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Relatório nº 011/2016 – 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 011/2016 

 

UNIDADE: Diretoria do Campus Valença 

 
Programação 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 Valença deste Instituto. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

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

móveis transcorreram no período de 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 Valença aconteceu, no período entre julho e agosto 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.  

 



2 
 

 

___________________________________________________________ 

Relatório nº 011/2016 – Ação nº 14 – PAINT/2016 

 

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 Valença se apresenta no Quadro 

1, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

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

CAMPUS VALENÇA, 2016. 

CAMPUS 

CLASSIFICAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

DOS GRUPOS 

DESCRIÇÃO DOS GRUPOS QUANTIDADE 

VALOR DE 

AQUISIÇÃO                    

(R$ 1,00) 

VALENÇA 

3.4.4.9.0.52.35 EQUIP. DE PROCESSAMENTO DADOS 947 1.557.427,19 

3.4.4.9.0.52.42 MOBILIARIO EM GERAL 4411 758.962,40 

3.4.4.9.0.52.08 APAR.UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSP. 134 726.028,00 

3.4.4.9.0.52.33 EQUIP.P/AUDIO,VIDEO E FOTO. 393 419.993,39 

3.4.4.9.0.52.12 

 
APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS 254 414.682,54 

SUBTOTAL  6.139 3.877.093,52 

Fonte:  Relatório Resumo por Grupos  emitido  em 26/04/2016 do  Sistema  PROPAT. 

* Notas: Devido às 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(cinquenta) itens patrimoniais por campus. 

 

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

 

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

VALENÇA, 2016.

NÚMERO DESCRIÇÃO DO BEM TOMBO 

1 
Microscópio estetoscópio 

MST132 
001539 

2 
Microscópio studar D, 

MTX 059 
001543 

3 
FORNO TIPO MUFLA 

Marca Lucadema 
004966 

4 
Balança Analítica M. 

Shimadz 
004141 

5 
Autoclave vertical 30L 

AV-30 
002768 

6 
Agitador Magnético de 

Bancada 
004970 

7 
Microscópio binocular, 

Physis 
002762 

8 
Barrilete em PVC 

Lucadema  
004963 

9 
Manta Aquecedora 

500ML 
004967 

NÚMERO DESCRIÇÃO DO BEM TOMBO 

10 Cronometro M. Easy Path 005249 

11 

Aparelho de ar 

condicionado Electrolux 

60.000btu 

005896 

12 
Ar Condicionado SPLIT 

Gree hw 24.000btus 
008827 

13 
Ar Condicionado SPLIT 

Gree hw 24.000btus 
008852 

14 
Refrigerador electrolux 

360L 
008952 

15 

Aparelho de ar 

condicionado York, 

10.000 Btus 

004568 

16 Frigobar eletrolux120L 008948 

17 

Aparelho de ar 

condicionado 

Brize,split,7.000btu 

002344 

18 Fogão gás, Clarice 005926 

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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NÚMERO DESCRIÇÃO DO BEM TOMBO 

