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Relatório nº 012/2016 – Ação nº 14 – PAINT/2016 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DE AUDITORIA – Nº 012/2016 

 

UNIDADE: Diretoria do Campus Feira de Santana 
 

Programa de Governo: Educação de Qualidade para Todos 

Ação – QDD/2016:  2080.20RL.0029 

  
Senhora Coordenadora, 
 

 

Em atendimento à Ação nº 14 - PAINT/2016, concernente à “Avaliação dos bens móveis”, 

apresentamos os resultados observados por ocasião dos trabalhos realizados junto à 

Coordenação de Patrimônio do Campus Feira de Santana deste Instituto. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

As etapas do processo de auditoria (planejamento, execução e relatório), na avaliação dos 

bens móveis, transcorreram no período entre maio a outubro/2016, nos campi Camaçari, 

Valença e Feira de Santana, com o propósito de acompanhar os atos e fatos administrativos na 

gestão dos bens patrimoniais destas Unidades.  

 

A verificação in loco da Unidade de Feira de Santana aconteceu no período entre agosto e 

setembro do presente exercício, em estrita observância ao cumprimento das normas internas e 

legislações pertinentes à área, bem como às normas aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

 

Considerando o contexto socioeconômico de contingenciamento de despesas, houve restrição 

financeira para a realização dos trabalhos, dessa forma, a seleção dos referidos campi teve 

como critério a execução conjunta com a ação de Carga Horária Docente, cujo objetivo foi 

dar prosseguimento ao trabalho realizado pela Controladoria Geral da União - CGU em 

exercícios anteriores.  
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II – OBJETIVOS 

 Observar a existência e efetividade dos controles internos administrativos na gestão dos 

bens móveis no IFBA; 

 Examinar a regularidade dos procedimentos referentes aos atos de incorporação, cadastro, 

movimentação, conservação e guarda patrimonial;  

 Verificar o atendimento dos atos de gestão dos bens patrimoniais quanto à legalidade e 

legitimidade. 

 

III – METODOLOGIA 

 

Os trabalhos de Auditoria foram realizados a partir do exame da amostra obtida em 

conformidade com o método da amostragem aleatória probabilística. A escolha dos itens 

patrimoniais foi realizada em duas etapas distintas.  

 

A primeira etapa consistiu na escolha dos 05 maiores grupos de despesas, ordenados por 

volume de recursos. Para seleção desses grupos, com base no critério da materialidade, 

utilizou-se o documento denominado de “Relatório Resumido por Grupo de Bens em Uso”,  

emitido pelo Sistema de gerenciamento patrimonial (PROPAT).   

 

Importante salientar que o grupo de despesa intitulado “ veículos de tração mecânica” não fez 

parte da amostra, pelo motivo de já ter sido objeto de trabalhos desenvolvidos por esta 

Unidade de Auditoria Interna em exercícios anteriores. 

 

As informações dos maiores grupos de despesa da Unidade Feira de Santana se apresenta no 

Quadro 1, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 1: GRUPO DE DESPESA - AMOSTRA PROBABILISTICA COM BASE NA MATERIALIDADE  - 

CAMPUS  FEIRA DE SANTANA, 2016. 

CAMPUS 

CLASSIFICAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

DOS GRUPOS 

DESCRIÇÃO DOS GRUPOS 
QUANTI

DADE 

VALOR DE 

AQUISIÇÃO                    

(R$ 1,00) 

FEIRA DE 

SANTANA 

3.4.4.9.0.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 2488 856.614,12 

3.4.4.9.0.52.35 EQUIP. DE PROCESSAMENTO DADOS 417 651.163,71 

3.4.4.9.0.52.08 APAR. UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSP 141 541.639,76 

3.4.4.9.0.52.30 MAQUINA E EQUIP .ENERGÉTICOS 201 196.136,46 

3.4.4.9.0.52.33 EQUIP.P/AUDIO,VIDEO E FOTO 131 167.871,57 

SUBTOTAL  2.413.425,62 

Fonte:  Relatório Resumo por Grupos  emitido  em 05/05/2016 do  Sistema  PROPAT. 

* Notas: Devido a modificações no SIAFI, onde se lê 3.4.4.9.0.52  leia-se 1.4.2.1.2__-00. 
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A partir da identificação desses grupos, procedeu-se à segunda etapa de elaboração da 

amostra com a divisão dos bens constantes em cada grupo, por faixa de valor de aquisição, 

sendo a 1º faixa dos valores entre (R$ 0,01 a R$ 1.000,00) e a 2º faixa com valores acima de 

R$ 1.000,00. 

 

 

 

 

 

O sorteio dos bens ocorreu pelo número de tombamento e foi realizado com o auxílio do 

Sistema gerador de número aleatório, constante no site 

http://randomnumbergenerator.intemodino.com/pt/gerador-de-numeros-aleatorios.html. Foram 

sorteados 5 itens de cada faixa, totalizando 10 itens por grupamento, sendo assim o número 

total de elementos da amostra de 50 itens patrimoniais por campus. 

 

Encontram-se, no Quadro 2 a seguir, os bens sorteados pelo número de tombo para o campus: 
 

 

QUADRO 2: AMOSTRA PROBABILISTICA SELECIONADA POR MEIO DO SORTEIO  - CAMPUS 

FEIRA DE SANTANA -  2016. 

