
 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 01/2017 

 

AÇÃO DE AUDITORIA: INSPEÇÃO DA BIBLIOTECA 

SUMÁRIO EXECUTIVO: 

 

  Trata-se do primeiro trabalho completo da Auditoria Interna na Biblioteca do 

CNMP. A unidade já havia sido visitada duas vezes, em trabalhos de Auditoria de Patrimônio e 

Auditoria de Acessibilidade. 

 Foram feitas análises referentes ao sistema de informação utilizado pela área 

(PERGAMUM), ao acervo patrimonial, acessibilidade, mobiliário, além dos controles internos 

estabelecidos pelo setor. 

 De maneira geral, constatou-se que não há um sistema de segurança contra o 

furto de bens do acervo, existem algumas falhas de segregação de funções nas etapas de 

aquisição de obras, além de um controle pouco eficaz quanto ao atraso na devolução dos livros. 

 As análises empreendidas no presente relatório levaram em conta a relação 

custo/benefício da implementação dos controles. 

  

 

 

           

Brasília, 10 de março de 2017. 
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I – APRESENTAÇÃO 

 

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 

2017, apresenta-se o Relatório de Auditoria Interna sobre a BIBLIOTECA. Este trabalho 

contém o resultado das análises realizadas acerca da gestão da Biblioteca do CNMP. 

 O trabalho foi realizado no período de 30/01/2017 a 10/03/2017, 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 10/03/2017 foi realizada uma reunião de encerramento com a presença da 

equipe de auditoria, do Secretário Executivo e dos servidores lotados na Biblioteca, com o 

objetivo de possibilitar a manifestação da Unidade acerca das constatações efetuadas durante 

os trabalhos. 

Fazem parte deste Relatório o ANEXO I “Quadro de Consolidação das 

Recomendações da Auditoria Interna”, o ANEXO II “Quadro de Consolidação das 

Orientações da Auditoria Interna” e o ANEXO III “Quadro de Consolidação das Sugestões 

da Auditoria Interna”. 

 

 

II – ESCOPO DO TRABALHO 

 

 

a) Sistema de informação; 

b) Acervo patrimonial; 

c) Acessibilidade e mobiliário; e 

d) Controles internos; 

 

 Cumpre destacar que o teor do presente documento, inclusive as opiniões, 

recomendações e outros juízos de valor incorporados ao mesmo, não deve ser considerado 

para situações diversas ao escopo desse trabalho. 
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III – METODOLOGIA 

 

 

Procedimentos de auditoria adotados: 

• a) Análise documental; 

• b) Entrevistas; 

• c) Inspeção física; e 

• d) Outros. 

 

 

IV – BASE NORMATIVA 

 

 

Normativos Internos: 

• Portaria CNMP-SG nº 249/2015 

• Portaria CNMP-PRESI nº 221/2013 

• Portaria CNMP-PRESI nº 137/2016 

 

Normativos Externos: 

• Lei 4.320/64 

• NBR 9050:2015 

• NBR 6120:1980 

• Norma Técnica nº 2/2009 - CBMDF 

• Norma Técnica nº 3/2015 - CBMDF 
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V – RESULTADO DAS ANÁLISES 

 

 

1. Introdução 

 

 

  A Biblioteca do CNMP foi instituída pela Portaria CNMP-PRESI nº 221/2013 

como Unidade de Apoio Vinculada à Secretaria-Geral. As suas atribuições, normas para 

utilização de suas instalações, acervo e serviços estão disciplinadas na Portaria CNMP-SG nº 

249/2015 (Regimento Interno da Biblioteca – RI/BIBLIO). 

  A Biblioteca do CNMP possui tanto acervo físico como digital 1 . Mais 

recentemente, com a publicação da Portaria CNMP-PRESI nº 137/2016, a Biblioteca tornou-se 

responsável pela publicação e gestão de conteúdo da videoteca do CNMP (art. 5º). 

  Durante o planejamento dos trabalhos, foram elaboradas 5 (cinco) Questões de 

Auditoria (QA) sobre temas relevantes referentes à gestão da Biblioteca. Cada QA possui 

quesitos que foram verificados e testados pela equipe de auditoria. 

  As QAs elaboradas são: 

• A – O controle dos bens patrimoniais é feito adequadamente?; 

• B – O controle de empréstimos e devoluções é feito de forma efetiva?; 

• C – O sistema informatizado possui os requisitos de segurança e de 

atendimento ao RI/BIBLIO?; 

• D – A estrutura, acessibilidade e mobiliário da Biblioteca estão de acordo 

com a norma?; 

• E – As aquisições realizadas pela Biblioteca estão de acordo com os 

normativos aplicáveis?; 

 Na análise das Questões de Auditoria, frisa-se que somente os livros fizeram 

parte do escopo; não foram analisados temas relativos a revistas e periódicos. 

  Como já vem sendo feito pela AUDIN, as constatações geram recomendações 

a serem implementadas pelo gestor (vide Anexo I). Uma novidade deste trabalho é o fato de 

que algumas constatações e/ou informações geraram orientações (vide Anexo II) e sugestões 

  
1Disponível em http://bidforum.com.br/?key1=CNMP&key2=SS67G&key3=B84C94F8 

http://bidforum.com.br/?key1=CNMP&key2=SS67G&key3=B84C94F8
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(vide Anexo III) ao gestor responsável pela área. 

