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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; 
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11. Certificar se os inventários são organizados por comissão designada 

por portaria 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; 
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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; 
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; 
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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. 

 

IV – ESCOPO DO TRABALHO 
  

Foi realizada auditoria, in loco, no campus Rio de Janeiro com o 

intuito avaliarmos a condição física dos bens e aplicarmos um Check- List 

com as questões de auditoria apresentadas no início deste relatório.  

 

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 6.341 

(seis mil trezentos e quarenta e um) bens patrimoniais sob a 

responsabilidade dessa unidade, cujo valor em reais totaliza R$ 

31.344.433,78 (trinta e um milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, 

quatrocentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos).  

Foi realizada uma amostra intencional a fim de que os bens com os 

valores mais expressivos fossem inspecionados. A amostra foi de 2,80 % 

desses valores, o que corresponde a 29 (vinte e nove) itens e equivale ao 

valor de R$ 877.446,47 (oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e 

quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos). 
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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.”  

 
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. 
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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 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 1152474).   

Além do check-list apresentado, verificamos alguns bens 

patrimoniais, a saber:  

 

Quadro 01: Relação dos itens componentes da amostra para o campus Rio de 
Janeiro. 
 

CAMPUS RIO DE JANEIRO 

N°  N° Patrimônio Nome Marca Localização Funcionario Valor 
Aval
iado 

1 

(não 
localizado) 

