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I - APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento corresponde à Ação n° 01 do Plano Anual de 

Atividades de Auditoria Interna (PAINT - 2018) e ao processo eletrônico 

23270.101138/2018-88. Esta ação teve como objetivo averiguar a pertinência e 

adequação da Gestão Patrimonial do IFRJ, em relação às normas que regem a 

matéria. 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 patrimônio é administrado por responsável regularmente designado 

por portaria; 

2. Confirmar se todos os itens patrimoniais estão lançados no sistema; 

3. Verificar se existe norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio; 

4. Certificar se os funcionários responsáveis pelo patrimônio tiveram treinamento e/ou 

realização de capacitação para atuar na área; 

5. Averiguar se as atividades de controle adotadas pela área de patrimônio são 

abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de 

controle; 

6. Confirmar se todos os bens patrimoniais possuem plaqueta de identificação 

patrimonial, conforme IN 205/88, subitem 7.13.1; 

7. Verificar se o campus possui controle e acompanhamento sobre os itens 

patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados; 

8. Verificar se são realizadas apurações periódicas a fim de constatar a existência, 

localização e estado de conservação do bem; 

9. Confirmar se o inventário físico dos bens móveis é realizado anualmente conforme 

art. 96 da Lei nº 4.320/64 e IN 205/88; 
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10. Averiguar com qual frequência é realizado os inventários; 

11. Certificar se os inventários são organizados por comissão designada por portaria 

expedida pela autoridade competente? IN 205/88, item 8.4;  

12.  Verificar se ao ser realizada mudança de responsável pelo patrimônio são lavrados 

termos de responsabilidade conforme IN 205/88, item 7.13.3; 

13. Confirmar se é realizada periodicamente a seleção dos bens considerados 

inservíveis, como ociosos e irrecuperáveis, para adoção de providências com vistas 

ao reaproveitamento, alienação ou cessão de bens conforme legislação em vigor;  

14. Verificar se os procedimentos que integram o processo de alienação de materiais 

são efetuados por comissão especial, instituída pela autoridade competente e 

composta de, no mínimo, três servidores integrantes do campus; 

15. Confirmar se em caso de roubo ou extravio, o campus registra ocorrência policial e 

instaura tomada de contas especial conforme art. 84, do Decreto-Lei nº 200/67; 

16. Averiguar se em casos de extravio ou dano não intencional dos bens de pequeno 

valor o campus apura o fato;  

17. Certificar se há comunicação entre o responsável pela guarda do bem e o 

responsável pelo controle patrimonial; 

18. Verificar se os bens estão inscritos na contabilidade pelo valor de aquisição; 

19. Confirmar se os valores constantes no inventário realizado pelo setor de patrimônio 

registram consonância com os valores constantes no balanço patrimonial; 

20. Verificar se é prática da área de patrimônio o diagnóstico dos riscos envolvidos nos 

seus processos estratégicos e se há adoção de medidas para mitigá-los; 

21. Averiguar se os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a 

serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada 

de decisão; 

22. Averiguar se as informações consideradas relevantes pela área de patrimônio são 

dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões 

apropriadas. 

 

 



 

 

5 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988; 

- LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964; 
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

 

- LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000; 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências. 

 

- DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967; 
Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma 
Administrativa e dá outras providências. 

 

- DECRETO No 99.658, DE 30 DE OUTUBRO DE 1990; 
Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a 
alienação e outras formas de desfazimento de material. 

 

- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4 DE 17/02/2009 / CGU - CONTROLADORIA-GERAL DA 

UNIÃO; 
Extravio ou dano a bem público. 
 

- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 205, DE 08 DE ABRIL DE 1988 - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 
Objetiva racionalizar com minimização de custos o uso de material no âmbito do SISG através de 
técnicas modernas que atualizam e enriquecem essa gestão com as desejáveis condições de 
operacionalidade, no emprego do material nas diversas atividades. 

