizada uma amostra intencional com a finalidade de selecionarmos os 

bens com os valores mais expressivos fossem inspecionados. A amostra foi de 0,72 % 

dos valores, o que corresponde a 17 (dezessete) itens e equivale ao valor de R$ 

251.305,85 (duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinco reais e oitenta e cinco 

centavos). 

 

VI – INFORMAÇÕES, EXECUÇÃO DA AUDITORIA, ANÁLISES, 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.”  

victor.valim
Realce
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O texto Constitucional passou a requerer, então, uma postura de controle por 

parte dos administradores públicos, para 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. 

Dessa forma, a administração deve possuir um sistema de controle 

patrimonial, bem como procedimentos e rotinas operacionais para atender aos 

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 essa auditoria tem como objetivo verificar os controles 

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

possamos cooperar para melhoria da gestão.  

 

EXECUÇÃO DA AUDITORIA 

 

Em atenção ao preceituado no PAINT/2018, aprovado pelo ConSup no dia 

21 de março de 2018 através da Resolução n°08/IFRJ, foram desenvolvidos trabalhos 

no setor de patrimônio do IFRJ. 

Esta auditoria teve início mediante a Ordem de Serviço n°01/2018 e se 

desenvolveu através do processo sob o número 23270.101138/2018-88.  

Como o controle dos bens permanentes do IFRJ é feito de forma 

descentralizada em cada Unidade Gestora, de modo a facilitar as operações e 

conceder maior autonomia a essas unidades, enviamos, no dia 23/03/2018, o 

Memorando Eletrônico n° 59/2019 para informar aos Diretores Gerais dos Campi a 

respeito da Ação n° 01 PAINT/2018 - Auditoria - Gestão Patrimonial. 

Para a realização dos trabalhos acessamos ao sistema SIGA-ADM (Módulo: 

EPCT) e ao JASPER SOFT. Por meio desse último sistema, foi emitido relatório com a 
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relação de bens existentes no campus para que, através da inspeção in loco, fosse 

verificada a real situação do patrimônio. 

No dia 03/04/2018 comparecemos à unidade para a realização da inspeção 

e, nesta visita, apresentamos um check-list com as questões de auditoria relacionadas 

no início deste relatório que, na ocasião, foram respondidas pelo gestor patrimonial da 

unidade, juntamente com o Diretor do campus (matrícula SIAPE 1199761).   

Além do check-list apresentado, verificamos alguns bens patrimoniais, a 

saber:  

 

Quadro 01: Relação dos itens componentes da amostra para o campus Duque de Caxias 

Campus: Duque de Caxias 

N° 

PATRI

MÔNIO 

NOME MARCA DESCRIÇÃO DETALHADA 
MODE

LO 
SÉRIE 

LOCALI

ZAÇÃO 
FUNCIONARIO VALOR R$ 

AVAL

IADO 

CDCX0
00005 

Box de 
Biblioteca 

MOVETE
CH 

Box de Biblioteca para 
Trabalhos em Melamina 

Bege/preto com 3 DivisOes. 

Não 
aplicav

el 

Não 
Aplicável 

Bibliotec
a  

Henrique 
Nogueres Neto 

        
448,00  

Sim 

CDCX0
00059 

Ar 
condicion

ado 
Springer 

Condicionador de Ar Springer 
MaxFlex - NUmero de SERIE 

558y00609. 30.000 BTU 

MaxiFl
ex 

558y006
09 

Bibliotec
a  

Henrique 
Nogueres Neto 

     3.800,00  Sim 

CDCX0
00100 

Projetor EPSON 
Projetor  LCD EPSON, 

NUmero de SERIE IlegIvel 
H396A Ilegível Sala 01 

Álvaro da 
Conceição 

Pinto da Silva 
     2.409,00  Sim 

CDCX0
00168 

Projetor EPSON 
Projetor LCD EPSON -

NUmero de SERIE IlegIvel 
H396A Ilegível Sala 05 

Álvaro da 
Conceição 

Pinto da Silva 
     2.409,00  Sim 

CDCX0
00210 

CAIXA 
DE SOM 

CSR 
Caixa de Som CSR Preta - 

Modelo 2500A. 
2500A 

NAO 
APLICA

VEL 

Sala De 
InformAt

ica II 
(não 

localiza
do) 