 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO             

DO BEM 
TOMBO 

1 Figura muscular Feminina 

Completa 

002508 

2 Microscópio Biológico-

200 502664 

002406 

3 Estufa Microprocessada 003581 

4 Conjunto de pesquisa 

Construção Molecular 

002499 

5 Banho Maria 08 bocas 

220V 

002446 

ITEM 
DESCRIÇÃO             

DO BEM 
TOMBO 

6 Centrifuga Clínica 002369 

7 Condutivímetro Marca 

MCA150 

002258 

8 Esqueleto de Gato 002214 

9 Pulmão Transparente 

Módulo 

002247 

10 Molde Cilíndrico 003337 

11 Inversor de Frequência  003603 

1º faixa - R$ 0,01 a R$ 1.000,00 

2º faixa -  Acima de R$ 1.000,00 

 

http://randomnumbergenerator.intemodino.com/pt/gerador-de-numeros-aleatorios.html
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ITEM 
DESCRIÇÃO             

DO BEM 
TOMBO 

12 Inversor de Frequência  003604 

13 Variador de tensão 

Monofásico 

003421 

14 No-break Marca SMS 001625 

15 No-break Marca SMS 001628 

16 Fonte de Alimentação 

Simétrica  

003416 

17 Estabilizador de voltagem 

Marca BMI 

001583 

18 Estabilizador de voltagem 

bivolt, marca BMI 

002198 

19 Estabilizador Voltagem  003767 

20 PROJETOR 

MULTIMÍDIA interativo 

002738 

21 Kit Tec.1-Telesala 002106 

22 Projetor Dell 1610 HD 002211 

23 Projetor Marca Sanyo 002102 

24 Caixa acústica de som 

Ativa CL200A 

003253 

25 Tela -  TELA TRIPE 

TPS120V 

003621 

26 CAIXA DE SOM Ativa 003480 

ITEM 
DESCRIÇÃO             

DO BEM 
TOMBO 

27 Tela -  TELA TRIPE 

TPS080 

003606 

28 Fone de ouvido  003295 

29 Microfone de Mesa 003283 

30 Notebook latitude E5420 002178 

31 Microcomputador Marca 

HP 

000107 

32 Microcomputador Marca 

HP 

000116 

33 Microcomputador Marca 

Optiplex 790 

001545 

34 Switch ethernet  002559 

35 Monitor Samsung 17 lcd 003689 

36 Monitor Lcd 17 003662 

37 Monitor Lcd 17 003665 

38 Tablet Positivo 002591 

39 Tablet Positivo 002608 

40 Armário de aço p/ 

Ferramentas 

002650 

41 Estante de aço dupla face 

M.Biccateca 

001317 



5 
 

 

___________________________________________________________ 
Relatório nº 012/2016 – Ação nº 14 – PAINT/2016 

ITEM 
DESCRIÇÃO             

DO BEM 
TOMBO 

42 Longarina fixa com 02 

lugares Marca Use 

000233 

43 Quadro de Avisos  003840 

44 ARMARIO ALTO 

FECHADO ARMARIO 2 

P 

003632 

45 Mesa de madeira 

Refeitório 4cadeiras 

002058 

46 ARMARIO ALTO 

FECHADO 

800X478X1600  

002895 

ITEM 
DESCRIÇÃO             

DO BEM 
TOMBO 

47 Cadeira para laboratório  003139 

48 Mesa de madeira 

retangular 

800x600x740mm 

001704 

49 Cadeira escolar Marca 

Use 

001775 

50 Microcomputador CPU + 

MONITOR 

003780 

51 Microcomputador CPU 003794 

Fonte:  Relatório Bens em  Uso extraído em  05/05/2016 do Sistema PROPAT. 

 

 

Após a elaboração da amostra, procedeu-se à execução dos trabalhos in loco com a busca e 

localização dos bens a fim de atender aos objetivos constantes no item II deste Relatório de 

auditoria. 
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IV - CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

DOS ATOS DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO 

 

CONSTATAÇÃO 1: Disposição de materiais de forma inadequada com a possibilidade 

de acúmulo de água e a proliferação de mosquitos transmissores de doenças. 

Situação encontrada: 

Na inspeção física dos bens realizada no Campus, observou-se que no terreno localizado atrás 

do pavilhão de aulas em construção havia um aglomerado de material inservível, exposto a 

céu aberto, com o risco de tornar-se um “berçário” para mosquitos transmissores de doenças e 

animais daninhos. Além disso, verificou-se a existência de uma caixa d’água descoberta ao 

lado da quadra de esporte.  

Cabe ressaltar que um dos objetivos da gestão no campus, conforme o disposto no site 

institucional de Feira de Santana, é mobilizar e conscientizar a população de que a 

participação de todos é essencial no combate ao mosquito Aedes Aegypti, causador da dengue, 

da febre chikungunya e do zika vírus, haja vista a Campanha Nota 10 que foi realizada com 

essa finalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 1 

Foto 3 

Foto 2 
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Evidências:  

 

 Foto 1 e 2 – Restos de materiais/entulho; 

 Foto 3 - Caixa d’água descoberta; 

 Site de Feira de Santana - http://www.feiradesantana.ifba.edu.br/index.php/mais-noticias/208-campus-feira-de-santana-
convida-comunidade-para-palestra-de-combate-ao-mosquito-aedes-aegypti. 

