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PROCESSO PMB Nº: 1.465/2019. 

 

ASSUNTO:     Auditoria no SPA – Sistema de Controle Patrimonial  

 

OBJETIVO:  Tem por objetivo certificar-se da regularidade dos atos praticados pela 

Administração relativos ao controle de bens móveis conforme a Instrução Normativa 

SPA nº 001/2014 e demais normas condizentes. 

 

AVALIAÇÃO DE RISCO: Origem determinada pela maior pontuação de risco após 

análise dos critérios delimitados na matriz de risco inserida no PAINT – Plano Anual de 

Auditoria Interna – 2019. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: Garantir o correto cumprimento das normas do Sistema 

de controle Patrimonial no Município de Brejetuba-ES, aplicando-se as disposições do 

ordenamento jurídico por completo. 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO: Foram selecionadas por sistema de amostragem 

aleatória estratificada, superior a 1% (um por cento) de amostras, em razão da grande 

quantidade de itens, sendo analisados 93 itens de um universo de 9153 itens 

cadastrados. 
 

 

PERÍODO: abril a agosto de 2019. 

 

AUDITOR RESPONSÁVEL: Cristiano Vieira Petronetto – matrícula 4854, Portaria 

1186/2017.  Supervisão: Rithielli dos Santos Uliana – Controlador Geral. 

 

BASE LEGAL: art. 10, inc. X, da Lei nº 8429/1992; art. 144, inc. X da Lei Municipal nº 

006/98; art. 15, § 2º da Lei nº 4320/1964 e IN SPA 001/2014. 



INTRODUÇÃO: 

A auditoria de controle patrimonial objetivou certificar-se da regularidade dos atos 

praticados pela administração relativos ao controle de bens móveis do Município de 

Brejetuba-ES, sendo determinado em matriz de planejamento as verificações de: 

  

I- Recebimento e aceite de bens móveis;  

II- Tombamento e marcação física dos bens móveis;  

III- Dados para registro de bens móveis;  

IV- Responsabilidades sobre os bens móveis;  

V- Distribuição e transferência de bens móveis;  

VI- Alienação, permuta, comodatos e empréstimos de bens móveis;  

VII- Baixa dos bens móveis;  

VIII- Reavaliação dos bens, todos através dos testes indicados na matriz de 

planejamento. 

 

Foram selecionadas amostras por sistema aleatório estratificado.    Acessando o sitio 

eletrônico de transparência do Município de Brejetuba-ES  verificou-se o registro de dez 

itens por página visualizada, sendo selecionada uma página de registro de bens 

patrimoniais a cada dez páginas, extraindo-se um item de cada página selecionada, 

totalizando 1% (um por cento) de amostras.     Foram analisados 93 itens de um 

universo de 9153 itens. 

 

Foram verificados os percentuais de amostras pelos registros dos sistemas do Fundo 

Municipal de Saúde, com subtotal de amostras de 16 itens e também da Prefeitura 

Municipal, esta compreendendo as demais secretarias, com subtotal de 77 itens, 

totalizando 93 amostras. 

 

O valor total das amostras auditadas é de R$ 92.933,51 (noventa e dois mil, novecentos 

e trinta e três reais e cinquenta e um centavos) – valor atual das amostras, equivalente a 

0,72% (zero vírgula sete dois por cento), do valor total dos bens móveis de R$ 

12.823.502,19 (doze milhões, oitocentos e vinte e três mil, quinhentos e dois reais e 

dezenove centavos), - último inventário do exercício de 2018.  

As respostas aos checklists de auditoria para verificação das amostras, precederam da 

análise dos registros eletrônicos dos bens móveis do Município, bem como, da 

verificação dos registros no sistema de patrimônio registrado junto ao setor de 

contabilidade e análise dos bens in loco, sendo detectadas algumas inconsistências que 

serão doravante enumeradas como achados de auditoria. 

Segue a relação de amostras auditadas e seus respectivos achados auditoria que 

adiante se destacam: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 



Número do 
patrimônio 

Descrição do bem móvel Situação encontrada 
 

6839 Impressora Brother HL 1212W Laser mono 21 
PPM/CM 10.000 

Regular  

6255 Compressor 65 Lts Irregular : I- localizado no P.A (Pronto 
Atendimento). – Sede, mas sob cuidados do  
servidor  Dineir, que está outra Secretaria. 

005800 Refrigerador DFN42 127V Eletrolux Irregular: I- localizado na Sec. Mun. Saúde, 
mas sob cuidados servidor Dineir que está 
outra Secretaria. 

005913 Unid. Int. Evap. Cond. Ar. Split HW 7000 Frio 
220V 

Irregular : I- possivelmente o ar existente na 
Sec. Saúde, não etiquetado; II- localizado na 
Sec. Mun. Saúde, mas sob cuidados Dineir 
que está outra Secretaria) 

1355 Refrigerador 280L Esmaltec ER31 Irregular: I- localizado na Sec. Mun. Saúde, 
mas sob cuidados servidor Dineir que está 
outra Secretaria. II- dados de registro 
incompletos. 

1466 Arquivo em aço 04 gavetas Irregular: I- localizado na Sec. Mun. Saúde, 
mas sob cuidados servidor Dineir que está 
outra Secretaria. II- dados de registro 
incompletos 

2501 cama hospitalar em aço com rodízio Irregular: I- localizada uma maca c/ rodízio 
sem etiqueta no PA  sede;  II- localizado na 
Sec. Mun. Saúde, mas sob cuidados 
servidor Dineir que está outra Secretaria.  III- 
dados de registro incompletos. 

2546 Tanquinho de lavar roupa 7kg colormaq Irregular:  I- localizado no PA Sede, mas sob 
cuidados servidor Dineir que está outra 
Secretaria.  II- dados de registro 
incompletos. 

5161 Equipo odontológico GNATUS  Irregular: I- localizada equipo da marca mas 
sem etiqueta no PA sede;  II- localizado na 
Sec. Mun. Saúde, mas sob cuidados 
servidor Dineir que está outra Secretaria. III- 
dados de registro incompletos. 

