
04/08/2021 SEI/CNMP - 0516547 - Relatório de Auditoria

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=560161&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000999&infr… 1/36

 
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021

 
 

AÇÃO DE AUDITORIA: AUDITORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL
 

SUMÁRIO
 

A presente auditoria examinou a adequação dos registros internos e dos controles relacionados ao recebimento,
responsabilidade, gestão, movimentação e desfazimento de bens do CNMP. Verificou, ainda, o cumprimento da legislação pertinente
à gestão patrimonial e de material e a conciliação entre as informações patrimoniais e contábeis.

O tema foi selecionado para composição do PAINT por meio da metodologia Índice de Significância do Objeto –
ISO, na qual o objeto alcançou o 4º lugar, de acordo com a percepção dos atores envolvidos na escolha dos temas de auditoria para
2021.

A última ação de auditoria sobre a gestão patrimonial aconteceu em 2016. A partir de então o assunto foi abordado de
maneira incidental em outros trabalhos de auditoria.

A equipe constatou que houve evolução significativa no tocante ao controle de bens patrimoniais, assim como na
formalização de sua responsabilidade. Não foram identificadas falhas relevantes no tocante aos procedimentos de recebimento de bens,
e não houve achados relacionados à conciliação entre os registros patrimoniais e os contábeis.

Foram identificados alguns pontos de discrepância no fluxo de formação da Comissão Anual de Inventário, bem
como entre suas entregas e o normativo que rege o tema.

Foram sinalizadas possibilidades de melhoria relacionadas à transparência dos processos de desfazimento de bens.
Ademais, a situação atual do Almoxarifado do CNMP demanda a necessidade de adequação do layout e de aderência

a critérios de segurança para armazenamento de produtos, em especial o álcool 70% (na forma líquida e em gel).

 

I – APRESENTAÇÃO
 

Este relatório apresenta o trabalho de Auditoria de Gestão Patrimonial, realizado em cumprimento ao Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2021. Contém o resultado das análises realizadas acerca da adequação dos
controles relacionados ao recebimento, gestão, movimentação, desfazimento e responsabilidade sobre os bens, bem como
do cumprimento da legislação pertinente à gestão patrimonial e de material do CNMP e da conciliação entre as informações
patrimoniais e contábeis.

Esta ação de auditoria contemplou o controle a posteriori, incluindo fatos e informações dos anos de 2020 e de 2021
(janeiro a maio).
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O trabalho foi realizado no período de 24/5/2021 a 21/7/2021, sendo executado de acordo com os procedimentos de
auditoria consagrados, na extensão julgada necessária às circunstâncias apresentadas, sem que houvesse quaisquer restrições aos
exames por parte dos gestores auditados.

Em 9/7/2021, foi encaminhada a Matriz de Achados à Secretaria de Administração, por meio da SAUDI 19
(0509567), com o objetivo de colher as manifestações dos gestores, bem como de identificar as possíveis causas dos achados. 

A Matriz de Achados com os comentários dos gestores foi encaminhada por meio do Despacho SA de 16/7/2021
(0511634).

Ato contínuo, foi realizada nova análise acerca dos achados para determinar quais seriam objeto de recomendação de
auditoria ou se havia inconformidades já sanadas pelo gestor. Não constam do presente relatório os achados que foram corrigidos pelo
gestor no decorrer da auditoria.

Em 29/7/2021 foi realizada a reunião de encerramento com a Secretaria de Administração, com o objetivo de
possibilitar a última oportunidade de manifestação dos gestores acerca dos achados de auditoria.

 
II – ESCOPO DO TRABALHO
 

O escopo do trabalho foi definido na etapa de planejamento e abordado conforme a seguir:

a. Recebimento de bens;
b. Controle de bens;
c. Movimentação de bens;
d. Desfazimento de bens;
e. Conciliação dos registros patrimoniais e contábeis;
f. Gestão do Almoxarifado;
g. Instalações físicas dos Depósitos e Almoxarifado.

 
III – METODOLOGIA

 
1. Amostragem

 
Para verificar o controle de gestão e a movimentação de bens, foi realizado inventário físico pelos servidores da

AUDIN em sete salas do CNMP, que totalizaram nove Unidades de Localização (UL). As UL inventariadas nos dias 10/6 e 14/6/2021
foram: 25973 – Sala dos Motoristas G1; 25952 – Espaço Convivência SE; 25741 – Recepção Térreo; 25719 – NUSEG 101; 25971 –
Corregedoria 205; 25975 – Gabinete 309; 25814, 25815 e 25967 – CDDF CO02.

Para analisar a conciliação entre o sistema de registro patrimonial e o SIAFI, foram selecionados os processos de
Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA) e de Relatório de Movimentação de Bens Móveis e Intangíveis (RMBI) de
janeiro a maio de 2021.

Para verificação do desfazimento de bens, foram selecionados os processos com editais de desfazimento de 2021
(Editais de Desfazimento de Bens nº 1/2021 e 2/2021 – Processos 19.00.6172.0009617/2019-88 e 19.00.6180.0000130/2021-31).

Para inspeção no Almoxarifado, foram selecionadas as Contas Contábeis: 115610107 – Gêneros de Alimentação;
115610116 – Material de Expediente; 115610117 – Material de Processamento de Dados; 115610124 – Material para Manutenção de
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Bens Imóveis/Instalações; 115610126 – Material Elétrico e Eletrônico. Dessas, foram inspecionados todos os itens constantes em
estoque (no caso de gêneros de alimentação) e, para os demais, 10% dos itens que constavam como disponíveis no Relatório “Posição
de Estoque Detalhado – Por Conta”, extraído do Sistema de controle patrimonial ASIWEB em 29/6/2021.

 
2. Procedimentos de auditoria adotados

 
Análise documental, recálculo, aplicação de checklists, inspeção física, entre outros.
Para as análises das Questões de Auditoria 2 e 3, após realizar o inventário das UL 25719, 25741, 25814, 25815,

25952, 25967, 25971, 25973 e 25975, os dados foram separados conforme descrito em sequência.
 
Para a QA 2:

a. Bens verificados in loco que constam do Relatório Analítico de Bens Móveis da UL;  
b. Bens verificados in loco que não constam do Relatório Analítico de Bens Móveis da UL;
c. Bens sem plaqueta.

Para a QA 3:

a. Bens localizados pela AUDIN com TR atualizado;
b. Bens localizados pela AUDIN com TR desatualizado – OUTRA UL;
c. Bens localizados pela AUDIN com TR desatualizado – SAÍDA DE SERVIDOR.

Para os resultados apresentados neste relatório, foram desconsiderados dos cálculos bens com natureza de
transitoriedade, no que concerne a sua localização em função da utilidade.

Na UL 25973 (Sala dos Motoristas) foram desconsiderados três sofás que não apresentavam plaqueta, tendo em vista
que, conforme informado pelo Chefe da SEPAT, tratam-se de bens que foram amostra de licitação não recolhida pela empresa, não
havendo documentação hábil para incorporar o bem ao patrimônio do CNMP.

Ademais, foram considerados em conformidade, para fim de análise, os bens que se encontravam em UL distinta,
porém dentro da mesma Unidade Administrativa (UA).

A partir do tratamento dos dados com esses parâmetros, a equipe de auditoria adotou como critério de conformidade o
percentual de 95% de correção da localização dos bens, dos Relatórios Analíticos de Bens Móveis e dos Termos de Atualização ou de
Transferência Interna das UL inspecionadas. Dessa forma, foi considerada como inconsistência apenas o percentual acima de 5% de
inconformidade por UL.

Movimentações de bens e modificações em Termos de Responsabilidade ou de Transferência Interna realizadas após
o dia 14/6/2021, bem como alterações dos registros patrimoniais realizados após o dia 15/6/2021 não foram consideradas nas análises.
 
IV – BASE NORMATIVA

 
Para execução da presente auditoria, foi utilizada, especialmente, a legislação relacionada a seguir:

a. Lei nº 4.320/1964 – Normas Gerais de Direito Financeiro;
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b. Portaria CNMP-SG nº 147/2017 – Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos no CNMP;
c. Portaria CNMP-SG nº 271/2017 – Administração de Material e Patrimônio;
d. Portaria CNMP-SG nº 346/2019 – Composição e Funcionamento da Comissão de Inventário Anual do CNMP;
e. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP;
f. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição;
g. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP;
h. Macrofunção SIAFI 021101 – Relatório de Movimentação de Almoxarifado e Relatório de Movimentação de Bens

Móveis e Intangíveis;
i. Macrofunção SIAFI 020330 – Depreciação, Amortização e Exaustão;
j. IN SEDAP nº 205/1988 – Normas de Administração de Bens e Materiais na Administração Pública Federal.

 
V – RESULTADO DAS ANÁLISES
 
1. Introdução

 
Durante o planejamento dos trabalhos, foram elaboradas sete Questões de Auditoria (QA) sobre os controles e a

gestão patrimonial no CNMP. Cada QA possui itens que foram verificados e testados pela equipe de auditoria. As QA elaboradas
foram:

QA 1 – O fluxo de recebimento de bens é adequado?
QA 2 – O controle de bens ocorre adequadamente?
QA 3 – A movimentação de bens ocorre adequadamente?
QA 4 – O desfazimento de bens ocorre adequadamente? 
QA 5 – Há conciliação entre os registros patrimoniais e contábeis?
QA 6 – A gestão do almoxarifado é realizada de forma eficiente?
QA 7 – As instalações físicas do Depósito e Almoxarifado são adequadas?
 

2. Questão de Auditoria 1
 

A presente Questão de Auditoria teve por objetivo verificar o quão aderente está o fluxo de recebimento de bens e
materiais no CNMP à legislação federal aplicável ao tema, sobretudo à Lei nº 8.666/1993 e à Lei nº 4.320/1964; e aos normativos
internos, notadamente a Portaria CNMP-SG nº 147/2017 e a Portaria CNMP-SG nº 271/2017.  