Pedro Paulo 
Merat 

        
900,00  

Não 

CDCX0
00211 

Projetor EPSON 
Projetor LCD EPSON -

NUmero de SERIE IlegIvel 
H396A Ilegível 

Sala De 
InformAt

ica II 

Emanuele 
Nunes de Lima 

     2.409,00  Sim 

CDCX0
00225 

Estação 
de 

Trabalho 
USE 

Mesa em Melamina com 03 
gavetas, cor Malva - 

1400x1400x600 
Em "L" 

Não 
Aplicável 

COOF 
Camila Silva 
Fernandes 

     1.340,95  Sim 

CDCX0
00242 

Estação 
de 

Trabalho 
USE 

Mesa em Melamina com 03 
gavetas, cor Malva - 

1400x1400x600 
Em "L" 

Não 
Aplicável 

SEG Fabiano Farias      1.340,95  Sim 
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Campus: Duque de Caxias 

CDCX0
00250 

Ar 
Condicio

nado 

SPRING
ER 

Condensador de ar Springer , 
Modelo - MAXIFREX - 

NUmero de SERIE 
558y00355 - 30.000 BTU 

MaxiFl
ex 

558y003
55 

SEMT 
Djan Pires 
Sant'anna 

     3.800,00  Sim 

CDCX0
00253 

Estação 
de 

Trabalho 
USE 

Mesa em Melamina com 03 
gavetas, cor Malva - 

1400x1400x600 
Em "L" 

Não 
Aplicável 

POS 
GRADU
AÇÃO 

Andreia 
Rodrigues dos 

Santos 
     1.340,95  Sim 

CDCX0
00263 

Fragment
adora 

KOBRA 
Fragmentadora KOBRA , 

Modelo -3CC4ES - NUmero 
de SERIE 11100711 

 
3CC4E

S 

SERIE 
1110071

1 
SEMT 

Djan Pires 
Sant'anna 

     2.500,00  Sim 

CDCX0
00446 

Projetor EPSON 
Projetor LCD EPSON -

NUmero de SERIE IlegIvel 
H396A Ilegível NEABI 

Lucineide Lima 
de Paulo 

     2.409,00  Sim 

CDCX0
00476 

Ar 
Condicio

nado 

WestingH
ouse 

Condensador de Ar 
WestingHouse - Modelo-
24000BTU - NUmero de 

SERIE - 
559906iww100906371 

24000
BTU 

559906i
ww10090

6371 
COIEE 

Rosane 
Cordeiro 
Guedes 

     3.790,00  Sim 

CDCX0
00629 

Projetor EPSON 
Projetor LCD EPSON -

NUmero de SERIE IlegIvel 
H396A Ilegìvel Sala 10 

Washington 
Costa 

     2.409,00  Sim 

CDUC0
02235 

Mastersiz
e  

MALVEN 

MALVERN MASTERSIZE - 
APA 502 - MASTERSIZE 
2000 - BANCO OPTICO, 

FAIXA DE TAMANHO 0.02 - 
2000 MICRONS, MALVERN 

SOFTWARE  

APA50
02 

  

Lab. 
Análise 
Instrum

ental 

Adney Luis 
Anjos da Silva 

 220.000,00  Sim 

Total 251.305,85 

Fonte: Elaborado pela Audin a partir do relatório retirado do Sistema JASPER SOFT (2018) 

 

ANÁLISES 

 

No decorrer dos trabalhos verificamos algumas fragilidades no controle da 

gestão patrimonial que precisam ser sanadas. 

Primeiramente constatamos que o campus Duque de Caxias possui um 

servidor que atua na gestão patrimonial, no entanto, este não está regularmente 

designado por portaria para exercer a função. Além disso, verificamos que nem todos 

os itens patrimoniais foram lançados no sistema. 

O campus informou que utiliza o manual criado pela Reitoria como 

parâmetro na gestão patrimonial e não existe outra norma ou regulamento para as 

atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores sob a responsabilidade do 
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setor. 

Também fomos informados que o servidor atuante no patrimônio da unidade 

realizou apenas um curso de capacitação nesta área. 

Em resposta ao check-list fomos informados que nem todos os bens 

patrimoniais possuem plaqueta de identificação patrimonial. Essa informação pode ser 

ratificada quando realizamos a auditoria in loco.  

Observamos que a unidade não possui controle e acompanhamento sobre 

os itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados e também não são 

realizadas apurações periódicas a fim de constatar a existência, localização e estado 

de conservação do bem. 

O artigo 96 da Lei nº 4.320/64 estabelece que “o levantamento geral dos 

bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade 

administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade”. As 

orientações para a realização deste inventário estão dispostas no item 8 da Instrução 

Normativa n° 205/88. 