19 
Rechaud REDONDO 8 

LITROS 
005594 

20 
Ventilador de parede, 

Lorensid 
002038 

21 Televisor LCD 42, AOC 005915 

22 

PROJETOR 

MULTIMÍDIA BANQ 

MS 521 P 

008292 

23 
Projetor Multimídia 

M.Vivitek 
004412 

24 
Data show - projetor 

multimídia EPSON S11 
005583 

25 
Amplificador 4 Ohms 

Áudio Leader 
004508 

26 Tela de projeção,Visograf 005927 

27 

GRAVADOR DIGITAL 

DE ÁUDIO Prof. Coby 

CXR190 

006516 

28 Tela de Projeção M.TES 004183 

29 
CAIXA DE SOM 2.1 C3 

TECH TC683601 
006577 

30 Microfone TSI 58SW 006452 

31 
Microcomputador Marca 

HP 8000 Elite 
003877 

32 
Microcomputador Marca 

DC 7900 
003899 

33 
Microcomputador Thunk, 

Lenovo 
002008 

34 
Copiadora Mult. laserjet, 

HP 
005921 

NÚMERO DESCRIÇÃO DO BEM TOMBO 

35 
Notebook POSITIVO SIM 

6475M 
006403 

36 
Impressora Laser HP, Pro 

P1102w 
005495 

37 
Monitor de vídeo 15", 

marca Lenovo 
001738 

38 
Plano Inclinado completo 

Aragão,7703 
000740 

39 
Estabilizador de voltagem 

Marca BMI 
003403 

40 
Pendulo didático forma 

cunha 
000764 

41 
Armário de madeira 

Escaninho 8 portas. 
006125 

42 
Estante de aço para 

biblioteca verde, Biccateca 
007000 

43 
Estante de aço para 

biblioteca verde, Biccateca 
007002 

44 
Estante de aço para 

biblioteca verde, Biccateca 
007010 

45 
Estante de aço para 

biblioteca verde, Biccateca 
007017 

46 
Cadeira escolar Com 

prancheta univer 
005640 

47 
Banqueta em madeira 

Fixa, alta. 
005991 

48 
Cadeira universitária de 

madeira  
002489 

49 

Mesa de centro em 

madeira medindo 0,80 x 

0,60.  

000472 

50 

 Sofá com armação de 

ferro revestido em 

courvim de 02 lugares 

000604 

 Fonte:  Relatório Bens em  Uso extraído em 26/04/2015 do Sistema PROPAT. 

 

Após a elaboração da amostra, procedeu-se à execução dos trabalhos de auditoria 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  

 

 

DOS ATOS DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO 

 

CONSTATAÇÃO 01: Ausência de inventário inicial que pudesse propiciar o 

acompanhamento e controle dos bens.  

 

Situação encontrada:  

 

A unidade de Valença é a mais antiga da amostra, tendo sido inaugurada em 1994. De acordo 

com informações emitidas pelo Campus, não houve inventário, apenas uma contagem parcial 

de bens deteriorados com vista ao atendimento do processo de baixa realizado em 28/04/2011. 

Além disso, conforme o referido documento, novo processo de baixa de patrimônio, aberto 

em 13/11/2014, foi interrompido. 

 

O inventário consiste num instrumento de controle, por meio do qual se torna possível 

verificar a existência física de cada bem individualmente, o estado de conservação deles, sua 

localização e seu valor, bem como todas as informações relevantes referentes ao patrimônio.  

 

A importância de se realizar o inventário inicial encontra-se na necessidade de controlar os 

bens, propiciando segurança contra furto ou roubo, além de organizar o acervo patrimonial 

com o objetivo de resguardar a integridade física dos bens móveis, os quais, o diretor do 

campus é o responsável.  

 

Ante a constatação supramencionada, no período de levantamento dos bens no Campus, não 

foram localizados um quantitativo de 36 bens constantes dos grupos de despesas 

correspondentes a equipamentos de áudio, vídeo e fotos, aparelhos e utensílios domésticos e 

móveis, ou melhor, microfones, data show, projetores multimídia, móveis e aparelhos de ar-

condicionado, conforme o disposto no Quadro 3 da Constatação 2. 
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CONSTATAÇÃO 1.1: Acúmulo e guarda inadequada de bens inservíveis, 

comprometendo a segurança e integridade física deles e dos servidores que os 

manipulam, bem como da comunidade adjacente. 

 

Situação encontrada:  

 

Foi constatado o acúmulo expressivo de bens inservíveis em decorrência da falta de 

controle patrimonial, situação essa, que vem ocorrendo há algum tempo no campus. A 

ausência de prioridade das gestões em relação ao patrimônio, aliada à interrupção de 

rotinas indispensáveis ao setor, acarretaram bens amontoados em vários ambientes da 

Unidade. 

 

Diante dessa situação, observou-se eminente perigo para a integridade física dos 

servidores e trabalhadores terceirizados, particularmente, aqueles que manipulam os 

bens e que transitam pelos ambientes nos quais estes se encontram depositados, devido 

à existência de materiais enferrujados e pontiagudos, além do risco de animais 

peçonhentos e daninhos que podem encontrar abrigo nos bens sucateados.  

Ademais, também foi constatada aglomeração de materiais inservíveis, expostos a céu 

aberto, sujeitos a ação do tempo. Mantidos dessa forma, além de se desgastarem mais 

rapidamente, os materiais podem se tornar um meio propício para a reprodução das 

larvas de mosquitos transmissores de doenças como a Dengue, Chicungunha e Zika, 

prejudicando também a comunidade adjacente, conforme se pode verificar nas fotos 

abaixo: 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Foto 1 - Bens inservíveis Foto 2 - Bens inservíveis 
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Foto 3 - Bens inservíveis 
Foto 4  - Bens inservíveis 

Foto 5 - Bens inservíveis Foto 6 - Bens inservíveis 

Foto 3  - Bens inservíveis 

Foto 7 -  Ambiente externo 
Foto 8 -  Ambiente externo 
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CONSTATAÇÃO 1.2: Em decorrência do acúmulo de bens sem destinação 

específica, a guarda e a segurança dos bens adquiridos e dos inservíveis são 

inadequadas.  

