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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; 
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7. Manual SPIUnet; 

8. Orientações para a destinação do patrimônio da União – Ministério do Planejamento, 

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 

 

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 

 

O campus Resende não forneceu as informações contidas   na Solicitação de Auditoria nº. 

032019-012 de 18 de fevereiro de 2019 com posterior prorrogação de prazo para atendimento.  

Assim, por motivo de restrição de escopo a auditoria interna não pode desenvolver seus 

trabalhos. 

 

V – CONCLUSÃO 

 

Os papéis de trabalho fornecem a base para as conclusões da auditoria, à ausência desses 

elementos, das informações fornecidas pela unidade auditada, impedem o exercício regular dos 

trabalhos de auditoria, pois os mesmos representam o documento suporte que sustentam as 

evidências da auditoria e permitem o convencimento sobre a veracidade dos fatos ou situações 

examinadas, de modo a permitir a emissão de opinião com bases consistentes. 
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Pelo exposto, concluímos pela abstenção de opinião por limitação significativa do escopo 

do trabalho, que impossibilitou a formação de opinião desta auditoria interna em face do tema 

imóvel referente ao campus Resende por não ter obtido comprovação suficiente para fundamentá-

la. 

 

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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