 

- INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 142, DE 05 DE AGOSTO DE 1983 – DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO; 

 

- MANUAL DE PATRIMÔNIO DO IFRJ; 
  1ª Edição. Ano 2016. Publicado através da Portaria n°255 de 30 de agosto de 2016. 

 

- NOTA TÉCNICA DA PROAD N°01/2015. 
  Regulamentação interna sobre o atesto de bens, serviços e materiais no IFRJ. 

 

 III -  METODOLOGIA APLICADA AOS TRABALHOS 
 

Foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: 
 

1) Indagação escrita e oral: Solicitações de Auditoria e Check List; 

2) Análise documental: Análise dos relatórios emitidos no Jasper Soft; 

3) Exame dos registros nos sistemas, a saber:  SIGA-EDU (Módulo: EPCT) e JASPER 

SOFT; 

4) Correlações das informações obtidas; 
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5) Entrevista; 

6) Verificação in loco. 

 

IV – ESCOPO DO TRABALHO 
  

Foi realizada auditoria, in loco, na Reitoria a fim de avaliarmos a condição 

física dos bens e aplicarmos um Check- List com as questões de auditoria 

apresentadas no início deste relatório.  

 

V – CRITÉRIOS DE AMOSTRAGEM 
 

Para a realização da Ação n° 01 do PAINT - 2018 na Reitoria deste Instituto 

Federal de Educação, foi gerado um relatório no programa Jasper Soft com a relação 

de todos os bens patrimoniais da unidade cadastrados no sistema. No relatório 

constam 6.341 (seis mil trezentos e quarenta e um) bens patrimoniais sob a 

responsabilidade dessa unidade, cujo valor em reais totaliza R$ 31.344.433,78 (trinta e 

um milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e 

setenta e oito centavos).  

Foi realizada uma amostra intencional a fim de que os bens com os valores 

mais expressivos fossem inspecionados. A amostra foi de 1,02 % desses bens, o que 

corresponde a 26 (vinte e seis) itens e equivale ao valor de R$ 25.672,62 (vinte e cinco 

mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos).  

 

VI – INFORMAÇÕES, EXECUÇÃO DA AUDITORIA, ANÁLISES, CONSTATAÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES 
 

INFORMAÇÕES 
 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 70, dispõe que:  

 

“A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno 
de cada Poder.”  
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O texto Constitucional passou a requerer, então, uma postura de controle por 

parte dos administradores públicos, a fim de que os órgãos e instituições públicas 

atendessem às normas que possibilitam uma fiscalização mais rigorosa do uso e 

conservação do patrimônio público.  

A função do controle patrimonial engloba as atividades de recepção, registro, 

utilização, guarda, conservação, e desfazimento dos bens permanentes da Instituição, 

no que diz respeito aos bens móveis. 

Dessa forma, a administração deve possuir um sistema de controle 

patrimonial, bem como procedimentos e rotinas operacionais para atender aos 

interesses da sociedade e da administração para um controle eficaz, permitindo um 

melhor gerenciamento e planejamento do patrimônio público. 

Portanto, as ações do IFRJ devem estar pautadas nas disposições 

constitucionais e legais e essa auditoria tem como objetivo verificar os controles 

internos existentes na gestão patrimonial para que, mediante a eventuais fragilidades, 

possamos cooperar para melhoria da gestão.  

 

EXECUÇÃO DA AUDITORIA 

 

Em atenção ao preceituado no PAINT/2018, aprovado pelo ConSup no dia 

21 de março de 2018 através da Resolução n°08/IFRJ, foram desenvolvidos trabalhos 

no setor de patrimônio do IFRJ. 

Essa auditoria teve início mediante a Ordem de Serviço n°01/2018 e se 

desenvolveu através do processo sob o número 23270.101138/2018-88.  