Para tanto, foram abordados os seguintes requisitos: conformidade entre a nota fiscal, nota de empenho e ordem de
fornecimento; prazo de entrega do bem; recebimento provisório; vistoria técnica; recebimento definitivo; aceite e recebimento por
comissão; registro patrimonial e contábil; e primeira movimentação do bem.

Para se chegar às conclusões pretendidas, foram analisados três processos de aquisição: Processo
SEI 19.00.6300.0007184/2020-30, referente à aquisição de 45 unidades de ultrabooks, com prestação de serviço de assistência
técnica on-site e garantia de 48 meses (Contrato CNMP nº 27/2020);  Processo SEI 19.00.6180.0003857/2020-91, relacionado à
aquisição de dois pórticos detectores de metais  e à aquisição e instalação de equipamento de raio x (scanner) (Contratos CNMP
nº 39/2020 e nº 40/2020); e Processo SEI 19.00.6180.0004147/2020-21, referente à aquisição de treze veículos (Contrato CNMP
nº 36/2020).
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Nas análises, a equipe de auditoria constatou que o fluxo de recebimento e registro dos bens adquiridos está aderente
aos normativos aplicados, a exceção de um ponto, descrito em sequência. 

 
2.1 Constatação: ausência de ato específico designando formalmente a Comissão de Recebimento Definitivo para

aquisições superiores a R$ 176.000,00, bem como não atualização da portaria de designação de gestor e fiscais do Contrato CNMP nº
36/2020.

 
Análise: a Lei nº 8.666/1993, em seu art. 15, § 8º, preceitua que “o recebimento de material de valor superior ao

limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três)
membros”.  

Na mesma esteira, a Portaria CNMP-SG nº 271/2017, em seu art. 16, afirma que “o recebimento de material de valor
superior ao limite fixado para a modalidade licitatória de convite atribuir-se-á a uma comissão, que deverá firmar o recebimento com a
assinatura de no mínimo três de seus membros”.

Já o art. 30 da Portaria CNMP-SG nº 147/2017, que regulamenta a gestão e fiscalização dos contratos administrativos
no âmbito do CNMP, explicita que a Comissão terá sua composição formalizada nos autos do processo de contratação, respeitada a
composição mínima de três servidores, e será composta, minimamente, pelo gestor do contrato, pelo fiscal requisitante e pelo fiscal
técnico. 

Nas análises do Processo SEI 19.00.6180.0004147/2020-21 (aquisição de treze veículos), verificou-se que onze
desses veículos foram recebidos definitivamente em 14/12/2020 (0437545) pelo gestor do contrato, pelo fiscal requisitante e pelo fiscal
técnico designados pela Portaria CNMP-SG nº 357/2020 (0427552). 

Todavia, nos autos, não há ato específico instituindo a Comissão de Recebimento Definitivo, conforme prevê o art.
30, caput, da Portaria CNMP-SG nº 147/2017: 

 
Art. 30. A Comissão de Recebimento Definitivo terá sua composição formalizada nos autos do processo de
contratação, respeitada a composição mínima de 3 (três) servidores, contendo:
I – o gestor do contrato;
II – o fiscal requisitante; e
III – o fiscal técnico. (grifo nosso)
 

Sobre o recebimento definitivo dos outros dois veículos, que ocorreu em 19/3/2021 (0468420), convém os seguintes
destaques: existe nos autos o documento “Indicação de Gestor e Fiscal COSET” (0467948), o qual substitui o servidor responsável pela
gestão do contrato. O documento foi aprovado pelo Secretário de Administração, mas não passou pela apreciação da Secretaria-Geral,
como prevê o art. 22 da Portaria CNMP-SG nº 147/2017.

Nos autos, há ainda o Despacho COSET de 19/3/2021(0468415), que indica os servidores responsáveis pelo
recebimento definitivo dos dois carros. Entre os integrantes, está o servidor indicado para ser o novo gestor do contrato, aprovado
somente pela Secretaria de Administração. 

Das análises, conclui-se que, em relação aos onze veículos entregues em 2020, não houve ato específico designando
formalmente a Comissão de Recebimento Definitivo. Já no que diz respeito ao recebimento dos dois veículos entregues em 2021,
houve ato específico indicando os servidores responsáveis pelo recebimento, no entanto, um deles não está formalmente designado
como gestor do contrato.
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Recomendação: à SA, submeter à Secretaria-Geral a formalização da mudança de composição da equipe de gestores

e fiscais do Contrato CNMP nº 36/2020 e elaborar ato próprio, mesmo que a posteriori, de instituição da Comissão de Recebimento
Definitivo dos treze veículos. 

 
3. Questão de Auditoria 2
 

Esta Questão de Auditoria pretendeu verificar a conformidade e a efetividade do controle de bens, considerando,
notadamente, a Lei nº 4.32019/1964, a Portaria CNMP-SG nº 271/2017 e a Portaria CNMP-SG nº 346/2019, que regulamenta a
composição e o funcionamento da Comissão de Inventário Anual do CNMP e dá outras providências. 

Para tanto, foram abordados os seguintes aspectos: conformidade, confiabilidade e efetividade do inventário geral dos
bens móveis; conciliação entre o inventário físico e o controle patrimonial; confiabilidade da base de dados do ASIWEB;
procedimentos de controle de bens (tombamento, etiquetas e registro em sistema patrimonial); existência de processos relacionados ao
extravio de bens; transferência da responsabilidade pelos bens no caso de saída de servidor; controle da manutenção de veículos;
correta utilização das contas do PCASP; estoque de bens tecnológicos; e, por fim, possíveis pendências quanto ao recebimento de bens
advindos de outras instituições. 

Para as análises, foram realizadas, nos dias 10 e 14/6/2021, inspeções físicas nas nove UL da amostra selecionada:
25719, 25741, 25814, 25815, 25952, 25967, 25971, 25973 e 25975; após, foi realizada a verificação entre os objetos encontrados e os
Relatórios Analíticos das respectivas UL extraídos do Sistema ASIWEB no dia 15/6/2021.

Foram analisados, ainda, os processos administrativos que trataram das comissões anuais de inventário dos anos de
2019 e 2020: 19.00.6420.0001173/2020-89, 19.00.6192.0002255/2021-94. Por último, foi verificado o Processo
SEI 19.00.5000.0005478/2017-29, que trata dos bens registrados no ASIWEB e no SIAFI, incorporados ao patrimônio do CNMP em
2012. 

É possível afirmar que o controle de bens no CNMP avançou significativamente quando comparado aos resultados
encontrados na auditoria de 2016. As inconformidades encontradas nessa questão de auditoria foram relacionadas a não conciliação
entre o inventário físico e o controle patrimonial de bens em algumas UL inspecionadas, ao fluxo de formação da Comissão Anual de
Inventário (CAI) e divergências quanto às entregas relativamente ao normativo que rege o tema. Os demais pontos analisados
encontram-se em conformidade com os normativos vigentes.

 
3.1 Constatação: atos relacionados à composição da Comissão Anual de Inventário, bem como às entregas, em

desconformidade com a Portaria CNMP-SG nº 346/2019.
 
Análise: à luz da Portaria CNMP-SG nº 346/2019, que regulamenta a composição e o funcionamento da Comissão

Anual de Inventário do CNMP, foram analisados os Processos SEI 19.00.6420.0001173/2020-89 e 19.00.6192.0002255/2021-94, que
trataram dos trabalhos da CAI 2019 e 2020, respectivamente.

Da leitura do art. 2º, incisos II, VI e VII da referida norma, depreende-se que a comissão deve ser composta por, no
mínimo seis servidores, em sistema de rodízio, sendo o presidente, o vice-presidente e os demais integrantes, estes devendo ser
substituídos por suplentes constantes da Portaria que institui a CAI.

 
Art. 2º A CAI deverá ser constituída observando-se as seguintes regras:
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II – a CAI será composta por, no mínimo, 06 (seis) servidores voluntários e/ou selecionados em ordem crescente
de matrícula, em sistema de rodízio;
[...]
VI – o presidente e o vice-presidente, em suas faltas eventuais e impedimentos legais, serão substituídos pelos
demais integrantes da Comissão, observada a ordem sequencial da designação a ser realizada conforme o ato do
art. 2º, inciso I, desta portaria;
VII – os demais integrantes serão substituídos por suplentes, que deverão constar do ato a ser elaborado conforme
o art. 2º, I, desta portaria;
 

Ou seja, de acordo com o normativo, as comissões devem ter o presidente, o vice-presidente e, pelo menos, mais
quatro servidores. E estes integrantes devem ter os suplentes já designados na Portaria.

As Comissões Anuais de Inventário do CNMP 2019 e 2020 foram constituídas por oito servidores, conforme se
observa na Portaria CNMP-SG nº 328/2019 (0325821) e Portaria CNMP-SG nº 373/2020 (0478783). O número de componentes é
superior ao previsto na norma, contudo os suplentes não foram designados nos respectivos atos. Por meio da Matriz de Achados
comentada, encaminhada pelo Despacho SA de 16/7/2021 (0511634) em resposta à SAUDI 19 (0509567), o gestor informou:

 
1) Discordo de tal interpretação. A portaria fala em suplentes. Não determina a quantidade de suplentes. Como a
composição mínima são seis servidores, e a comissão foi composta por oito, percebe-se que há dois suplentes.
 

Em que pese a manifestação do gestor, a equipe de auditoria entende que à exceção do presidente e do vice-
presidente, todos os demais integrantes devem ter suplentes designados na portaria, nos termos do art. 2º, incisos VI e VII, da Portaria
CNMP-SG nº 346/2019.

Outra inconformidade observada está no fluxo relacionado à formação da comissão de inventário. Segundo o art. 2º,
inciso VIII da Portaria CNMP-SG nº 246/2019, a Secretaria de Administração (SA) submeterá à Secretaria-Geral (SG) os nomes dos
servidores que comporão a Comissão até o décimo dia útil do mês de dezembro.