1243 Refrigerador 240L eletrolux RE26 Irregular: I- não há possibilidade de 
rastreamento do local onde se encontre fora 
da Secretaria Municipal de Saúde; II-   
distribuído para a Sec. Mun. Saúde, mas sob 
cuidados servidor Dineir que está outra 
Secretaria. III- dados de registro 
incompletos. 

1875 COLPOSCÓPIO MICROEM CP -14 Irregular: I- não há possibilidadede 
rastreamento do local onde se encontre fora 
da Secretaria Municipal de Saúde; II-   
distribuído para a Sec. Mun. Saúde, mas sob 
cuidados servidor Dineir que está outra 
Secretaria. III- dados de registro 
incompletos. 

2122 Equipo odontológico composto por cadeira, foco 
articulado, mesa auxiliar e cuspideira dentemed 
MAGNUS 

Irregular: I- não há possibilidadede 
rastreamento do local onde se encontre fora 
da Secretaria Municipal de Saúde; II-   
distribuído para a Sec. Mun. Saúde, mas sob 
cuidados servidor Dineir que está outra 
Secretaria. III- dados de registro 
incompletos. 

3954 Refrigerador vertival doméstico consul 261 L Irregular: I- não há possibilidadede 
rastreamento do local onde se encontre fora 
da Secretaria Municipal de Saúde; II-   
distribuído para a Sec. Mun. Saúde, mas sob 
cuidados servidor Dineir que está outra 
Secretaria. III- dados de registro 
incompletos. 

5058 Armário em aço 02 portas 090x040x198 Irregular: I- não há possibilidadede 
rastreamento do local onde se encontre fora 
da Secretaria Municipal de Saúde; II-   
distribuído para a Sec. Mun. Saúde, mas sob 
cuidados servidor Dineir que está outra 
Secretaria.  III- dados de registro 
incompletos. 

4066 Maca hospitalar estofada em courvim preto Irregular: I- não há possibilidadede 
rastreamento do local onde se encontre fora 
da Secretaria Municipal de Saúde; II-   



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL – DEMAIS SECRETARIAS 
 

GABINETE DO PREFEITO 
 

Número do 
patrimônio 

Descrição do bem móvel Situação encontrada 
 

000204 Notebook 15” Dell Inspiron 15R Core 8 GB Irregular: I- dados de registro incompletos. 

 
 

SECRETÁRIO MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 

Número do 
patrimônio 

Descrição do bem móvel Situação encontrada 
 

1106 Armário em aço 02 portas 090x040x198 Irregular: I- dados de registro incompletos. 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
 

Número do 
patrimônio 

Descrição do bem móvel Situação encontrada 
 

005918 Projetor Dig Benq MS506 SVGA 800x600 
LUMENS 

Regular 

1018 TV LCD 25” Samsung LN26C350D1XZD Irregular: I- dados de registro incompletos. 

1854 Máquina de Costura Computadorizada Janome 
4100QDC 

Irregular: I- dados de registro incompletos.  

2299 Refrigerador Vertical Doméstico 02 portas 480 L 
Continental 

Irregular: I- dados de registro incompletos. 

816 Rack em MDF 115x60x180 Irregular: I-- dados de registro incompletos. 

999 Estante para partitura Havonik Irregular : I-  sem etiqueta; II- dados de 
registro incompletos. 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Número do 
patrimônio 

Descrição do bem móvel Situação encontrada 
 

91 Notebook 15” DELL INSPIRON 15R 5537-A10 Irregular: I-  sob responsabilidade do 
servidor Walace, que encontra-se cedido ao 
Poder Judiciário; II- dados de registro 
incompletos. 

7109 Ar concionado frio Split inverter Hi-Wall  parede 
12.000 BTUs, com controle remoto 

Irregular:   I- sem etiqueta – possível ser um 
dos ar condicionados mais recentes, todos 
instalados no andar superior da sede da 
prefeitura e este o único no andar de baixo 
(sala provisória do almoxarifado). 

7066 Poltrona Diretor com Relax Sincronizado e trava 
tampo tecido filete base alumínio 

Regular  

6943 Armário baixo com 02 portas dimensões 
800x500x740mm marca fortline – item do 
processo 034 FSC-MISTO – 70%-IMA-COC-
006418 

Regular  

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

distribuído para a Sec. Mun. Saúde, mas sob 
cuidados servidor Dineir que está outra 
Secretaria.  III- dados de registro 
incompletos. 

1987 Central PABX Siemens Hipath 1150 Irregular: I- possivelmente o a distribuição de 
ramais existente no PA-Pronto Atendimento 
Sede, não etiquetado; II-   distribuído para a 
Sec. Mun. Saúde, mas sob cuidados 
servidor Dineir que está outra Secretaria. III- 
dados de registro incompletos. 



 

Número 
do 

patrimônio 

Descrição do bem móvel Situação encontrada 
 

1578 Banco em madeira ripada com encosto 
200x040x120 

Irregular: I- possivelmente o banco existente 
na Sec. Agricultura, não etiquetado; II-   
registrado na Sec. Mun. Agricultura, mas sob 
cuidados do servidor José Homero Zavarize 
que se encontra localizado na Sec. Mun. 
Saúde; III- dados de registro incompletos.  

1674 Medido de Umidade GEHAKA G600 Irregular: I- Não localizado – pode ter sido 
cedido a associações de produtores mas 
sem formalidade necessária; II-   registrado 
na Sec. Mun. Agricultura, mas sob cuidados 
do servidor José Homero Zavarize que se 
encontra localizado na Sec. Mun. Saúde; III- 
dados de registro incompletos. 

1762 Impressora Multifuncional Sharp AR 208D Irregular: I- Não localizado - II-   registrado 
na Sec. Mun. Agricultura, mas sob cuidados 
do servidor José Homero Zavarize que se 
encontra localizado na Sec. Mun. Saúde. III- 
dados de registro incompletos. 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  
 

Número do 
patrimônio 

Descrição do bem móvel Situação encontrada 
 

660 Condicionador de Ar tipo janela Consul 10.000 
BTU’s 

Irregular: I- possivelmente um dos dois 
ar condicionados existentes na Sec. 
Cultura, ambos não etiquestados; II-   
registrado na Sec. Mun. Cultura, mas 
sob cuidados do servidor Josimar Alves 
Ferreira, já exonerado; III- dados de 
registro incompletos.  