Como o controle dos bens permanentes do IFRJ é feito de forma 

descentralizada em cada Unidade Gestora, de modo a facilitar as operações e 

conceder maior autonomia a essas unidades, enviamos, no dia 23/03/2018, o 

Memorando Eletrônico n° 59/2019 para informar aos Diretores Gerais dos Campi a 

respeito da Ação n° 01 PAINT/2018 - Auditoria - Gestão Patrimonial. 

Para a realização dos trabalhos acessamos ao sistema SIGA-ADM (Módulo: 

EPCT) e ao JASPER SOFT. Foi emitido relatório com a relação de bens existentes no 

campus para que, através da inspeção in loco, fosse verificada a real situação do 
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patrimônio. 

No dia 03/04/2018 comparecemos à unidade para a realização da inspeção 

e, nesta visita, apresentamos um check-list com as questões de auditoria relacionadas 

no início deste relatório que, na ocasião, foram respondidas pelo gestor patrimonial da 

unidade, juntamente com o Diretor do campus (MATRÍCULA SIAPE 1152474).   

Além do check-list apresentado, verificamos alguns bens patrimoniais, a 

saber:  

  REITORIA 

N° 
N° 

Patrimônio 
Nome Marca Localização Servidor Valor Avaliado 

1 CRT000018 
CALCULADOR

A  
YIN'S DGP 

EDGARD 
BARROS 
ARAUJO 

R
$ 

100,00 Sim 

2 CRT000019 
JACARÉ 

HIDRÁULICO 
TIL 

MARCON 
MANUTENÇÃO 

MOACIR DE 
SOUZA 

ROMEIRO 

R
$ 

400,00 Sim 

3 CRT000042 SWITCH CISCO DGTI 
FABIO 

CARLOS 
MACEDO 

R
$ 

4.300,00 Sim 

4 CRT000055 IMAC APPLE GABINETE  

PRISCILA 
CARDOSO 

MORAES DE 
SOUZA 

R
$ 

4.142,44 Sim 

5 CRT000058 NOTEBOOK LENOVO GABINETE 

PRISCILA 
CARDOSO 

MORAES DE 
SOUZA 

R
$ 

600,00 Sim 

6 CRT000076 NOTEBOOK INFOWAY DGTI 
FABIO 

CARLOS 
MACEDO 

R
$ 

850,00 Sim 

7 CRT000111 CADEIRA 
FLEX 
FORM 

SALA DE 
REUNIAO 

PRISCILA 
CARDOSO 

MORAES DE 
SOUZA 

R
$ 

140,00 Sim 

8 CRT000158 NETEBOOK INFOWAY DIEX  

MARCOS 
JOSÉ 

CLIVATTI 
FREITAG 

R
$ 

850,00 Sim 

9 CRT000177 
CÂMERA 

FOTOGRÁFICA 
SAMSUN

G 

ASSESSORIA 
COMUNICACA

O 

JORGE 
SATURNINO 
DE MORAES 

R
$ 

300,00 Sim 

10 CRT000179 FILMADORA SONY 

ASCOM - 
ASSESSORIA 

DE 
COMUNICACA

O 

JORGE 
SATURNINO 
DE MORAES 

R
$ 

780,00 Sim 

11 CRT000215 NOTEBOOK ITAUTEC PROGRAD 
ELIZABETH 
AUGUSTINH

O 

R
$ 

850,00 Sim 

12 CRT000313 NOTEBOOK LENOVO 

ASCOM - 
ASSESSORIA 

DE 
COMUNICACA

O 

JORGE 
SATURNINO 
DE MORAES 

R
$ 

600,00 Sim 



 

 