No entanto, na prática, a Secretaria de Administração encaminha processo à Secretaria-Geral solicitando gestão no
sentido de viabilizar a composição da CAI, conforme Memorando 82/2020/SA (0428188), do dia 25/11/2020. A partir disso, a
Secretaria-Geral encaminhou memorando-circular às unidades para indicarem os participantes e, após, publicou a Portaria de
designação da comissão.

Em resposta à Matriz de Achados, por meio do Despacho SA de 16/7/2021, o gestor informou:
 

1) A SA não tem autonomia para indicar servidores de outras áreas e por se tratar de tema delicada (sic) e que
envolve todas as Secretarias, é comum (essa é a prática em diversos temas) que o Memorando seja assinado pelo
Secretário-Geral.
2) A Portaria CNMP-SG 373/2020 foi minutada na própria SA e despachada (apresentada) com ChGab da SG.
Após os devidos ajustes e sua aprovação, esta foi liberada para assinatura do SG.
 

Outro ponto a se destacar diz respeito à previsão, no art. 3º da Portaria CNMP-SG nº 346/2019, de apresentação de
projeto denominado Gestão Patrimonial Exercício:
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Art. 3º A CAI observará as seguintes regras em seu funcionamento:
II – apresentação de projeto denominado Gestão Patrimonial Exercício xxxx (ano de referência) contendo:
[...]
 

A Comissão de Inventário 2020 não apresentou esse projeto. A Portaria CNMP-SG nº 346/2019 não trata da
possibilidade desse projeto ser gratificado ou não, apenas prevê a necessidade de apresentação do projeto nas regras de funcionamento
da CAI.

No que se refere à elaboração do Projeto de Gestão Patrimonial do Exercício, o gestor se manifestou, por meio da
Matriz de Achados:

 
Não foi apresentado projeto por não se tratar de Projeto. Tal previsão foi colocada na portaria no único ano em que
a Comissão foi realizada na modalidade "Projeto Gratificado". Logo, haviam (sic) obrigações a serem cumpridas.
No ano de 2020, a Comissão não foi Gratificada (sic).
 

Ademais, o art. 7º da Portaria CNMP-SG nº 346/2019 cita os relatórios que compõem a entrega final do trabalho da
comissão de inventário.

 
Art. 7º A CAI apresentará, ao final dos trabalhos:
I – relatório circunstanciado das atividades e do resultado físico e financeiro dos ativos não circulantes (bens
móveis, imóveis e intangíveis) e dos materiais de consumo inventariados, constando a quantidade de itens, o valor
total de cada conta e o total de itens não encontrados ou em excesso;
II – relatório do estado de uso e de conservação dos bens;
III – relatório de bens sem plaqueta RFID;
IV – relato das dificuldades para o desenvolvimento dos trabalhos e sugestões de melhoria. (grifo nosso)
 

Não há o relatório de bens sem plaqueta RFID no Processo 19.00.6192.0002255/2021-94, nem menção sobre esse
item no Relatório Conclusivo 2/2021 – COMISSÃO ANUAL DE INVENTÁRIO 2020/2021 (0478793). 

Em entrevista com o Presidente da Comissão, em 25/6/2021 pelo Teams, este relatou que não houve foco em procurar
bens sem plaqueta RFID. Todavia, caso não seja possível gerar o relatório, é necessário fazer constar tal informação no Relatório
Conclusivo.

Também não há o relatório do estado de uso e de conservação dos bens previsto no inciso III. O presidente da
comissão informou que não houve alteração do estado de bens pela comissão. Da mesma forma, caso não seja possível gerar o
relatório, é necessário fazer constar tal informação no Relatório Conclusivo.

Importante destacar que a Portaria CNMP-SG nº 373/2020, que instituiu a CAI 2020, cita a necessidade de
apresentação do relatório de bens sem plaqueta RFID, conforme art. 10, II, mas não faz menção ao relatório do estado de uso e de
conservação dos bens.

Em resposta à Matriz de Achados, o gestor afirmou que o complemento das informações será solicitado à CAI.
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Outrossim, a Portaria CNMP-SG nº 346/2019 prevê que a CAI deverá concluir suas atividades no prazo de trinta dias
úteis, a começar no dia 7 de janeiro, prorrogáveis por ato da Secretaria-Geral, mediante justificativa do presidente da Comissão,
conforme art. 9º. O mesmo está no disposto no art. 12 da Portaria CNMP-SG nº 373/2020.

No caso da CAI 2020, esse prazo se encerrou no dia 22/2/2021. Entretanto, os Relatório Conclusivos da Comissão
foram apresentados em 20/4/2021 e não se localizou nos Processos 19.00.6100.0008679/2020-10 ou 19.00.6192.0002255/2021-94
qualquer solicitação de prorrogação após o decurso do prazo para a conclusão das atividades da Comissão, em desacordo com o
previsto nas portarias mencionadas.  Em resposta à Matriz de Achados, por meio do Despacho SA de 16/7/2021, o gestor informou:

 
1) O Presidente da CAI se reportava ao SA, sinalizando as dificuldades e adequando os prazos. Com o novo
fechamento de instalações em março de 2021, mais uma vez os trabalhos foram prejudicados. Embora não conste
dos autos, tal situação foi administrada pelo SA junto a CAI, e tal informação já foi informada a uma dos auditores
(sic) da equipe.
 

A equipe de auditoria reconhece a dificuldade de selecionar servidores para a composição da comissão de inventário,
de instruí-los para desempenhar o trabalho, bem como das intercorrências que levam ao descumprimento do prazo para a entrega final.
No entanto, a finalidade da norma é ajustar e padronizar as condutas e atividades, de modo que ela deve ser cumprida.

Dessa forma, é necessário que se ajuste as atividades à norma ou, se esta já não estiver adequada à realidade, que se
proponha a alteração do normativo de modo a orientar efetivamente as atividades de inventário anual no CNMP.

 
Recomendação: à SA, propor à Secretaria-Geral a revisão da Portaria CNMP-SG nº 346/2019, bem como da Portaria

CNMP-SG nº 271/2017 no que couber, quanto aos seguintes aspectos: fluxo relacionado à formação da comissão de inventário;
designação de suplentes com quantitativo definido na Portaria que institui a comissão; exclusão da apresentação do Projeto de Gestão
Patrimonial do Exercício; adequação do prazo para conclusão dos trabalhos da CAI e outros que julgar pertinentes.

Orientação: à SA, informar às Comissões Anuais de Inventário acerca de todos os relatórios a serem entregues ao
final do inventário anual, bem como fazer constar esses relatórios das portarias anuais de designação.

 
3.2 Constatação: Inconsistência entre o inventário físico e o controle patrimonial.
 
Análise: Nos dias 10/6 e 14/6/2021, foi realizada inspeção física em nove UL selecionadas por amostra para verificar

se os registros no Sistema ASIWEB correspondiam à localização física dos bens, e vice-versa. Foram inspecionadas as UL: 25973 –
Sala dos Motoristas G1; 25952 – Espaço Convivência SE; 25741 – Recepção Térreo; 25719 – NUSEG 101; 25971 – Corregedoria 205;
25975 – Gabinete 309; 25814, 25815 e 25967 – CDDF CO02. Ao todo, foram inventariados 424 bens pela equipe de auditoria.

Dessa amostra, houve a separação em Áreas Comuns (Espaço Convivência e Recepção) e Salas (as demais UL) para
analisar as unidades com características semelhantes. Ademais, foi considerada como inconsistência apenas percentuais acima de 5%
de inconformidade por UL. 

Quanto às UL classificadas como “salas”, apenas a UL 25973 – Sala dos Motoristas – apresentou percentual mais
elevado de inconsistências que o limite de 5%. Dos objetos inspecionados in loco, 29% não pertenciam àquela UL, considerando o
Relatório Analítico de Bens Móveis extraído do ASIWEB no dia 15/6/2021.

As demais salas apresentaram percentuais de conformidade acima de 95%, conforme demonstrado no gráfico a
seguir:
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Gráfico 1:  Inspeção física comparada aos registros patrimoniais no Sistema ASIWEB – Salas

Fonte: Sistema ASIWEB, elaboração AUDIN
 

Já em relação às Áreas Comuns, houve um percentual maior de inconformidades. No Espaço Convivência, 66,67%
dos bens in loco não pertencem àquela UL e na Recepção, 15,79% dos bens estão na mesma condição.

 
Gráfico 2: Inspeção física comparada aos registros patrimoniais no Sistema ASIWEB – Áreas Comuns
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Fonte: Sistema ASIWEB, elaboração AUDIN
 

Em decorrência, sob o ponto de vista da confiabilidade das informações do ASIWEB, foi realizada a análise dos
relatórios comparando-se ao que se encontrava fisicamente em cada UL inspecionada. No Espaço Convivência, o referido relatório
apresenta inconformidade de 65,52%, como se observa no Gráfico 3. Ou seja, mais da metade dos bens que constam no Relatório
Analítico da UL 25952, no dia 15/6/2021, não estavam no local. Na Recepção, 8,82% dos bens constantes do Relatório não estavam no
local.

 
Gráfico 3: Conferência entre os registros patrimoniais no ASIWEB e os bens in loco – Áreas Comuns
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Fonte: Sistema ASIWEB, elaboração AUDIN
 

Quanto ao resultado das Salas, destacam-se as UL 25973, 25719, 25971, 25975 e 25967 com 17,31%, 5,17%,
13,04%, 6,67% e 23,08% dos bens relacionados no referido Relatório que não se encontravam no local no dia da inspeção física.

 
Gráfico 4: Conferência entre os registros patrimoniais no ASIWEB e os bens in loco – Salas



04/08/2021 SEI/CNMP - 0516547 - Relatório de Auditoria

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=560161&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000999&inf… 13/36

Fonte: Sistema ASIWEB, elaboração AUDIN
 

Não obstante, o resultado encontrado pela AUDIN aponta uma melhora significativa na confiabilidade da base de
dados do Sistema ASIWEB, comparado ao item 3.2 do Relatório de Auditoria nº 1/2016, o qual apontou uma confiabilidade de apenas
46,14% para o sistema patrimonial.