  

Situação encontrada:  

 

Diante da ausência de inventário e do quantitativo de bens inservíveis, observa-se que 

não há espaço suficiente para a guarda dos bens no Campus, o que torna difícil a 

organização e segurança deles de maneira apropriada. Cabe destacar que pela 

inexistência de depósito, os bens inservíveis dividem espaço com os bens novos 

adquiridos pela Instituição, sendo os mesmos custodiados em salas subutilizadas, bem 

como expostos em corredores com livre circulação de pessoas.  

 

         

  

 

  

Foto 1 -  Ambiente adjacente à Carpintaria Foto 2 -  Ambiente adjacente à Carpintaria 

Foto 3 -  Ambiente da Carpintaria Foto 4 -  Ambiente da Carpintaria 
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Cabe ressaltar que na inspeção local, verificou-se que a caixa dos bens novos se 

encontrava violada.      

 

  

 
Evidências:  

 

 Ofício nº 10/2016 DEPAD/CAMPUS VALENÇA, de 13/05/2016; 

 Fotos 1 até 6 - Bens inservíveis; 

 Fotos 1 e 2 – Ambiente adjacente à Carpintaria; 

 Fotos 3 e 4 – Ambiente da Carpintaria; 

 Fotos 5 e 6 – Pavilhão de aulas; 

 Fotos 7 e 8 – Ambiente externo ( a céu aberto) 

 

 

Critérios:  

               

 LEI nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964. 

Da Contabilidade Patrimonial e Industrial 

 Art. 96. 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. 
 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA  nº. 205/1988 - SEDAP/PR  

Item 4.1, alíneas “a”.  

Os principais cuidados na armazenagem, dentre outros são: 

a) os materiais devem ser resguardados contra o furto ou roubo, e protegidos  contra a ação  dos perigos 

mecânicos e das ameaças climáticas, bem como de animais daninhos;  

 
Item 8, alínea “d” e “e”  

 
DOS INVENTÁRIOS FÍSICOS 

 
8. 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: 
(...) 

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. 

 

 DECRETO 8.662/2016 

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

Foto 5 -  Pavilhão de aulas Foto 6 -  Pavilhão de aulas 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument
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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) 

 

 

 DECRETO No 99.658/90. 

Art. 3º Para fins deste decreto, considera-se: 

 

(...) 

II - transferência - modalidade de movimentação de material, com troca de responsabilidade, de uma unidade 
organizacional para outra, dentro do mesmo órgão ou entidade; 

III - cessão - modalidade de movimentação de material do acervo, com transferência gratuita de posse e troca de 

responsabilidade, entre órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo ou entre estes e outros, integrantes de qualquer dos demais Poderes da União; 

IV - alienação - operação de transferência do direito de propriedade do material, mediante venda, permuta ou doação; 

V - outras formas de desfazimento - renúncia ao direito de propriedade do material, mediante inutilização ou abandono. 
 

Parágrafo único. O material considerado genericamente inservível, para a repartição, órgão ou entidade que detém sua 

posse ou propriedade, deve ser classificado como: 
 

a) ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado; 

b) recuperável - quando sua recuperação for possível e orçar, no âmbito, a cinqüenta por cento de seu valor de 
mercado; 

c) antieconômico - quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude de uso prolongado, 

desgaste prematuro ou obsoletismo; 
d) irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido a perda de suas características 

ou em razão da inviabilidade econômica 

de sua recuperação. 
 

Art. 4º O material classificado como ocioso ou recuperável será cedido a outros órgãos que dele necessitem. 

(...) 
2º Quando envolver entidade autárquica, fundacional ou integrante dos Poderes Legislativo e Judiciário, a operação só 

poderá efetivar-se mediante doação. 

 
 

Causas: 

 

 Descontinuidade das rotinas e atividades relacionadas ao setor de patrimônio;  

 Falta de espaço físico específico para o armazenamento temporário de bens móveis permanentes; 

 Aglomerado de bens inservíveis ocupando todo o espaço disponível. 

