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Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Auditoria nº: 004/2015 

Objeto: Gestão Patrimonial 

Exercício: 2015 

  

1.Introdução 

Conforme Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2015 no 

âmbito da Câmara Municipal de Pinheiros aprovado pela portaria nº 691/2015, de 26 

de março de 2015, a Unidade Central de Controle Interno desta Casa de Leis 

examinou alguns pontos de da gestão patrimonial. 

O objetivo do relatório é analisar se alguns pontos previstos nas 

Instruções Normativas aplicáveis ao Setor de Patrimônio estão sendo cumpridos, 

bem como, verificar a gestão patrimonial, conforme a instrução normativa 28/2013 

do TCEES, atualizada pela Instrução 034/2015 do TCEES. 

O período analisado foi referente aos saldos contábeis e patrimoniais 

correspondentes até o mês de maio de 2015 tendo as seguintes questões de 

auditoria: 

1) As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens 
móveis e imóveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem 
como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou 
exaustão, e as devidas reavaliações? 

2) Os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo 
realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua 
caracterização e se existe a indicação na estrutura administrativa da 
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Câmara Municipal de Pinheiros, de agente (s) responsável por sua guarda 
e administração? 

Com o fim de obter as documentações necessárias para embasar o 

presente relatório foi emitida circularização para a Divisão de Patrimônio e 

Almoxarifado e requerimento para o setor de contabilidade da Câmara Municipal de 

Pinheiros. 

Ressalta-se que devido ao atraso do setor de patrimônio e almoxarifado 

na entrega dos documentos solicitados pela Unidade Central de Controle Interno a 

análise do almoxarifado teve como base o inventário do saldo final do almoxarifado e 

o balanço patrimonial até o dia 21/07/2015. 

Com relação a aquisição dos materiais de consumo a auditoria utilizou 

como base os relatórios das aquisições do patrimônio e o demonstrativo contábil até 

o mês de maio de 2015. 

2. Legislação e Regulamentos atinentes à matéria 

2.1. Artigo 89 da Lei 4320/64; 
 
 
2.2. Artigo 94 da Lei 4320/64; 

 

 2.3. Artigo 95 da Lei 4320/64; 
 

 2.4. Artigo 96 da Lei 4320/64; 
 

2.5. Instrução Normativa 028 e 034/2015 do TCEES; 
  
2.6. Resolução 077/2014 que aprova a instrução normativa do Sistema de 
Controle Patrimonial – SPA nº 01/2014 e dispõe sobre procedimentos de 
recebimento, registro, controle e inventário de bens móveis e imóveis da 
Câmara Municipal de Pinheiros. 
 
2.7.Resolução 086/2015 que aprova a instrução normativa do Sistema de 
Controle Patrimonial – SPA nº 04/2015 e dispõe sobre procedimentos 
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para reavaliação e depreciação de bens móveis e imóveis da Câmara 
Municipal de Pinheiros. 
 

3. ACHADOS DE AUDITORIA (INDICATIVOS DE IRREGLARIDA DES) 

3.1. Divergência entre o saldo final do relatório d o sistema de controle 
patrimonial referente ao almoxarifado e o saldo con tábil do almoxarifado. 

Inobservância aos arts. 85, 89, 95, 96 e 105 da Lei Federal nº 4.320/64. 

 
O saldo do almoxarifado demonstrado pelo relatório de inventário em 

estoque até o dia 21/07/2015 (data da auditoria in loco  no almoxarifado)  foi de R$ 

3.045,14, todavia o saldo contábil demonstrado no balanço patrimonial referente ao 

estoque no almoxarifado foi de R$ 15.654,53, resultando numa divergência de R$ 

12.609,39. 

 
Constatou-se também que no mês de maio de 2015 o saldo existente na 

conta contábil do almoxarifado foi de R$ 12.007,84, porém no mesmo mês o 

relatório de inventário do almoxarifado registrou um saldo de 3.288,21, ou seja, 

divergência de R$ 8.719,63. 

 
3.2. Divergência físico-contábil na movimentação de  entrada e saída de bens 
em almoxarifado . 

Inobservância aos arts. 85, 89, 95, 96 e 105 da Lei Federal nº 4.320/64 e Resolução 
nº 077/2014 da Câmara Municipal de Pinheiros. 