Nesta ação de auditoria apurou-se uma confiabilidade de 86,56% da base de dados do sistema patrimonial, como
demonstrado na Tabela 1:

 
Tabela 1: Confiabilidade da base de dados do Sistema ASIWEB

Fonte: elaboração AUDIN
 

Outrossim, não existe mais a UL “Sepat Temporário”, nem bens do CNMP armazenados em outros locais, assim
como houve a unificação do controle de bens no Sistema ASIWEB (em detrimento da utilização conjunta de planilha, verificada na
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auditoria anterior). Outro ponto que contribuiu para o aprimoramento da gestão patrimonial foi a publicação da Portaria CNMP-SG nº
271/2017, que definiu normas gerais sobre a administração de material e patrimônio no CNMP.

 
Recomendação a: à SA, regularizar a situação dos bens encontrados nas UL 25741, 25952 e 25973.
Recomendação b: à SA, regularizar os registros patrimoniais das UL 25719, 25967, 25971, 25973, 25975 e de outras

unidades que porventura não se encontrem com os bens devidamente registrados no Sistema ASIWEB.
 

4. Questão de Auditoria 3
 

A Questão de Auditoria 3 visou avaliar a conformidade da movimentação de bens de acordo com a Portaria CNMP-
SG nº 271/2017. 

Para tanto, foram abordados os seguintes aspectos: rotina de emissão de Termos de Responsabilidade e de Termos de
Transferência; tempestividade entre a movimentação do bem e o seu respectivo registro patrimonial; e fluxos de transferência de bens
tecnológicos e de engenharia.

Para subsidiar as análises, foi solicitado pela AUDIN, em 17/6/2021(0501488), o encaminhamento dos Termos de
Responsabilidade e de Transferência dos bens localizados (na mesma data) nas UL: 25973 – Sala dos Motoristas G1; 25952 – Espaço
Convivência SE; 25741 – Recepção Térreo; 25719 – NUSEG 101; 25971 – Corregedoria 205; 25975 – Gabinete 309; 25814, 25815 e
25967 – CDDF CO02.

Em resposta, foram anexados ao processo da Auditoria os Termos de Responsabilidade e de Transferência (0504094,
0504095, 0504096, 0504097, 0504098, 0504099, 0504100, 0504102, 0504103, 0504104, 0504105, 0504107, 0504108, 0504109,
0504110, 0504111, 0504112, 0504113, 0504114, 0504115, 0504116, 0504117, 0504118, 0504119, 0504120, 0504121, 0504122,
0504123, 0504124, 0504125, 0504126, 0504127, 0504128, 0504129, 0504130, 0504131, 0504132, 0504133, 0504134, 0504135,
0504137, 0504138, 0504139, 0504140, 0504141 e 0504142).

Os termos foram analisados tendo por base os bens inspecionados pela equipe in loco e foi verificada falha na
tempestividade entre a movimentação dos bens e a emissão dos respectivos Termos de Responsabilidade ou de Transferência. Quanto
aos demais itens analisados, não houve constatação.

 
4.1 Constatação: Intempestividade entre a movimentação de bens e o respectivo registro patrimonial no Sistema

ASIWEB.
 
Análise: O Termo de Responsabilidade ou de Transferência é o instrumento que viabiliza a prestação de contas

prevista no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal de 1988:
 

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária. (grifo nosso)
 

A Portaria CNMP-SG nº 271/2017 prevê no art. 23, § 1º que nenhum material permanente poderá ser entregue às
unidades demandantes sem o respectivo Termo de Responsabilidade ou o de Transferência Interna, que será assinado pelo agente
responsável pelo recebimento de bens.
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Para apurar o cumprimento desses dispositivos, foram verificados os Termos de Responsabilidade ou Termos de
Transferência dos 424 bens inventariados nos dias 10/6 e 14/6/2021, com base nos documentos encaminhados pela SEPAT. O resultado
encontrado está na Tabela 2:

 
Tabela 2: Atualização dos Termos de Responsabilidade ou de Transferência Interna

Fonte: Sistema ASIWEB
 

A partir dos números encontrados na Tabela 2, constatou-se que 8,02% dos bens verificados in loco estavam
registrados em outra UL no Sistema ASIWEB no dia 15/6, sem o Termo de Transferência atualizado, contrariando o art. 37 da Portaria
CNMP-SG nº 271/2017:

 
Art. 37. A movimentação interna de material permanente já consignado em Termos de Responsabilidade será
realizada mediante a emissão e assinatura de Termo de Transferência, devidamente identificado pelos agentes
responsáveis das unidades de origem e de destino do material, o qual produzirá efeitos de Termo de
Responsabilidade.
 

Esses bens encontravam-se nas UL 25741 e 25952 no dia da inspeção física.
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Ademais, 8,49% dos bens apresentavam Termo de Responsabilidade ou Termo de Transferência com um responsável
que não mais se encontra no CNMP. Esses bens se encontravam nas UL 25719, 25952, 25741, 25814 e 25815 no dia da inspeção física.
Dessa forma, atualizações posteriores foram desconsideradas.

Os Termos de Responsabilidade e de Transferência encaminhados pela SEPAT para as respectivas UL foram: 504107,
504108, 504109, 504110, 504112 e 504113; 504097, 504098, 504099, 504100 e 504102; e 504121, 504122, 504123 e 504126.

A situação ora descrita está demonstrada no Gráfico 5 a seguir:
 

Gráfico 5: Atualização dos Termos de Responsabilidade por UL

Fonte: elaboração AUDIN
 

De acordo com o art. 26 da Portaria CNMP-SG nº 271/2017, sempre que houver mudança de agente responsável,
deverá ser realizada a prévia conferência física dos materiais permanentes, com a emissão de novo Termo de Responsabilidade.

Assim, o Gráfico 6 demonstra que 16,51% dos Termos de Responsabilidade ou de Transferência conferidos estavam
desatualizados.

 
Gráfico 6: Grau de atualização dos Termos de Responsabilidade ou Termos de Transferências Internas
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Fonte: Sistema ASIWEB, elaboração AUDIN
 

Não obstante as inconformidades relatadas, em comparação ao item 4.2 do Relatório de Auditoria nº 1/2016, que
apontou um grau de atualização dos TR de 51,41%, atualmente a AUDIN encontrou um percentual de 83,49%, o que também
demonstra a melhoria da gestão patrimonial do CNMP. Contudo, é necessário regularizar as falhas reportadas, de modo que o sistema
patrimonial possa refletir adequadamente a localização dos bens.

Após a reunião de encerramento, realizada em 29/7/2021, o gestor encaminhou informações adicionais acerca dessa
constatação, conforme Despacho SEPAT de 30/7/2021 (515696):

 
A partir do segundo semestre de 2020, procurou-se focar na emissão de documentos de movimentação de
materiais, de forma que esses pudessem receber assinatura eletrônica, por meio da validade da senha de cada
integrante do CNMP, responsável por guarda patrimonial de bens e autorizado a requisitar materiais do
almoxarifado. Apesar de em sua maioria, os recebimentos de documentos já estarem ocorrendo de forma
eletrônica, ainda há situações em que se faz necessário o recebimento por meio de aposição de assinatura em
documento impresso.
Conforme o documento SEI 0515657, não existem mais pendências de recebimento de TTIs emitidas no ano de
2020, entretanto 33 TTIs (Documento 0515658) deste ano ainda permanecem pendente de recebimento sistêmico
no ASI, algumas delas com mais de oitenta dias de atraso, apesar das constantes comunicações formalizadas em
processos autuados no SEI. Acrescenta-se que esse quantitativo de TTIs pendentes de assinatura eletrônica é volátil
e sucetivel (sic) a emissão cotidiana de novas TTIs, bem como dos respectivos recebmentos (sic) eletrônicos
diários.
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Dentre os bens movimentados pelas ULS DA AMOSTRAGEM AUDIN 2020 E 2021 (0515657), emitidos a
partir de 2º de janeiro de 2020, apenas as 7 TTIs constantes do documento (0515660), emitidas em 2021,
carecem ainda de recebimento, algumas com até 30 dias de atraso. (grifo nosso)
Observa-se que vários fatores contribuem para essa não tempestividade de firmatura dos respectivos TTIs, e suas
causas precisam ser melhor avaliadas para a tomada de medidas que minimizem essa demora. A abertura para
a assinatura digital por mais de dois servidores ou membros por UL, atualmente não previsto na Portaria 271/2017,
veio a auxiliar na melhoria das formalizações, entretanto a revisão da citada portaria, já em curso, precisará prever
possibilidade e normalidade para esses novos atos, em que pese nenhuma ilegalidade tenha sido demonstrada nas
medidas paliativas até então aplicadas. (grifo nosso)
 

As informações do gestor que indicam situações apontadas pela AUDIN e que já se encontram regularizadas serão
verificadas no momento do monitoramente tempestivo, 30 dias após o encaminhamento do Plano de Providências Setorial.

Adicionalmente às análises realizadas de acordo com a metodologia apresentada no Item III deste Relatório, a equipe
de auditoria verificou que no Termo de Transferência Interna 2021000696, do dia 24/6/2021, constam como responsável e
corresponsável pelos bens, respectivamente, os servidores de matrículas 17981 e 17847. Contudo, os bens foram recebidos
eletronicamente pelo servidor de matrícula 23941. O recebimento dos bens no Sistema ASIWEB foi considerado equivalente à
assinatura do Termo de Transferência.