 

Efeitos:  

 

 Falta de controle sobre o patrimônio; 

 Possibilidade de dano, furto ou roubo do patrimônio público; 

 Risco de proliferação do mosquito transmissor de doenças como a dengue, chicungunha e zika; 

 

 

Manifestação do Gestor:  

Não houve manifestação do Gestor até a conclusão do Relatório Final. 
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Análise da Unidade de Auditoria Interna: 

 

Diante da ausência de pronunciamento, emitimos, abaixo, Recomendações cujas 

implementações serão monitoradas por meio de Plano de Providência Permanente - PPP. 

 

Recomendação 1.1: que se proceda à realização do inventário inicial com vista à organização 

do acervo patrimonial; 

Recomendação 1.2:  que se dê destinação aos bens inservíveis e ociosos, bem como aqueles 

sucateados que se encontram dispostos, de forma inadequada, nas dependências internas e 

externas do Campus;  

Recomendação 1.3: que se adotem medidas administrativas com o intuito de dar segurança 

aos bens adquiridos, evitando-se que permaneçam custodiados no mesmo ambiente que os 

bens inservíveis.  

CONSTATAÇÃO 02: Suposto desaparecimento de bens, cujo valor de aquisição 

correspondeu a R$23.572,80. 

 

Situação encontrada: 

 

Em virtude de não se ter realizado o inventário inicial, bem como a descontinuidade 

administrativa na gestão patrimonial ocorrida por quase 02 (dois) anos, não foram localizados 

de 36 itens do patrimônio do Campus. Destaca-se que desse quantitativo, aproximadamente, 

70% foram adquiridos entre 2012 e 2014. 

 

Os equipamentos se encontravam cadastrados no Sistema PROPAT, no entanto, muitos deles 

estavam sem as etiquetas de tombo e termos de responsabilidade, dificultando a localização e 

comprovação dos bens, constante da amostra, pelo número de tombamento. 

 

Diante disso, houve a necessidade de confrontar o total do quantitativo cadastrado no Sistema 

de patrimônio com o que foi localizado fisicamente, exigindo-se da equipe de auditoria, dos 

servidores e terceirizados do Campus maior dispêndio de energia e esforço na tentativa de 

localizar e identificar os bens cadastrados. 
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Ante a situação exposta, foram constatadas as seguintes desconformidades dispostas no 

Quadro 3, a seguir: 

 

Quadro 3:  Equipamentos não localizados.  

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DO BEM 

AMOSTRA 

CADASTRO 

(PROPAT 

Nº) 

QUANTIDADE 

CADASTRADA 

(PROPAT ) 

 

ANO DE 

AQUISIÇÃO 

 

 

QUANTIDADE 

NÃO 

LOCALIZADA 

(POR 

COTEJAMENTO) 

 

VALOR DE 

AQUISIÇÃO 

(unid.) 

TOTAL OBSERVAÇÃO 

1 
Microfone TSI 
58SW 

006452 10 2014 9 R$ 110,00 R$ 990,00 
 

2 

Data show - 

projetor 
multimídia 

EPSON S11 

 

005583 

 

5 2013 2 R$ 1.168,00 R$ 2.336,00 

 

3 

Banqueta em 

madeira Fixa, 
alta. 

005991 80 2013 1 R$ 105,00 R$ 105,00 

 

4 

Aparelho de ar 

condicionado 

York, 10.000 
Btus 

004568 10 2012 10 R$ 1.200,00 R$ 12.000,00 

Não foi realizado 

o cotejamento, 
tendo em vista 

que foi 

informada a 
inexistência 

desse bem em 

uso. 

5 

Projetor 

Multimidia 

M.Vivitek 

 

004412 

 

3 2012 3 R$ 1.700,00 R$ 5.100,00 

 

6 
Monitor de 
vídeo 15", 

Marca Lenovo 

001738 11 2006 9 R$ 330,00 R$ 2.970,00 
 

7 

Mesa de centro 
em madeira 

medindo 0,80 x 

0,60. 

000472 2 1995 2 R$ 35,90 R$ 71,80 

 

 TOTAL 36  R$ 23.572,80 
 

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

Considerando a premissa de que controle só se justifica quando existe a relação   

custo/benefício positiva no sentido de que o benefício gerado supera o custo do controle, os 

itens 3 e 7, dispostos no quadro supracitado,  dispensam o esforço da mão de obra voltada 

para a localização destes bens. 