9 

  REITORIA 

N° 
N° 

Patrimônio 
Nome Marca Localização Servidor Valor Avaliado 

13 CRT000370 NETEBOOK LG PROPPI 
MIRA 

WENGERT 
R
$ 

800,00 Sim 

14 CRT000374 
CÂMERA 

FOTOGRÁFICA 
SONY PROPPI 

MIRA 
WENGERT 

R
$ 

300,00 Sim 

15 CRT000377 HD EXTERNO 
SAMSUN

G 
PROPPI 

MIRA 
WENGERT 

R
$ 

200,00 Sim 

16 CRT000379 
GRAVADOR DE 

VOZ 
SONY PROPPI 

MIRA 
WENGERT 

R
$ 

200,00 Sim 

17 CRT000386 IPAD APPLE PROPPI 
MIRA 

WENGERT 
R
$ 

2.131,18 Sim 

18 CRT000451 NETEBOOK INFOWAY DLCOF 

ANA 
CAROLINA 

DE 
AZEREDO 
PUGLIESE 
REBELO 

R
$ 

1.600,00 Sim 

19 CRT000510 
CALCULADOR

A 
SHARP 

DESFAZIMENT
O 

EDUARDO 
RIBEIRO 
GANTUS 

R
$ 

150,00 Sim 

20 CRT000521 
CÂMERA 

FOTOGRÁFICA 
CANON 

DESFAZIMENT
O 

EDUARDO 
RIBEIRO 
GANTUS 

R
$ 

300,00 Sim 

21 CRT000588 NOTEBOOK LENOVO 

DGA - 
DIRETORIA DE 

GESTÃO 
ACADÊMICA 

CARLOS 
VICTOR DE 
OLIVEIRA 

R
$ 

600,00 Sim 

22 CRT000805 NOTEBOOK INFOWAY PRONATEC 
SIMONE 
CORREA 
SOUZA 

R
$ 

850,00 Sim 

23 CRT000842 NOTEBOOK LENOVO DGTI 
FABIO 

CARLOS 
MACEDO 

R
$ 

600,00 Sim 

24 CRT01149 IPAD APPLE PROPPI 
MIRA 

WENGERT 
R
$ 

2.449,00 Sim 

25 CRT01830 
GLICOSÍMETR

O 
G-TECH REITORIA 

FERNANDO 
ROCHA 

BESERRA 

R
$ 

800,00 Sim 

26 CRT01833 
RORSCHACH - 

PRANCHAS 
HANS 

HUBER 
SERVIÇO DE 

SAÚDE 

FERNANDO 
ROCHA 

BESERRA 

R
$ 

780,00 Sim 

          
Total 25.672,62 

 

          
% 1,02% 

 
 

ANÁLISES 

 

No decorrer dos trabalhos verificamos que a Reitoria está adotando boas 

práticas na gestão patrimonial, no entanto, ainda existem algumas fragilidades que 

precisam ser sanadas. 

Primeiramente, verificamos que o campus possui um servidor que atua na 

gestão patrimonial (Matrícula SIAPE nº 2293328) que está regularmente designado por 
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portaria para exercer a função. Além disso, verificamos que os itens patrimoniais estão 

lançados no sistema. 

A reitoria tem manual próprio sobre a gestão patrimonial. Além disso, possui 

servidor capacitado para atuar na área.  

Em resposta ao check-list fomos informados que os bens possuem plaqueta 

de identificação patrimonial, porém são de má qualidade. Essa informação pode ser 

ratificada quando realizamos a auditoria in loco. Na ocasião fomos informados, 

outrossim, que essas plaquetas serão substituídas por plaquetas padronizadas.  

Observamos que atualmente a unidade realiza o controle e 

acompanhamento sobre os itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou 

movimentados.  

Verificamos igualmente que, são realizadas semestralmente apurações 

periódicas a fim de constatar a existência, localização e estado de conservação dos 

bens. 

O artigo 96 da Lei nº 4.320/64 estabelece que “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”. As 

orientações para a realização deste inventário estão dispostas no item 8 da Instrução 

Normativa n° 205/88. 

Na apresentação do check-list verificamos que a Reitoria não realiza 

inventário físico anual dos bens móveis, conforme estabelecem as normas 

mencionadas.  

Fomos informados que os bens do ativo imobilizado estão sendo registrados 

no SIAFI pelo valor de aquisição, conforme determina o item 24 da NBC T 16.10 do 

CFC (Resolução CFC n.º 1.137/08).  