 
Foi constado que não há na contabilidade o registro da saída dos 

materiais de consumo, ou seja, o saldo contábil trata-se apenas de 

aquisições/entrada. 

 
Assim, além da ausência do registro contábil da saída dos materiais de 

consumo, constatou-se também que a movimentação de entrada dos mesmos na 

contabilidade também diverge com o setor de patrimônio e almoxarifado, pois no 

mês de maio de 2015 o saldo final das aquisições de materiais de consumo 
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demonstradas no relatório patrimonial foi de R$ 7.973,14, porém o saldo contábil do 

mesmo mês foi de R$ 12.007,84 uma divergência de R$ 4.034,7. 

 
Dessa forma, há indicativos de que o setor de patrimônio e almoxarifado 

não está encaminhando os relatórios mensais de entrada e saída dos materiais de 

consumo, conforme dispõe a Resolução 077/2014 que aprova a instrução normativa 

do sistema de controle patrimonial - SPA nº 01/2014 da Câmara Municipal de 

Pinheiros: 

2. Compete ao responsável pelo setor de Patrimônio e Almoxarifado: 

(...) 

V – Encaminhar ao Setor de Contabilidade os relatórios atualizados referentes 
ao Patrimônio e Almoxarifado até o último dia útil do mês subsequente. 
 
7.2.2. Estoque dos materiais de consumo 

a) Mensalmente deverá ser elaborado pelo Almoxarifado o relatório de material 
de consumo, constando entrada e saída de materiais, discriminando os valores 
movimentados pelos Setores e por materiais, que será encaminhado até o último 
dia útil do mês subsequente e encaminhado para o Setor de Contabilidade, a fim 
de atender exigência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; 

 
Além disso, o artigo 85 da Lei 4320/64 dispõe que: 

“Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o 
acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição 
patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento 
dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e 
financeiros”. 

 
Portanto, os registros contábeis devem estar em consonância com toda a 

movimentação de entrada e saída do almoxarifado, a fim de demonstrar o real saldo 

do almoxarifado que integra na Câmara Municipal de Pinheiros. 

 
3.3. Divergência entre o saldo de bens móveis e o i nventário de bens 
patrimoniais 

Inobservância aos arts. 85,89,95,96 e 105 da Lei Federal nº 4.320/64 
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O Inventário dos bens móveis referente até o mês de maio de 2015 

totalizou o montante de R$ 167.718,95, porém o saldo contábil dos bens móveis foi 

de R$ 272.875,72 uma divergência de R$ 105.156,77. 

 
 
 
3.4. Divergência entre o saldo contábil dos bens im óveis e o inventário dos 
bens imóveis. 

Inobservância aos arts. 85,89,95,96 e 105 da Lei Federal nº 4.320/64 

 
O saldo final do relatório dos bens imóveis totalizou o valor de R$ 

232.897,75, todavia, o saldo contábil referente aos bens móveis foi de R$ 

257.935,75 uma divergência de R$ 25.038,00 

 
Ressalta-se que consta tanto no relatório de inventário de bens imóveis 

quanto no balanço patrimonial um valor de R$ 11.597,75 referente a obras em 

andamento, porém atualmente na Câmara Municipal de Pinheiros não há quaisquer 

obras em andamento. 

 
3.5. Deficiência no registro analítico e na elabora ção do inventário dos bens 
móveis e imóveis 

Inobservância ao art. 94 da Lei Federal nº 4.320/64 e Resolução nº 077/2014 da 
Câmara Municipal de Pinheiros. 

 

A Unidade Central de Controle Interno constatou deficiência no registro 

analítico dos bens móveis e imóveis, violando o artigo o artigo 94 da Lei Federal nº 

4.320/1964 que dispõe o seguinte: 

“Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com 
indicação dos elementos necessários para a perfeita  caracterização  de 
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração”. 
 