 

A dispensa do item 3 se justifica em razão da dificuldade de se manter a banqueta de madeira 

na sala de aula, além disso, de um total de 80 banquetas, apenas 01 não foi localizada. No 

caso do item 7, as mesas de centro de madeira, são móveis que foram adquiridos há 21 anos, 

por um baixo valor de aquisição, dessa forma, esta Audin considera desnecessário a diligência 

para a localização dos bens citados.  
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Evidências:  

 

 Ofício nº 10/2016 - DEPAD/CAMPUS VALENÇA. 

 Portaria nº 1.543, de 30 de setembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União em 03/10/2014; 

 Ofício nº 17/2016 - DEPAD/CAMPUS VALENÇA - tem 12 - Principais dificuldades constantes no Formulário de 
Avaliação do Controle Interno. 

 

 

Critérios:  

 

 

 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); 

 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA SEDAP Nº 205/1988 

 

Subitem 10.2. do item 10 da IN. 
 

DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

 
10. Todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do material que lhe for confiado, 

para guarda ou uso, bem como pelo dano que, dolosa ou culposamente, causar a qualquer material, esteja ou não sob sua 

guarda. 
(...) 

10.2. O documento básico para ensejar exame do material e/ou averiguação de causas da irregularidade havida com o 
mesmo, será a comunicação do responsável pelo bem, de maneira circunstanciada, por escrito, sem prejuízo de 

participações verbais, que, informalmente, antecipam a ciência, pelo administrador, dos fatos ocorridos. 

 

 

Causas:  

 

 Ausência de prioridade das Gestões do Campus em relação às atividades do patrimônio; 

 Descontinuidade de rotinas administrativas referentes ao controle do patrimônio por falta de servidor que respondesse 

diretamente pelo setor;  

 Acúmulo e sobrecarga de atividades distintas sob a responsabilidade do DEPAD; 
 

Efeitos:  

 

 Falta de controle sobre o patrimônio; 

 Extravio, furto ou perda dos bens patrimoniais; 
 

 

Manifestação do Gestor: 

 

Não houve manifestação do Gestor até a conclusão do Relatório Final. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna:  

 

Diante da ausência de pronunciamento, emitimos, a seguir, Recomendações cujas 

implementações serão monitoradas por meio de Plano de Providência Permanente - PPP. 
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Recomendação 2.1: que se proceda à busca dos bens com vistas a sua localização, 

estabelecendo-se um prazo factível, a contar da data de emissão do Relatório Final de 

Auditoria. Findo o período determinado, caso os bens não sejam localizados, faz-se necessário 

à apuração da situação ocorrida e, se for o caso, a responsabilidade. 

 

CONSTATAÇÃO 3: Considerando que o setor de patrimônio ficou, aproximadamente, 

02 (dois) anos sem responsável direto,  rotinas e procedimentos ficaram descontínuos, 

causando maior descontrole e desorganização administrativa. 

 

Situação encontrada: 

 

Por meio da Portaria 1.543, publicada em 03/10/2014, no Diário Oficial da União - DOU, o 

servidor que exercia atividades no setor de patrimônio foi nomeado para o cargo de Chefe do 

Departamento, acumulando, concomitantemente, as atividades do Departamento de 

administração - DEPAT e da Coordenação do Patrimônio e Almoxarifado, por um período de, 

aproximadamente, 02 (dois) anos.  

 

Diante disso, a referida Coordenação ficou sem servidor que respondesse diretamente 

pelas atividades inerentes ao setor, causando descontinuidade dos trabalhos relativos à 

emissão dos termos de responsabilidade, ao monitoramento dos procedimentos de 

movimentação, ao emplaquetamento dos bens, à troca de responsabilidade no Sistema 

PROPAT, à continuidade na execução das rotinas relacionadas à baixa patrimonial e demais 

atividades inerentes ao setor.  