Sobre esse assunto, a Portaria CNMP-SG nº 271/2017 prevê que o agente responsável é quem assina o Termo de
Responsabilidade ou Termo de Transferência ou, em seus afastamentos legais, o respectivo substituto formal ou eventual. Em último
caso, na impossibilidade deste e daquele, o superior hierárquico deve assumir a responsabilidade de agente responsável, nesse caso,
realizando o recebimento dos bens transferidos. É o que se depreende da leitura do art. 2º, inciso V c/c art. 23, § 1º e art. 25, parágrafo
único:

 
Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, considera-se:
V - Agente responsável: membro ou servidor que, mediante assinatura de Termo de Responsabilidade ou
Termo de Transferência, responde pela guarda, conservação e uso dos materiais permanentes que a
Administração do CNMP lhe confia, em razão de cargo ou função que ocupa ou por indicação de autoridade
superior.
[...]
Art. 23. Não poderá haver material permanente nas unidades do CNMP sem o respectivo agente responsável pela
sua guarda, uso e conservação.
§ 1º Nenhum material permanente poderá ser entregue às unidades demandantes sem o respectivo Termo de
Responsabilidade ou o de Transferência Interna, que será assinado pelo agente responsável pelo
recebimento de bens.
[...]
Art. 25. Nos afastamentos legais do agente responsável ou na sua mudança de lotação, o respectivo substituto
formal ou eventual responderá pela guarda, conservação e uso dos materiais permanentes.
Parágrafo único. Inexistindo substituto formalmente indicado, o superior hierárquico assumirá a responsabilidade
de agente responsável. (grifo nosso)
 

Rectangle

Rectangle

Rectangle
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Portanto, o Termo de Transferência Interna 2021000696 deve ser assinado, ou recebido no Sistema ASIWEB, pelo
servidor responsável ou pelo corresponsável ou, na impossibilidade, pelo superior hierárquico.

 
Recomendação a: à SA, atualizar os Termos de Responsabilidade das UL 25719, 25741, 25814, 25815, 25952 e de

outras unidades que se encontrem com bens sem o devido Termo de Responsabilidade ou de Transferência.
Recomendação b: à SA, regularizar o Termo de Transferência Interna 2021000696.

 
5. Questão de Auditoria 4
 

A Questão de Auditoria 4 buscou verificar se o processo de desfazimento de bens ocorre de forma regular no CNMP,
à luz do Decreto nº 9.373/2018 e, precipuamente, da Portaria CNMP-SG nº 271/2017.  

 Para isso, foram abordados os seguintes requisitos: rotina de classificação de bens; publicidade e transparência dos
editais de desfazimento; controle e destinação de bens inservíveis, conforme ordem de preferência estabelecida na Portaria CNMP-SG
nº 271/2017; destinação dos bens para os quais não acudiram interessados; homologação da baixa de bens; registro patrimonial e
contábil da baixa; e efetivo recebimento dos bens pelas instituições contempladas. 

Em 2021, houve aprimoramento nos procedimentos relativos ao desfazimento de bens no CNMP em comparação aos
procedimentos do ano anterior. Como exemplo, no Edital nº 3/2020 não houve comunicação formal aos órgãos e entidades
contemplados. Já nos Editais nº 4 e nº 5 de 2020 e nos Editais de 2021 a comunicação ocorreu por meio de ofício da Secretaria de
Administração.  

Outro avanço diz respeito à estruturação dos documentos nos processos SEI. Em 2020, os pedidos das instituições
eram inseridos no SEI de modo esparso, entre diversos outros documentos do processo. Em 2021, a inserção das solicitações passou a
ser efetivada de forma estruturada: um pedido logo após o outro, facilitando o controle e a análise para a tomada de decisão. 

De modo geral, o desfazimento de bens no CNMP ocorre de forma adequada, em consonância com os normativos que
regem a matéria. Entretanto, foram observadas algumas inconformidades e oportunidades de melhorias, descritas em sequência. 

 
5.1 Constatação: Desobediência à ordem de preferência estabelecida na Portaria CNMP-SG nº 271/2017.
 
Análise:  A Portaria CNMP-SG nº 271/2017, em seu art. 48, estabelece a ordem de preferência para a doação de bens,

da forma a seguir: 
 

Art. 48. O atendimento aos pedidos de cessão e doação, independentemente da classificação do bem pela
Comissão, obedecerá à seguinte ordem de preferência: 
I - órgãos e entidades do Ministério Público; 
II - órgãos integrantes da Administração Pública Federal, Autarquias e 
Fundações; 
III - órgãos integrantes da Administração Pública Estadual, do Distrito Federal, 
ou Municipal, empresas públicas e sociedades de economia mista; 
IV - instituições filantrópicas reconhecidas como de utilidade pública pelo 
Governo Federal; e 
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V - as organizações da sociedade civil de interesse público. 
§ 1º Havendo mais de um órgão ou entidade, do mesmo grau de preferência, interessado por um material
específico, o atendimento será realizado de acordo com a ordem de chegada das solicitações. (grifo nosso)
 

Todavia, ao analisar os autos do Edital nº 1/2021 (19.00.6172.0009617/2019-88), a equipe de auditoria constatou que
essa ordem não foi seguida quando da seleção das instituições contempladas. No Despacho SEPAT de 9/2/2021 (0454000) há a
seguinte informação: 

 
Considerando o término do prazo do Edital 1/2021 e em atenção ao Despacho SA (0453847), informamos que 18
instituições demonstraram interesse, sendo duas da Administração Pública do Distrito Federal e as demais entre
Instituições filantrópicas e OSCIPs, organizadas na Lista de Classificação (0453999), por classificação, levando
em consideração o art. 48 da Portaria 271/2017, que define prioridades, bem como por data e hora de recebimento
dos e-mails. 
Desta maneira, consultamos a SA acerca de alguns questionamentos: 
1. Considerando que tanto Instituições filantrópicas quanto OSCIPs são instituições que não visam fins
lucrativos, entendemos que ambas devam ser classificadas num mesmo patamar, sem prioridades entre si.
Consultamos se podemos manter esse entendimento e manter a Lista de Classificação (0453999) como está; 
2. Apesar de todas as 18 instituições terem demonstrado interesse dentro do prazo, a logística para atender a todas
demandaria um tempo imenso e maior complexidade no atendimento justo a todas. Desta forma, entendemos que
poderiam ser contempladas aquelas Instituições filantrópicas e OSCIPs que demonstraram interesse no primeiro
dia, 14/01/2021, bem como as duas da Administração Pública do DF, que têm prioridade no inciso III do art. 48 da
supracitada Portaria. Sendo assim, se a SA concordar com esse entendimento, seriam contempladas as seguintes
instituições: (...) (grifo nosso). 
 

Assim, a lista sugerida de instituições contempladas, demonstrada na Tabela 3, equiparou instituições filantrópicas a
OSCIP:  

 
Tabela 3: Lista de instituições contempladas
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Fonte: elaboração AUDIN
 

A Secretaria de Administração, por sua vez, no Despacho SA de 10/2/2021 (0454181), discricionariamente,
concordou com a sugestão e deu seguimento aos autos.  

Entretanto, em que pesem as justificativas apresentadas pela SEPAT no Despacho citado, percebe-se, da intelecção
dos incisos IV e V do art. 48 da Portaria CNMP-SG nº 271/2017, que o normativo, explicitamente, deu preferência às instituições
filantrópicas em relação às organizações da sociedade civil de interesse público, sendo a ordem de chegada das solicitações apenas um
critério de desempate para os pedidos de uma mesma categoria. 

Embora a lista das instituições contempladas também tenha sido aprovada pelo Secretário-Geral na Decisão SG/SA
de 18/2/2021 (0456257), o Despacho SA de 17/2/2021 (0456148), que a enviou à Secretaria-Geral, não menciona o novo entendimento
adotado pela Secretaria de Administração. O Despacho SEPAT de 12/2/2021 (0455810) já traz a lista de entidades contempladas de
acordo com o novo entendimento.   

Por fim, caso tivesse sido adotada a linearidade do art. 48 da supracitada Portaria, e analisando a lista de instituições
interessadas, (0453999), as nove primeiras instituições contempladas seriam as constantes da Tabela 4: 

 
Tabela 4: Instituições contempladas de acordo com os critérios do art. 48 da Portaria CNMP-SG nº 271/2017
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Fonte: elaboração AUDIN
 

Portanto, as instituições filantrópicas do 5º ao 8º lugares foram preteridas e não receberam bens, sendo que foram
contempladas as OSCIP: Brasileiros Amigos da Vida – IBAV; Creche Magia dos Sonhos; Movimento Popular de Planaltina – MPA;
e Centro Esportivo Cultural de Planaltina DF – CECP, as quais não figurariam entre as nove primeiras colocadas. 

 
Comentários do gestor: Por meio da Matriz de Achados comentada, encaminhada pelo Despacho SA de 16/7/2021

(0511634), em resposta à SAUDI 19 (0509567), o gestor informou:
 

A interpretação que se pretendia com as regras estabelecidas no artigo 48, não era a de segregar ou dar ordem de
prioridade entre os entes constantes de seus incisos IV e V, que com a revisão da portaria no ano corrente passarão
a compor o mesmo nível de preferência. Para tanto, deve-se observar o parágrafo 2º, desse mesmo artigo 48:
"Havendo mais de uma instituição filantrópica reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal ou
organizações da sociedade civil de interesse público interessadas nos mesmos lotes ou itens, serão sorteados entre
as entidades devidamente habilitadas, respeitando-se o equilíbrio equitativo entre as instituições participantes.".
Dessa forma, intentando promover uma melhor distribuição entre as instituições interessadas, a Secretaria Geral
autorizou a publicação do Edital de Desfazimento com um percentual de reserva para as instituições menos
favorecidas nesse chamamento público.
 

Recomendação: à SA, até que o normativo seja revisado, cumprir plenamente a Portaria CNMP-SG nº 271/2017, art.
48, sem equiparar OSCIP a entidade filantrópica para atendimento de pedidos de doação.

