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RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 4/2019

AÇÃO DE AUDITORIA: CONTABILIDADE
 
SUMÁRIO EXECUTIVO:

Para o planejamento das atividades do ano de 2019, a AUDIN instituiu o
ISO (Índice de Significância do Objeto), que inclui aspectos de relevância, criticidade e risco,
possibilitando a priorização dos objetos de forma mais objetiva e participativa. 

Um dos fatores analisados para a formação do ISO foram as exigências do
TCU. Sendo assim, a presente auditoria foi motivada, também, em razão da publicação da
Decisão Normativa TCU nº 172/2018, que dispõe acerca das unidades que terão as contas do
exercício de 2018 julgadas pelo Tribunal. 

O escopo principal do presente trabalho, que teve como referência o ano de
2018, foram as atividades desenvolvidas pela Setorial Contábil e demais áreas envolvidas em
atos e fatos que possuem algum tipo de efeito contábil.

Apurou-se que os processos ocorrem de forma regular, sendo detectadas
apenas algumas falhas e impropriedades, as quais foram tratadas na fase final do trabalho com
os gestores para que emitissem seus posicionamentos.

Aqueles apontamentos que já foram sanados pelos gestores não constam do
presente relatório, mas constam dos papéis de trabalho. O que restou passível de
recomendação, será tratado neste relatório. A lista das Recomendações de Auditoria encontra-
se no Apêndice I.

 

I – APRESENTAÇÃO
Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna –

PAINT 2019, apresenta-se o Relatório de Auditoria sobre Contabilidade. Este trabalho
contém o resultado das análises realizadas acerca da confiabilidade e efetividade dos controles
internos relacionados à elaboração das demonstrações contábeis e de relatórios financeiros.

O trabalho foi realizado no período de 25/03/2019 a 28/05/2019, sendo
executado de acordo com os procedimentos de auditoria geralmente aceitos, na extensão
julgada necessária às circunstâncias apresentadas e não houve restrição aos exames.

Em 22/05/2019, foi enviada pelo sistema SEI a Matriz de Achados de cada
unidade/gestor (SG, SA, SPO e Setorial Contábil), com o objetivo de colher as manifestações
dos gestores, bem como identificar as possíveis causas dos achados.

Após as manifestações dos gestores, foi realizada nova análise acerca dos
achados para determinar quais seriam objeto de recomendação de auditoria e quais o gestor já
haviam tomado a devida ciência ou sanado as impropriedades.

Em 03/06/2019 foi realizada a reunião de encerramento com as unidades
envolvidas com o objetivo de possibilitar a última manifestação das unidades acerca dos
achados de auditoria.
 
II – ESCOPO DO TRABALHO

Ambiente de Controle
Conformidade do Registro de Gestão;
Conformidade Contábil;
Rol de Responsáveis;
Relatório de Gestão Fiscal;
Restos a Pagar;
Controles Internos;



05/06/2019 SEI/CNMP - 0230487 - Relatório de Auditoria

https://sei.cnmp.mp.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=253442&infra_sistema… 2/13

Encerramento do Exercício;
Controle Contábil dos Contratos;
Análises das Demonstrações Contábeis; e
Notas Explicativas.

 
III – METODOLOGIA

Procedimentos de auditoria adotados: análise documental, entrevistas,
observação, conferência de cálculo, conciliação, entre outros.
 
IV – BASE NORMATIVA

Normativos Internos:

Portaria CNMP-PRESI nº 07/2019;
Portaria CNMP-PRESI nº 274/2013;
Portaria CNMP-PRESI nº 60/2016;
Portaria CNMP-PRESI nº 95/2017
Portaria CNMP-SG nº 251/2018;
Portaria CNMP-SG nº 220/2017;
Portaria CNMP-SG nº 146/2017;
Portaria CNMP-SG nº 147/2017;
Portaria CNMP-SG nº 271/2017;
Portaria CNMP-SG nº 108/2016; e
Portaria CNMP-SG nº 304/2016.

Normativos Externos:

IN TCU nº 63/2010;
NBC T 16.8;
Lei nº 4.320/1964;
Lei Complementar nº 101/2000;
Lei 13.476/2018;
Decreto 93.872/1986;
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 7ª edição, versão republicada
(válida em 2018);
Macrofunção SIAFI 020316 - Conformidade de Operadores;
Macrofunção SIAFI 020314 - Conformidade de registro de gestão;
Macrofunção SIAFI 020314 - Conformidade contábil;
Macrofunção SIAFI 020317 - Restos a pagar;
Macrofunção SIAFI 020318 - Encerramento do exercício;
Macrofunção SIAFI 020319 - Demonstrações Contábeis;
Macrofunção SIAFI 020320 - Tomada e prestação de contas (Rol de Responsáveis);
Macrofunção SIAFI 020330 - Depreciação, amortização e exaustão na Adm. Dir.
União, Autarquias e Fundos;
Macrofunção SIAFI 020332 - Classificações orçamentárias;
Macrofunção SIAFI 020345 - Ativos intangíveis;
Macrofunção SIAFI 020348 - Estoques;
Macrofunção SIAFI 021003 - Manual de análise dos demonstrativos e auditores
contábeis;
Macrofunção SIAFI 021101 – Relatório de mov. almoxarifado e Relatório de mov.
bens móveis e intangíveis;
Macrofunção SIAFI 021205 - Roteiro de acompanhamento da execução
orçamentária, financeira e contábil;
Macrofunção SIAFI 021301 - Demonstrativos da disponibilidade de caixa e da
inscrição de restos a pagar - RGF;
Decreto nº 6.976/2009;
Portaria CGU nº 133/2013; e
Acórdãos TCU.
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V – RESULTADO DAS ANÁLISES
1. Introdução

Durante o planejamento dos trabalhos, foram elaboradas 9 (nove) Questões
de Auditoria (QA) sobre temas relevantes referentes a Contabilidade. Cada QA possui
requisitos que foram verificados e testados pela equipe de auditoria.

As QAs elaboradas foram:

A – “O Rol de Responsáveis encontra-se em conformidade com os normativos
aplicáveis?”;
B – “O Relatório de Gestão Fiscal é elaborado e divulgado de acordo com as
normas vigentes?”;
C – “A inscrição/reinscrição de Restos a Pagar ocorre de maneira regular?”;
D – “A Conformidade de Registro de Gestão está ocorrendo de maneira
adequada?”;
E – “A Conformidade Contábil está ocorrendo de forma adequada?”;
F – “O ambiente de controle estabelecido nas unidades está adequado?”;
G – “As normas para o encerramento do exercício foram atendidas?”;
H – “Os registros dos contratos celebrados pelo CNMP nas contas de compensação
do SIAFI são fidedignos?”; e
I – “As análises e notas explicativas trimestrais são encaminhadas à STN em
conformidade com os normativos vigentes?”.

2. Amostragem
Houve necessidade de realização de amostra apenas para a verificação da

adequabilidade da Conformidade de Registro de Gestão. A amostra foi estabelecida baseando-
se na quantidade de dias em que houve registro da conformidade sem restrição em cada UG
(590001, 590002 e 590003).

Na UG 590001 houve um total de 115 (cento e quinze) dias com o registro
da conformidade sem restrição. Foi selecionada uma amostra de aproximadamente 10%,
resultando em 12 (doze) dias. Optou-se por selecionar aleatoriamente 1 (um) dia por mês, em
cada mês de 2018. No total, foram analisados 44 (quarenta e quatro) documentos.

Na UG 590002 houve um total de 94 (noventa e quatro) dias com o registro
da conformidade sem restrição. Foi selecionada uma amostra de aproximadamente 6%,
resultando em 6 (seis) dias. Foram selecionados aleatoriamente 6 (seis) meses distintos e,
dentro de cada mês, foi selecionado 1 (um) dia aleatoriamente. No total, foram analisados 64
(sessenta e quatro) documentos.

Na UG 590003 houve um total de 231 (duzentos e trinta e um) dias com o
registro da conformidade sem restrição. Foi selecionada uma amostra de aproximadamente
3%, resultando em 7 (sete) dias. Foram selecionados aleatoriamente 7 (sete) meses distintos e,
dentro de cada mês, foi selecionado 1 (um) dia aleatoriamente. No total, foram analisados 128
(cento e vinte e oito) documentos.

 
Relativamente à Conformidade Contábil, foram analisados os processos de

todos os meses de 2018.
 

3. Achados de Auditoria da Secretaria-Geral
Os achados foram encaminhados por meio da Matriz de Achados – SG,

anexada à SAUDI nº 34/2019 (0223885). A gestora da área teve a oportunidade de se
manifestar acerca dos achados e, constam da presente análise, apenas aqueles que a AUDIN
julgou pertinente a elaboração de recomendações e/ou orientações.

 
3.1 Informação: Falha de segregação de funções
Análise: Tal informação decorre do fato de a Setorial Contábil encontrar-se

alocada dentro da estrutura da Auditoria Interna.
Tal fato já havia sido observado pelo Tribunal de Contas da União, conforme

observa-se no Acórdão TCU 10028/2016 – Segunda Câmara. À época, foi feita a seguinte
observação:
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38. Sabe-se que a segregação de funções é um princípio básico do
sistema de Controle Interno que consiste na separação de funções,
nomeadamente de autorização, execução, registro e controle. No
presente caso, o fato de a Setorial Contábil do CNMP estar na
estrutura da Auditoria Interna vai de encontro aos ditames desse
princípio. A contabilidade do órgão não deve estar
hierarquicamente vinculada a auditoria. Esta fiscaliza/avalia e
aquela contabiliza. São funções distintas. A respeito do princípio
de segregação de funções o TCU tem se manifestado, conforme
Acórdãos 4952/2016 e 721/2016, ambos do Plenário.
 

