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I - APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento corresponde à Ação n° 03 do Plano Anual de Atividades de 

Auditoria Interna (PAINT - 2019) e ao processo eletrônico 23270.000008/2019-18. Esta ação teve 

como objetivo avaliar de forma objetiva o registro dos imóveis no Sistema de Gerenciamento dos 

Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet, averiguando a situação cadastral, física, de controle 

e a guarda dos documentos.  

Além disso a ação objetivou detectar pontos fortes e fracos do controle interno, 

sugerindo, quando necessário, medidas que venham a fortalecê-lo. 

No decorrer da auditagem algumas questões-chave foram analisadas com a finalidade de:  

1. Verificar se o bem imóvel em utilização, com todas as suas suas edificações, estão registrados 

em Cartório de Registro de Imóveis em nome da União; 

2. Apurar se o imóvel está registrado no SPIUnet conforme Portaria nº 322/2001; 

3. Constatar se o inventário dos bens imóveis são atualizados anualmente; 

4. Conferir se o imóvel pertencente ao Campus encontra-se registrado no Cadastro Nacional de 

Imóveis da União; 

5. Apurar se o setor responsável atualiza os dados dos bens imóveis junto ao SPIUnet; 

6. Apurar se o valor do imóvel cadastrado no SPIUnet está compatível com o registro contábil 

efetuado no SIAFI; e  

7. Realizar indagações e conferências se o valor do imóvel está sendo avaliado ou reavaliado 

periodicamente. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

1. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

2. Decreto-Lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946; 

3. Orientação Normativa GEAPN nº 07, de 24 de dezembro de 2002; 

4. Instrução Normativa nº1, DE 2 DE Dezembro DE 2014;  

5. Portaria nº 322, de 23 de Agosto de 2001; 

6. Portaria Conjunta nº 703, DE 10 de Dezembro de 2014; 

7. Manual SPIUnet; 

8. Orientações para a destinação do patrimônio da União – Ministério do Planejamento, 
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Orçamento e Gestão/ Secretaria do Patrimônio da União; e 

9. Portaria GM/MP nº 11, de 31 de janeiro de 2018, publicada no DOU de 1º/2/2018. 

 

 

III -  METODOLOGIA APLICADA AOS TRABALHOS 
 

Foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: 
 

1) Indagação escrita ou oral: Solicitações de Auditoria e Check List requerendo informações sobre 

os controles internos adotados. 

2) Análise documental: Exame dos documentos dos imóveis a fim de verificar as datas de 

avaliação destes assim como a análise do inventário dos bens imóveis. 

3) Exame dos registros: Analise da atualização dos registros dos imóveis de uso especial no 

SPIUnet, assim como a averiguação dos registros patrimoniais no SIAFI. 

4) Correlações das informações obtidas; 

 

IV – ESCOPO DO TRABALHO 

 

Os trabalhos de auditoria foram realizados no período de 02/01/2019 a 05/04/2019, em 

estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, com o intuito de 

aferir a conformidade dos procedimentos de registro dos imóveis sob responsabilidade do gestor e 

lançamento dos dados no SPIUnet conforme legislação sobre o tema, e neste sentido avaliar a 

referida gestão quanto à qualidade dos controles internos administrativos. Importante mencionar 

que nenhuma restrição foi imposta a execução dos trabalhos.     

 

V – INFORMAÇÕES, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

INFORMAÇÕES 
 

O Decreto-Lei nº 9.760/46 em seu artigo 76 assim menciona: 

São considerados como utilizados em serviço público os imóveis ocupados: 

            I – por serviço federal; 

II – por servidor da União, como residência em caráter 

obrigatório. 
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A lei 9.636/1998 a qual dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e 

alienação de bens imóveis de domínio da União menciona em seu art. 1º; 

 