 
5.2 Informação: Possibilidade de melhorias relacionadas à transparência e à publicidade nos procedimentos de

desfazimento de bens.
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Análise: A Portaria CNMP-SG nº 271/2017, em seu art. 47, § 2º, delineia o conteúdo do Aviso de Desfazimento de
Bens no CNMP do seguinte modo: 

 
§ 2º O Aviso de Desfazimento de Bens será constituído pela relação dos materiais a serem baixados e pelas
informações relativas: 
I - ao pedido de destinação; 
II - à habilitação das instituições; 
III - à classificação do interessado; 
IV - aos critérios de desempate; e 
V - aos prazos. (grifo nosso).
 

 Nas análises realizadas pela equipe de auditoria, foi observado que, na prática, esses avisos se dão por meio de
editais. Nesse sentido, foram averiguados os Editais de Desfazimento nº 3/2020, nº 4/2020, nº 5/2020, nº 1/2021 e nº
2/2021 e constatado que eles possuem um item padrão relacionado à habilitação das instituições, qual seja: 

 
Para se habilitar a receber quaisquer desses bens, por cessão definitiva ou doação, os órgãos públicos, suas
autarquias e fundações, deverão encaminhar documento oficial de solicitação de destinação dos itens de interesse à
Secretaria de Administração do CNMP, em até 15 dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte ao da publicação
do edital de desfazimento no Portal do CNMP.
 

Como se verifica, esse item não explicita a documentação necessária que as instituições devem apresentar para
comprovação de que fazem parte das categorias definidas no art. 48 da Portaria CNMP-SG nº 271/2017. Nessa esteira, no Despacho
SEPAT de 9/2/2021 (0454000), referente ao Edital de Desfazimento nº 1/2021, há informação de que duas instituições não
apresentaram comprovação documental como instituição filantrópica. Todavia, nos Processos SEI, seja dos editais de 2020, seja dos
editais de 2021, não há juntada aos autos de documentação de nenhuma instituição, comprovando a respectiva habilitação. Isso
prejudica a transparência do processo, uma vez que não fica claro nos autos a conformidade da habilitação das instituições. 

Além disso, os editais poderiam contemplar outras cláusulas, de boas práticas, garantidoras de que o bem doado
continue satisfazendo o interesse público e de que sua destinação final seja realizada de acordo com o previsto na legislação ambiental,
entre outros pontos. A título de sugestão, seguem os modelos de editais do Superior Tribunal de Justiça e da Controladoria-Geral da
União, os quais foram pesquisados pela equipe de auditoria para análise deste ponto. 

Outra fragilidade encontrada diz respeito à necessidade de publicação da lista de contemplados no portal do
CNMP. Nesse contexto, o art. 51 da Portaria CNMP-SG nº 271/2017 discorre nos seguintes termos: “Os nomes dos órgãos ou das
entidades que receberão os materiais deverão ser publicados na internet, no sítio do CNMP, após a conclusão do procedimento”.  

Em análise aos Editais de Desfazimento nº 1 e nº 2 de 2021, ficou constatado que o artigo supra apresentado foi
cumprindo por meio de matérias publicadas nos dias 19/2 e 9/3, respectivamente. Não obstante, no portal do CNMP há uma página
específica para as informações relativas aos editais, mas nesse espaço não consta a lista das instituições contempladas, sendo que
a apresentação dessas listas na página dos editais, consolidando as informações em local único, facilitaria a transparência e
a accountability social.  

https://transparencia.stj.jus.br/wp-content/uploads/EDITAL-AVISO-DE-DESFAZIMENTO-N.-01.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2019/12/cgu-em-pernambuco-disponibiliza-para-doacao-dois-lotes-de-bens-inserviveis/edital-ndeg65-desfazimento-de-bens.pdf/view
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13962-cnmp-doa-909-bens-a-nove-instituicoes
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14030-cnmp-doa-treze-veiculos-a-quatro-instituicoes
https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/830-desfazimento-de-bens/13883-desfazimento-de-bens-2021
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Ainda, em relação ao Edital nº 2/2021, ao final dos procedimentos, foi publicada no portal do CNMP matéria
informando as instituições contempladas com os bens, conforme mencionado anteriormente. Entretanto, uma das
contempladas, a Polícia Militar de Santa Catarina, desistiu do bem, o que ocorreu por meio do OF/PMSC/2021/9662 (0464659). Desse
modo, o bem foi posteriormente destinado à Prefeitura Municipal de Paracambi/RJ, consoante Despacho SA de 10/3/2021
(0464663), mas não houve divulgação dessa mudança no portal do CNMP. 

Por fim, no Processo 19.00.6172.0009617/2019-88, relativo ao Edital nº 3/2020, o Despacho SEPAT de 18/9/2020
(0401787) informa que o Conselho Tutelar de Colmeia/TO manifestou interesse por alguns bens, mas faria uma visita in loco. Todavia,
não há nos autos mais nenhuma informação sobre a continuidade ou não do atendimento desse pedido. Nos mesmos moldes, nos autos
do processo há um pedido de bens da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
conforme Ofício nº 2056/2020/GABSAP/SAP/MAPA (0405106). Também não há resposta para esse pedido.

  
Orientação a: à SA, promover melhorias nos próximos editais de desfazimento, contemplando, minimamente,

a documentação necessária para comprovação da habilitação das instituições; a obrigação de as instituições apresentarem essa
documentação, sob pena de desclassificação; e a obrigação de que os bens recebidos sejam utilizados para a finalidade pública, e
quando da destinação final, respeitem a legislação ambiental.

Orientação b: à SA, nos próximos editais, anexar os comprovantes de habilitação das instituições interessadas aos
autos do processo. 

Orientação c: à SA, publicar no portal do CNMP, na página relativa aos Editais de Desfazimento nº 1 e nº 2 de
2021, a lista de instituições contempladas pelos respectivos editais. Ainda sobre o Edital nº 2/2021, mencionar a desistência da Polícia
Militar de Santa Catarina e a consequente destinação do bem para a Prefeitura Municipal de Paracambi/RJ. 

Orientação d: à SA, ao final dos procedimentos de cada edital de desfazimento de bens, juntar aos autos breve
relatório informando tanto as instituições contempladas quanto aquelas que não foram e os respectivos motivos. 
 
6. Questão de Auditoria 5
 

A Questão de Auditoria 5 teve por finalidade verificar a conciliação entre os registros patrimoniais existentes no
Sistema ASIWEB e os registros contábeis do SIAFI.  

Como base normativa, foram utilizados a Portaria CNMP-SG nº 271/2017, o Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público (PCASP) e as Macrofunções SIAFI 020330 – Depreciação, Amortização e Exaustão na Adm. Dir. União, Aut. e Fund e 021101
– Rel. Mov. Almoxarifado e Rel. Mov. Bens Móveis e Int. 

Foram abordados os seguintes requisitos: cumprimento dos prazos de elaboração e entrega dos Relatórios de
Movimentação Mensal de Almoxarifado (RMMA) e Relatórios de Movimentação de Bens Móveis (RMB) estipulados na Portaria
CNMP-SG nº 271/2017; consonância dos valores da depreciação e amortização mensais e acumuladas entre o ASIWEB e o SIAFI; e se
a depreciação estava sendo lançada a partir do momento em que o bem é posto em uso. 

Para tanto, foram utilizados os dados dos RMMA e RMB dos meses de janeiro a maio de 2021 constantes nos
processos Processo SEI 19.00.6171.0000562/2021-45 (RMMA jan), 19.00.6171.0001183/2021-59
(RMMA fev), 19.00.6171.0001938/2021-44 (RMMA mar), 19.00.6171.0002546/2021-21 (RMMA abr), 19.00.6171.0003300/2021-33
(RMMA mai), e 19.00.6172.0000169/2021-68 (RMB de janeiro a maio). 

Os relatórios foram elaborados e encaminhados para a setorial contábil no prazo correto e todos os dados de
depreciação e amortização estavam de acordo com os registros existentes no SIAFI. 
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Ademais, para as análises relativas ao momento em que a depreciação e a amortização estavam sendo lançadas, foram
utilizados os relatórios de saída de bens nas Contas de Estoques dos meses de janeiro a abril constantes do Processo
19.00.6172.0000169/2021-68. Foram selecionados, aleatoriamente, 10% do número de patrimônio de cada conta contábil, o que
correspondeu a 75 bens, e confrontados com os valores do “Relatório Analítico de Bens Móveis”, extraído do ASIWEB. O número de
patrimônio de cada bem selecionado encontra-se nos papéis de trabalho da questão ora comentada. 

Não foram identificadas inconformidades relacionadas ao momento de lançamento inicial da depreciação e
amortização.

Desse modo, não foram detectadas inconformidades nesta Questão de Auditoria.  
 

7. Questão de Auditoria 6
 

A Questão de Auditoria 6 teve o objetivo de verificar a eficiência na gestão do Almoxarifado do CNMP. Para isso,
foram abordados os seguintes requisitos: controle de estoque; conciliação entre o quantitativo físico e o registrado no sistema; controle
de saída de bens; e existência de bens com prazo de validade expirado.

Para as análises, foi realizada, em 29/6/2021, inspeção física no Almoxarifado do CNMP com a presença da equipe
de auditoria, de servidor lotado na SEMAT e do Coordenador de Engenharia da COENG/SA. Após, uma Auditora da equipe retornou
ao Almoxarifado no dia 2/7/2021, a fim de conferir dois itens inicialmente faltantes e que, posteriormente à inspeção, foram
encontrados pela SEMAT.

Foram verificados itens das Contas Contábeis 115610107 – Gêneros de Alimentação; 115610116 – Material de
Expediente; 115610117 – Material de Processamento de Dados; 115610124 – Material para Manutenção de Bens Móveis/Instalações; e
115610126 – Material Elétrico e Eletrônico.

É possível afirmar que o controle de estoque no Almoxarifado do CNMP avançou quando comparado aos resultados
encontrados na auditoria de 2016. O percentual de diferenças encontradas passou de 52% para 19,5%. No entanto, esse percentual
ainda requer ações de controle por parte dos responsáveis.