No referido Acórdão, o TCU exarou a seguinte recomendação ao CNMP:
1.8. Recomendar ao Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), com fundamento no art. 250, inc. III, do Regimento
Interno do TCU (RI/TCU), que: 1.8.1. adote as medidas
necessárias visando alocar a Setorial Contábil em estrutura
administrativa independente da atividade de auditoria, tendo
em vista o princípio de segregação de função, apontado no item
11 do Relatório de Auditoria de Gestão, exercício de 2014; (grifo
nosso)
 

Em resposta ao questionamento enviado por meio da Matriz de Achados, a
Secretaria-Geral se posicionou da seguinte forma:

Inicialmente, esperava-se atender à recomendação do TCU com a
entrada em vigor do PL nº 7921/2014, o qual sofreu veto
presidencial. Posteriormente, como fruto do Grupo de Trabalho
foi proposto o PL nº 5707/2016, o qual busca reestruturar,
administrativamente e sem impactos orçamentários o CNMP.
Nessa reestruturação, a recomendação do TCU não poderia ser
implementada. Entretanto, o referido projeto de lei ainda está em
tramitação e este CNMP não apresentou projeto de lei específico
de criação de cargos por causa da Emenda Constitucional nº 95,
que inaugurou o Novo Regime Fiscal e estabelece a manutenção
dos gastos totais da União no nível dos valores pagos em 2016,
reajustados com base no IPCA do ano anterior. Assim, face à EC
nº 95, é necessário conter o crescimento das despesas no âmbito
do CNMP, a fim de obedecer o teto estabelecido pela referida
Emenda, o que inviabiliza a criação, de pronto, da Coordenação
Setorial Contábil e de Custos.
 

A SG reforçou que “as atividades de Setorial Contábil devem ser realizadas
de maneira segregada em relação às atividades de auditoria”. Ademais, acrescentou que:

Assim sendo, considerando a impossibilidade de solução imediata
do problema apontado, somos favoráveis que se mantenha a atual
configuração até que o CNMP obtenha meios de solucionar em
definitivo tal questão.

 
De fato, as atividades da Setorial Contábil e da Auditoria Interna são

segregadas. É possível citar como exemplo a execução da presente auditoria, que foi realizada
por servidores distintos daqueles que integram a setorial.

Ressalta-se, ainda assim, que em observância ao princípio da segregação de
funções, tais atividades deveriam ser totalmente desvinculadas.

O cenário atual, conforme descrito pela Secretaria-Geral, dificulta a adoção
de procedimentos para sanar tal situação. A AUDIN orienta, no entanto, que sejam envidados
esforços para que seja possível alocar a Setorial Contábil em estrutura independente da
atividade de auditoria, em respeito ao princípio acima citado e em atendimento à
recomendação expedida pelo TCU.

 
4. Achados de Auditoria da Setorial Contábil
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Os achados foram encaminhados por meio da Matriz de Achados – Setorial
Contábil, anexada à SAUDI nº 35/2019 (0223891). O gestor da área teve a oportunidade de se
manifestar acerca dos achados e, constam da presente análise, apenas aqueles que a AUDIN
julgou pertinente a elaboração de recomendações e/ou orientações.

 
4.1 Constatação: Ausência de justificativa quando do não lançamento de

uma restrição contábil.
Análise: A Setorial Contábil do CNMP é responsável pela conformidade

contábil das Unidades Gestoras (590001, 590002 e 590003) e, ainda, do Órgão e do Órgão
Superior.

Diante de tal situação, é possível que uma restrição seja lançada em alguma
UG, e posteriormente seja desconsiderada na conformidade do Órgão ou Órgão Superior,
devido a variados critérios, como por exemplo a relevância. Ocorre que, em tais
circunstâncias, conforme informado pela Setorial Contábil, não é possível registrar
justificativa no SIAFI.

Com isso, esta AUDIN entende que a transparência do processo resta
prejudicada, uma vez que as conformidades das UGs/Órgão/Órgão Superior são lançadas,
diversas vezes, por um mesmo servidor, e não é possível saber o que foi considerado para
lançar ou não uma restrição, desconsiderar ou não uma restrição lançada em alguma UG.