Dessa forma, para uma perfeita caracterização dos bens é necessário 

que tanto no registro analítico quanto no inventário haja informações mínimas, 

conforme dispõe a o item 9 da Resolução nº 077/2014 da Câmara Municipal de 

Pinheiros que aprova a IN do Sistema de Controle Patrimonial nº 01/2014:  
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I – Número do registro patrimonial; 

II – Data da aquisição; 

III – localização física e nome do responsável; 

IV – Valor de aquisição atualizado; 

V – descrição padronizada; 

• Nome do objeto;  
• Características principal; 
• Material de que é feito; 
• Nome do fabricante; 
• Número do registro; 
• Nome da empresa vencedora; 
• Número da Nota Fiscal; 

VI – Estado físico/funcional do bem. 

 
Além disso, foi constatado também deficiências quanto as informações 

mínimas que deveram compor os registros analíticos e inventários dos bens imóveis, 

não sendo observado o item 8.2 da Resolução nº 077/2014 da Câmara Municipal de 

Pinheiros que dispõe o seguinte: 

a) Os bens imóveis terão o número do registro patrimonial igual ao do seu 
registro em cartório incluindo:  

I – Endereço e denominação pela qual o imóvel é eventualmente conhecido;  
II – Destinação do imóvel;  
III – Dimensões do imóvel;  
IV – No caso de benfeitorias realizar o detalhamento;  
V – Forma de aquisição;  
VI – Número do processo administrativo;  
VII – Número da nota de empenho;  
VIII – Valor da aquisição;  
IX – Identificação do título de transferência: cartório, comarca, número do 
registro, livro, folha e data.  

 

 Ressalta-se que o inventário anual dos bens imóveis integra como peça 

na prestação de contas que deverá ser encaminhada ao TCEES, conforme Anexo I, 

“c” da IN 034/2015 (INVIMO): 

“Inventário anual dos bens imóveis, contendo no mínimo as seguintes 
informações: 
Relação dos imóveis que integram o patrimônio do Poder ou Órgão 
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Caracterização do imóvel (número de registro, conforme certidão de matrícula ou 
certidão de ônus reais obtida no cartório de registro de imóveis; localização, 
área, estado de conservação; benfeitorias existentes; demais características) 
Data de aquisição/construção ou incorporação 
Valor histórico e atualizado”. 

 

 

3.6. Deficiência na elaboração do Relatório de Reav aliação dos bens móveis e 
ausência de registro contábil. 

Inobservância a Resolução nº 086/2015 da Câmara Municipal de Pinheiros 

 
O relatório de reavaliação não contém todas as informações necessárias, 

conforme Resolução nº 086/2015 da Câmara Municipal de Pinheiros, pois estão 

ausentes os dados referente a identificação contábil e qual o foi o critério/fonte 

utilizada para definir o valor do bem novo. 

 
Além disso, o setor de patrimônio e almoxarifado não encaminhou os 

valores da reavaliação para a contabilidade, ou seja, os valores dos bens registrado 

na contabilidade não mostram a realização dos valores patrimoniais da Câmara. 

 
Com relação a depreciação o setor de patrimônio e almoxarifado não 

apresentou os relatórios pertinentes e também não há registro no setor de 

contabilidade. 

 
3.7. Divergência entre o almoxarifado e o relatório  de estoque  

Inobservância aos arts. 94 a 96 da Lei 4.320/1964 
 
 

A Unidade Central de Controle Interno realizou auditoria in loco no setor 

de almoxarifado a fim de conferir se a quantidade que constava no inventário de 

estoque do almoxarifado conferia com o físico. 

  
Durante as análises foram encontradas algumas divergências entre o 

inventário do almoxarifado e o físico do estoque.  

 
Segue abaixo as divergências constatadas: 



 
 

  

 

 

 
3.8. Divergência entre o inventário dos bens perman entes e o físico  

Inobservância aos arts. 94 a 96 da Lei 4.320/1964 

 

A Unidade Central de Controle Interno por meio de amostragem, 

constatou que há bens inutilizados, mas que constava no inventário como se 

estivesse em funcionamento, como por exemplo o nobreak forcee line bivolt (registro 

de ponto) que não estava sendo utilizado, mas não teve a classificação alterada, 

tampouco tomadas as providências para eventual conserto ou troca. 