Diante desse percentual, é possível constatar que há falha no controle de saída de bens do Almoxarifado, seja pela não
execução de alguma das etapas elencadas do fluxo de saída de materiais ou pela falta de formalização tempestiva de pedidos de
materiais. O fluxo de controle de saída foi narrado no Despacho SEMAT de 9/6/2021 (0498191) e é constituído das seguintes fases: 1.
Atendimento da requisição: um servidor da SEMAT realiza o atendimento no Sistema ASIWEB e imprime a Guia de Remessa de
Material (GRM); 2. Separação do material: o almoxarife realiza a separação do material com base no atendimento realizado na GRM;
3. Conferência: o servidor realiza a conferência do quantitativo separado pelo almoxarife e analisa se os itens separados estão de
acordo com o especificado na GRM (evitar a entrega de materiais trocados). Após conferência, o servidor e o almoxarife assinam a
GRM; 4. Entrega do Material: o almoxarife realiza a entrega no local do Requisitante, que realiza nova conferência, e colhe a
assinatura na GRM para arquivamento.

 
7.1 Constatação: Diferenças nos itens inspecionados no Almoxarifado.
 
Análise: A equipe de auditoria inspecionou 46 itens selecionados nas contas contábeis mencionadas. Desses, nove

itens apresentaram diferença (positiva ou negativa) entre o que estava disponível fisicamente e o registrado no sistema. As diferenças
corresponderam a 19,5% dos itens e somaram o valor de R$ 884,29 (positivo), conforme Tabela 5.

 
Tabela 5: Diferenças apuradas no Almoxarifado
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Fonte: elaboração AUDIN
 

Em que pese a maioria das diferenças serem positivas, é importante frisar que, assim como as negativas, são
decorrentes de falha de controle e devem ser regularizadas, de modo a evitar prejuízos futuros para a instituição.

 
Comentários do gestor: por meio da Matriz de Achados encaminhada pelo Despacho SA de 16/7/2021 (0511634),

em resposta à SAUDI 19 (0509567), o gestor informou:
 

Todas essas diferenças estão sendo apuradas nos processos 19.00.6192.0002165/2021-02 (Inventário Anual) e
19.00.6171.0003535/2021-90. Este último processo foi relacionado ao de inventário anual para sanar as diferenças
geradas em razão de diversas aquisições com glosas que geraram um estoque "a maior" em depósito do que o
consignado no Sistema ASI. Feitas todas as regularizações, espera-se que as diferenças caiam a um patamar
inferior a 1% (um por cento) do estoque geral.
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Recomendação: à SA, regularizar as diferenças apontadas e outras porventura identificadas no Almoxarifado.
                                           
7.2 Constatação: Bens com prazo de validade expirado.
 
Análise: Em inspeção realizada em 29/6/2021 no Almoxarifado, foram encontrados três itens com prazo de validade

expirado.
 

Tabela 6: Itens com prazo de validade expirado 

Fonte: elaboração AUDIN
 

Comentários do gestor: Por meio da Matriz de Achados encaminhada pelo Despacho SA de 16/7/2021 (0511634),
em resposta à SAUDI 19 (0509567), o gestor informou:

 
No tocante aos gêneros alimentícios (café, açúcar, adoçante) trata-se de materiais administrados pela COGCS
(aquisição e consumo). A SEMAT, neste caso específico, somente atua como responsável pela guarda e
conservação. É comum que a COGCS periodicamente solicite à SEMAT informações acerca dos quantitativos (e
dos prazos de validade) dos gêneros alimentícios. Efetuaremos consulta formal à COGCS acerca das medidas
cabíveis que deverão ser adotadas com os adoçantes que estão com o prazo de validade vencido. Com relação aos
demais materiais (cola branca e cola em bastão) ocorreu uma queda significativa de consumo desde o início da
situação de pandemia (março/2020). Em que pese o vencimento destes materiais, a SEMAT ainda continua a
fornecê-los sem registrar qualquer reclamação das áreas requisitantes, pois não são gêneros alimentícios ou
materiais que coloquem em risco a saúde humana. Trata-se de uma ação em que o material, ainda que vencido,
possui condições de uso pelas áreas requisitantes evitando, assim, desperdícios e aquisições desnecessárias pelo
Órgão.
 

Diante do que foi relatado pelo gestor em relação às colas, a equipe entende viável a sua disponibilização, ainda que
fora do prazo de validade.

 
Recomendação: à SA, efetuar a correta destinação do adoçante líquido com prazo de validade expirado e adotar

medidas de controle para que não ocorram fatos dessa natureza.
 

8. Questão de Auditoria 7
 

A Questão de Auditoria 7 teve como objetivo verificar a regularidade das instalações físicas do Depósito de Móveis
(localizado no G2) e do Almoxarifado (localizado no andar semienterrado) à luz da Portaria CNMP-SG nº 271/2017. Foi utilizada
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como parâmetro também a IN SEDAP nº 205/1988, a título de eventual boa prática, nos casos em que o normativo interno não
regulamentava critérios específicos de alocação de bens ou materiais.

Foram abordados os seguintes requisitos: adequação, de modo geral, do Depósito e do Almoxarifado à finalidade a
que se destinam; situação de acondicionamento de bens e materiais; existência de controle de temperatura e umidade; existência de
plano contra incêndios; e adequação a critérios de segurança.

Nessa questão, os achados são relacionados ao Almoxarifado. Noutra senda, as condições de segurança e de
acondicionamento de bens no Depósito de Móveis encontram-se satisfatórias.

No que concerne aos critérios de segurança quanto ao acesso a ambos os locais são adequados. Relativamente ao
controle contra incêndio, servidor do Núcleo de Segurança (vinculado à COSET/SA) informou, no Despacho NUSEG de 22/6/2021
(0502914), que se utiliza, de forma geral, para toda edificação do CNMP, a Norma Técnica nº 3/2015- CBMDF, que tratada do Sistema
de Proteção por Extintores de Incêndio no que tange à disposição dos equipamentos. Para o Almoxarifado e o Depósito de Móveis,
informou dispor de extintores de incêndio o mais próximo possível de seus respectivos acessos.

Em inspeção realizada em 21/7/2021 por Servidora da AUDIN, acompanhada por funcionários da Brigada de
Incêndio do CNMP, foi observada a falta de um extintor de incêndio (tipo ABC) no acesso ao Almoxarifado. Após a visita, foi
providenciada a colocação do extintor no local adequado, ainda na presença da Auditora.

Outrossim, foi constatada a adequabilidade dos extintores de incêndio nos acessos ao Depósito de Móveis.
Importante salientar que durante a execução dos trabalhos, havia bens acondicionados provisoriamente fora do

depósito, que faziam parte do processo de mudança de layout que está ocorrendo no CNMP. Esses bens não foram levados em conta
nas análises efetuadas, em virtude da situação de reestruturação pela qual passa todo do CNMP e uma vez que foi observada a
existência de câmeras de segurança direcionadas a esses bens.

 
8.1 Constatação: não atendimento a requisitos de instalações físicas e condições inadequadas de armazenagem de

material no Almoxarifado.
 
Análise: em inspeção realizada em 29/6/2021, a equipe de auditoria verificou que o Almoxarifado não possui área de

recebimento de materiais separada da área de armazenagem.
Esse critério é estabelecido pela Portaria CNMP-SG nº 271/2017, art. 22, inciso I, alínea “b”:
 

Art. 22. As normas sobre a armazenagem de material de consumo são as seguintes:
I – quanto à localização:
[...]
b) as áreas de recebimento e armazenagem, sempre que possível, devem estar separadas fisicamente, a fim de
permitir melhor organização e maior segurança dos materiais;
 

Além disso, a organização do Almoxarifado não segue agrupamento por classe; há materiais empilhados sem
observação às normas de segurança e há materiais em contato direto com o piso.

A Portaria CNMP-SG nº 271/2017 disciplina, no art. 22, inciso II, acerca das normas de armazenagem de material de
consumo:
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II – quanto ao armazenamento:
[...]
b) os materiais devem ficar agrupados por classe, adotando-se sistema de endereçamento, de forma a possibilitar
rápida conferência e localização;
[...]
d) o empilhamento dos materiais, quando necessário, deverá observar a segurança do estoque e as recomendações
dos fabricantes;
 

Ademais, neste item, foi utilizada como critério de análise a IN SEDAP nº 205/1988, que dispõe sobre a
racionalização e minimização de custos de uso de material no âmbito do SISG. Em seu item 4.1, alínea "e", a IN disciplina:

 
4.1. Os principais cuidados na armazenagem, dentre outros são:
[...]
e) os materiais jamais devem ser estocados em contato direto com o piso. É preciso utilizar corretamente os
acessórios de estocagem para os proteger;
 

As condições de armazenagem de materiais no Almoxarifado são as ilustradas na Figura 1:
 

Figura 1: Condições de armazenagem de materiais no Almoxarifado 
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Fonte: fotos tiradas na inspeção de 29/7/2021
 

Comentários do gestor: Por meio da Matriz de Achados encaminhada pelo Despacho SA de 16/7/2021 (0511634),
em resposta à SAUDI 19 (0509567), o gestor informou:

 
Com a alteração do leiaute do depósito de material, ocorrida em função da criação do "espaço de convivência", a
SEMAT perdeu uma considerável área de armazenamento de material. Por outro lado, ocorreu um acréscimo
significativo de aquisições de materiais pela COENG, o que praticamente saturou todo o espaço de armazenamento
do depósito. Com a conclusão do processo de desfazimento de materiais, buscaremos reorganizar o depósito para
melhor otimizá-lo. (...) No tocante aos materiais de expediente, estes estão armazenados em prateleiras com
identificações. Os gêneros alimentíceos (sic) estão armazenados sobre paletes.
 

Recomendação: à SA, elaborar plano de adequação do Almoxarifado aos requisitos de instalações físicas e de
condições de armazenagem.