Diante disso, em razão do princípio da publicidade, julga-se necessário que
os procedimentos e critérios adotados pela Setorial Contábil na realização da Conformidade
Contábil das UGs, Órgão e Órgão Superior sejam divulgados.

 
Recomendação: Recomenda-se à Setorial Contábil que adote as medidas

necessárias para promover a publicidade do processo de Conformidade Contábil.
 
4.2 Informação: Ausência de lançamento de restrição contábil.
Análise: Para o presente trabalho, foram verificadas todos as conformidades

contábeis realizadas durante o ano de 2018. Foram observados 2 (dois) casos em que a
restrição contábil teria que ser registrada, porém não foi:

 
a) Divergência entre o saldo de depreciação entre o RMB e o SIAFI

(abril/18)
Nesse caso, deveria ter sido lançada a restrição “642 - FALTA/EVOLUCAO

INCOMPATIVEL DEP.AT.IMOBILIZ.”. Em resposta à Matriz de Achados, a área informou
que houve “Erro no registro da conformidade contábil sem restrição em abril/2018. Tais
situações constaram na conformidade contábil de maio/2018 e prontamente regularizadas”.

 
b) Existência de restrições registradas na Conformidade de Registro de

Gestão
A Macrofunção 020315 – Conformidade Contábil prevê que:

4.1.1.2 - COM OCORRÊNCIA - será registrada caso seja
observada, pelo menos uma das seguintes situações:
4.1.1.2.5 falta de registro no Siafi ou a existência de restrições
registradas na Conformidade de Registros de Gestão, nos dias em
que ocorreram lançamentos contábeis na UG;

 
Portanto, quando há restrição na Conformidade do Registro de Gestão, deve

ser registrada restrição na Conformidade Contábil. Para isso, há o seguinte código no SIAFI:
315 - FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO.

Verificou-se que em 11/04/2018, 29/06/2018 e 18/07/2018 houve restrição
na Conformidade do Registro de Gestão. Tais restrições não foram regularizadas até o
fechamento do mês e deveriam, então, ensejar a restrição na Conformidade Contábil.

Percebe-se, em análise às respostas presentes na Matriz de Achados, que a
área não adotava essa prática até então:

Conforme item 4.1.1.2.5 da Macrofunção SIAFI 020315 a
restrição deveria ter sido lançada independente de qualquer
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julgamento profissional. Assim, passaremos a lançar restrição
contábil sempre que houver restrição na conformidade de registro
de gestão, conforme o caso.

 
Sendo assim, em atenção às duas situações elencadas acima, esta AUDIN

reforça a importância de que sejam registradas as restrições contábeis em todas as situações
que se fizerem necessárias.

 
5. Achados de Auditoria da Secretaria de Administração

Os achados foram encaminhados por meio da Matriz de Achados – SA,
anexada à SAUDI nº 36/2019 (0223895). O gestor da área teve a oportunidade de se
manifestar acerca dos achados e, constam da presente análise, apenas aqueles que a AUDIN
julgou pertinente a elaboração de recomendações e/ou orientações.

 
5.1 Constatação: Não utilização da conta de execução de obrigações

contratuais (contas de compensação) - SIAFI
Análise: Observou-se que desde o ano de 2017 não há movimentação contas

relativas à execução das obrigações contratuais firmadas pelo CNMP (seguro, serviços,
aluguel e fornecimento de bens).

Tais contas possuem saldo, mas esses saldos não são movimentados
(consulta em 27/05/2019):

81231.01.01 – Contratos de Seguros em Execução: 979,20C
81231.02.01 – Contratos de Serviços em Execução: 12.392.535,97C
81231.03.01 – Contratos de Aluguéis em Execução: 473.596,20C
81231.04.01 – Contratos de Fornecimento de Bens em Execução:
239.581,30C

A Lei nº 4.320/1964 prevê que:
Art. 87. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações
oriundos de ajustes ou contratos em que a Administração Pública
for parte.
(…)
Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:
(…)
§ 5º Nas contas de compensação serão registrados os bens,
valores e obrigações e situações não compreendidas nos
parágrafos anteriores e que, mediata ou indiretamente, possam vir
a afetar o patrimônio.
 

No mesmo sentido, o Decreto nº 93.872/1986 dispõe, em seu artigo 134, que
“haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de contratos, convênios, acordos
ou ajustes”.

O procedimento para o registro do contrato foi inclusive detalhado na
Macrofunção 021205 – Roteiro de Acompanhamento da Execução Financeira e Contábil.