 

 

 

 

 

PRODUTO SALDO DO 
INVENTÁRIO 

ESTOQUE 
FÍSICO DIVERGÊNCIAS 

Biscoito maisena piraque 200mg 3 pacotes 2 pacotes Falta 1 pacote no estoque 
Café meridiano extra forte 
t/moída 250g 

91 pacotes 105 pacotes 
Existência de 14 pacotes a mais 

no estoque 
Vassoura condor v9 plus 1 unidade 0 Não encontrado 

Sacos p/ lixo orleplast 100l c/25 
uni 

5 unidades 4 unidades  Falta 1 unidade no estoque 

Sacos p/ lixo orleplast 30l c/50 
uni 

4 unidades 6 unidades 
Existência de 4 unidades a mais 

no estoque 
Vassoura varry 1000 bettanin 1 unidade 0 Não encontrado 
Saco alvejado p/ chão art lar 16 unidades 15 unidades Falta 1 unidade no estoque 
Copo descartável termopot 
100un 200ml 

105 unidades 88 unidades Faltam 17 unidades no estoque 

Copo descartável termopot 50ml 
cristal 

50 unidades 52 unidades 
Existência de 2 pacotes a mais 

no estoque 
Álcool flops 1l 46, AS 10 unidades 8 unidades Faltam 2 unidades no estoque 
Bom bril desc espec 10% 60g 1 unidade 0 Não encontrado 



 

 

 

Prosseguindo com as análises observou-se que inúmeros bens não foram 

encontrados nas localidades apontadas pelo inventário o que demonstra falta de 

controle e monitoramento do responsável pelo patrimônio, violando dispositivo da 

Resolução 077/2014: Vejamos o que diz o Item 2, III da referida Resolução: 

 

2.Compete ao responsável pelo setor de Patrimônio e Almoxarifado: 

III - Manter e atualizar os arquivos de dados, que possam fornecer a 
qualquer momento informações confiáveis sobre os bens de 
propriedade da Câmara Municipal de Pinheiros/ES; 

 

O micro intel celeron 2gb 160hd sala 05 não foi encontrado durante a 

auditoria, indagado sobre a localização do bem, o responsável pelo patrimônio 

informou que o referido bem estava sendo consertado, mas não apresentou 

qualquer documento comprovando sua saída com fim de que fossem realizados 

reparos. 

 

Durante as conferências, percebeu-se que uma mesa (tombamento n° 

0267 – sala das sessões) com as mesmas características físicas de outras mesas 

que entraram na amostragem da auditoria, não estava elencada no inventário, 

tornando-o duvidoso. 
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Vejamos abaixo a tabela com o detalhamento das divergências 

encontradas  quanto aos bens permanentes: 

 

621 NOBREAK FORCEEE 
LINE BIVOLT (registro 
de ponto) 

NÃO ESTÁ EM 
FUNCIONAMENTO. 
(ESTAVA 
DESCONECTADO DO 
PONTO ELETRÔNICO) 