 

Resta claro, ainda que o DEPAD tenha respondido, cumulativamente, pelas atividades 

específicas do patrimônio, houve perda de eficiência administrativa e sobrecarga de trabalho, 

conforme o disposto no Quadro 3, refletindo-se de forma negativa na gestão dos bens 

patrimoniais móveis do Campus. 
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       Quadro 3: Descontinuidade das rotinas e procedimentos relativas ao setor de patrimônio:  

DESCRIÇÃO DO 

BEM  

CADASTRO 

(PROPAT Nº) 

 

SITUAÇÃO 

 

OBSERVAÇÃO 

 

Ar Condicionado 

SPLIT Gree hw 
24.000btus 

008827 e 008852 

Sem etiqueta de tombo e termos de 

responsabilidade 

A localização foi com base no 
confronto de informações entre o que 

foi cadastrado no Sistema e o verificado 

in loco.  

Refrigerador 

electrolux 360L 

 

008952 
Sem etiqueta de tombo e carga 

patrimonial 

O refrigerador se encontra depositado 

na carpintaria  

Fogão gás, Clarice 

 
005926 

Etiqueta apagada, sem visibilidade.  

Microfone TSI 58SW 006452 

 

Etiqueta apagada, sem visibilidade. 

De um total de 10 microfones 

cadastrados no Sistema, apenas 01 foi 

localizado, sendo que este se encontrava 

com a etiqueta apagada. 

Banqueta em madeira 
Fixa, alta. 

005591 
Sem etiqueta de tombo e termo de 

responsabilidade 

79 banquetas estavam sem número de 

tombo e sem termos de 

responsabilidade. 

Agitador Magnético de 

Bancada  
4970 

Retirada do bem sem autorização 

do setor de patrimônio 

O equipamento foi retirado, por 

docente, do ambiente institucional sem 

haver comunicação ao setor de 
patrimônio do Campus. 

Barriletes em PVC Sem cadastramento 
Sem cadastramento no Sistema 

PROPAT 

Barriletes em PVC (com tamanhos 

diferentes)  

Barrilete em PVC 
Lucadema 

004963 
 

Sem etiqueta de tombo 

02 cadastrados no Sistema sem 
etiquetas de tombo.  

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

 

 

CONSTATAÇÃO 3.1: quantitativo de pessoal insuficiente, no setor de 

patrimônio, para o desempenho das atividades intrínsecas ao setor. 

 

Situação encontrada: 

 

A Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado do campus Valença ficou sem servidor 

que respondesse diretamente pelas atividades inerentes ao setor, durante o período de 

aproximadamente 02 (dois) anos. 

 

Diante disso, houve prejuízo ao acompanhamento dos bens, à emissão dos termos de 

responsabilidade, ao monitoramento dos procedimentos de transferências, ao 

emplaquetamento dos bens, à troca de responsabilidade no Sistema PROPAT, à 

continuidade das rotinas relacionadas à baixa patrimonial e demais atividades 

inerentes ao setor.   

 

Ainda que o chefe do Departamento de Administração - DEPAD tenha respondido, 

cumulativamente, pelas atividades específicas do patrimônio a partir 03/10/2014, 
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houve perda de eficiência administrativa e sobrecarga de trabalho, refletindo de forma 

negativa na gestão dos bens patrimoniais móveis do Campus. 

 

No decurso da auditoria in loco, um novo servidor lotado no Campus, passou a exercer 

diretamente atividades relativas ao patrimônio, suprindo parcialmente a lacuna 

existente. No entanto, diante do volume de atividades atualmente necessárias à 

organização do setor, bem como da dinâmica e intensidade de atos e fatos 

administrativos em relação ao patrimônio, um único servidor não conseguirá 

desempenhar satisfatoriamente tais atribuições. 

  

Vale ressaltar que o servidor informou não ter experiência no setor de patrimônio, ao 

tempo em que também não foi mencionada, por parte da gestão do Campus, 

providências quanto à capacitação/treinamento para o novo funcionário. 

  

   Evidências:  

 

 Ofício nº 10/2016 - DEPAD/CAMPUS VALENÇA; 

 Portaria nº 1.543, de 30 de setembro de 2014; 

 Formulário de Avaliação do Controle Interno  - Item 12 - Principais dificuldades; 

 Anexo V do presente relatório preliminar. 

 

 

 Critérios:  

 

 DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO 
 

Item II do capítulo 2 - Princípios Básicos da Administração pública constante  nas páginas 90 e 99 da obra Direito 
Administrativo Brasileiro de Hely Lopes Meirelles, 26 edição – São Paulo: PC Editorial, 2001.   

 

Eficiência 
 

“..É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com 

legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público  e satisfatório atendimento das necessidades da 
comunidade e de seus membros...”  