6350 Abdominal duplo Tryanon Regular 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

Número do 
patrimônio 

Descrição do bem móvel Situação encontrada 
 

6498 Conjunto Professor FDE  Regular 

6598 Conjunto p/ aluno tamanho 04 Regular 

6698 Conjunto p/ aluno tamanho 04 Regular 

6798 Conjunto p/ aluno tamanho 04 Sem etiqueta 

002376/002 Cadeira escolar em fórmica infanto juvenil Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados, II- dados de registro 
incompletos. 

002468/016 Mesa escolar MDF Amarelo Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados; II- dados de registro 
incompletos. 

003521/024 Mesa escolar MDF Amarelo Tam 03 Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados, II- dados de registro 
incompletos. 

003526/037 Mesa escolar MDF Azul Tam 04 Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados; II- dados de registro 
incompletos. 

003528/003 Cadeira escolar Adulto em fórmica Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados. II- dados de registro 
incompletos. 

003631/010 Mesa escolar MDF Amarelo Tam 02 Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados. II- dados de registro 
incompletos. 

003801/004 Mesa escolar Adulto em fórmica 60x40x75 Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados. II- dados de registro 
incompletos. 

003803/025 Mesa escolar adulto MDF vermelho Tam 03 Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 



etiquetados. Não existe adulto tam 3. II- 
dados de registro incompletos. 

003928/023 Cadeira escolar em polipropileno amarelo tam 01 Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados.  II- dados de registro 
incompletos. 

004304/001 Mesa escolar em MDF vermelho Tam 03 Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados.  II- dados de registro 
incompletos. 

004304/102 Mesa escolar em MDF vermelho Tam 03 Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados.  II- dados de registro 
incompletos. 

004305/053 Cadeira escolar polipropileno vermelho Tam 03 Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados. II- dados de registro 
incompletos. 

004306/003 Mesa escolar Adulto em fórmica 60x40x75 Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados.  II- dados de registro 
incompletos. 

004406/071 Mesa escolar em MDF amarela Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados.  II- dados de registro 
incompletos. 

004407/060 Cadeira escolar polipropileno amarelo Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados. II- dados de registro 
incompletos. 

004611/001 Mesa escolar infanto juvenil fórmica trapezo Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados. II- dados de registro 
incompletos. 

004612/034 Cadeira escolar adulto em formica Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados. II- dados de registro 
incompletos. 

004615/012 Mesa escolar em MDF amarelo Tam 03 Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados. II- dados de registro 
incompletos. 

004712/001 Mesa escolar em MDF amarelo Tam 03 Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados.  II- dados de registro 
incompletos. 

005034/042 Mesa escolar em MDF amarelo Tam 03 Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados. II- dados de registro 
incompletos. 

005037/056 Cadeira escolar polipropileno amarelo Tam 04 Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados.  II- dados de registro 
incompletos. 

005039/049 Cadeira escolar infantil em fórmica Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados. II- dados de registro 
incompletos. 

005541/008 Mesa pré-escolar em MDF vermelho FNDE Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados. II- dados de registro 
incompletos. 

005541/107 Mesa pré-escolar em MDF vermelho FNDE Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados. II- dados de registro 
incompletos. 

005542/034 Cadeira pré-escolar polipropileno  vermelho Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados. II- dados de registro 
incompletos. 

005542/134 Cadeira pré-escolar polipropileno  vermelho Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados. II- dados de registro 
incompletos. 

005543/045 Mesa escolar infantil MDF amarelo FNDE Irregular: I-  tombado por lote, não sendo 
etiquetados.  II- dados de registro 
incompletos. 

2197 Armário em aço 02 portas 90x40x198 Irregular: I- dados de registro incompletos. 

2399 Armário em aço 02 portas 70x40x175 Irregular: I-  Foi distribuído para escola 
Cedro,  possivelmente o armário revestido 
com papel, sem etiqueta.  II- dados de 
registro incompletos. 

2576 CPU Intel Celeron 04GB RAM 500GB HD Irregular: I - dados de registro incompletos. 

2668 CPU Intel Core i3 04GB RAM 500GB HD Irregular: I - dados de registro incompletos. 

2772 Mesa escolar infantil em fórmica 80x80x60 Irregular: I - dados de registro incompletos. 

2860 Purificador de água refrigerado funkitchen FKPA Irregular: I - dados de registro incompletos. 

3013 CPU AMD Sempron 145 02 GB RAM 500GB HD Irregular: I - dados de registro incompletos. 

3109 Lupa eletrônica de mesa tecnical 10x Irregular: I - dados de registro incompletos. 

3201 Modelador de Massas Industrial GPARIZ Irregular: I-  Não localizado.  II- dados de 
registro incompletos.   



3289 Mesa em madeira c/revestimento em fórmica 
240x55x80cm 

Irregular: I-  não etiquetada (haviam 02 
mesas iguais sendo 01 etiquetada 3290 e a 
outra sem etiqueta, provavelmente a 
amostra) .   II- dados de registro 
incompletos.   

3379 Beliche solteiro em aço Irregular: I-  Não localizado pq as beliches 
existentes foram todas pintadas.  II- dados 
de registro incompletos.   

3471 Silo 1500 litros Attila Irregular: I- dados de registro incompletos.   

3559 Notebook intel core i3 04GB RM 500GB HD 
Positivo Master 

Irregular: I- dados de registro incompletos. 

3656 Estabilizador de voltagem microsol MIE 440 VA Irregular: I- dados de registro incompletos. 

3756 Projetor Multimídia Epson H552A Irregular: I- dados de registro incompletos. 

3888 Armário em aço 02 portas 90x40x198 Irregular: I- dados de registro incompletos. 

4200 Armário em aço 02 portas 90x40x198 Iregular: I- danificado.  II- dados de registro 
incompletos. 

4299 Impressora multifuncional Brother MFC – 8890DW Irregular:  I- bem danificado há algum tempo 
sem previsão de conserto. Em desuso.   II- 
dados de registro incompletos 

4395 Casinha do Tarzan em madeira pequena Irregular: I – Sem etiqueta; II- dados de 
registro incompletos 

4498 Computador interativo URMET DARUMA PC-
3500WI 

 
Irregular: I- dados de registro incompletos. 