Na apresentação do check-list verificamos que o campus não realiza o 

inventário físico dos bens móveis, conforme estabelecem as normas mencionadas. Não 

obstante isso, durante a entrevista com os servidores supracitados, fomos informados 

existe uma comissão formada e designada por portaria para realizar o levantamento 

dos itens patrimoniais, no entanto, o relatório final com as informações ainda não foi 

entregue pelo grupo. Na ocasião, solicitamos que a portaria que designou a comissão 

fosse encaminhada à AUDIN, mas isso não ocorreu até a presente data.  

Em virtude de o campus ter sido criado recentemente, não houve nenhuma 

transferência de responsável pelo patrimônio e por isso não foram lavrados termos de 

responsabilidade.  

Verificamos que o setor patrimonial não realiza seleção periódica 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.  

No campus, até a presente data, não houve alienação de bens, portanto, os 

procedimentos que integram o processo de alienação de materiais não são efetuados 
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por comissão especial, instituída pela autoridade competente e composta de, no 

mínimo, três servidores integrantes do campus. 

Fomos informados que no caso de furto ou extravio o campus registra a 

ocorrência policial, porém não há realização do termo circunstanciado.  

Além disso, constatamos que em casos de extravio ou dano não intencional 

dos bens de pequeno valor o campus não apura o fato.  

Um ponto a ser apontado na apresentação do check-list, foi o fornecimento 

da informação de que não há comunicação entre o responsável pela guarda do bem e 

o responsável pelo controle patrimonial.  

 

Também verificamos que os bens não estão inscritos na contabilidade pelo 

valor de aquisição.  

Ressaltamos ainda que, na execução da inspeção, in loco, para a verificação 

dos bens listados anteriormente, não localizamos o seguinte item:  

 
Quadro 02: Item não localizado durante a inspeção física dos componentes da amostra para o 
campus Duque de Caxias 

Campus: Duque de Caxias 
N° 

PATRI

MÔNIO 

NOME MARCA 
DESCRIÇÃO 

DETALHADA 
MODELO SÉRIE 

LOCALI

ZAÇÃO 
FUNCIONARIO VALOR R$ 

AVALIA

DO 

CDCX
00021

0 

CAIXA 
DE 

SOM 
CSR 

Caixa de Som CSR 
Preta - Modelo 

2500A. 
2500A 

NAO 
APLIC
AVEL 

Sala 
De 

Inform
Atica II 
(não 

localiz
ado) 

Pedro Paulo 
Merat 

        
900,00  

Não 

Fonte: Elaborado pela Audin a partir do relatório retirado do Sistema JASPER SOFT (2018) 

 

Por fim, verificamos que o gestor não realiza a gestão patrimonial em sua 

plenitude, pois não efetua o diagnóstico dos riscos envolvidos nos seus processos 

estratégicos. Os riscos identificados não são mensurados e classificados de modo a 

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

de decisões. Além disso, as informações consideradas relevantes para a área não são 

dotadas de qualidade suficiente para permitir que o gestor tome as decisões 

apropriadas. 

Sendo assim, observamos que as atividades de controle adotadas pelo 
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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.  

Destacamos que essas fragilidades encontradas podem ser mitigadas 

através do aprimoramento do controle interno da gestão. O inciso V, do artigo 2ª, da 

Instrução Normativa Conjunta MP/CGU no 01, de 11 de maio de 2016, que dispõe 

sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo 

Federal trata do assunto, como podemos observar: 

V – controles internos da gestão: conjunto de regras, procedimentos, 
diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e 
trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados 
de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das 
organizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança 
razoável de que, na consecução da missão da entidade, os seguintes 
objetivos gerais serão alcançados: 
a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das 
operações; 
b) cumprimento das obrigações de accountability; 
c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e 
d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos.  
 

O estabelecimento de controles internos no âmbito da gestão pública visa 

essencialmente aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos 

sejam alcançados de forma eficaz, eficiente, efetiva e econômica. Esse controle deve 

integrar as atividades, planos, ações, políticas, sistemas, recursos e esforços de todos 

que trabalham na organização, sendo projetados para fornecer segurança razoável de 

que a organização atingirá seus objetivos e sua missão. 
 

CONSTATAÇÕES 

 
 

 

 

1. INFORMAÇÃO 001 
Recomendação atendida  

 

1.1 Fato 

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

Ausência de servidor responsável pelo patrimônio que esteja regularmente 

designado por portaria. 
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apesar de existir servidor responsável pela gestão patrimonial, servidor matrícula 

SIAPE: 1266184, este não foi regularmente designado por portaria para exercer essa 

função.  