Em resposta à Matriz de Achados, a Secretaria de Administração informou
que:

Diante da implantação do sistema de controle de contratos
(SIGAN) no CNMP, o lançamento no siafi seria um controle
duplicado dos contratos. A unidade de execução interpretou que
para otimizar os pagamentos, o lançamento seria realizado no
novo sistema de controle de contratos. (sic)

 
Ressalta-se que o controle eventualmente realizado no CIGAM não substitui

o controle contábil que deve ser realizado no SIAFI. Atualmente, não há controle contábil no
SIAFI de nenhuma contratação realizada pelo CNMP.
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Diante de tal fato, a Setorial Contábil também foi questionada acerca do
tema. A área se posicionou da seguinte forma:

Houve falha no acompanhamento das contas de controle 8 pela
setorial contábil do CNMP. Observou-se que a unidade executora
iniciou em janeiro de 2015, após criação das contas de controle 8
pela STN, o registro de contratos nas respectivas contas. Mas no
exercício de 2017 não há mais registros, ou seja, a unidade parou
de registrar em dezembro de 2016.

 
Dessa forma, verifica-se que houve falha da área responsável pelo registro

dos contratos e, também, da Setorial Contábil. Assim, torna-se necessário realizar um
levantamento dos contratos em execução no CNMP, de modo a possibilitar o registro no
SIAFI de todos os contratos em execução atualmente.

 
Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que realize o

registro no SIAFI, nas respectivas contas de compensação, dos contratos vigentes no CNMP.
 
5.2 Constatação: Ausência de documento, no processo do RMMA, que

comprove as saídas por consumo de materiais do estoque.
Análise: Observou-se, nos processos do RMMA de 2018, que não há

nenhum tipo de documento que comprove as saídas por consumo de materiais do estoque. A
título de exemplo, para as devoluções de materiais ocorridas no período, a SEMAT anexa no
processo SEI as notas de recebimento (por devolução) e demais documentos pertinentes, de
modo a comprovar tais valores.

Relativamente às saídas por consumo, tal procedimento não é adotado,
inviabilizando a conferência dos valores no momento da Conformidade Contábil. Esta
AUDIN entende ser necessária a inclusão dos documentos comprobatórios nos processos do
RMMA.

 
Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que inclua

nos processos do RMMA os documentos que comprovem as saídas por consumo de materiais
do estoque.

 
5.3 Constatação: Entrada considerada orçamentária no RMB, tendo o bem

sido transferido do estoque interno.
Análise: Verificou-se nos processos de RMB do ano de 2018 que por

diversas vezes a simples movimentação de um bem do estoque interno (conta 12311.08.01)
para as demais contas gerou, nessa nova conta, uma entrada orçamentária.

Uma vez que o bem já tenha dado entrada no estoque interno como uma
entrada orçamentária, a movimentação para as demais contas não pode configurar na conta de
destino uma nova entrada orçamentária.

Acerca da situação apresentada, o chefe da SEPAT informou que ocorrido é
resultado de:

Pré-definições da estrutura de funcionamento do Sistema ASI
WEB que, segundo apurado com a empresa proprietária,
reconhece na transferência de cada bem o Tipo de
Aquisição/Utilização informada, diretamente na respectiva Nota
de Recebimento, e considera essa informação para a composição
do somatório das movimentações em cada período consultado,
transportando os resultados para os respectivos campos.

 
De acordo com o próprio manual do Sistema ASI WEB, as transferências

internas entre UGs e/ou entradas por modificação da conta do bem são apresentadas como
entradas extraorçamentárias.

 
 
Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote

medidas necessárias, no sistema ASI WEB, para que a movimentação de bens da conta de
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estoque interno para as demais contas não gere, na conta de destino, uma entrada
orçamentária.

 
5.4 Constatação: Divergência entre o RMB e o SIAFI.
Análise: Verificou-se, em diversos meses de 2018, que os saldos de algumas

contas estavam divergentes entre o RMB e o SIAFI. Tal fato se deu, em grande parte, em
razão das incorporações de bens realizadas e como resultado da entrada de ativos intangíveis.

Quando há uma incorporação de bem, o saldo vai direto para a conta
específica no SIAFI, sem passar pela conta de estoque interno – bens móveis (12311.08.01).
Por exemplo, se ocorre a incorporação de um computador, o saldo desse computador, no
SIAFI, irá direto para a conta de equipamentos de processamento de dados (12311.02.01).

O mesmo acontece com os ativos intangíveis, que por sua própria natureza,
são contabilizados diretamente nas contas 12411.01.00 (softwares com vida útil definida) e
12411.02.00 (softwares sem vida útil definida).

No entanto, no sistema ASI WEB, ambas as entradas (incorporações e ativos
intangíveis) ocorrem primeiramente na conta 12311.08.01 (bens móveis – estoque interno), e
somente após isso são movimentadas para as suas contas de destino.