4591 Mesa em madeira retangular 205x60x80 Irregular: I-  mesa localizada pela 
característica mas sem etiqueta. II- dados de 
registro incompletos. 

4697 Piscina de bolinhas tipo casinha 150x150x220  
Irregular: I- dados de registro incompletos. 

4796 Impressora Epson Stylus Office TX620 FWD  
Irregular: I- dados de registro incompletos. 

4890 Forno micro-ondas 19 litros LG NS 3048G  
Irregular: I- dados de registro incompletos. 

4998 Armário em aço 02 portas 90x40x198  
Irregular: I- dados de registro incompletos. 

5214 Kit microfone sem fio 01 transmissor 02 
microfones KDSW420M 

 
Irregular: I- dados de registro incompletos. 

5320 Armário de aço 02 portas 90x40x198  
Irregular: I- dados de registro incompletos. 

5417 TV TUBO 29” TOSHIBA Face Color  
Irregular: I- dados de registro incompletos. 

5518 Quadro branco com moldura em alumínio 100x60 Irregular: I- localizado um quadro com as 
caraterísticas mas sem etiqueta.  II-  dados 
de registro incompletos. 

 

 

ACHADOS DE AUDITORIA: 

 

1- AUSÊNCIA DE MARCAÇÃO FÍSICA DOS BENS MÓVEIS: 

Verificou-se que os bens auditados foram devidamente recebidos, aceitos e tombados, 

porém, constatou-se que em 41 amostras, ou seja, 44,08% (quarenta e quatro vírgula 

zero oito por cento) das amostras selecionadas apresentaram ausência de etiqueta para 

controle do patrimônio.  Assim, considerando a totalidade de 9.153 itens, há 

probabilidade de que 4.034 itens estejam sem etiqueta de controle. 

Eis a identificação das amostras: 005913; 2501; 5161; 1987; 999; 1578; 660; 6798; 7109 

002376/002; 002468/016; 003521/024; 003526/037; 003528/003; 003631/010; 

003801/004; 003803/025; 003928/023; 004304/001; 004304/102; 004305/053; 

004306/003; 004406/071; 004407/060; 004611/001; 004612/034; 004615/012; 

004712/001; 005034/042; 005037/056; 005039/049; 005541/008; 005541/107; 



005542/034; 005542/134; 005543/045; 2399; 3289; 4395; 4591; 5518. 

O arquivo com as fotos relacionadas a presente auditoria encontra-se em mídia digital 

nos denominados “papéis de trabalhos”, todavia seguem quatro exemplos das amostras 

acima mencionadas:  

      

5913 - possível ar condicionado Unid. Int. Evap. Cond. Ar. Split HW 7000 Frio 220V, localizado 

na Secretaria de Saúde, sem etiqueta. 

    

660 – possível condicionador de ar tipo janela Consul 10.000 BTU’s, localizado na Secretaria de 

Cultura, Esporte e Turismo. 

   

3289 - Mesa em madeira c/revestimento em fórmica 240x55x80cm, localizada na Secretaria 

Municipal de Educação, sendo duas mesas iguais, uma sem etiqueta e a outra com numeração 

3290, ou seja, possível registro sucessivo. 



       

Exemplos de conjuntos de mesas e cadeiras para alunos tombados e registrados por 

lote, sem etiquetas. 

Conclui-se, portanto, que a marcação física dos bens móveis não se encontram em 

conformidade com a IN SPA nº 001/2014.   

           Evidências: 

Os Papéis de Trabalho contidos na presente auditoria indicaram ausência de etiqueta de 

identificação dos bens. 

           Causa: 

Ausência de estruturação do setor de patrimônio e das Secretarias às quais foram 

destinados, não sendo realizado o efetivo controle do patrimônio com a etiquetagem dos 

bens.    Especificamente, alguns casos em que a ausência da etiqueta para controle 

podem ter sido causados por simples ausência de sua fixação, inadequada fixação com 

a consequente perda ou ainda manuseio incorreto do bem causando a sua supressão.   

           Efeito: 

Os efeitos decorrentes desta irregularidade é o descontrole patrimonial, que pode levar à 

consequência de extravio, dano ou qualquer outro evento que representa efetivo 

prejuízo ao erário. 

Benefícios: 

Melhoria na execução do controle patrimonial do município, para que possa ser 

completo, efetivo e se apresentar em conformidade com a normatização pertinente. 

RECOMENDAÇÃO: 

Promover a correta marcação dos bens móveis conforme dispõe o item 4, capitulo 

VI da IN SPA nº 001/2014:  

“4.- Do tombamento e Marcação física dos bens Móveis:  

4.1. - Após registro de entrada do bem no sistema de gerenciamento de material no 

Almoxarifado, o responsável por este encaminhará comunicação ao Setor de Patrimônio 

(encaminhando o processo administrativo e outros que se fizerem necessários), 

constando o destino (órgão/unidades/centros de custos) dos bens para que o mesmo 

providencie registro patrimonial e o emplaquetamento do mesmo.  



4.2. A marcação física consiste na fixação de plaqueta constando o número do registro 
patrimonial antes de serem distribuídos aos centros de responsabilidades do órgão, 
devendo ser observados os seguintes aspectos:  
a) Local de fácil visualização para efeito de identificação por meio de leitor óptico, 
preferencialmente na parte frontal do bem;  
b) Evitar áreas que possam curvar ou dobrar a plaqueta ou que possam acarretar sua 
deterioração;  
c) Evitar fixar a plaqueta em partes que não ofereçam boa aderência, por apenas uma 
das extremidades ou sobre alguma indicação importante do bem.  
d) Os bens patrimoniais cujas características físicas ou a sua própria natureza 
impossibilitem a aplicação de plaqueta também terão número de tombamento, mas 
serão marcados e controlados em separado.  
e) Caso o local padrão para a colagem da plaqueta seja de difícil acesso, como, por 
exemplo, nos arquivos ou estantes encostadas na parede, que não possam ser 
movimentados devido ao peso excessivo, a plaqueta deverá ser colada no lugar mais 
próximo ao local padrão.  
f) No caso de bens imóveis, o setor de patrimônio apenas determinará o número para 
registro patrimonial;” 
 

 

2- AUSÊNCIA DE DADOS NO REGISTRO DE BENS MÓVEIS: 

Os bens encontram-se registrados em desconformidade com a IN SPA 001/2014 que 

exige maiores informações do que as que constam na relação de bens por ordem de 

código, espelho do cadastro do mesmo.   Verificou-se que nos idos de 2015 foi realizado 

um recadastramento de patrimônio, alimentando o sistema informatizado com os dados 

que dispunham no momento, não registrando todos os dados conforme exigido pela 

Instrução Normativa.    