 

Critérios:  

 

 DECRETO 8.662/2016 
 

Art. 1º e §  1º e 2º, do art 2º do Decreto 

 
Art. 1º  Este Decreto dispõe sobre a adoção de medidas rotineiras de prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes 

aegypti, vetor do Vírus da Dengue, do Vírus Chikungunya e do Zika Vírus, no âmbito dos órgãos e entidades do Poder 

Executivo federal.  

 

Art. 2º  Os dirigentes dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão adotar providências para a sensibilização 

e a mobilização de todos os agentes públicos na prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, vetor do 
Vírus da Dengue, do Vírus Chikungunya e do Zika Vírus 

.  

§ 1º  As providências de que trata o caput compreenderão, entre outras, a realização de campanhas educativas, a vistoria e 
eliminação de eventuais criadouros do mosquito Aedes aegypti e a limpeza de instalações públicas de funcionamento 

de órgãos e entidades do Poder Executivo federal.   

§ 2º  Serão objeto de vistoria e limpeza as áreas internas e externas e o entorno das instalações públicas. (grifos nossos) 
 

 

Causas:  

 

 Ausência de espaço apropriado para o depósito de entulho; 

 Falta de prioridade no descarte de materiais. 

 
 

Efeitos: 

 

 O acúmulo de água da chuva  e o reservatório de água descoberto podem  propiciar o meio ideal para a proliferação do 

mosquito transmissor de doenças como a dengue, chicungunha e zika. 
 

 

Manifestação do Gestor:  

De acordo com o processo SEI 23.471.000045/2017-90, o gestor informa: 

 

Da Constatação 1: " - Disposição de material de forma 

inadequada..." 

 

Reziduo de materiais inserviveis, aglomerados ao lado do 

pavilhão de aula em construção; nota-se que a empreiteria 

responsável pela execussão da obra cessou as atividades e não 

recolheu os materiais, bem como algumas ferramentas e outros 

objetos usados na atividade de constrir. 

- A remoção de rezicluo da oba e seu descarte são partes da ação 

construção, assumida pela empreiteira, haja vista que a 

interrupção da obra envolve questões .juridicais e previsões 

http://www.feiradesantana.ifba.edu.br/index.php/mais-noticias/208-campus-feira-de-santana-convida-comunidade-para-palestra-de-combate-ao-mosquito-aedes-aegypti
http://www.feiradesantana.ifba.edu.br/index.php/mais-noticias/208-campus-feira-de-santana-convida-comunidade-para-palestra-de-combate-ao-mosquito-aedes-aegypti
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contratuais. PRODIN Pró Reitoria de Desenvolvimento e 

infraestrutura e a empreiteira Medeiro Santos Engenharia estão 

buscando eliminar a raiz causadora do problema identificado. 

 

[caixa d'água descoberta ao lado da quadra de esporte]. 

 

- O campus não dispõe de sistema de irrigação apropriado para 

jardinagem; na deficiência de um sistema molhagem por mangueira, 

houve a necessidade de se improvisar urna caixa d'água na 

extremidade da lateral da quadra de esporte, afim de que torne-se 

possível o uso manual da molhagem da grama. No momento da 

constatação (1), o profissional responsável por execultar a atividade de 

molhar a grama estava em operação, razão pela qual a caixa d'água 

encontrava-se aberta. 

Análise da Unidade de Auditoria Interna:  

 No que se refere à disposição dos resíduos aglomerados, a acomodação de entulhos “a céu 

aberto” é uma questão de saúde pública, sendo indispensável à atuação do gestor do Campus, 

com vista a eliminar a situação de risco acima observada. No que tange a caixa d´água 

descoberta, faz-se necessário à supervisão e orientação do DEPAD, no sentido de que ao 

término do trabalho, o responsável pela tarefa deve ter o cuidado de recolocar a tampa no 

devido lugar.  

Nesse sentido, emitimos a recomendação 1.1, abaixo disposta, informando que o seu 

acompanhamento será por meio do Plano de Providência Permanente - PPP.  

Recomendação 1.1: que se dê destinação ao entulho e restos de materiais de obras  com 

vistas a se evitar a disposição deles “a céu aberto” e, com isso, eventuais  criadouros de 

mosquitos, impedindo assim, a proliferação de doenças como a dengue,  a febre chikungunya 

e o zika vírus. 
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CONSTATAÇÃO 2: eliminação de tombos do Sistema PROPAT sem a constituição de 

processo que justificasse o motivo dessa exclusão. 

Na etapa de execução da auditoria in loco, foram observados que microcomputadores, 

monitores e estabilizadores foram excluídos do Sistema. De acordo com o servidor lotado no 

COPAT, os equipamentos estavam cadastrados em duplicidade no Sistema PROPAT.  

Com vista ao esclarecimento da situação ocorrida, solicitou-se o termo de cessão ou 

transferência/documento de recebimento dos bens, no entanto, foi informado que não havia 

tal documentação.  

Cabe ressaltar que o Ofício nº 25/2015/DG/IFBA/BRUMADO, o Memorando nº 

099/2015/IFBA/BRUMADO, o Memo. Nº 011/2015 e a Nota Fiscal 2083 não comprovam a 

duplicidade de cadastramento dos bens, além disso, outro aspecto que confunde e impede o 

esclarecimento do fato ocorrido está relacionado com o lançamento da forma de aquisição 

destes bens. 

Segundo o relatório inventário geral dos bens por ordem de tombamento, os tombos excluídos 

foram adquiridos pelo Campus por meio de cessão da Reitoria, enquanto os que 

permaneceram no Sistema foram provenientes do Convênio EAD/Profuncionário, assim, com 

base nas documentações supracitadas e nas informações lançadas no Sistema não há como 

certificar a duplicidade de cadastramento dos bens.  