Relativamente aos ativos intangíveis, é interessante reforçar a definição
disposta no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público:

É um ativo não monetário, sem substância física, identificável,
controlado pela entidade e gerador de benefícios econômicos
futuros ou serviços potenciais.
 

A entrada dos valores na conta de estoque interno – bens móveis, vai contra
a própria natureza do ativo. Ainda segundo o referido manual, bem móvel:

Compreende os bens que têm existência material e que podem ser
transportados por movimento próprio ou removidos por força
alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-
social. São exemplos de bens móveis as máquinas, aparelhos,
equipamentos, ferramentas, bens de informática (equipamentos
de processamento de dados e de tecnologia da informação),
móveis e utensílios, materiais culturais, educacionais e de
comunicação, veículos, bens móveis em andamento, dentre
outros.

 
Sendo assim, as situações elencadas acima (entrada de incorporações e

ativos intangíveis na conta de estoque interno – bens móveis no ASI WEB) contribuem para
que haja uma divergência entre as movimentações ocorridas nas contas no SIAFI e no RMB.

 
Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote

medidas necessárias para que os bens intangíveis e as incorporações realizadas não entrem na
conta de estoque interno de bens móveis no RMB (gerado no sistema ASI WEB).

 
5.5 Informação: Não atendimento ao art. 9º da Portaria CNMP-SG nº

251/2018.
Análise: A Portaria CNMP-SG nº 251/2018, que regulamenta a

Conformidade de Registro de Gestão no âmbito do CNMP, prevê que:
Art. 9º O conformista deve verificar se há autorização da autoridade

competente para emissão do empenho, da ordem bancária e outros documentos, quando
couber.

 
Verificou-se, em apenas um caso da amostra selecionada, que a

conformidade foi registrada mesmo com a ausência da homologação do empenho por parte do
gestor financeiro e do Ordenador de Despesa.

Tal situação consta do processo nº 19.00.6160.0002879/2018-31 e o
empenho em questão é o 2018NE000194 (0092466). Percebe-se, no documento Homologação
de Empenho COOFIN (0092474) e no Despacho ORD (0092861), que apenas o empenho
2018NE000195 foi homologado.
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Diante disso, em consulta à transação >CONRESTREG no SIAFI, verificou-
se que há código de restrição para tais situações (911 - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
S/ AUTORIZAÇÃO DESPESA).

Porém, esta AUDIN entende que a situação se tratou de uma exceção e
orienta, então, que o registro da Conformidade de Registro de Gestão considere todas as
situações passíveis de restrição.

 
6. Achados de Auditoria da Secretaria de Planejamento Orçamentário

Os achados foram encaminhados por meio da Matriz de Achados – SPO,
anexada à SAUDI nº 33/2019 (0223878). A gestora da área teve a oportunidade de se
manifestar acerca dos achados e, constam da presente análise, apenas aqueles que a AUDIN
julgou pertinente a elaboração de recomendações e/ou orientações.

 
6.1 Constatação: Rol de responsáveis elencados na transação

>CONAGENTE (SIAFI) incompleto.
Análise: A IN TCU nº 63/2010 prevê que:  

Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e
seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se
referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se
houver:
I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;
II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível
de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente
de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos
aprovada para a unidade jurisdicionada;
III. membro de órgão colegiado que, por definição legal,
regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que
possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da
gestão da unidade.
Art. 11. O rol de responsáveis deve conter as seguintes
informações:
I. nome e número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da
Fazenda (CPF/MF) do responsável arrolado;
II. identificação da natureza de responsabilidade, conforme
descrito no artigo anterior ou na decisão normativa de que trata o
art. 4º desta instrução normativa, e dos cargos ou funções
exercidos;
III. indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função;
IV. identificação dos atos formais de nomeação, designação ou
exoneração, incluindo a data de publicação no Diário Oficial da
União ou em documento de divulgação pertinente;
V. endereço residencial completo; e
VI. endereço de correio eletrônico.
§ 1º A unidade jurisdicionada deve manter cadastro
informatizado de todos os responsáveis a ela vinculados, em
cada exercício, com todas as informações indicadas no caput
deste artigo, ainda que os responsáveis não tenham exercido as
responsabilidades fixadas no caput do art. 10. (grifo nosso)

 
Portanto, além dos responsáveis elencados no art. 10 do referido normativo,

a unidade jurisdicionada deve manter cadastro informatizado de todos os responsáveis a ela
vinculados. Da leitura do §1º do art. 11 acima, percebe-se que o art. 10 não é taxativo.