 Assim sendo, algumas irregularidades foram encontradas, tais como: 

1- Data do tombo divergente: bens adquiridos em épocas pretéritas tiveram como data 

de tombo o ano de 2015, sendo, pois, o registro diferente do fato. 

2- Equivoco no fornecedor: bens que constam a Prefeitura como fornecedora, enquanto 

deveria constar a empresa que efetivamente o fornecera. 

Constatou-se que em 80 amostras, ou seja, 86,02% (oitenta e seis vírgula zero dois por 

cento) das amostras selecionadas apresentaram irregularidades nos dados do registro.  

Assim, considerando a totalidade de 9.153 itens, há probabilidade de que 7.873 itens 

estejam com dados de registro incompletos. 

Eis a identificação das amostras: 1355; 1466; 2501; 2546; 5161; 1243; 1875; 2122; 

3954; 5058; 4066; 1987; 660; 1018; 1854; 2299; 816; 999; 1578; 1674; 1762; 91; 1106; 

000204; 002376/002; 002468/016; 003521/024; 003526/037; 003528/003; 003631/010; 

003801/004; 003803/025; 003928/023; 004304/001; 004304/102; 004305/053; 

004306/003; 004406/071; 004407/060; 004611/001; 004612/034; 004615/012; 

004712/001; 005034/042; 005037/056; 005039/049; 005541/008; 005541/107; 

005542/034; 005542/134; 005543/045; 2197; 2399; 2576; 2668; 2772; 2860; 3013; 

3109; 3201;  3289; 3379; 3471; 3559; 3656; 3756; 3888; 4200; 4299; 4395; 4498; 4591; 

4697; 4796; 4890; 4998; 5214; 5320; 5417; 5518. 



Anexa-se duas fotos das amostras como exemplo:  

     

Conclui-se, portanto, que o registro dos bens móveis estão em desconformidade com os 

termos determinados pela IN SPA nº 001/2014.              

           Evidências: 

Os Papéis de Trabalho contidos na presente auditoria indicaram ausência de alguns 

dados de registro dos bens. 

           Causa: 

Ausência de estruturação do setor de patrimônio.  

           Efeitos: 

Os efeitos decorrentes desta irregularidade é o descontrole patrimonial, sendo diverso 

do que estabelece a IN SPA nº 001/2014.  

Benefícios: 

Melhoria na execução do controle patrimonial do município, para que possa ser 

completo, efetivo e se apresentar em conformidade a normatização pertinente. 

RECOMENDAÇÃO: 

Promover o correto Registro dos bens móveis conforme dispõe o item 5, da IN 

SPA nº 001/2014, ou promover alteração da IN – Instrução Normativa para adequar 

o efetivo procedimento à norma:  

“5. Dados necessários para o registro de Bens:  

5.1 Do Registro de Bens Móveis.  

5.1.1. - Os dados necessários ao registro dos bens no sistema de patrimônio são:  

a) Número do tombamento;  
b) Data do tombo;  
c) Descrição padronizada do bem;  
d) Marca/modelo/série;  
e) Valor unitário de aquisição (valor histórico);  
f) Agregação (acessório ou componente);  
g) Forma de ingresso (compra, fabricação própria, doação, permuta, cessão, outras);  
h) Número do empenho e data de emissão;  
i) Fonte de recurso;  
j) Número do processo de aquisição e ano;  



k) Tipo/número do documento de aquisição (nota fiscal/fatura, guia de produção interna, 
termo de doação, termo de cessão, termo de cessão em comodato, outros);  
l) Nome do fornecedor (código);  
m) Garantia (data limite da garantia e empresa de manutenção);  
n) Localização (identificação do centro de responsabilidade);  
o) Estado de conservação (bom, regular, precário, inservível, recuperável);  
p) Número do termo de responsabilidade; e  
q) Plaquetável ou não-plaquetável.” 

 

 

3- AUSÊNCIA DE CORRETA DISTRIBUIÇÃO E GUARDA EFETIVA DE SEUS 

RESPONSÁVEIS: 

Alguns bens não se encontram sob a responsabilidade efetiva do servidor que os guarda 

conforme indicado no sistema de controle de patrimônio.    Há amostras, por exemplo, 

de bens móveis que se encontram distribuídos e localizados na Secretaria Municipal de 

Saúde, sob a responsabilidade do servidor Dineir Cândido Ribeiro, enquanto este 

servidor está lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.    

A IN SPA 001/2014 determina que o bem deve estar sob a guarda do chefe do setor 

onde se encontra com a corresponsabilidade dos demais servidores lotados na unidades 

administrativas onde se encontre. 

Os bens são direcionados para as secretarias que solicitaram suas aquisições, 

geralmente sob os cuidados do próprio secretário ou de servidor aleatório, sendo que 

existem diversas localidades, distritos, etc, em que estes podem estar localizados, não 

sendo de conhecimento de onde efetivamente se encontram.  

Em 20 amostras, ou seja, 21,50% (vinte e um virgula cinquenta por cento) das amostras, 

os bens não se encontravam sob a guarda dos seus responsáveis. Assim, considerando 

a totalidade de 9.153 itens, há probabilidade de que 1.967 itens estejam registrados sob 

a guarda e responsabilidade de servidor diverso daqueles que de fato detém a guarda 

do bem. 

Eis a identificação das amostras: 6255; 005800; 005913; 1355; 1466; 2501; 2546; 5161; 

1243; 1875; 2122; 3954; 5058, 4066; 1987; 91; 1578; 1674; 1762; 660.  

Conclui-se, portanto, a distribuição e guarda dos bens móveis não estão sendo 

realizadas nos termos determinados pela IN SPA nº 001/2014.   