 

“ [a eficiência]...abrange não só a produtividade do exercente do cargo ou da função como a perfeição do trabalho e sua 
adequação técnica  aos fins visados pela Administração, para o quê se avaliam os resultados, confrontam-se os 

desempenhos e se aperfeiçoa o pessoal através de  seleção e treinamento. Assim, a verificação da eficiência atinge os 

aspectos quantitativos e qualitativos do serviço, para aquilatar o seu rendimento efetivo, do seu custo operacional e 

da sua real utilidade para os administrados e para a administração...” (grifos nossos) 

 

 

 DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Item III do subitem 3.3.9 dos Princípios da Administração pública constantes  nas páginas 70 e 71 da obra Direito 
Administrativo de Maria Silvia Zanella Di Pietro, 23 edição – São Paulo: Atlas, 2010.   

 

3.3.9 Continuidade do Serviço Público; 
  

Por esse princípio entende-se que o serviço público, sendo a forma pela qual o Estado desempenha funções essenciais 

ou necessárias à coletividade, não pode parar. Dele decorrem consequências importantes: 
(...)     

Necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas 

temporariamente vagas; (grifo nosso) 
(...) 
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        Causas:  

 

 Falta de prioridade na gestão patrimonial do Campus; 

 Número insuficiente de servidor lotado no setor de patrimônio. 

 

 

    

 

 

      Efeitos:  

 

 Ineficiência administrativa; 

 Prejuízo ao controle dos bens patrimoniais; 

 Perda e ou extravio dos bens. 

 

Manifestação do Gestor:  

 

Não houve manifestação do Gestor até a conclusão do Relatório Final. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna:  

 

Diante da ausência de pronunciamento, emitimos, a seguir, Recomendações cujas 

implementações serão monitoradas por meio de Plano de Providência Permanente - PPP. 

Recomendação 3.1: que se adotem medidas administrativas no sentido de retomada das 

atividades que ficaram descontinuas em relação à emissão dos termos de responsabilidade, ao 

monitoramento dos procedimentos de movimentação, ao emplaquetamento dos bens, à troca 

de responsabilidade no sistema de gestão, à continuidade na execução das rotinas relacionadas 

à baixa patrimonial, inclusive, corrigindo-se as situações relatadas no Quadro 3 do presente 

relatório. 

Recomendação 3.2: Em que pese à dificuldade de alocação/distribuição de pessoal no 

Campus e, diante da gravidade do problema e do volume de atividades necessárias à 

organização das rotinas do setor, que se estude a viabilidade de estabelecer a lotação, 

ainda que temporária, de outro servidor no setor, com o objetivo de dar celeridade ao 

trabalho de organização das atividades.  

 

Recomendação 3.3: Diante da inexistência de regras formais relacionadas aos casos de 

inobservância e descumprimento das rotinas patrimoniais, que se estabeleça e publique tais 

procedimentos com vistas a serem adotados nos casos de não atendimento por parte do 

público usuário dos bens. 
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V -  CONCLUSÃO  
 

 

Considerando que, no período de execução da auditoria, foi constatada uma acentuada 

desorganização e descontrole dos bens móveis permanentes pertencentes ao campus, deixando 

demasiadamente vulnerável o patrimônio de, aproximadamente, R$ 3,9 milhões de reais, 

correspondentes aos cinco (05) maiores grupos de despesas da amostra, constante no Quadro 

1, segundo informações do Sistema PROPAT; 

 

Tendo em vista que as fragilidades verificadas repercutem, de maneira negativa e 

preocupante, sobre a guarda, segurança e proteção dos bens patrimoniais no Campus, sendo 

inadiável a tomada de decisão por parte da gestão com o objetivo de resguardar e preservar a 

integridade física destes. 

 

Cabe destacar que a falta de prioridade na realização de atos administrativos indispensáveis 

para o gerenciamento do patrimônio, ao longo da existência do Campus, provocou além de 

maior descontrole e desordem, uma situação insustentável para a gestão, sobretudo porque a 

Unidade de Valença é uma das mais antigas deste Instituto.  

 

Nesse sentido, o reflexo disso, por muitos anos, foi o amontoado de bens novos e inservíveis 

espalhados na unidade, além de um suposto desaparecimento de 36 equipamentos, constantes 

da amostra, os quais foram adquiridos em anos recentes. 