 O responsável pelo controle patrimonial no campus deve ser exercido por 

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 de 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.  

 

1.4 Manifestação da Unidade Auditada 
 

A unidade examinada, encaminhou, no dia 25 de julho de 2018, e-mail, cuja 

a cópia encontra-se arquivada nos registros da AUDIN, com a seguinte resposta: 

 

“Prezados auditores, 
Venho por meio deste, para que conste em relatório, manifestar a 
posição do campus em relação à auditoria realizada por vosso 
setor acerca da situação patrimonial do campus. 
Preliminarmente o campus manifesta-se no sentido que não é 
possível, no momento, resolver todas as constatações, contudo o 
campus já aponta as seguintes diretrizes a serem seguidas: 

1 - Foi colocado como responsável pela questão patrimonial o 
servidor Moacir de Souza Romeiro, SIAPE 1739266, que, tão 
logo seja possível, será portariado como responsável pelo 
patrimônio. 
2 - Como nunca houve um controle correto do patrimônio no 
campus, será feito um levantamento (que teve seu início no dia 
16/07/2018) pelo servidor supramencionado - da situação do 
patrimônio do campus e será apresentado no dia 01/09/2018 um 
cronograma das atividades abaixo: 
 

victor.valim
Realce
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a) Levantamento geral dos bens; 
b) Emissão dos termos de responsabilidade provisório; 
c) Conciliação dos bens sem tombamento; 
d) Etiquetagem e inclusão dos bens sem cadastro no sistema; 
e) Correção do cadastro dos bens e reimpressão de etiquetas 
patrimoniais; 
f) Emissão dos termos de responsabilidade definitivo; 
g) Desfazimento; 
h) Baixa dos bens do Desfazimento; 
i) Baixa dos bens desaparecidos; 
j) Conciliação dos bens com a contabilidade; 
k) RMB; e 
l) Depreciação.” 

 
 

1.5 Análise da Auditoria Interna após manifestação da Unidade Auditada 
 

Recomendação atendida. 

 

 

2. CONSTATAÇÃO 002 
 

Ausência de lançamento de itens patrimoniais no sistema de patrimônio. 

 
 

2.1 Fato  

O campus informou que nem todos os itens patrimoniais existentes da 

Unidade estão lançados no sistema de patrimônio.  

Atualmente, o IFRJ utiliza o sistema SIGA-EPCT para a realização do 

controle patrimonial. Além disso, utiliza o JasperSoft que é um software de código 

aberto que fornece uma variedade de meios para elaboração de relatórios, dentre 

esses, relatórios nos quais constam os itens patrimoniais lançados no sistema de 

patrimônio. 

Mediante a essas informações, percebemos a importância do lançamento de 

todos os itens no sistema, tendo em vista que isso possibilitará um maior controle sobre 

os bens patrimoniais existentes no campus, suas especificações, número de 

tombamento, valor de aquisição e demais informações sobre os bens adquiridos.  
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2.2 Causa – Fragilidade nos controles patrimoniais. Itens patrimoniais não lançados no 

SIGA-EPCT. 

 

2.3 Recomendações 

Recomendação 001 – Verificar os itens que não estão incluídos no sistema e, 

posteriormente, efetuar o lançamento.  

 

 

2.4 Manifestação da Unidade Auditada 
 

Manifestação inserida no início das constatações. 

 

2.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  
 

Recomendação mantida 
 

 

3. CONSTATAÇÃO 003 

 

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. 
 

3.1 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 patrimonial na administração pública, já citadas no início deste relatório, bem 

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

que, neste último caso, já vem sendo realizado pelo campus.  

 

3.2 Causa -  ausência de norma ou regulamento que oriente as atividades de guarda, 

estoque e inventário dos bens patrimoniais. 
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3.3 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.  

 

3.4 Manifestação da Unidade Auditada 
Não houve manifestação para esta constatação pela unidade auditada. 

 

3.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  
 
Recomendação mantida 
 

 

 

4. CONSTATAÇÃO 004 

Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial.  

 

4.1 Fato  

Nem todos os bens existentes na unidade possuem a plaqueta de 

identificação patrimonial.  

Conforme disposto no item 6.1 do Manual de Patrimônio do IFRJ, todo bem, 

depois de incorporado ao patrimônio, deve ser identificado individualmente no 

momento do seu tombamento. Essa identificação deve ser executada pelo responsável 

pelo controle patrimonial na unidade e consiste na atribuição de um número patrimonial 

exclusivo, que permitirá aos servidores da área patrimonial coletar informações 

relativas à localização, estado de conservação, situação desse bem e o responsável 

por sua guarda e conservação.  