           Evidências: 

Os Papéis de Trabalho contidos na presente auditoria indicaram divergência entre a 

efetiva localização do bem e o servidor que se encontra responsável pelo mesmo. 

           Causa: 

Ausência de estruturação do setor de patrimônio e das Secretarias às quais foram 

destinados, não sendo realizado o efetivo controle do patrimônio com a devida 

subscrição do termo de responsabilidade pelo servidor adequado à sua guarda e 

conservação.  



           Efeito: 

A ausência de efetiva guarda e responsabilidade dos bens por parte do servidor coloca 

em risco a integridade do patrimônio, ferindo exigência legal de zelo com o patrimônio 

público, bem como, o cumprimento da IN SPA 001/2014, podendo gerar prejuízo ao 

erário. 

Benefícios: 

Melhoria na execução do controle patrimonial do município, para que possa ser efetiva a 

guarda e responsabilidade pelos bens. 

RECOMENDAÇÃO: 

Promover a correta distribuição e localização dos bens móveis conforme dispõem 

os itens 4 do Capítulo V e item 6, do Capitulo VI da IN SPA nº 001/2014.  

“4 - Os bens patrimoniais em uso ficarão sob a guarda e responsabilidade de servidores 

ocupantes de cargo de chefia, com a corresponsabilidade dos demais servidores lotados 

nas Unidades Administrativas, que estejam sob o domínio de seu órgão, reservando-se 

aos mesmos a competência para dar o Aceite Via Sistema Informatizado de Controle de 

Bens Patrimoniais e/ou assinatura dos Termos de Responsabilidades emitidos pelo 

Departamento de Patrimônio.” 

“6. - Da Movimentação do Bem 

6.1. - Da distribuição do bem 

6.1.1. - Compete ao Departamento de Patrimônio a primeira distribuição de material 

permanente recém adquirido, de acordo com a destinação dada no processo 

administrativo de aquisição correspondente.  

6.1.2. - A movimentação de qualquer bem móvel será feita mediante o preenchimento do 
Termo de Responsabilidade, que deverá conter no mínimo, as seguintes informações:  
a) Número do Termo de Responsabilidade;  
b) Nome do local de lotação do bem (incluindo também o nome do sub local de lotação); 
c) Declaração de responsabilidade;  
d) Número do tombamento;  
e) Descrição;  
f) Quantidade;  
g) Indicação se é plaquetável ou não plaquetável;  
h) Valor unitário;  
i) Valor total;  
j) Total de bens arrolados no Termo de Responsabilidade;  
k) Data do Termo;  
l) Nome e assinatura do responsável patrimonial; e  
m) Data de assinatura do Termo.  
 
6.2. - Da Transferência dos Bens Moveis  

6.2.1. - Nenhum bem poderá ser transferido, cedido, emprestado ou recolhido de um 

órgão para outro, de uma unidade para outra sem a emissão do termo de transferência 

de bem, em 03 (três) vias, as quais deverão ser arquivadas, uma via na Unidade de 



origem, uma via na Unidade de Destino e uma via no Departamento de Patrimônio 

(Anexo 1);  

6.2.2. - O termo de transferência de bem devera ser enviado Departamento de 

Patrimônio antes da efetivação da movimentação do bem, devendo constar assinatura 

dos responsáveis do setor transferidor e assinatura dos responsáveis do setor recebedor 

para que o mesmo providencie a transferência de responsabilidade e emissão dos novos 

termos de responsabilidade;  

6.2.3. - Os servidores responsáveis por bens, quando da sua saída por exoneração, 

troca de cargos ou setor, ficam obrigados a fazer prestação de contas dos bens sob sua 

guarda ao novo servidor que o substituirá. 6.2.4 -.O modelo do Termo de Transferência 

Patrimonial deverá ser solicitado no Departamento de Patrimônio, caso a Secretaria não 

disponha deste;” 

 

4- AUSÊNCIA DE BAIXA DOS BENS MÓVEIS 

Foram identificadas 5 amostras, ou seja, 5,37% (cinco virgula trinta e sete por cento) das 

amostras, cujos bens se apresentam sem avaliação de sua imprestabilidade para uso, 

ainda constando como utilizáveis, não sendo realizada a correta verificação para destino 

do bem com a devida baixa patrimonial, conforme previsto na IN SPA 001/2014.  Assim, 

considerando a totalidade de 9.153 itens, há probabilidade de que 491 itens estejam 

danificados ou inservíveis, embora ainda constem como úteis. 

Eis a identificação das amostras: 4200; 4299; 1578; 1674; 1762.  Os três últimos 

conforme resposta/ofício da Secretaria Municipal de Agricultura. 

Foto exemplificativa. 

   
 

Conclui-se, portanto, que a baixa dos bens móveis nos termos determinados pela IN 

SPA nº 001/2014, não ocorre.   

           Evidências: 

Os Papéis de Trabalho contidos na presente auditoria indicaram divergência entre os 

atos de registro dos bens e o efetivo estado de conservação dos mesmos, eis que 

danificados e inservíveis de fato, sem a devida verificação do estado de conservação. 



           Causa: 

Ausência de estruturação do setor de patrimônio e das Secretarias às quais foram 

destinados, não sendo realizado o efetivo controle do patrimônio com a verificação do 

estado de conservação do bem.  

           Efeito: 

Os efeitos desta irregularidade atingem todo sistema de controle de patrimônio, 

representando a ausência de efetivo controle, avaliação e zelo com os bens, suprimindo-

se a possibilidade de reparação de bens danificados enquanto não sucateiam, o leilão 

daqueles que se possam se destinar a esta finalidade e a correta avaliação patrimonial, 

podendo causar dano ao erário. 

Benefícios: 

Melhoria na execução do controle patrimonial do município, para que possa ser efetivo e 

se apresentar em conformidade com a normatização pertinente, evitando-se efetivos 

prejuízos ao erário. 