Ressalta-se, ainda, conforme o disposto no quadro 1, a seguir, a falta de indicação das 

características básicas dos equipamentos, cujo cadastro foi excluído, tais como, modelo, tipo, 

número de série, cores e demais informações necessárias à perfeita qualificação dos bens, 

dificultando, sobremaneira, a identificação deles e o esclarecimento do fato administrativo. 
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CADASTRO EXCLUÍDO 
SUPOSTA NÚMERAÇÃO ATUAL DO CADASTRO EM 

DUPLICIDADE 

TOMBOS DESCRIÇÃO DO 

BEM 

FORMA DE 

AQUISIÇÃO 

TOMBOS DESCRIÇÃO 

DO BEM 

FORMA DE 

AQUISIÇÃO 

3757, 3758, 3759, 

3760, 3761, 3762, 

3763, 3764, 3765, 

3766, 3767, 3768, 

3769, 3770, 3771, 

3772, 3773, 3774, 

3775, 3776 

Estabilizador 
45 - Cessão da 

Reitoria 

2179, 2180, 2181, 2182, 

2183, 2184, 2185, 2186, 

2187, 2188, 2189, 2190, 

2191, 2192, 2193, 2194, 

2195, 2196, 2197, 2198  

Estabilizador de 

voltagem bivolt, 

marca BMI 

54 -Convênio 

EAD/PROFUNCION

ÁRIO 

3777, 3778, 3779, 

3780, 3781, 3782, 

3783, 3784, 3785, 

3786, 3787, 3788, 

3789, 3790, 3791, 

3792, 3793, 3794, 

3795, 3796 

 

Microcomputador 

CPU + MONITOR 

 

45 - Cessão da 

Reitoria 

2158, 2159, 2160, 2161, 

2162, 2163, 2164, 2165, 

2166, 2167, 2168, 2169, 

2170, 2171, 2172, 2173, 

2174, 2175, 2176, 2177 

 

Microcomputado

r Optiplex 7010 

 

54 -Convênio 

EAD/PROFUNCION

ÁRIO 

3797, 3798 Monitor 45 - Cessão da 

Reitoria 

Sem tombo especificado - - 

Fonte: Relatório Inventário Geral dos bens por ordem de tombamento, emitido em 28/04/2016. 

 

Evidências:  

 

 Relatório inventário geral de bens, por ordem de tombamento, emitido em 28/04/2016;  

 Ofício nº 25/2015/DG/IFBA/BRUMADO; 

 Ofício nº 28/2015- DEPAD; 

 Memorando nº 099/2015/DG/IFBA/BRUMADO; 

 Memo. nº 011/2015; 

 Nota fiscal eletrônica nº 2083; 

 Planilha de Patrimônio Global obtida in loco do servidor responsável.  

 
 

 

Critérios: 

  

 LEI 9.784/99 

 
Inciso VII do art. 2º  

 

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 

eficiência. 

 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 

(...) 

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; 
(...) 
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 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 

 
Parágrafo único, art. 70, seção IX da Fiscalização, contábil, financeira e orçamentária. 

 

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 

natureza pecuniária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998); 
 

Causas:  

 

 Sistema de gerenciamento do patrimônio vulnerável, inadequado e ineficiente; 

 Falta de constituição de processo com vista ao esclarecimento da situação.  

 
 

Efeitos: 

 

 Risco de manipulação de informações no Sistema PROPAT. 

 
 

Manifestação do Gestor:  

Conforme o disposto no processo nº 23.471.000045/2017-90 do Sistema SEI, o gestor 

informa: 

Da Constatação 2: " - Eliminação de tombos do sistem 

PROPAT..."  

- No processo de conciliação das contas, financeiro/patrimônio, 

constatou-se que o montante transferido pela Reitoria para a 

contabilidade do campus FSA., tinha soma inferior ao acumulado 

registrado no sistema de gerenciamento do Patrimônio. 

- Na verificação in-loco dos bens patrimoniais, comprovou-se que a 

quantidade de equipamentos existentes era equivalente ao montante 

contábil transferido pela Reitoria ao departamento financeiro do campus 

FSA. Ainda na verificação constatou-se que no livro de registro 

manual encontra-se o assentamento da origem dos tombos 3757 a 

3798 e 2179 a 2198; Sessão Reitoria p/ programa EAD, (anexo). 

Comprova-se o excesso de registros para os mesmos bens, no sistema 

de gerenciamento do patrimônio, o que culminou com a exclusão. 

[falta de indicação das características básicas dos equipamentos] . 

- Há limitação cadastral, no que se refere descrever as características 

dos equipamentos, por exemplo: modelo, tipo, número de série, cores 

etc. Condição motivada pelo sistema PROPAT, que limita o registro 
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por quantidade de caractéres, sendo apenas 20, no complemento da 

descrição. O sistema não oferece condição para detalhar o registro. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna:  

Apesar da manifestação do gestor em relação a este fato administrativo, a fragilidade do 

controle é evidente nesta situação. Não houve a apresentação de documentação 

comprobatória que esclarecesse efetivamente o caso em tela.  