Art. 1º 

É o Poder Executivo autorizado, por intermédio da 

Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, a executar ações de 

identificação, demarcação, cadastramento, registro e 

fiscalização dos bens imóveis da União, bem como a 

regularização das ocupações nesses imóveis, inclusive de 

assentamentos informais de baixa renda, podendo, para 

tanto, firmar convênios com os Estados, Distrito Federal e 

Municípios em cujos territórios se localizem e, observados 

os procedimentos licitatórios previstos em lei, celebrar 

contratos com a iniciativa privada.(Redação dada pela Lei 

nº 11.481, de 2007) 

 

 

Art. 3º 

Caberá ao Poder Executivo organizar e manter sistema 

unificado de informações sobre os bens de que trata esta 

Lei, que conterá, além de outras informações relativas a 

cada imóvel: 

   I – a localização e a área; 

 II – a respectiva matrícula no registro de imóveis 

competente; 

   III – o tipo de uso; 

 IV – a indicação da pessoa física ou jurídica à qual, por 

qualquer instrumento, o imóvel tenha sido destinado; e 

   V – o valor atualizado, se disponível. 

 

Parágrafo único. As informações do sistema de que trata o 

caput deste artigo deverão ser disponibilizadas na internet, 

sem prejuízo de outras formas de divulgação.    

   

  Conforme Regimento Interno da Secretaria do Patrimônio da União – SPU, órgão 

subordinado diretamente ao Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, tem 

por finalidade:     

I - administrar o patrimônio imobiliário da União e zelar por sua conservação;  

II - adotar as providências necessárias à regularidade dominial dos bens da União;  

III - lavrar, com força de escritura pública, os contratos de aquisição, alienação, locação, 

arrendamento, aforamento, cessão e demais atos relativos a imóveis da União e providenciar os 

registros e as averbações junto aos cartórios competentes;  

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art1
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IV - promover o controle, a fiscalização e a manutenção dos imóveis da União utilizados em 

serviço público;  

V - proceder às medidas necessárias à incorporação de bens imóveis ao patrimônio da União;  

VI - formular, propor, acompanhar e avaliar a Política Nacional de Gestão do Patrimônio da União 

- PNGPU e os instrumentos necessários à sua implementação;  

VII - formular e propor a política de gestão do patrimônio das autarquias e das fundações públicas 

federais; e  

VIII - integrar a PNGPU com as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável. 

  

 Neste sentido, a Secretaria do Patrimônio da União – SPU, tem papel essencial na 

estratégia de desenvolvimento do país na medida em que provê o insumo fundamental – espaço 

físico – para assentamento das ações e projetos de interesse público, sendo sua missão conhecer, 

zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função socioambiental. Sendo assim a 

incorporação, a regularização, sua adequada destinação, controle e fiscalização dos bens imóveis 

são uma dentre tantas de suas atribuições.     

 

CONSTATAÇÕES 

1. CONSTATAÇÃO 001 
 

Não foi apresentada a documentação referente ao Registro em Cartório do Imóvel em nome 

da União.  
 

 

1.1 Fato - Em resposta a Solicitação de Auditoria nº 03/2019-008 fomos informados que o 

Campus Pinheiral possui dois processos de nºs 04967201430201574 e 04967003208201427 na 

Superintendência do Patrimônio da União no Rio de Janeiro para a regularização da propriedade. 

Contudo, não foi apresentada a esta auditoria interna a documentação referente ao Registro em 

Cartório do Imóvel em nome da União, documento este que atesta a transferência de propriedade 

para o órgão com toda a história, descrição e dados do imóvel.  

 

1.2 Causa - Inexistência da documentação referente ao Registro em Cartório do Imóvel o que 

ocasiona falta do histórico completo com todos os dados da propriedade e suas alterações, assim 

como ausência de cadastro junto ao SPIUnet. 
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1.3 Recomendações 

Recomendação 001 – Que seja realizado o Registro em Cartório do Imóvel.  

 

1.4 Manifestação da Unidade Auditada 

Não houve manifestação da Unidade Auditada. 

 
 

1.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  

Como não houve manifestação da Unidade Auditada a análise da auditoria continua sendo o fato. 