Na fixação da etiqueta, deverão ser observados os seguintes aspectos: 

a) colar em local de fácil visualização para efeito de identificação; 

b) evitar colar etiquetas em partes que não ofereçam boa aderência; 

c) evitar áreas que possam acarretar a deterioração da etiqueta; 

d) colar em local plano, para facilitar a leitura no inventário; e 
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e) manter um padrão de colagem de etiquetas para cada tipo de bem. 

Sendo assim, verificamos que é de suma importância a identificação 

patrimonial dos bens existentes no campus. 

Cumpre informar que, ao realizarmos a auditoria in loco verificamos que os 

seguintes bens estão sem a etiqueta de identificação patrimonial: 

 

Quadro 03: Bens que estão sem a etiqueta de identificação patrimonial, conforme a inspeção 
física para os componentes da amostra do campus Duque de Caxias 

 

 

N° 

PATRIMÔ

NIO 

NOME MARCA 
DESCRIÇÃO 

DETALHADA 
MODELO SÉRIE LOCALIZAÇÃO 

FUNCIO

NARIO 
VALOR 

AVAL

IADO 

CDCX
00000

5 

Box de 
Bibliotec

a 

MOVE
TECH 

Box de 
Biblioteca 

para 
Trabalhos 

em Melamina 
Bege/preto 

com 3 
DivisOes. 

Não 
aplicavel 

Não 
Aplicá

vel 
Biblioteca  

HENR
IQUE 
NOG
UERE

S 
NETO 

R$ 448,00 Sim 

CDCX
00026

3 

Fragme
ntadora 

KOBR
A 

Fragmentado
ra KOBRA , 

Modelo -
3CC4ES - 

NUmero de 
SERIE 

11100711 

 
3CC4ES 

SERI
E 

11100
711 

SEMT 

DJAN 
PIRE

S 
SANT'
ANNA 

R$ 2.500,00 Sim 

CDCX
00044

6 
Projetor 

EPSO
N 

Projetor LCD 
EPSON -

NUmero de 
SERIE 
IlegIvel 

H396A 
Ilegív

el 
NEABI 

LUCI
NEID

E 
LIMA 
DE 

PAUL
O 

R$ 2.409,00 Sim 

CDUC
00223

5 

Mastersi
ze  

MALV
EN 

MALVERN 
MASTERSIZ
E - APA 502 

- 
MASTERSIZ

E 2000 - 
BANCO 

OPTICO, 
FAIXA DE 
TAMANHO 
0.02 - 2000 
MICRONS, 
MALVERN 

SOFTWARE  

APA500
2 

  
Lab. Análise 
Instrumental 

ADNE
Y 

LUIS 
ANJO
S DA 
SILVA 

R$ 
220.000,
00 

Sim 

Fonte: Elaborado pela Audin a partir do relatório retirado do Sistema JASPER SOFT (2018) 

 

4.2 Causa – Fragilidade nos controles patrimoniais. Bens sem a etiqueta de 

identificação patrimonial. 
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4.3 Recomendações 

 

Recomendação 001 – afixar a plaqueta de identificação patrimonial nos bens acima 

mencionados.  

Recomendação 002 – verificar os demais bens que não possuem a plaqueta e 

proceder a referida identificação patrimonial.  

 

 

4.4 Manifestação da Unidade Auditada 

Manifestação inserida no início das constatações. 

 

4.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  
Recomendação mantida 
 

 

5. CONSTATAÇÃO 005 

Ausência de apurações periódicas para constatar a existência, localização e 

estado de conservação dos bens. 

 
 

5.1 Fato  

Atualmente o gestor patrimonial não realiza apurações com a finalidade 

constatar a existência, localização e estado de conservação dos bens. 

 

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

periódicas para a verificação da situação dos bens.  

 

5.3 Recomendações 

 

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

existentes no campus.  

 

5.4 Manifestação da Unidade Auditada 
Não houve manifestação para esta constatação pela unidade auditada. 

 

 

5.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  
Recomendação mantida. 
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6. CONSTATAÇÃO 006 

Ausência de inventário físico dos bens móveis.  

 
 

6.1 Fato  

Não há inventário físico dos bens móveis. 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, 

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

através dos resultados obtidos no levantamento físico. 

Apesar de não existir inventário físico dos bens, fomos informados que há no 

campus uma comissão formada e designada por portaria para realizar o levantamento 

dos itens patrimoniais, no entanto, o relatório final com as informações ainda não foi 

entregue pelo grupo. 