SWITCH CISCO   

Fernanda 
Machado 

Rodrigues da 
Silva 

R
$ 

4.300,00 Sim 

2 

CMAR000.1146 REFRIGERADOR 
CENTRIFU

CE 

COMPLEXO 
DE 

ALIMENTOS 

Fernanda 
Machado 

Rodrigues da 
Silva 

R
$ 

11.400,00 Não 

3 

CMAR000.1148 
ESPECTOFOTOM

ETRO 
BIOSPECT

RO 

COMPLEXO 
DE 

ALIMENTOS 

Fernanda 
Machado 

Rodrigues da 
Silva 

R
$ 

7.700,00 Não 

4 

CMAR000.1149 
CONPACT 
TITRATOR 

TOLEDO 
COMPLEXO 

DE 
ALIMENTOS 

Fernanda 
Machado 

Rodrigues da 
Silva 

R
$ 

25.000,00 Não 
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5 

CMAR000.1155 CROMATOGRAFO 
NAO 

APLICAVEL 

COMPLEXO 
DE 

ALIMENTOS 

Fernanda 
Machado 

Rodrigues da 
Silva 

R
$ 

35.000,00 Não 

6 

CMAR000.1194 
ESPECTOFOTOM

ETRO 
BIOSPECT

RO 

COMPLEXO 
DE 

ALIMENTOS 

Fernanda 
Machado 

Rodrigues da 
Silva 

R
$ 

3.500,00 Não 

7 

CMAR000.1197 ANALISADOR 
ANTON 
PAAR 

COMPLEXO 
DE 

ALIMENTOS 

Fernanda 
Machado 

Rodrigues da 
Silva 

R
$ 

90.000,00 Não 

8 

CMAR000.160 
5 

CALDEIRA 
NAO 

APLICAVEL 

COMPLEXO 
DE 

ALIMENTOS 

Fernanda 
Machado 

Rodrigues da 
Silva 

R
$ 

16.000,00 Não 

9 

CMAR000.1861 CROMATOGRAFO AGILENT 

LAB. 
ANALISE 

INSTRUMEN
TAL SL. 313 

Fernanda 
Machado 

Rodrigues da 
Silva 

R
$ 

14.500,00 Não 

10 

CMAR000.1875 
MINI 

ESPECTOFOTOM
ETRO 

OCEAN 

LAB. 
ANALISE 

INSTRUMEN
TAL SL. 313 

Fernanda 
Machado 

Rodrigues da 
Silva 

R
$ 

7.500,00 Não 

11 

CMAR000.1876 
ESPECTOFOTOM

ETRO 
NAO 

APLICAVEL 

LAB. 
ANALISE 

INSTRUMEN
TAL SL. 313 

Fernanda 
Machado 

Rodrigues da 
Silva 

R
$ 

7.200,00 Não 

12 

CMAR000.1889 
SPECTOFOTOME

TRO 
FERTO 

LAB. 
ANALISE 

INSTRUMEN
TAL SL. 313 

Fernanda 
Machado 

Rodrigues da 
Silva 

R
$ 

23.000,00 Não 

13 

CMAR000.1901 INCUBADORA SHAKER 
NUCLEO DE 
CIENCIAS 
QUIMICAS 

Fernanda 
Machado 

Rodrigues da 
Silva 

R
$ 

14.000,00 Não 

14 

CMAR003925 
TERMOCICLADO

R PCR 
BIOSYSTE

MS 

LAB. DE 
GENÉTICA 

MOLECULAR 
- ANEXO II 

LUIZ DIONE 
BARBOSA DE 

MELO 

R
$ 

40.000,00 Sim 

15 

CMAR003938 SEQUENCIADOR HITACHI 
LAB. DE 

GENÉTICA 
MOLECULAR 

LUIZ DIONE 
BARBOSA DE 

MELO 

R
$ 

235.000,0
0 

Sim 

16 
CMAR004440 CARTEIRA 

NAO 
APLICAVEL 

SL. DE AULA 
307 

DANIEL PAIS 
PIRES VIEIRA 

R
$ 

150,00 Sim 

17 
CMAR004443 CADEIRA 

NAO 
APLICAVEL 

SL. DE AULA 
405 

DANIEL PAIS 
PIRES VIEIRA 

R
$ 

151,00 Sim 

18 
CMAR05001 Estante Insight Biotério 

MARCELO 
ALEX DE 

CARVALHO 

R
$ 

23.385,00 Sim 

19 

CMAR05319 Centrífuga 
Nova 

Técnica 

Laboratório 
de Apoio a 
Pesquisa 

em 
Microbiologi
a (LAPEM) 

JANAINA DOS 
SANTOS 

NASCIMENTO 

R
$ 

16.400,00 Sim 
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20 

CMAR05667 Autoclave Prismatec 

Laboratório 
de 

Microbiologi
a 

THAÍS SOUZA 
SILVEIRA 

MAJEROWICZ 

R
$ 

6.949,99 Sim 

21 

CMAR05926 Phmetro Metrohm 

Laboratório 
de 

Biotecnologi
a 

JOANNA REIS 
SANTOS DE 
OLIVEIRA 

R
$ 

1.949,00 Sim 

22 

CMAR05927 

Prateleira de 
Câmara de 

Crescimento 
Vegetal 

Tecnal 
Câmara de 

Crescimento 
Vegetal 

ANA LUCIA 
TOLEDO DE 
CARVALHO 

R
$ 

6.218,75 Sim 

23 

CMAR05928 

Prateleira de 
Câmara de 

Crescimento 
Vegetal 

Tecnal 
Câmara de 

Crescimento 
Vegetal 

ANA LUCIA 
TOLEDO DE 
CARVALHO 

R
$ 

6.218,75 Sim 

24 

CMAR05954 
Fermentador de 

bancada 
Mettler 
Toledo 

Laboratório 
de 

Microbiologi
a Aplicada e 
Processos 

Fermentativ
os 

VERONICA 
FERREIRA 

MELO 

R
$ 

53.100,00 Sim 

25 

CMAR05955 
Banho 

termostatizado 
TEC-BIO-T-

V 

Laboratório 
de 

Microbiologi
a Aplicada e 
Processos 

Fermentativ
os 

VERONICA 
FERREIRA 

MELO 

R
$ 

53.100,00 Sim 

26 
CMAR06109 Tablet Positivo 

Com 
professor 

EDUARDO 
COELHO 

CERQUEIRA 

R
$ 

461,99 Sim 

27 
CMAR06110 Tablet Positivo 

Com 
professor 

RAFAEL 
MARTINS DA 

COSTA 

R
$ 

461,99 Sim 

28 
CMAR06112 

Microscópio 
estereoscópico 

Discovery 
V 12 - Carl 

Zeiss 

Laboratório 
de Biologia 

COSME DE 
OLIVEIRA 

LEITE 

R
$ 

119.800,0
0 

Sim 

29 
CMAR06113 Câmera Digital 

Axiovision 
- Carl 
Zeiss 

Laboratório 
de Biologia 

COSME DE 
OLIVEIRA 

LEITE 

R
$ 

55.000,00 Sim 

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

 

ANÁLISES 

No decorrer dos trabalhos verificamos que o campus Rio de Janeiro 

está adotando boas práticas na gestão patrimonial, no entanto, ainda 

existem algumas fragilidades que precisam ser sanadas. 