RECOMENDAÇÃO: 

Promover a correta baixa dos bens móveis conforme dispõem o item 7, da IN SPA 

nº 001/2014:  

“7.1. - Da Baixa de Bens Móveis e Imóveis  

7.1.1. - Os bens móveis considerados inservíveis, em desuso, obsoletos, ou outra razão, 

deverão ser encaminhados ao Departamento de Patrimônio através de ofício contendo a 

relação nominal dos bens e o número de patrimônio a eles atribuído;  

7.1.2. - Para os bens móveis (equipamentos de informática) a serem baixados, o 

Departamento de Patrimônio solicitará ao GTI um laudo técnico sobre a situação de 

cada um deles; 

7.1.3 - A baixa patrimonial de Bens Móveis e Imóveis pode ocorrer por quaisquer das 
formas a seguir:  
a) Venda (com licitação)  
b) Doação  
c) Furto ou Roubo  
d) Incineração  
e) Inservível ou Obsoleto  
f) Permuta  
g) Venda (sem licitação)  
h) Depreciação/Amortização/Exaustão  
i) Classificação Indevida  
j) Dação em Pagamento  
k) Desmembramento/Remembramento  
 
7.1.4. - Em qualquer uma das situações expostas, deve-se proceder à baixa definitiva 

dos bens considerados inservíveis por obsoletismo, por seu estado irrecuperável e 

inaproveitável em instituições do serviço público.” 



 

5- NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS: 

Alguns bens não foram localizados, não se obtendo qualquer informação sobre os 

mesmos, inclusive após oficiar às respectivas Secretarias as quais se encontram 

vinculados. 

Foram identificadas 11 amostras, ou seja, 11,82% (onze virgula oitenta e dois por cento) 

das amostras, cujos bens não foram localizados.  Assim, considerando a totalidade de 

9.153 itens, há probabilidade de que mais de 916 itens não sejam localizados. 

           Eis a identificação das amostras:  

1674, valor R$ 1.926,13 e 1762, valor R$ 442,29 – distribuídos para Secretaria Municipal 

de Agricultura, com informação do secretário de estarem sucateados, todavia, não 

localizados quando da veirifcação in loco. 

1243, valor R$ 662,68; 1875, valor R$ 9.068,80; 2122, valor R$ 9.474,86; 3954, valor R$ 

698,62; 5058, valor R$ 528,00; 4066, R$ valor 697,44 – distribuídos para Secretaria 

Municipal de Saúde, porém não localizados na verificação in loco em razão da 

inexistência de controle pela Secretaria sobre suas localizações, eis que poderiam estar 

nas UBS – Unidades Básicas de Saúde dos distritos e localidades rurais ou outros locais 

de atendimento. 

2399, valor R$ 528,01; 3201, valor R$ 5.005,36; 3379, valor R$ 295,48, distribuídos para 

a Secretaria Municipal de Educação, porém não localizados na verificação in loco.  

           Evidências: 

Os Papéis de Trabalho contidos na presente auditoria indicaram descontrole patrimonial 

cuja consequência chega à não localização de bens. 

           Causa: 

Ausência de estruturação do setor de patrimônio e nas Secretarias para as quais são 

distribuídos, descumprindo a IN SPA 001/2014 que determina a exata localização do 

bem, a identificação do servidor responsável e da unidade administrativa em que se 

encontre. 

           Efeito: 

Os efeitos decorrentes desta irregularidade é a efetiva possibilidade de dano ao erário, 

evidenciado pela ausência do correto controle patrimonial, cujo prejuízo ao erário, neste 

caso, considerando a proporção entre o valor total das amostras auditadas (R$ 

92.933,51) e o valor total destes achados (R$ 29.327,67), equivale a 31,69% (trinta e um 

virgula sessenta e nove por cento) em bens não localizados.  

Benefícios: 

Melhoria na execução do controle patrimonial do município, para que possa ser efetivo e 

se apresentar em conformidade com a normatização pertinente, evitando-se efetivos 



prejuízos ao erário. 

RECOMENDAÇÃO: 

Promover a localização dos bens móveis, diante da possibilidade iminente de 

grave dano ao erário.  

 

6- REAVALIAÇÃO DOS BENS 

A reavaliação ou depreciação dos bens é feita, na prática, através do próprio sistema 

informatizado, anualmente, por simples redução percentual, sem que se promova a 

devida classificação dos bens, inclusive para verificar o que é inservível, o que 

apresenta defeito, ou seja, o efetivo e real estado de conservação do bem, o que não 

esta em conformidade com a IN SPA 001/2014. 

           Evidências: 

Os Papéis de Trabalho contidos na presente auditoria indicaram divergência entre os 

atos de reavaliação dos bens e o efetivo estado de conservação dos mesmos, 

identificando ainda divergência entre o método de realização aplicado no sistema 

eletrônico contábil, com depreciação anual e o contido na IN SPA 001/2014. 

           Causa: 

Ausência de estruturação do setor de patrimônio e das Secretarias às quais foram 

destinados, sendo o controle de reavaliação do patrimônio realizada apenas 

automaticamente via sistema eletrônico.  

           Efeito: 

Os efeitos desta irregularidade é a ausência de uma avaliação real do bem, cuja 

consequência é a não realização da reparação de bens danificados enquanto não 

sucateiam, o leilão daqueles que possam se destinar a esta finalidade, o que pode 

causar dano ao erário, bem como, uma incorreta avaliação patrimonial. 

Benefícios: 

Melhoria na execução do controle patrimonial do município, para que possa ser efetivo e 

se apresentar em conformidade com a normatização pertinente, evitando-se efetivos 

prejuízos ao erário. 

RECOMENDAÇÃO: 

Promover a correta reavaliação dos bens móveis conforme dispõem o item 9, da 

IN SPA nº 001/2014, ou promover alteração da IN – Instrução Normativa para 

adequar o efetivo procedimento à norma:  

“9. - Da Reavaliação dos Bens  

9.1. - A determinação de reavaliar os bens será solicitada pela Unidade de Patrimônio através de 

Processo Administrativo e será efetuada pela Comissão de Reavaliação de Bens Patrimoniais 



nomeada pelo Prefeito. A referida Comissão deverá ser cadastrada no software Guardião e 

posteriormente vinculada ao lançamento das Reavaliações; 9.2. - A Unidade de Patrimônio 

relacionará por Unidade Administrativa, no formulário "Relação de Bens Patrimoniais", os bens 

sob a responsabilidade de cada uma delas, de acordo com a listagem emitida pelo Sistema; 9.3. - 

A reavaliação do valor desconhecido de um bem permanente móvel terá como parâmetro o 

valor de mercado de outro bem, semelhante ou sucedâneo, no mesmo estado de conservação, 

observado a relação a seguir:  

Modelo 1: Estado de Conservação: Ótimo Descrição: Adquiridos durante o exercício de 

referência, completo e em condições de funcionamento Valor percentual em relação ao de 

mercado: 100% Destinação uso. 