Além disso, faz-se necessário observar em relação à conciliação de bens que: 

 A conciliação que o gestor relatou  ter realizado não é coerente, tendo em vista 

que não há como comparar a quantidade física dos equipamentos e o conjunto 

de seu valor contábil; 

 O que o gestor denomina de “livro de registro manual”, refere-se a um 

rascunho, sem valor e autenticidade, que não possui data, nem identificação de 

quem o elaborou;  

 A ausência de documento de controle constando a descrição completa dos 

bens transferidos, nº de tombo e, principalmente, o ateste do servidor 

responsável pelo recebimento dos equipamentos.  

 Não foi disponibilizado documento que viesse comprovar a apuração da 

duplicidade e nem que os equipamentos cedidos pela Reitoria se referem aos 

que foram adquiridos pelo convênio EAD/Profuncionário; 

No que concerne à limitação cadastral no sistema, salienta-se que embora exista restrição de 

espaço para o registro dos bens, este fato não impede a correta complementação das 

informações por meio da identificação da marca e do modelo.  

Ante ao exposto, faz-se necessário que a gestão promova a apuração e o levantamento de todo 

meio de prova comprobatória, com vistas ao esclarecimento das alegações apresentadas pelo 

Gestor. 

Recomendação 2.1: que se apure o fato ocorrido, promovendo o levantamento de toda 

documentação capaz de comprovar as alegações apresentadas e, se for o caso, a 

responsabilidade pela situação ora exposta;  
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Recomendação 2.2: que se instrua o servidor  a proceder ao registro de recebimento de  todos 

os bens tranferidos/cedidos para o campus no devido documento de controle (termos);  

Recomendação 2.3: que se proceda ao registro correto dos bens com vista a se evitar 

descrições genéricas que impossibilitem a identificação do equipamento, a exemplo do 

que ocorreu no Campus (CPU+MONITOR).  

 

 

CONSTATAÇÃO 3: inventário ano-exercício 2015 realizado por servidor, lotado no 

setor de patrimônio, em detrimento da constituição de comissão inventariante designada 

especificamente para este fim.  

 

Situação encontrada: 

 

O inventário inicial do patrimônio do Campus foi realizado em 2014, por meio da Portaria nº 

43/2014. Para tanto, constituiu-se um grupo de trabalho por intermédio de uma comissão 

composta por 03 servidores pertencentes ao quadro de pessoal da Unidade.  

 

Entretanto, o mesmo procedimento não aconteceu para o ano-exercício 2015, uma vez que a 

realização do levantamento de bens foi feita sem a constituição de comissão, em dissonância 

com o método adotado no ano anterior.  

 

Diante disso, houve inobservância ao princípio da segregação de funções que consiste na 

separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, especialmente,  

aquelas que exercem atividades-chave de autorização, execução, atesto/aprovação, registro e 

revisão ou auditoria. O objetivo é prevenir riscos que possam comprometer o alcance dos 

objetivos.  

 

Evidências:  

 

 Falta de Portaria de constituição da comissão inventariante; 

 Relatório de inventário elaborado e assinado por servidor lotado no setor de patrimônio. 

 

Critérios:  

 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA SEDAP Nº 205/1988 

 

  Item 8.4 da IN: 

 
Os inventários físicos de cunho gerencial, no âmbito do SISG deverão ser efetuados por Comissão designada pelo 

Diretor do Departamento de Administração ou unidade equivalente, ressalvado aqueles de prestação de contas, que 

deverão se subordinar às normas do Sistema de Controle Interno. 
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 PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES – TC nº 009.934/2012-0 (Grupo I – Classe V- Plenário em 23/01/2013) 

- TCU 
 

Item 2.5.9 da Tomada de contas TCU : 
 

2.5.9. As atividades de controle consistem em políticas e procedimentos adotados e de fato executados, para atuar sobre 

os riscos, de maneira a contribuir para que os objetivos da organização sejam alcançados dentro dos padrões estabelecidos. 
Elas incluem uma gama de controles preventivos e detectivos, dentre os quais foram analisados os seguintes:  

- formalização de procedimentos – todas as atividades importantes devem ser documentadas de forma completa e precisa, 

a fim de que seja fácil rastrear as informações desde o momento de autorização até a conclusão;  

(...) 

- segregação de funções – princípio básico de controle interno essencial para a sua efetividade. Consiste na separação de 

atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, especialmente as funções ou atividades-chave de autorização, 
execução, atesto/aprovação, registro e revisão ou auditoria;  

- controles gerenciais/acompanhamento da atividade – avaliações periódicas para assegurar que operações, processos e 

atividades cumprem com regulamentos, políticas, procedimentos ou outros requisitos em vigor; 

-  revisões independentes – revisão de atos ou operações por um terceiro, não envolvido na sua execução;  

- prevenção de fraudes e conluios – controle preventivo para evitar a ocorrência de eventos que possam levar ao não 

atingimento dos objetivos da atividade;  

 - rotatividade de funções – controle complementar à segregação de funções impedindo que a mesma pessoa seja 

responsável por atividades sensíveis por período indeterminado de tempo;  

- procedimentos de autorização e aprovação – a finalidade da autorização é assegurar que apenas os atos administrativos 
os quais a administração tem intenção de realizar sejam iniciados. A aprovação por um superior, de forma manual ou 

eletrônica, implica que ele validou o ato e assegurou a conformidade com as políticas e os procedimentos estabelecidos 

pela organização;  

(...) 

 

Causas:  

 

 Falta de delegação de servidores para composição da comissão; 

 Inobservância aos normativos da área; 

 Ausência de prioridade à gestão patrimonial. 