Congruente a essa ideia, a Portaria CGU nº 133/2013 prevê que:
5.2.7) Deverão ser observadas, ainda, as seguintes orientações
para a elaboração do rol
de responsáveis:
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5.2.7.1) As UJ integrantes do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) deverão
atualizar esse sistema, de acordo com a forma e os prazos para o
fechamento contábil estabelecidos pela CCONT/STN, com as
informações sobre os agentes responsáveis e seus substitutos que
atuaram ao longo de cada exercício auditado, tendo por base as
responsabilidades e os dados definidos nos artigos 10 e 11 da
IN/TCU nº 63/2010 ou norma que a substitua e nas naturezas de
responsabilidades existentes no SIAFI (transação:
>CONAGENTE).
5.2.7.1.1) Além dos responsáveis a serem arrolados no
processo de contas, especificados no art. 10 da IN/TCU nº
63/2010 ou norma que a substitua, deverá ser mantido no
subsistema RESP do SIAFI o cadastro de todos os
responsáveis pelas naturezas de responsabilidade relativas à
prática de atos de gestão. (grifo nosso)

 
Na transação >CONNATRESP no SIAFI, há uma enorme quantidade de

naturezas de responsabilidade. Esta AUDIN entende que devem ser cadastrados na transação
>CONAGENTE do SIAFI, ao menos, além dos responsáveis já cadastrados, as seguintes
naturezas de responsabilidade:

137 - RESPONSÁVEL PELOS ATOS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
207 - RESPONSÁVEL PELA CONFORMIDADE CONTÁBIL
301 - RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO-BENS DE ESTOQUE
321 - RESPONSÁVEL AUDITORIA INTERNA
 
O chefe da Coordenadoria de Planos e Avaliação e responsável pelas

atividades de cadastro no SIAFI, na reunião de encerramento realizada em 03/06/2019,
informou que não é possível realizar, de pronto, o cadastro solicitado, uma vez que não há
normativo estabelecendo quem são todos esses responsáveis. Explicou que, como é apenas o
cadastrador do órgão, não teria competência para indicar quem são os responsáveis que devem
ser cadastrados. Acrescentou, ainda, que antigamente havia uma publicação com todos os que
integravam o Rol dos Responsáveis no SIAFI. Sugeriu, então, que a casa retomasse tal
procedimento de modo a viabilizar os cadastros necessários no Rol dos Responsáveis e a
manutenção deste rol atualizado.

Ainda na reunião realizada, outro ponto suscitado pela SPO foi a ausência de
normativo interno acerca do cadastramento de usuários no SIAFI, inexistindo previsão quanto
à forma de pedido e de realização desse procedimento. Percebeu-se, então, a necessidade de
formalizar o fluxo de cadastramento de usuários no SIAFI.

 
Recomendação a: Recomenda-se à Secretaria de Planejamento

Orçamentário que submeta, à Alta Administração, minuta de portaria com todos os agentes
titulares e substitutos das seguintes naturezas de responsabilidades (disponíveis no SIAFI,
transação >CONNATRESP):

UG 590001 - Naturezas de responsabilidade 001, 100, 103, 110, 137, 138,
207 e 321.
UG 590002 - Naturezas de responsabilidade 001, 100, 103, 110, 138, 207 e
321.
UG 590003 - Naturezas de responsabilidade 001, 100, 103, 110, 138, 207,
301, 306 e 321.

Recomendação b: Recomenda-se a Secretaria de Planejamento
Orçamentário que submeta, à Alta Administração, minuta de portaria regulamentando o
cadastramento de usuários no SIAFI.
 

 
VI. CONCLUSÃO
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Segue, abaixo, um pequeno resumo das respostas às questões de auditoria
propostas no presente trabalho:

 
A – O Rol de Responsáveis encontra-se em conformidade com os normativos

aplicáveis?
As informações constantes do Rol de Responsáveis estão atualizadas, à

exceção da responsabilidade 301 da UG 590003. No entanto, o rol não está completo, sendo
necessária a inclusão de outros responsáveis, conforme consta do do item 6.1.

 
B – O Relatório de Gestão Fiscal é elaborado e divulgado de acordo com as

normas vigentes?
De acordo com o verificado na presente auditoria, a elaboração e divulgação

do Relatório de Gestão Fiscal segue todos os trâmites necessários e atende aos normativos
vigentes.

 
C – A inscrição/reinscrição de Restos a Pagar ocorre de maneira regular?
De acordo com o verificado na presente auditoria, a inscrição/reinscrição de

Restos a Pagar ocorreu de maneira regular no exercício de 2018.
 
D – A Conformidade de Registro de Gestão está ocorrendo de maneira

adequada?
A Conformidade de Registro de Gestão ocorre de maneira adequada. A

única ressalva fica por conta do apontado no item 5.5 do presente relatório.
 