Modelo 2: Estado de Conservação: Bom Descrição: Completo e em condições de uso Valor 

percentual em relação ao de mercado: 80%.  Destinação uso. 

Modelo 3: Estado de Conservação: Regular  Descrição: Em condições de funcionamento e cuja 

despesa de recuperação seja inferior a 50% de seu valor de mercado Valor percentual em relação 

ao de mercado: 60% Destinação: Recuperação, mediante parecer técnico.  

Modelo 4: Estado de Conservação: Precário Descrição: Com defeito e cuja despesa de 

recuperação seja acima de 50% do valor de mercado, ou superiores ao rendimento do bem, por 

uso prolongado e desgaste prematuro Valor percentual em relação ao de mercado: 40% 

Destinação: Doação, venda, permuta, cessão ou outro meio definido pela Administração.  

Modelo 5: Estado de Conservação: Inservível Descrição: Bem obsoleto que ofereça riscos, ou 

seja, imprestável para uso Valor percentual em relação ao de mercado: 20% Destinação: Doação, 

venda, permuta, cessão ou outro meio definido pela Administração.  

9.4. - O Valor de mercado utilizado como parâmetro será obtido através de cotação de preço 

através de orçamentos conseguidos diretamente de estabelecimentos comerciais, meio 

eletrônico, ou qualquer outro meio legal que demonstre o preço do bem, documento que deverá 

ser juntado ao processo de inventário; 9.5. - Depois de efetuado o levantamento de reavaliação, 

será o processo encaminhado à Unidade de Patrimônio que adotará as seguintes providências: a) 

Extrairá cópia das relações de avaliação; b) Colocará no Processo o carimbo de "Tombado" e o 

enviará para o Departamento Contábil para atualizar os registros; c) Pelas razões de reavaliação 

atualizará os registros no Sistema. Ao cadastrar a reavaliação no sistema, a mesma deverá ser 

vinculada a Portaria que autorizou o processo de Reavaliação; d) Arquivará as relações de 

reavaliação na pasta de "Responsáveis pela Guarda de Bens Patrimoniais" da respectiva Unidade 

Administrativa;” 

 

RESUMO DOS ACHADOS DE AUDITORIA 

1- AUSÊNCIA DE MARCAÇÃO FÍSICA DOS BENS MÓVEIS: 

RECOMENDAÇÃO: 

Promover a correta marcação dos bens móveis conforme dispõe o item 4, da IN SPA nº 



001/2014:  

 

2- AUSÊNCIA DE DADOS NO REGISTRO DE BENS MÓVEIS: 

RECOMENDAÇÃO: 

Promover o correto Registro dos bens móveis conforme dispõe o item 5, da IN SPA nº 

001/2014, ou promover alteração da IN – Instrução Normativa para adequar o efetivo 

procedimento à norma:  

 

3- AUSÊNCIA DE CORRETA DISTRIBUIÇÃO E GUARDA EFETIVA DE SEUS 

RESPONSÁVEIS: 

RECOMENDAÇÃO: 

Promover a correta distribuição e localização dos bens móveis conforme dispõem os 

itens 4 do Capítulo V e item 6, do Capitulo VI da IN SPA nº 001/2014.  

 

4- AUSÊNCIA DE BAIXA DOS BENS MÓVEIS 

RECOMENDAÇÃO: 

Promover a correta baixa dos bens móveis conforme dispõem o item 7, da IN SPA nº 

001/2014.  

 

5- NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS: 

RECOMENDAÇÃO: 

Promover a localização dos bens móveis, diante da possibilidade iminente de grave 

dano ao erário.  

            

6- REAVALIAÇÃO DOS BENS 

RECOMENDAÇÃO: 

Promover a correta reavaliação dos bens móveis conforme dispõem o item 9, da IN SPA 

nº 001/2014, ou promover alteração da IN – Instrução Normativa para adequar o efetivo 

procedimento à norma:  

 

CONCLUSÃO 

Os achados de auditoria indicaram irregularidades pontuais, umas com menor potencial 

de causar efetivo dano ao erário outras com risco iminente, como por exemplo, os bens 

não localizados como registrado acima.    Entretanto, será a somatória de medidas para 

cumprimento da norma existente (IN SPA 001/2014), inclusive com possibilidade de 

adequação desta em alguns casos, que promoverá um efetivo e eficaz controle de 



patrimônio, cujo zelo com o mesmo é exigido por lei a todos os servidores, mas 

especialmente àqueles que, de maneira organizada e pré-determinada, conferem 

vigilância constante sobre os mesmos. 

A soma de pequenos descasos, ou seja, um bem danificado que não é consertado e 

com o tempo é levado ao descarte, permanecendo inservível enquanto a população dele 

necessita fazer uso, um bem não leiloado cujo recurso não se aproveita para aquisição 

de outros, um bem que não é localizado, impossibilitando verificar se o mesmo foi 

subtraído, por exemplo, pode se transformar em enorme prejuízo aos cofres públicos, 

sendo objetivo da presente a eliminação destes riscos identificados, cujas soluções 

deverão ser tomadas pelos responsáveis legais. 

Destaca finalmente, o que dispõe a Lei Municipal 123/2001, sobre a responsabilidade 

pelo setor de patrimônio, conferindo-a ao Ilmo Sr. Secretário Municipal de Administração 

e Finanças.  

 

ENCERRAMENTO.   

Encerramos a presente auditoria encaminhando o presente processo ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, para ciência e encaminhamento posterior ao Ilmo Sr. 

Secretário Municipal de Administração e Finanças para atendimento das recomendações 

acima, manifestando-se em 30 (trinta) dias sobre eventual plano de ação que deseje 

apresentar ou considerações outras que entender necessárias. 

Brejetuba-ES, 26 de setembro de 2019. 

 

CRISTIANO VIEIRA PETRONETTO 
Auditor Público Interno Municipal 

 

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA 
Controlador Geral 

 

 