O gestor patrimonial da reitoria nos informou que o principal desafio 

enfrentado atualmente pelo setor de patrimônio da reitoria é a falta de infraestrutura de 

Tecnologia da Informação. Informou ainda que, o SIGA-EDU, sistema utilizado pelo 

setor, está defasado e falta suporte para as atualizações das funcionalidades e dos 

cadastros dos servidores do Instituto. Ressaltou também que, esse sistema não realiza 

a depreciação dos bens permanentes, o que inviabiliza a extração de informações 
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detalhadas no balanço patrimonial.  

Por fim, fomos informados que a gestão patrimonial realiza diagnóstico dos 

riscos envolvidos nos seus processos estratégicos. Nesse ponto, acrescentamos que 

os riscos identificados devem ser mensurados e classificados de modo a serem 

tratados em uma escala de prioridades para que sejam geradas informações úteis à 

tomada de decisões. Além disso, as informações consideradas relevantes para a área 

devem ser dotadas de qualidade suficiente para permitir que o gestor tome as decisões 

apropriadas. 

Destacamos que as atividades de controle adotadas pela reitoria na área de 

patrimônio são razoáveis, existindo apenas algumas fragilidades que podem ser 

atenuadas. Essas fragilidades podem ser mitigadas através do aprimoramento do 

controle interno da gestão. O inciso V, do artigo 2ª, da Instrução Normativa Conjunta 

MP/CGU no 01, de 11 de maio de 2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de 

riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal trata do assunto, como 

podemos observar: 

 

V – controles internos da gestão: conjunto de regras, procedimentos, 
diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e 
trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados 
de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das 
organizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança 
razoável de que, na consecução da missão da entidade, os seguintes 
objetivos gerais serão alcançados: 
a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das 
operações; 
b) cumprimento das obrigações de accountability; 
c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e 
d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos.  
 

O estabelecimento de controles internos no âmbito da gestão pública visa 

essencialmente aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos 

sejam alcançados de forma eficaz, eficiente, efetiva e econômica. Esse controle deve 

integrar as atividades, planos, ações, políticas, sistemas, recursos e esforços de todos 

que trabalham na organização, sendo projetados para fornecer segurança razoável de 

que a organização atingirá seus objetivos e sua missão. 
 



 

 

12 

CONSTATAÇÕES 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. CONSTATAÇÃO 001 

 

Ausência de inventário físico anual dos bens móveis.  

 
 

1.1 Fato  

A Instrução Normativa nº 205, de 08 de abril de 1988 dispõe no item 8 que:  

 

“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: a)o ajuste dos dados escriturais de saldos e 
movimentações dos estoques com o saldo físico real nas instalações de 
armazenagem; b) a análise do desempenho das atividades do 
encarregado do almoxarifado através dos resultados obtidos no 
levantamento físico; c) o levantamento da situação dos materiais 
estocados no tocante ao saneamento dos estoques; 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.” 
 

Dessa forma, o inventário físico permite o ajuste dos dados escriturais com o 

saldo físico do acervo patrimonial em cada unidade gestora, o levantamento da 

situação dos bens em uso e a necessidade de manutenção ou reparos, a verificação da 

disponibilidade dos bens da unidade, bem como o saneamento do acervo. Além disso, 

também tem a função de analisar o desempenho das atividades do setor de patrimônio 

através dos resultados obtidos no levantamento físico. 

O item 8.1 dessa instrução dispõe que os tipos de inventário físico são: 

anual, inicial, de transferência de responsabilidade, de extinção ou transformação e 

eventual.  

Na realização dos trabalhos indagamos ao gestor patrimonial se é realizado 

inventário físico anual dos bens móveis. O inventário físico anual é destinado a 

comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de cada unidade 

gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício - constituído do inventário 

anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício. 
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Em resposta ao check-list apresentado fomos informados que a Reitoria não 

realiza inventário físico anual dos bens móveis. 