 
8.2 Constatação: Condições de segurança inadequadas para estocagem de produtos inflamáveis (álcool).
 
Análise: Na inspeção realizada em 29/6/2021, foi verificada a estocagem de álcool 70% no Almoxarifado, tanto na

forma líquida, como em gel.
Na ocasião, não havia o controle formal de temperatura do ambiente. Esse controle é necessário, uma vez que esse

produto não pode ser armazenado em temperatura superior a 36ºC. No entanto, em nova visita, no dia 21/7/2021, foi verificada a
instalação do termômetro no Almoxarifado.

A equipe de auditoria verificou, ainda, que não há placa de sinalização de proibição de fumar, conforme dispõe a
Portaria CNMP-SG nº 271/2017, em seu art. 22:
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III – quanto à segurança:
[...]
c) devem existir placas indicativas, em local visível, de proibição de fumar;
 

O normativo dispõe também que:
 

d) estocar produtos explosivos e inflamáveis, quando imprescindível, deverá observar as normas de segurança
expedidas pelos órgãos técnicos;
 

O processo 19.00.6510.0003063/2021-86 foi instruído para planejamento da aquisição desse material para o CNMP, e
nele foi juntada a Informação 15/2021/Brigada CNMP – Armazenamento Álcool 70% (0504171) que trata das orientações de
armazenamento de álcool líquido e em gel.

Na orientação, a Brigada informa nove quesitos a serem observados no armazenamento do produto.
Assim, merece atenção o disposto nos itens 3 e 7:
 

3. As salas não poderão conter outros materiais combustíveis estocados ou materiais incompatíveis com o álcool
em gel conforme regulamentações da ANVISA, bem como é proibida a permanência de qualquer outro material
que possa produzir faísca ou chama, tais como isqueiro, fósforo, entre outros.
[...]
7. As caixas estocadas deverão estar lacradas. Ao serem abertas, as garrafas deverão ser totalmente distribuídas nos
setores de trabalho. Dessa forma, deverá haver um controle rigoroso de demanda e distribuição por parte da
unidade, e acesso ao estoque somente por pessoas previamente autorizadas.
 

Nesse contexto, na inspeção física realizada em 29/6/2021, foi constatada a estocagem, no Almoxarifado, de óleos
lubrificantes de equipamentos de engenharia que podem se mostrar incompatíveis com o armazenamento do álcool. Ademais, as
garrafas de álcool estão armazenadas nas estantes e não estão acondicionadas em caixas lacradas, contrariando a orientação da Brigada
do CNMP.

 
Figura 2: Condições de armazenagem de álcool líquido e em gel 
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Fonte: fotos tiradas na inspeção de 29/7/2021
 

Comentários do gestor: Por meio da Matriz de Achados encaminhada pelo Despacho SA de 16/7/2021 (0511634),
em resposta à SAUDI 19 (0509567), o gestor informou:

 
Por orientação do processo 19.00.6510.0003063/2021-86 foi instalado no recinto um termômetro para aferição da
temperatura ambiente no depósito de material da SEMAT. Nos autos deste mesmo processo acatou-se a orientação
da Informação 15/2021 (Brigada CNMP) com o acondicionamento do álcool em gel e do álcool líquido em paletes.
A SEMAT, ainda nos autos deste processo, posicionou-se no sentido de se manter um quantitativo máximo de
acondicionamento de álcool no recinto, diante da imprevisibilidade do quantitativo de material que será
armazenado por injunção de outras áreas demandantes do Órgão em casos futuros. No tocante aos óleos
lubrificantes (4 unidades acondicionadas numa caixa), solicitaremos uma visita da unidade de Brigada Civil ao
depósito sem prejuízo de, preventivamente, a SEMAT acondicionar o óleo isolado num palete (nos moldes do
álcool em gel e álcool líquido) e consultar simultaneamente a COENG (responsável pela aquisição) acerca da data
de consumo, e retirada, deste material.
(...) No tocante à placa indicadora da proibição de fumar, concordamos com a imediata colocação desta placa de
aviso, em que pese ser expressamente proibido fumar no Órgão.
 

Recomendação: à SA, adequar a estocagem de produtos inflamáveis (álcool) às condições de segurança preconizadas
pela Brigada do CNMP.

 
VI – CONCLUSÃO
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Ante o exposto, é possível afirmar que houve uma evolução significativa no tocante ao controle de bens patrimoniais
do CNMP, assim como na formalização da responsabilidade acerca desses bens, relativamente ao último trabalho de auditoria sobre o
tema, realizado em 2016.

O controle de estoque no Almoxarifado do CNMP avançou quando comparado aos resultados encontrados na
auditoria anterior. No entanto, os percentuais de diferença encontrados ainda demandam ação por parte do gestor responsável.

Foram identificados alguns pontos de discrepância no fluxo de formação da Comissão Anual de Inventário, bem
como entre suas entregas e o normativo que rege o tema, sinalizando para a necessidade de revisão da Portaria CNMP-SG nº 346/2019
ou para a adequação dos procedimentos ao normativo vigente.

A situação atual do Almoxarifado demanda a necessidade de adequação de layout e de aderência aos critérios de
segurança para armazenamento de produtos inflamáveis (álcool 70%, na forma líquida e em gel).

Por fim, o avanço relatado no presente relatório não exclui a necessidade de aprimoramento dos controles
relacionados à gestão de bens e materiais no CNMP.

 
 

Brasília, 3 de agosto de 2021.
 

 
BÁRBARA GOMES ARAUJO FERNANDES

Analista de Controle Interno
JOSIAS MENDES SILVA
Analista de Gestão Pública

 
 
 

RENATA ALENCAR CAMPOLINA BERNAT
Coordenadora de Auditoria

 
 
 
Homologo o Relatório de Auditoria nº 3/2021, que trata da gestão patrimonial do Conselho Nacional do Ministério

Público.
 
 
 

GILBERTO BARROS SANTOS
Auditor-Chefe

 
 
 

APÊNDICE I – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021
 

Quadro Consolidado das Recomendações da Auditoria Interna
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Item Recomendação Unidade
Responsável

2.1
Submeter à Secretaria-Geral a formalização da mudança de composição da equipe de
gestores e fiscais do Contrato CNMP nº 36/2020 e elaborar ato próprio, mesmo que a
posteriori, de instituição da Comissão de Recebimento Definitivo dos treze veículos. 

SA

3.1

Propor à Secretaria-Geral a revisão da Portaria CNMP-SG nº 346/2019, bem como da
Portaria CNMP-SG nº 271/2017 no que couber, quanto aos seguintes aspectos: fluxo
relacionado à formação da comissão de inventário; designação de suplentes com
quantitativo definido na Portaria que institui a comissão; exclusão da apresentação do
Projeto de Gestão Patrimonial do Exercício; adequação do prazo para conclusão dos
trabalhos da CAI e outros julgados pertinentes.

SA

3.2a Regularizar a situação dos bens encontrados nas UL 25741, 25952 e 25973. SA

3.2b
Regularizar os registros patrimoniais das UL 25719, 25967, 25971, 25973, 25975 e de
outras unidades que não se encontrem com os bens devidamente registrados no Sistema
ASIWEB.

SA

4.1a
Atualizar os Termos de Responsabilidade das UL 25719, 25741, 25814, 25815, 25952 e
de outras unidades que se encontrem com bens sem o devido Termo de
Responsabilidade ou de Transferência.

SA

4.1b Regularizar o Termo de Transferência Interna 2021000696. SA

5.1
Até que o normativo seja revisado, cumprir plenamente a Portaria CNMP-SG nº
271/2017, art. 48, sem equiparar OSCIP a entidade filantrópica para atendimento de
pedidos de doação.

SA

7.1 Regularizar as diferenças apontadas e outras porventura identificadas no Almoxarifado. SA

7.2 Efetuar a correta destinação do adoçante líquido com prazo de validade expirado e
adotar medidas de controle para que não ocorram fatos dessa natureza. SA

8.1 Elaborar plano de adequação do Almoxarifado aos requisitos de instalações físicas e de
condições de armazenagem. SA

8.2 Adequar a estocagem de produtos inflamáveis (álcool) às condições de segurança
preconizadas pela Brigada do CNMP. SA

Documento assinado eletronicamente por Barbara Gomes Araujo Fernandes, Analista de Controle Interno, em 03/08/2021, às
20:40, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Renata Alencar Campolina Bernat, Coordenadora de Auditoria, em 03/08/2021, às
20:42, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Josias Mendes Da Silva, Analista de Gestão Pública, em 03/08/2021, às 20:43,
conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gilberto Barros Santos, Auditor Chefe do CNMP, em 03/08/2021, às 20:46, conforme
§ 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE
2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0516547 e o código CRC CC4D8E93.

 
 
 

APÊNDICE II – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021
 

Quadro Consolidado das Orientações da Auditoria Interna

Item Orientação Unidade
Responsável

3.1
Informar às Comissões Anuais de Inventário acerca de todos os relatórios a serem
entregues ao final do inventário anual, bem como fazer constar esses relatórios das
portarias anuais de designação.

SA

5.2a

Promover melhorias nos próximos editais de desfazimento, contemplando,
minimamente, a documentação necessária para comprovação da habilitação das
instituições; a obrigação de as instituições apresentarem essa documentação, sob pena de
desclassificação; e a obrigação de que os bens recebidos sejam utilizados para a
finalidade pública, e quando da destinação final, respeitem a legislação ambiental.

SA

5.2b Nos próximos editais, anexar os comprovantes de habilitação das instituições
interessadas aos autos do processo. SA

5.2c

Publicar no portal do CNMP, na página relativa aos Editais de Desfazimento nº 1 e 2 de
2021, a lista de instituições contempladas pelos respectivos editais. Ainda sobre o Edital
nº 2/2021, mencionar a desistência da Polícia Militar de Santa Catarina e a consequente
destinação do bem para a Prefeitura Municipal de Paracambi/RJ. 

SA

5.2d Ao final dos procedimentos de cada edital de desfazimento de bens, juntar aos autos SA
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breve relatório informando tanto as unidades contempladas quanto aquelas que não
foram e os respectivos motivos. 

 