 

 

6.2 Causa – Inexistência de inventário físico dos bens móveis.  

 

6.3 Recomendações 



 

 

20 

 

Recomendação 001 – encaminhar para o e-mail da Audin a portaria que designou a 

comissão de inventário. 

Recomendação 002 – realizar inventário físico dos bens móveis. 

 

6.4 Manifestação da Unidade Auditada 
O Campus Duque de Caxias através de e-mail institucional datado de 25 de julho de 
2018 manifestou-se em relação a recomendação em epígrafe informando que: 2 - Como 

“nunca houve um controle correto do patrimônio no campus, será feito um 
levantamento (que teve seu 
início no dia 16/07/2018) pelo servidor supramencionado - da situação do patrimônio do 
campus e será apresentado 
no dia 01/09/2018 um cronograma das atividades abaixo: 
a) Levantamento geral dos bens; 
b) Emissão dos termos de responsabilidade provisório; 
c) Conciliação dos bens sem tombamento; 
d) Etiquetagem e inclusão dos bens sem cadastro no sistema; 
e) Correção do cadastro dos bens e reimpressão de etiquetas patrimoniais; 
f) Emissão dos termos de responsabilidade definitivo; 
g) Desfazimento; 
h) Baixa dos bens do Desfazimento; 
i) Baixa dos bens desaparecidos; 
j) Conciliação dos bens com a contabilidade; 
k) RMB; e 
l) Depreciação.” 
 

 

6.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  
Recomendação mantida 
 

 

 

7. CONSTATAÇÃO 007 

 

Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis. 

 
 

7.1 Fato  

Não há uma seleção periódica dos bens considerados inservíveis e ociosos.  

Primeiramente atentamos para a necessidade de ser verificado 

periodicamente se no campus existem bens que são classificados como inservíveis, 

conforme determinação do Decreto 99658/90.  
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Essa avaliação dos bens deve ser realizada por comissão especialmente 

instituída pelo dirigente da unidade, cujas atribuições são:  

- Classificar os bens inservíveis (ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis e 

antieconômicos);  

- Avaliar os bens conforme sua classificação;  

- Formar os lotes de bens conforme sua classificação e características 

patrimoniais;  

- Instruir os processos de desfazimentos conforme a classificação dos bens 

inservíveis.  

 Em geral, o processo de desfazimento deverá ser composto por: a. Portaria 

de designação da comissão de desfazimento b. Relação dos bens para desfazimento. 

c. Laudo de avaliação. d. Justificativa do desfazimento. e. Contrato, conforme a 

modalidade de desfazimento. f. Relação de bens baixados no processo. 

Esse desfazimento pode ser realizado através de alienação, venda, permuta 

e doação. Nos casos de inutilização ou abandono, verificada a impossibilidade ou a 

inconveniência da alienação de material classificado como irrecuperável, a autoridade 

competente determinará sua descarga patrimonial e sua inutilização ou abandono, 

após a retirada das partes economicamente aproveitáveis, porventura existentes, que 

serão incorporados ao patrimônio. A inutilização consiste na destruição total ou parcial 

de material que ofereça ameaça vital para pessoas, risco de prejuízo ecológico, ou 

inconveniente de qualquer natureza, para a Administração Pública Federal. O 

desfazimento por inutilização e abandono deverão ser documentados mediante Termos 

de Inutilização ou de Justificativa de Abandono, os quais integrarão o respectivo 

processo de desfazimento. 

 

7.2 Causa -  ausência de avaliações periódicas com a finalidade de selecionar os bens 

considerados inservíveis.  

 

7.3 Recomendações 

 

Recomendação 001 – verificar os bens existentes no campus a fim de selecionar os 

que são inservíveis.  



 

 

22 

Recomendação 002 – executar os procedimentos acima mencionados para o 

desfazimento desses bens.  

 

7.4 Manifestação da Unidade Auditada 
O Campus Duque de Caxias através de e-mail institucional datado de 25 de julho de 
2018 manifestou-se em relação a recomendação em epígrafe informando que: 2 - Como 

“nunca houve um controle correto do patrimônio no campus, será feito um 
levantamento (que teve seu 
início no dia 16/07/2018) pelo servidor supramencionado - da situação do patrimônio do 
campus e será apresentado 
no dia 01/09/2018 um cronograma das atividades abaixo: 
a) Levantamento geral dos bens; 
b) Emissão dos termos de responsabilidade provisório; 
c) Conciliação dos bens sem tombamento; 
d) Etiquetagem e inclusão dos bens sem cadastro no sistema; 
e) Correção do cadastro dos bens e reimpressão de etiquetas patrimoniais; 
f) Emissão dos termos de responsabilidade definitivo; 
g) Desfazimento; 
h) Baixa dos bens do Desfazimento; 
i) Baixa dos bens desaparecidos; 
j) Conciliação dos bens com a contabilidade; 
k) RMB; e 
l) Depreciação.” 