 
 

Efeitos: 

 

 Risco do relatório de inventário não refletir a realidade. 

 

 

Manifestação do Gestor:  

De acordo com o exposto no processo nº 23.471.000045/2017-90, constante no Sistema SEI, 

o gestor expõe: 

Da Constatação 3: " - Inventário ano-exercício 2015 realizado por 

servidor, lotado no setor de parimônio..." 

 

- Atendendo solicitação da chefia imediata o servidor lotado no setor 

de patrimônio realizou o Inventário ano-exercício 2015. Embora, sem 
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contar com orientação especifica para tal. Até então, não 

disponibilizado para o campus, manual dos procedimentos. 

 

- Solicitação motivada peta escassez da mão de obra humana, juntada 

a necessidade da constatação da realidade patrimonial, para 

fechamento de exercício. 

 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna:  

 

Embora o gestor se depare com diversos problemas para gestão do patrimônio, há que se 

observar a necessidade de que o levantamento de bens no Campus deve ser realizado por meio 

da comissão de servidores, conforme o disposto na Instrução Normativa SEDAP nº 205/1988. 

 

De acordo com o citado normativo, os inventários físicos de cunho gerencial, no âmbito do 

SISG, deverão ser efetuados por Comissão designada pelo Diretor do Departamento de 

Administração ou unidade equivalente, sendo este um procedimento de controle que visa 

minimizar riscos, preservando-se não só o patrimônio como também o servidor lotado no 

setor. 

 

Diante da manifestação do Gestor, emitimos a recomendação cujo acompanhamento será via  

Plano de Providência Permanente - PPP.  

  

Recomendação 3.1: que se proceda à realização do inventário anual do Campus, por meio da 

constituição de comissão inventariante, conforme o disposto no item 8.4 da IN SEDAP 

205/1988.  
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CONSTATAÇÃO 4: Fragilidade na execução e no acompanhamento das rotinas 

relativas à gestão do patrimônio, prejudicando o controle dos bens.  

 

Situação encontrada: 

 

No período da auditoria in loco, foram constatadas as seguintes situações: 

  

 4.1 – Equipamentos com tombos duplicados. 

Nos equipamentos de informática, verificou-se a realização de procedimento irregular 

de tombamento, no qual o número de tombo do monitor é o mesmo número do 

gabinete (CPU), desconsiderando a exigência legal de individualização de cada 

equipamento, conforme consta no Quadro 2, a seguir:  

DESCRIÇÃO DO BEM TOMBOS  

Microcomputador CPU + MONITOR 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 

3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 

3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 

Microcomputador Optiplex 7010 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 

2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 

2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177 

  Fonte: Relatório Inventário Geral dos bens por ordem de tombamento, emitido em 28/04/2016. 

A prática desse procedimento é um risco para o controle dos equipamentos de 

processamento de dados, uma vez que a baixa patrimonial do monitor, não implica na 

baixa do gabinete (CPU) e vice-versa, por tratar-se de itens diferentes que podem vir a 

funcionar separadamente.  

Dessa forma, o tombamento único da CPU e do monitor, conjuntamente, facilita a 

ocorrência de manipulação dos mesmos com a possível simulação de baixa 

patrimonial de equipamentos que se apresentam em perfeitas condições de uso.  
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 4.2 - Falha no monitoramento dos bens. 

Durante a execução da auditoria no campus, foram identificadas as seguintes 

inconformidades nos processos de controle/monitoramento dos bens, dispostos no 

Quadro 3, abaixo: 

DESCRIÇÃO DO BEM  

 

TOMBO 

 

SITUAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

 

OBSERVAÇÃO 

 

Fonte de alimentação 

simétrica 
3416 

Descrição 

incompleta 

Lab. 

eletrotécnica 
- 

Armário 2P - 
Sem etiqueta de 

tombo e descrição 

incompleta 

Lab. de 

Edificações 
- 

Inversor de frequência 

3603 e 

3604 
Sem etiqueta de 

tombo e descrição 

incompleta  

Lab. de 

eletrotécnica I 
- 

Fone de ouvido 
3295 Descrição 

incompleta 

Sala anexa ao 

almoxarifado 
- 

Molde cilíndrico 

 

- 
Sem etiqueta de 

tombo e descrição 

incompleta 

Lab. Edificações - 

Poltronas 

 

- 
Sem etiqueta de 

tombo e descrição 

incompleta 

Auditório - 

Longarina  fixa com 03 

lugares Marca Use 

 

233 

Movimentação 

permanente do bem 

sem comunicação ao 

setor de patrimônio 

 

Sala de Reuniões 

 

Ocorreu a transferência 

permanente da longarina do 

Auditório para a sala de 

reuniões sem os procedimentos 

necessários à movimentação.  

Monitores Lcd 17 
3662 e 

3665 
Descrição 

incompleta 
Almoxarifado 

 

Fonte: Auditoria in loco,2016. Sistema de Patrimônio - PROPAT. 

 

 4.3 - Falha na emissão de termos de responsabilidade no Campus. 

Foi verificada a inexistência de Termos de Responsabilidade - TR em 70% dos bens 

da amostra. Observou-se a descontinuidade na emissão dos documentos, bem como a 

falta de padronização, pois em alguns TR constavam a relação de todos os bens 

existentes no setor, no entanto, em outros, não ocorria tal procedimento. 