Para a realização desse inventário é necessário a designação, mediante 

portaria de uma comissão Inventariante ou comissão de Inventário. 

O inciso 8, alínea 8.4, da IN 205/1988 estabelece que:  

 

 

“Os inventários físicos de cunho gerencial, no âmbito no SISG 
deverão ser efetuados por comissão designada pelo Diretor do 
Departamento de Administração ou unidade equivalente, 
ressalvados aqueles de prestação de contas, que deverão se 
subordinar às normas do Sistema de Controle Interno. ”  

 

As comissões especiais de que trata esta I.N. deverão ser constituídas de, 

no mínimo, três servidores do órgão ou entidade, e serão instituídas pelo Diretor do 

Departamento de Administração ou unidade equivalente e, no caso de impedimento 

desse, pela Autoridade Administrativa a que ele estiver subordinado. 

A Comissão Inventariante é a comissão que deve executar o inventário 

físico, deve ser formada por, no mínimo, 3 (três) servidores do quadro permanente e 

não ter em sua formação servidores e/ou funcionários lotados no Setor de Patrimônio. 

 

2.2 Causa – Inexistência de inventário físico anual dos bens móveis.  

 

2.3 Recomendações 

 

Recomendação 001 – designar, mediante portaria, comissão para a realização do 

inventário anual.  

Recomendação 002 – Realizar inventário físico anual dos bens móveis. 

 

2.4 Manifestação da Unidade Auditada 

 

A Pró-reitoria de Administração, através do MEMORANDO ELETRÔNICO 

Nº 106/2018 – PROAD, se manifestou da seguinte forma:  
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“Sra. Chefe de Auditoria, 

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que esta Pró-Reitoria 
juntamente com a Coordenação responsável pelo patrimônio não se 
opõem quanto às constatações presentes no relatório. Entretanto, 
informamos que são realizados Inventários Periódicos de controle e 
movimentação dos bens móveis, e que, a Coordenação de Patrimônio 
tem trabalho para o aprimoramento desta prática obrigatória. 
Entendemos, assim, que quando o relatório menciona a ausência de 
inventário o mesmo se refere ao Inventário Anual realizado por 
comissão de Inventário devidamente portaria da com objetivo de 
ratificar, ou não, o inventário periódico realizado. Nosso entendimento 
está correto? Caso sim, solicitamos apenas a modificação do texto para 
nos auxiliar na compreensão exata quanto as fragilidades encontradas. ” 

 

 

2.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  
 

Em atenção ao solicitado pelo senhor Pró-Reitor de Administração, 

inserimos uma nova parte no relatório a fim de que o questionamento supracitado seja 

dirimido.  

_____________________________________________________________________ 

 

 

VI – CONCLUSÃO 

 

Esta auditoria objetivou a análise da regularidade da Gestão Patrimonial do 

IFRJ e, conforme já mencionado, a Reitoria está adotando boas práticas na gestão 

patrimonial, restando, neste relatório, tão-somente uma constatação.  

No que tange aos controles internos desenvolvidos na Reitoria relativamente 

à matéria objeto da análise, destacamos que, apesar de existir um controle patrimonial 

efetivo, este deve ser constantemente aprimorado. 

Dessa forma, concluímos que o setor auditado deverá adotar as medidas 

necessárias para atender a recomendação emitida e concomitante manter as boas 

práticas que estão sendo adotadas pela Gestão Patrimonial da Reitoria do Instituto.   

 

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2018. 

 

_______________________________________ 

KÉSIA VIEIRA RAMOS DE OLIVEIRA 
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Auditora Interna 

SIAPE:2291819/IFRJ 

 

_______________________________________ 

SOLANGE PEREIRA DUQUE COSTA 

Auditora Interna 

SIAPE: 1788824/IFRJ 

 

 
______________________________________ 

DANIELLE SILVA DE ARAUJO 

Chefe de Auditoria 

SIAPE: 1691832/IFRJ 
  