 
 

 

2. CONSTATAÇÃO 002 
 

Não possui cadastro junto a Secretaria do Patrimônio União e número de Registro 

Imobiliário da União (RIP).  

 

 

2.1 Fato - Em resposta a Solicitação de Auditoria nº 03/2019-008 fomos informados que o 

Campus Pinheiral não está cadastrado junto ao Sistema de Gestão dos Imóveis de Uso Especial da 

União (SPIUnet) e tampouco possui o registro cadastral numérico denominado Registro 

Imobiliário Patrimonial (RIP) e também não possui registro contábil no grupo de contas do Ativo 

Bens Imóveis.  

 

2.2 Causa – Imóvel não cadastrado junto ao SPIUnet, inexistência de registro cadastral numérico 

denominado Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) e ausência do registro contábil no grupo de 

contas do Ativo Bens Imóveis o que acarreta, para fins contábeis, que o bem imóvel não está 

mensurado e tampouco lançado no sistema da Secretária do Patrimônio da União.  

   

2.3 Recomendações 

Recomendação 001 – Necessário se faz o cadastro do bem imóvel mantido pela União, sendo que 

a cada cadastro realizado será atribuído um registro cadastral numérico denominado Registro 

Imobiliário Patrimonial (RIP). 

 

Recomendação 002 – Que a base de dados do SPIUnet seja a principal fonte alimentadora do 

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) para efeito de 
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contabilização dos imóveis, mantendo assim de forma contínua e tempestiva compatibilidade de 

informações entre os sistemas. 

 

 

2.4 Manifestação da Unidade Auditada 

Não houve manifestação da Unidade Auditada. 

 

2.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  

Como não houve manifestação da Unidade Auditada a análise da auditoria continua sendo o fato. 
 

 

VII – CONCLUSÃO 

 

Esta auditoria avaliou de forma objetiva a gestão do patrimônio imobiliário sob a 

responsabilidade deste renomado Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro, campus Pinheiral.   

O campus não apresentou o Registro em Cartório do Imóvel documento este que atesta a 

transferência de propriedade para o órgão com todo seu histórico, descrição e dados relacionados 

ao imóvel, assim necessário se faz que providências sejam realizadas para a obtenção de tal 

registro em atendimento a legislação neste relatório mencionada.  

Sobre o registro cadastral numérico denominado Registro Imobiliário Patrimonial 

(RIP) necessário se faz o cadastro do imóvel junto ao SPIUnet para assim formar sua base de 

dados como principal fonte alimentadora do SIAFI para efeito de contabilização dos imóveis, 

sendo que desta forma haverá a contínua e tempestiva compatibilidade entre as informações 

existentes no sistema conforme a legislação sobre o tema.  

As constatações apresentadas anteriormente ratificam essa conclusão.  

Neste sentido o gerenciamento e o registro das informações nos sistemas elaborados 

por receber as informações sobre o tema aqui apresentado possibilita o aproveitamento eficaz das 

ocupações evitando despesas adicionais com aquisições ou locações desnecessárias para o 

funcionamento dos órgãos públicos federais. Desta forma, para um efetivo gerenciamento 

patrimônio imobiliário torna-se imperioso o conhecimento permanente e atualizado dos imóveis 

sob a responsabilidade de cada gestor.  

Pelo exposto, concluímos que o campus auditado deverá, com base nas recomendações 

aqui exaradas, adotar medidas necessárias para solucionar as constatações aqui mencionadas.  

Ao finalizar este relatório mencionamos que as constatações desta auditoria interna se 
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baseiam, exclusivamente, nos elementos que compõem o escopo do trabalho. Neste seguimento, 

este relatório não tem a intenção de findar as possibilidades de inconsistências que podem ser 

observadas, mas sim de orientar o gestor. 

 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2019. 

 

_______________________________________ 

SOLANGE PEREIRA DUQUE COSTA 

Auditora Interna 

SIAPE: 1788824/IFRJ 

 

______________________________________ 

DANIELLE SILVA DE ARAUJO 

Chefe de Auditoria 

SIAPE: 1691832/IFRJ 
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