 

Evidência:  

 

 Não localização dos Termos de Responsabilidade dos bens, constantes da amostra, na pasta do arquivo; 

 Relatório de bens em uso do Campus Feira de Santana, emitido 15/08/2016, do Sistema PROPAT; 

 Fotos - Anexo V do presente relatório preliminar. 
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Critério:  

 

 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 

Parágrafo único, art. 70, seção IX da Fiscalização, contábil, financeira e orçamentária da Constituição Federal 1988. 

 
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em 
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 

de 1998) 

 

 LEI 4.320/64 

 

Art. 94, da Contabilidade Patrimonial e Industrial, Capítulo III da Lei 4.320/64; 
 

LEI 4.320 

 
CAPÍTULO III 

 

Da Contabilidade Patrimonial e Industrial 
 

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos  

necessários para a perfeita caracterização de cada um dêles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e 
administração. 

 

Causas:  

 

 Rotinas de acompanhamento/ monitoramento do patrimônio insuficiente. 

 

Efeitos:  

 

 Dificuldade da Coordenação de Patrimônio acompanhar de forma efetiva os bens do Campus; 

 

Manifestação do Gestor:  

De acordo com o exposto no processo nº 23.471.000045/2017-90, constante no Sistema SEI, 

o gestor expõe: 

Da Constatação 4: - Fragilidade na execução e no 

acompanhamento das rotinas relativas à gestão do patrimônio..." 

[equipamento com tombos duplicados] 

(... o número de tombo do monitor é o mesmo número de tombo da 

cpu). 

Quando da aquisição dos computadores, as notas de empenhos 

especificam o equipamento, cujo valor expressado é único para o item 

computador, entende-se que a cpu é a peça principal do equipamento e 

os demais componentes são acessórios, tidos como peça de reposição, 

(exemplo, anexo nota empenho). 
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- Em ocasião oportuna, foi consultado o Departamento de Patrimônio 

da reitoria do IFBA, que afirmou seguir a este mesmo entendimento. 

Ressalvo que não nos opomos a acatar as orientações desta auditoria. 

No caso supracitado evidenciou-se o item como sendo objeto único. 

Observa-se à necessidade de dispor de manual orientitativo que 

embleme único entendimento. 

 [4.2 - Falha no monitoramento dos bens). 

(... inconforrnidades nos processos de controle/monitorai-iludo dos 

bens. (descrição incompleta/ sem etiqueta de tombo/ movimentação 

do bem sem comunicação ao setor de patrinionio)). 

- Descrição incompleta - 

Deficiência do sistema PROPAT, que limita o registro por quantidade 

de caractéres, sendo apenas 20, no complemento da descrição. 

- Sem etiqueta de tombo — 

1.0 - Os equipamentos e mobiliários alocados em salas de aula, 

laboratórios e auditório estão expostos para atender ao público, aqui 

especificamente na sua maioria, de característica adolescente. É 

comum nesta fase o comportamento de displicência com o zelo da 

estrutura disposta; o arrancar de etiquetas de identificação é uma das 

práticas corriqueiras no parque de equipamentos e mobiliários. 

- Inspeção periodica por amostragrem e publicação, em murais, com 

cartazes de incentivo ao zelo com o patrimônio serão praticas adotadas 

para contenção do problema supracitado. 

1.1 — Pelo fato das etiquetas inicial e, ou de reposição serem impressas 

pelo Departamento de Patrimônio da Reitoria do IFBA, demanda 

tempo para sua definitiva instalação. 

-Incorporar uma impressora térmica ao patrimônio deste campus 

contribuirá para a etiquetagem imediata. Diante da dificuldade 
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encontrada para a aquisição de equipamento similar, foi solicitado o 

empréstimo de urna impressora térmica, junto ao campus Santo 

Amaro, para emissão de etiquetas de tombo. 

C) - Movimentação do bem sem comunicação ao setor de património  -  

- Será adotada a ação de emitir periodicamente circular interna, 

alertando e orientando acerca dos procedimentos necessários para a 

remoção de bens patrimoniais e, ou transferência interna. 

[4.3 - Falha na emissão de termos de responsabilidade]. 

(... falta de padronização, pois em alguns TR constavam a relação de 

todos os bens existentes no setor, no entanto, em outros não ocorria tal 

procedimento). 

- Feita a inspeção, será atualizado o termo de responsabilidade, onde 

será listado todos os bens constante naquele setor. Caso, 

posteriormente seja instalado outro bem em determinado setor, este 

será adicionado à lista já existente. Será descartada a prática de gerar 

termo de responsabilidadde individual para nova disposição. 

Análise da Unidade de Auditoria Interna:  

Conforme anteriormente mencionado, a duplicidade de tombamento é um procedimento 

irregular que está em contraposição ao que dispõe o art. 94 da lei 4.320/64 e que acarreta a 

falta de visibilidade destes equipamentos no Sistema PROPAT e, principalmente a  

fragilidade dos atos de controle relativos à gestão patrimonial do IFBA. 

Assim, o argumento de que o equipamento principal e o seu acessório devem possuir o 

mesmo número de tombo, porque foram adquiridos conjuntamente, é descabido e não 

estabelece nenhum mecanismo de controle destes bens por parte dos órgãos responsáveis.  

Importante frisar que ainda que o bem fosse acessório, o registro de tombo deve ser 

diferenciado do equipamento principal, por uma questão de identificação da peça, a fim de se 

processar o controle deste equipamento.  