 

7.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  
Recomendação mantida 
 

 

8. CONSTATAÇÃO 008 

 

Não realização de apuração nos casos de roubo ou extravio de bens.  

 
 

8.1 Fato  

 

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

junto à Delegacia de Polícia Federal, no entanto não é 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 
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Sindicância responsável pela apuração dos fatos.  

 

Este processo deverá conter no mínimo: 

 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. 

 

 

9. CONSTATAÇÃO 009 

 

Ausência de procedimento para apuração em casos de extravios ou danos não 

intencionais.  
 

9.1 Fato  

Não há apuração nos casos em casos de extravios ou danos não 

intencionais.     

A Instrução Normativa nº 4 de 17/02/2009 / CGU - Controladoria-Geral da 

União dispõe em seu artigo 1° que em caso de extravio ou danos a bem público, que 

implicar em prejuízo de pequeno valor, poderá a apuração do fato ser realizada por 

intermédio de Termo Circunstanciado Administrativo (TCA). 

 Nos termos da referida instrução, o TCA deverá ser lavrado pelo chefe do 

setor responsável, devendo, após concluído, ser encaminhado à autoridade máxima da 

unidade, a qual decidirá quanto ao acolhimento da proposta. No julgamento, caso a 
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autoridade responsável conclua que o extravio ou o dano ao bem público decorreu do 

uso regular deste ou de fatores que independeram da ação do agente, a apuração será 

encerrada e os autos serão encaminhados ao setor responsável pela gerência 

administrativa para prosseguir quanto aos demais controles patrimoniais internos. Ao 

contrário, se verificado que o dano ou o extravio do bem público resultaram de conduta 

culposa do agente, o encerramento da apuração para fins disciplinares estará 

condicionado ao ressarcimento ao erário do valor correspondente ao prejuízo causado. 

Portanto, compreendemos que, apesar de os extravios e danos serem não 

intencionais e de pequeno valor, existe um procedimento administrativo a ser cumprido 

para que o campus atue conforme o disposto na IN n° 04 de 2009 - CGU.  

 

 

10. CONSTATAÇÃO 010 

 

Ausência de inscrição dos bens na contabilidade. 

 
 

10.1 Fato  

Os bens patrimoniais não estão inscritos na contabilidade. 

A Norma Brasileira de Contabilidade (NBC T 16.5) apresenta orientações 

para o Registro Contábil no setor público, ratificando a necessidade de os bens 

estarem inscritos na contabilidade. Além disso, o princípio do registro pelo valor original 

preceituado no artigo 7°Resolução do Conselho Federal de Contabilidade Nº 

1.111/2007 assim dispõe: 

““Art. 7º Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos 
valores originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor 
presente na moeda do País, que serão mantidos na avaliação das 
variações patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem 
agregações ou decomposições no interior da Entidade.” 

Perspectivas do Setor Público: Nos registros dos atos e fatos contábeis 
será considerado o valor original dos componentes patrimoniais. 
Valor Original, que ao longo do tempo não se confunde com o custo 
histórico, corresponde ao valor resultante de consensos de mensuração 
com agentes internos ou externos, com base em valores de entrada – a 
exemplo de custo histórico, custo histórico corrigido e custo corrente; ou 
valores de saída – a exemplo de valor de liquidação, valor de realização, 
valor presente do fluxo de benefício do ativo e valor justo. 
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Sendo assim, além de os bens estarem inscritos na contabilidade do 

campus, essa inscrição deve ser realizada pelo valor original dos componentes 

patrimoniais.  

 

10.2 Causa – Fragilidade no controle dos bens patrimoniais. Não inscrição dos bens 

patrimoniais na contabilidade.  

 

10.3 Recomendações 

 

Recomendação 001 – realizar a inscrição dos bens e seus respectivos valores na 

contabilidade.  