  

Ressalta-se que diante da gravidade da situação dos bens patrimoniais do Campus, a perda 

destes e, consequente, prejuízo ao erário tendem a ser maiores do que os constatados no 

período de realização da auditoria, uma vez que apenas 1%, aproximadamente, do total de 

bens permanentes pertencentes ao Campus, conforme o  disposto no Quadro 1, fora objeto de 

análise in loco.  

 

Em que pese à tentativa de estabelecimento de rotinas de controle, tanto por parte da Reitoria 

quanto do Campus, a efetividade delas ficou bastante comprometida em decorrência da 

inadequação de atos de gestão, bem como da ausência de atendimento de princípios básicos 

do controle interno, conforme as situações pontuadas a seguir: 
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 Comprometimento da eficiência administrativa em decorrência da ausência de 

delegação de competência e fixação de responsabilidade a outro servidor, provocando 

sobrecarga de trabalho, uma vez que as atribuições e atividades da coordenação de 

patrimônio foram acumuladas com as atividades do Departamento de Administração, 

sob a responsabilidade do mesmo servidor; 

 Descontinuidade dos procedimentos de controle, e até mesmo, interrupção de 

atividades indispensáveis às rotinas do setor; 

 Sistema de gerenciamento PROPAT vulnerável e inadequado para a gestão do 

patrimônio do Instituto; 

 Falta de atendimento aos normativos, a exemplo da ausência de realização de 

inventário inicial com vistas ao acompanhamento e controle dos bens no campus; 

 Atuação insuficiente da gestão quando do descumprimento e inobservância de 

regras/procedimentos e rotinas de controles patrimoniais, por parte do público usuário; 

 Falta de qualificação específica e adequada para os servidores do 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 3 da Constatação 3 

 

Microfone TSI 58SW 

 

       Refrigerador electrolux 360L 
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 Fogão gás, Clarice 
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Banqueta em madeira Fixa, alta. 

 

 

 

 

SINTESE DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA IN LOCO 

 

 

 Recomendação 1.1: que se proceda à realização do inventário inicial com vista à 

organização do acervo patrimonial; 

 

 Recomendação 1.2: que se dê destinação aos bens inservíveis e ociosos, bem como 

aqueles sucateados que se encontram dispostos, de forma inadequada, nas 

dependências internas e externas do Campus;  

 

 Recomendação 1.3: que se adotem medidas administrativas com o intuito de dar 

segurança aos bens adquiridos, evitando-se que permaneçam custodiados no mesmo 

ambiente que os bens inservíveis.  
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 Recomendação 2.1: que se proceda à busca dos bens com vistas a sua localização, 

estabelecendo-se um prazo factível, a contar da data de emissão do Relatório Final de 

Auditoria. Findo o período determinado, caso os bens não sejam localizados, faz-se 

necessário à apuração da situação ocorrida e, se for o caso, a responsabilidade. 

 

 Recomendação 3.1: que se adotem medidas administrativas no sentido de retomada 

das atividades que ficaram descontinuas em relação à emissão dos termos de 

responsabilidade, ao monitoramento dos procedimentos de movimentação, ao 

emplaquetamento dos bens, à troca de responsabilidade no sistema de gestão, à 

continuidade na execução das rotinas relacionadas à baixa patrimonial, inclusive, 

corrigindo-se as situações relatadas no Quadro 3 do presente relatório. 

 

 Recomendação 3.2: em que pese à dificuldade de alocação/distribuição de pessoal no 

Campus e, diante da gravidade do problema e do volume de atividades necessárias à 

organização das rotinas do setor, que se estude a viabilidade de estabelecer a 

lotação, ainda que temporária, de outro servidor no setor, com o objetivo de dar 

celeridade ao trabalho de organização das atividades.  

 

 Recomendação 3.3: diante da inexistência de regras formais relacionadas aos casos de 

inobservância e descumprimento das rotinas patrimoniais, que se estabeleça e publique 

tais procedimentos com vistas a serem adotados nos casos de não atendimento por 

parte do público usuário dos bens. 
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Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Coordenadora da Auditoria Interna – 

IFBA. 

 

 

Salvador,  26  de  abril de 2017. 

 

 

Cássia Regina Almeida dos Santos 

Auditora 

Matrícula 2572090 

 

De Acordo, 

 

 

Salvador,  26 de abril  de  2017. 

 

 

Eliene Pereira de Cerqueira  

Coordenadora de Auditoria Interna  

Matrícula: 2644111 

 