E – A Conformidade Contábil está ocorrendo de forma adequada?
A Conformidade Contábil ocorre de forma adequada. Há necessidade,

porém, de dar maior publicidade a esse processo, conforme item 4.1. Ademais, fica a ressalva
em relação ao apontado no item 4.2.

 
F – O ambiente de controle estabelecido nas unidades está adequado?
De maneira geral, o ambiente de controle nas unidades está adequado. As

áreas envolvidas no processo possuem normativos, checklists, fluxos, entre outros. Não se
observou, na presente auditoria, grandes falhas causadas pela não efetividade dos controles
internos adotados. Fica a ressalva, porém, acerca da estrutura da Setorial Contábil. Conforme
abordado no tópico 3.1 do presente relatório, o fato da unidade estar alocada dentro da
Auditoria Interna vai de encontro ao princípio da segregação de funções.

 
G – As normas para o encerramento do exercício foram atendidas?
De acordo com o verificado na presente auditoria, as normas para o

encerramento do exercício de 2018 foram atendidas.
 
H – Os registros dos contratos celebrados pelo CNMP nas contas de

compensação do SIAFI são fidedignos?
De acordo com o verificado na presente auditoria, os registros dos contratos

celebrados pelo CNMP nas contas de compensação não são fidedignos, uma vez que tais
contas possuem saldos que não são movimentados desde o ano de 2017, conforme relatado no
item 5.1 do presente relatório.

 
I – As análises e notas explicativas trimestrais são encaminhadas à STN em

conformidade com os normativos vigentes?
De acordo com o verificado na presente auditoria, as análises e notas

explicativas trimestrais estão em consonância aos normativos em vigor.
 
Por fim, é necessário informar que os achados que já foram sanados não

constam do presente relatório.
Nestes termos, encaminha-se à Presidência para ciência, à Secretaria-Geral

para ciência quanto ao item 3.1, à Setorial Contábil para ciência e adoção de providências
quanto ao item 4.1, à Secretaria de Administração para ciência e adoção de providências



05/06/2019 SEI/CNMP - 0230487 - Relatório de Auditoria

https://sei.cnmp.mp.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=253442&infra_sistem… 12/13

quanto aos itens 5.1, 5.2. 5.3 e 5.4 e à Secretaria de Planejamento Orçamentário para adoção
de providências quanto ao item 6.1.

 
 
Brasília, 05 de junho de 2019.
 
 
 
À consideração do Auditor-Chefe.
 
 
 

THALES CORREIA DE ARAUJO MACIEL
Analista de Controle Interno

 
 
 
De acordo, encaminhe-se da forma proposta.
 
 
 

ANTONIO GOMES FERREIRA
Auditor-Chefe

 
 

APÊNDICE I – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2019
 

Quadro Consolidado das Recomendações da Auditoria Interna
Item Recomendação Unidade

4.1 Recomenda-se à Setorial Contábil que adote as medidas necessárias
para promover a publicidade do processo de Conformidade Contábil.

Setorial
Contábil

5.1
Recomenda-se à Secretaria de Administração que realize o registro no
SIAFI, nas respectivas contas de compensação, dos contratos vigentes
no CNMP.

SA

5.2
Recomenda-se à Secretaria de Administração que inclua nos processos
do RMMA os documentos que comprovem as saídas por consumo de
materiais do estoque.

SA

5.3

Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote medidas
necessárias, no sistema ASI WEB, para que a movimentação de bens
da conta de estoque interno para as demais contas não gere, na conta de
destino, uma entrada orçamentária.

SA

5.4

Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote medidas
necessárias para que os bens intangíveis e as incorporações realizadas
não entrem na conta de estoque interno de bens móveis no RMB
(gerado no sistema ASI WEB).

SA

6.1a

Recomenda-se à Secretaria de Planejamento Orçamentário que
submeta, à Alta Administração, minuta de portaria com todos os
agentes titulares e substitutos das seguintes naturezas de
responsabilidades (disponíveis no SIAFI, transação >CONNATRESP)
UG 590001 - Naturezas de responsabilidade 001, 100, 103, 110, 137,
138, 207 e 321.
UG 590002 - Naturezas de responsabilidade 001, 100, 103, 110, 138,
207 e 321.
UG 590003 - Naturezas de responsabilidade 001, 100, 103, 110, 138,
207, 301, 306 e 321.

SPO



05/06/2019 SEI/CNMP - 0230487 - Relatório de Auditoria

https://sei.cnmp.mp.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=253442&infra_sistem… 13/13

6.1b Recomenda-se a Secretaria de Planejamento Orçamentário que
submeta, à Alta Administração, minuta de portaria regulamentando o
cadastramento de usuários no SIAFI.

SPO

 

Documento assinado eletronicamente por Thales Correia De Araujo Maciel,
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