PLENARINHO 

428 AR CONDICIONADO 
SPLIT 12K BTU 

NÃO ENCONTRADO SETOR DE 
CONTABILIDADE 

454 MICRO INTEL 
CELERON 2GB 
160HD SALA 05 

CONSERTO ASSESSORIA 
MAURO/CLEOMAR 

33 CADEIRA STILOFLIX 
COM PÉ DE FERRO 

NÃO ENCONTRADO SALA DE SESSÕES 

377 MESA LINHA OURO 
1.00X68 AZUL 

NÃO ENCONTRADO SETOR DE 
CONTABILIDADE 

388  ARMÁRIO ALTO 
FECHADO AZUL 

NÃO ENCONTRATO SETOR DE 
CONTABILIDADE 

533 ARMÁRIO MONT 
1600X750X400 

NÃO ENCONTRADO PLENARINHO 

539 MESA 
1,20X0,60X0,74 C/ 02 
GAVETAS CZ/CZ 
MESA COM 02 
GAVETAS (sobrado) 

NÃO ENCONTRADO PLENARINHO 

540 LONGARINA COM 3 
LUGARES 3 CM 
PRETA longarina com 
3 lugares (sobrado) 

NÃO ENCONTRADO RECEPÇÃO DO 
GABINETE DOS 
VEREADORES 

602  ESTRU LONG PT 
ASSENT E 
ENCOSTO 
VERMELHO 
ARTFLEX estru long 
pt assente 

NÃO ENCONTRADO SALA DE SESSÕES 

609 ESTRU LONG PT 
ASSENT E 
ENCOSTO 
VERMELHO 
ARTFLEX estru long 
pt assente 

NÃO ENCONTRADO SALA DE SESSÕES 

610 ESTRU LONG PT 
ASSENT E 
ENCOSTO 
VERMELHO 
ARTFLEX estru long 
pt assente 

NÃO ENCONTRADO SALA DE SESSÕES 

644 ARMÁRIO DE 0,70 
CX 0,60 CM COM 
CHAVE 

NÃO ENCONTRADO PLENARINHO 
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693 CADEIRA 
LORENZZO 
EXECUTIVA GIR C/ 
LAMINA A GÁS COR 
cadeira lorenzzo 
executiva gir c/ lamina 
a gas corano bege 
saara 

NÃO ENCONTRADO ASSESSORIA 
IVERLAN/BETO 

708 POLTRONA 
LORENZZO 
INTERLOCUTOR 
FUNC. BASE S. 
COSTA poltrona 
lorenzzo interlocutor 
func. Base s. costa 
aresta preto 

NÃO ENCONTRADO PLENARINHO 

763 CADEIRA FIXA TEC. 
3CM PRETA 

NÃO ENCONTRADO SALA DE SESSÕES 

 

4. RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES 

 
Diante das constatações e divergências acima segue abaixo as seguintes 

recomendações: 

 

1) Solucionar e esclarecer a divergência encontrada entre o saldo final do 

relatório do sistema de controle patrimonial referente ao almoxarifado 

e o saldo contábil do almoxarifado; 

 
2) Solucionar e esclarecer a divergência físico-contábil na movimentação 

de entrada e saída de bens em almoxarifado demonstrando qual foi a 

origem da divergência; 

 

3) Cumpra a resolução nº 077 da Câmara Municipal de Pinheiros 

encaminhando os relatórios mensais de entrada e saída dos materiais 

de consumo; 

 
4) Determinar que o setor de contabilidade antes de registra qualquer 

entrada e saída de material de consumo e material permanente que 
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não tenha sido encaminhado pelo almoxarifado verificar antes com o 

responsável pelo almoxarifado; 

5) Solucionar e esclarecer a divergência encontrada entre o saldo de 

bens móveis e o inventário dos bens patrimoniais; 

 
6) Solucionar e esclarece a divergência encontrada entre o saldo contábil 

dos bens imóveis e o inventário dos bens imóveis; 

 
7)  Solucionar a deficiência no registro analítico e na elaboração do 

inventário dos bens móveis e imóveis observando a Resolução nº 

077/2014 da Câmara Municipal de Pinheiros. 

 
8)  Solucionar a deficiência na elaboração do relatório de reavaliação dos 

bens móveis observando a Resolução nº 086/2015 da Câmara 

Municipal de Pinheiros; 

 
9)  Encaminhar os relatórios das avaliações e depreciações a 

contabilidade a fim de ajustar o registro contábil; 

 
10)  Elaborar os relatórios das depreciações; 

 
11)  Solucionar e esclarecer a divergência entre o almoxarifado e o 

relatório de estoque; 

 
12)  Solucionar e esclarecer a divergência entre o inventário dos bens 

permanentes e o físico; 

 

Portanto, tendo sido elencadas as recomendações acima temos o 
seguinte: 
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1 - Seja submetido o presente relatório de auditoria à apreciação da 

Presidência da Câmara Municipal de Pinheiros, para que tome conhecimento das 

recomendações quanto a auditoria na gestão patrimonial; 

 
2 -  Determine ao responsável pelo setor de patrimônio e almoxarifado 

que atenda às recomendações presente neste relatório; 

 
3 - Determine ao responsável pelo setor de contabilidade que atenda às 

recomendações que lhe forem pertinentes; 

 
4 - utilizando-se, fundamentalmente, das recomendações efetuadas no 

corpo deste relatório, sejam tomadas as providências que Vossa Excelência achar 

cabíveis; 

 
5 - Caso Vossa Excelência não concorde com quaisquer pontos 

mencionados neste relatório deverá encaminhar à Unidade Central de Controle 

Interno a justificativa ou manifestação que achar necessárias. 

 

Pinheiros, 28 de julho de 2015. 

 

 

Verônica Correia Canal 
Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno 

 

 

 

 

 

 

 