 

10.4 Manifestação da Unidade Auditada 
O Campus Duque de Caxias através de e-mail institucional datado de 25 de julho de 
2018 manifestou-se em relação a recomendação em epígrafe informando que: 2 - Como 

“nunca houve um controle correto do patrimônio no campus, será feito um 
levantamento (que teve seu 
início no dia 16/07/2018) pelo servidor supramencionado - da situação do patrimônio do 
campus e será apresentado 
no dia 01/09/2018 um cronograma das atividades abaixo: 
a) Levantamento geral dos bens; 
b) Emissão dos termos de responsabilidade provisório; 
c) Conciliação dos bens sem tombamento; 
d) Etiquetagem e inclusão dos bens sem cadastro no sistema; 
e) Correção do cadastro dos bens e reimpressão de etiquetas patrimoniais; 
f) Emissão dos termos de responsabilidade definitivo; 
g) Desfazimento; 
h) Baixa dos bens do Desfazimento; 
i) Baixa dos bens desaparecidos; 
j) Conciliação dos bens com a contabilidade; 
k) RMB; e 
l) Depreciação.” 
 

 

10.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  
Recomendação mantida 
 

 

11. CONSTATAÇÃO 011 

 

Item patrimonial não localizado no Campus 



 

 

26 

 
 

11.1 Fato  

Conforme informado anteriormente, para a realização da auditoria in loco 

geramos um relatório no programa Jasper Soft com a relação de todos os bens 

patrimoniais da unidade que estão cadastrados no sistema. Foi realizada uma amostra 

intencional para que os bens com valor mais expressivo fossem inspecionados. A 

amostra foi de 0,72 % do valor, o que corresponde a 17 itens.  

Na execução dos trabalhos não localizamos a Caixa de Som CSR Preta - 

Modelo 2500A, conforme quadro 02.  

Destacamos a importância da localização do item mencionado visto que se 

trata de um bem público. Caso o referido item não seja encontrado no campus, que 

sejam realizados os procedimentos previstos nos itens 8 ou 9 deste relatório, a 

depender do caso.  

 

11.2 Causa -  Fragilidade no controle dos bens patrimoniais. Bem patrimonial não 

localizado no campus. 

 

11.3 Recomendações 

 

Recomendação 001 – localizar a Caixa de Som CSR Preta - Modelo 2500A e, caso 

não seja encontrada, realizar os procedimentos apuratórios. 

 

11.4 Manifestação da Unidade Auditada 
Não houve manifestação para esta constatação pela unidade auditada. 

 

11.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  
Recomendação mantida 
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12. CONSTATAÇÃO 012 

 

Ausência de controle na gestão patrimonial. 

 

 

12.1 Fato  

O campus não realiza controle e acompanhamento dos itens patrimoniais 

tombados, transferidos e/ou movimentados. 

Verificamos, igualmente, que não existe na gestão patrimonial a realização 

de um diagnóstico dos riscos envolvidos nos seus processos estratégicos. 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. 

 

 

12.2 Causa -  fragilidades no controle interno da gestão.  

 

12.3 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, classifica-los e mitiga-los.  

 

12.4 Manifestação da Unidade Auditada 
O Campus Duque de Caxias através de e-mail institucional datado de 25 de julho de 
2018 manifestou-se em relação a recomendação em epígrafe informando que: 2 - Como 

“nunca houve um controle correto do patrimônio no campus, será feito um 
levantamento (que teve seu 
início no dia 16/07/2018) pelo servidor supramencionado - da situação do patrimônio do 
campus e será apresentado 
no dia 01/09/2018 um cronograma das atividades abaixo: 
a) Levantamento geral dos bens; 
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b) Emissão dos termos de responsabilidade provisório; 
c) Conciliação dos bens sem tombamento; 
d) Etiquetagem e inclusão dos bens sem cadastro no sistema; 
e) Correção do cadastro dos bens e reimpressão de etiquetas patrimoniais; 
f) Emissão dos termos de responsabilidade definitivo; 
g) Desfazimento; 
h) Baixa dos bens do Desfazimento; 
i) Baixa dos bens desaparecidos; 
j) Conciliação dos bens com a contabilidade; 
k) RMB; e 
l) Depreciação.” 

 

12.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  
Recomendação mantida 
 
 

 

VII – 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 Duque de 

Caxias. 

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2018. 

 

 

_______________________________________ 

KÉSIA VIEIRA RAMOS DE OLIVEIRA 

Auditora Interna 

SIAPE:2291819/IFRJ 

 

_______________________________________ 
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SOLANGE PEREIRA DUQUE COSTA 

Auditora Interna 

SIAPE: 1788824/IFRJ 

 

 
______________________________________ 

DANIELLE SILVA DE ARAUJO 

Chefe de Auditoria 

SIAPE: 1691832/IFRJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