No que concerne à fragilidade na execução de rotinas do referido setor, a Audin está ciente 

das dificuldades relatadas pelo Gestor e considera serem pertinentes as medidas que serão 
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adotadas pelo gestor do campus. Diante disso, emitimos as recomendações, a seguir, que 

serão monitoradas por meio do plano de Providência Permanente - PPP.   

Recomendação 4.1: que se proceda à correção do ato de tombamento dos bens citados, 

individualizando o tombo dos equipamentos (monitor e CPU) com o objetivo de estabelecer o 

controle dos bens patrimoniais em conformidade ao que dispõe a legislação pertinente; 

Recomendação 4.2: que se adotem medidas administrativas a fim de promover o 

monitoramento periódico dos bens no Campus com vista a se evitar situações que possam 

comprometer a segurança e integridade deles; 

Recomendação 4.3: que se atualizem os termos de responsabilidade dos setores, adotando 

um procedimento padrão; 

Recomendação 4.4: que se adotem medidas com o objetivo de instruir e orientar acerca dos 

procedimentos de recebimento provisório e permanente, bem como as transferências internas.  

 

 

V - CONCLUSÃO 

 

 

Considerando que o campus possui mais de R$ 3,2 milhões de reais em patrimônio 

permanente, sob a guarda e responsabilidade dos gestores, conforme o montante de recursos 

disposto no “Relatório de Bens em Uso”, extraído em 27/04/2017, verificou-se fragilidade no 

controle dos bens móveis que foram decorrentes tanto da ineficiente estrutura de controle 

patrimonial, bem como da inadequação de atos de gestão.  

Diante das desconformidades apresentadas no item IV do presente relatório, bem como da 

manifestação da gestão em relação ao Formulário de Avaliação do Controle Interno, 

observou-se que as falhas repercutiram na efetividade do controle dos bens e, 

consequentemente, no cumprimento dos princípios básicos do controle interno, conforme as 

situações pontuadas a seguir: 

 

 Ausência de Segregação de função quando da realização do inventário ano-exercício 

2015, tendo em vista que foi realizado por servidor, lotado no setor de patrimônio, em 

detrimento da constituição de comissão inventariante designada especificamente para 

este fim; 
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 Ato de exclusão de tombos sem a constituição de processo que propiciasse a segurança 

jurídica necessária para respaldar a tomada de decisão; 

 Aderência insuficiente aos normativos, rotinas e procedimentos da área;  

 Sistema de gerenciamento do patrimônio (PROPAT) vulnerável e inadequado para a 

gestão patrimonial do Instituto; 

 Atuação insuficiente da gestão quando do descumprimento e inobservância de regras, 

de procedimentos e de rotinas de controles patrimonial, por parte do público usuário; 

 Falta de qualificação específica e adequada para servidor que atua no setor. 

 

Diante do exposto, faz-se necessário o acompanhamento da implementação das 

recomendações citadas no corpo do Relatório Final, por meio do Plano de Providência 

Permanente - PPP.  
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VI - ANEXO - FOTOS 

 

 Quadro nº 3 da Constatação 4:  

 

 

     Armário 2P 

 

 

 
 
Poltronas localizadas no Auditório 
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SINTESE DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA IN LOCO 

 

 Recomendação 1.1:que se dê destinação ao entulho e restos de materiais de obras 

com vistas a se evitar a disposição deles “a céu aberto” e, com isso, eventuais 

criadouros de mosquitos, impedindo assim, a proliferação de doenças como a dengue, 

a febre chikungunya e o zika vírus; 

 Recomendação 2.1: que se apure o fato ocorrido, promovendo o levantamento de toda 

documentação capaz de comprovar as alegações apresentadas e, se for o caso, a 

responsabilidade pela situação ora exposta;  

 Recomendação 2.2: que se instrua o servidor  a proceder ao registro de recebimento de  

todos os bens tranferidos/cedidos para o campus no devido documento de controle 

(termo);  

 Recomendação 2.3: que se proceda ao registro correto dos bens com vista a se 

evitar descrições genéricas que impossibilitem a identificação do bem, a exemplo 

do que ocorreu no Campus (CPU+MONITOR); 

 Recomendação 3.1: que se proceda à realização do inventário anual do Campus, por 

meio da constituição de comissão inventariante, conforme o disposto no item 8.4 da 

IN SEDAP 205/1988;  

 Recomendação 4.1: que se proceda à correção do ato de tombamento dos bens 

citados, individualizando o tombo dos equipamentos (monitor e CPU) com o objetivo 

de estabelecer o controle dos bens patrimoniais em conformidade ao que dispõe a 

legislação pertinente; 

 Recomendação 4.2: que se adotem medidas administrativas a fim de promover o 

monitoramento periódico dos bens no Campus com vista a se evitar situações que 

possam comprometer a segurança e integridade deles; 

 Recomendação 4.3: que se atualizem os termos de responsabilidade dos setores, 

adotando um procedimento padrão; 

 Recomendação 4.4: que se adotem medidas com o objetivo de instruir e orientar 

acerca dos procedimentos de recebimento provisório e permanente, bem como as 

transferências internas.  
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Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Coordenadora da Auditoria Interna – 

IFBA. 

 

 

Salvador,  27 de abril de 2017. 

 

Cássia Regina Almeida dos Santos 

Auditora 

Matrícula 2572090 

 

 

De acordo, 

 

 

Salvador,  05 de maio de 2017. 

 

Eliene Pereira de Cerqueira 

Coordenadora de Auditoria Interna  

Matrícula: 2644111 