Primeiramente, verificamos que o campus possui um servidor que 

atua na gestão patrimonial que está regularmente designado por portaria 

para exercer a função. Além disso, verificamos que os itens patrimoniais 
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estão lançados no sistema. 

O campus informou que utiliza o manual criado pela Reitoria e 

normas de ação criadas pelo próprio setor como parâmetro na gestão 

patrimonial. Além disso, informou que o servidor atuante na gestão 

patrimonial realizou curso de capacitação para atuar na área.  

Em resposta ao check-list fomos informados que a maioria dos bens 

possuem plaqueta de identificação patrimonial e somente aqueles que são 

muitos antigos no campus que não possuem a identificação. Essa informação 

pode ser ratificada quando realizamos a auditoria in loco.  

Observamos que atualmente a unidade realiza o controle e 

acompanhamento sobre os itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou 

movimentados, no entanto, isso só ocorreu após a implantação do sistema de 

patrimônio. Antes o controle era realizado por documento escrito e esse 

lançamento não foi efetuado no sistema.  

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.  

Fomos informados que todos os bens do ativo imobilizado foram 

registrados no SIAFI pelo valor de aquisição, conforme determina o item 24 

da NBC T 16.10 do CFC (Resolução CFC n.º 1.137/08).  

Além disso, o contador (matrícula SIAPE: 2294276)  do referido 

campus nos informou que desde a sua posse não recebeu cópia de Relatório 

de Inventário Físico dos Bens Patrimoniais, nem tomou conhecimento da 

realização de qualquer tipo de inventário no campus Rio de Janeiro, o que 

causou o impedimento da verificação da regularidade dos valores dos bens 

registrados no ativo imobilizado do Balanço Patrimonial, além da 
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comprovação da existência física destes bens, da identificação das condições 

de conservação, das suas necessidades de manutenção e a da constatação 

da real necessidade destes bens para o funcionamento do Campus Rio de 

Janeiro. 

As informações fornecidas pela contabilidade ratificam a informação 

de que não há no campus inventário físico dos bens móveis.  

Por fim, verificamos que a gestão patrimonial não realiza 

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 a fim de 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 campus na área de patrimônio são razoáveis, mas ainda existem 

fragilidades que podem ser atenuadas.  

Destacamos que essas fragilidades 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.  
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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. 

 

1. CONSTATAÇÃO 001 
 

Ausência de inventário físico dos bens móveis.  

 
 

1.1 Fato  

Em resposta ao check-list apresentado ao campus, fomos 

informados que 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 
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função de analisar o desempenho das atividades do setor de patrimônio 

através dos resultados obtidos no levantamento físico. 

 

 

1.2 Causa – Inexistência de inventário físico dos bens móveis.  

 

1.3 Recomendações 

Recomendação 001 – realizar inventário físico dos bens móveis. 

 

1.4 Manifestação da Unidade Auditada 
Não houve manifestação da unidade auditada. 
 
 
6.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  
Como não houve manifestação da unidade auditada a análise continua sendo 
o fato. 
 

 
 
2. CONSTATAÇÃO 002 
 

Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis. 

 
 

2.1 Fato  

Em resposta ao check-list apresentado ao campus, fomos 

informados que 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.  

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);  
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- 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. 

 Em resposta ao check-list, fomos informados que existe comissão 

de desfazimento e o processo está em tramitação com o procurador da 

Instituição. 

2.2 Causa -  ausência de avaliações periódicas com a finalidade de selecionar 

os bens considerados inservíveis.  

 

2.3 Recomendações 

 

Recomendação 001 – verificar os bens existentes no campus a fim de 
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selecionar os que são inservíveis.  

Recomendação 002 – executar os procedimentos acima mencionados para o 

desfazimento desses bens.  
 

 

 

 

 

2.4 Manifestação da Unidade Auditada 
Não houve manifestação da unidade auditada. 
 
 
 
2.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  
Como não houve manifestação da unidade auditada a análise continua sendo 
o fato. 
 

 
 
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 Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, 14 de maio 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 