  A diferença primordial entre a três é o fato de que as recomendações advêm de 

impropriedades detectadas nos trabalhos de campo. Por outro lado, as orientações e sugestões 

referem-se à possibilidade de implementação de melhores práticas de gestão. 

  Outra diferença é o fato de as orientações e sugestões não estarem 

inseridas no Plano de Providências Setorial a ser encaminhado pelo gestor. No entanto, isso não 

impede que a AUDIN observe a sua implementação em trabalhos futuros na área. 

 

 

2. Questão de Auditoria A – Controle dos bens patrimoniais 

 

 

A presente Questão de Auditoria teve por objetivo verificar se o controle dos 

bens patrimoniais (livros) é feito adequadamente. Para isso, foram abordados os seguintes 

aspectos: realização de inventário anual, segregação de função na realização de inventário, 

correspondência entre inventário físico e financeiro, extravio de materiais, segurança contra 

furto de bens, localização física de obras e desfazimento de bens. 

 

 

  2.1 Inventário anual e princípio da segregação de funções 

Foram verificados os processos de inventário 2013, 2014 e 2015 (processos nº 

2391/2013-18; 1668/2014-68; 759/2016-48 e 1027/2016-75). Nos exercícios de 2013 e 2015, 

constata-se que houve a verificação dos livros. Nesses casos, foram geradas listas contendo os 

livros não inventariados. Quanto ao inventário de 2014, não fica evidenciada nos autos a  

verificação das obras. Há somente uma lista extraída do sistema com a relação de todos os livros 

existentes no CNMP, porém, sem prova de que foram conferidos. 

A comissão de inventário 2016, instituída pela Portaria CNMP-SG nº 296/2016, 

comunicou o resultado de seus trabalhos por meio do Memorando nº 01/2017/Comissão de 

Inventário 2016 (processo nº 1700/2016-77). Nesse processo estão listados um total de 29 livros 

não inventariados, ou seja, não encontrados pela comissão de inventário. 

Relativamente à obediência do princípio da segregação de funções na realização 

do inventário anual, verificou-se que em todas as portarias de designação da comissão de 

inventário anual (2014 a 2016) houve a participação de ao menos um servidor da Biblioteca. 
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 Somente com essa informação não é possível afirmar que os servidores lotados 

na Biblioteca e que participam da comissão de inventário são os mesmos que realizam o 

inventário dos livros. Essa prática não seria recomendada, visto que fere o princípio da 

segregação de funções, que é um princípio básico do sistema de controle interno que consiste 

na separação de funções, nomeadamente de autorização, aprovação, execução, controle e 

contabilização das operações. 

Assim, esta AUDIN orienta que os servidores lotados na Biblioteca e que 

participam das comissões de inventário anual não realizem o inventário das obras, no intuito de 

não ferir o princípio da segregação de funções. 

   

 

  2.2 Constatação: Cadastramento impreciso das obras tanto no Sistema 

PERGAMUM quanto no ASIWEB. 

Análise: Da amostra selecionada, não foi possível encontrar um total de 30 livros, 

em razão de falha de cadastramento no PERGAMUM e no ASIWEB. 

Especificamente em relação ao Sistema ASIWEB, há títulos cadastrados com 

autor errado ou sem a caracterização precisa. A falta de qualificação adequada do bem contraria 

dispositivo da Lei 4.320/64: 

 

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com 

indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um dêles 

e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. (grifo nosso) 

 

  Um exemplo de cadastramento inadequado é o que ocorre com todas as obras 

citadas no excerto de Relatório do ASIWEB citado abaixo. Não há informações suficientes para 

a correta caracterização do item (como autor, ano, edição, número de exemplar, etc.): 
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  Esse tipo de informação imprecisa prejudica as conferências realizadas pela 

comissão de inventário, além de prejudicar o controle por parte da Biblioteca dos livros 

disponíveis no acervo.  

Recomendação: Recomenda-se à Biblioteca/SG que, ao realizar o 

cadastramento dos títulos nos Sistemas PERGAMUM e ASIWEB, adicione as informações 

necessárias para a perfeita caracterização do bem patrimonial, como título, autor e edição. 

Recomendação 2: Recomenda-se à Biblioteca/SG que retifique as informações  

inseridas de modo impreciso no Sistema ASIWEB. 

 

 

  2.3 Conciliação das informações entre os Sistema PERGAMUM, ASIWEB 

e SIAFI 

Para verificar a correspondência entre o inventário físico e o financeiro foi 

realizada amostra aleatória de livros para conferência, além da análise do saldo da conta SIAFI 
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1.2.3.11.04.02 e do Sistema ASIWEB. Ambos os sistemas apresentaram saldos em 

conformidade, no valor de R$ 409.966,76 (quatrocentos e nove mil, novecentos e sessenta e 

seis reais e setenta e seis centavos). 

Já em relação à inspeção física de livros, realizada em 14/02/2017, dos 326 

selecionados (que corresponde a 5% do acervo), 57 não foram encontrados na Biblioteca, o que 

representa aproximadamente 17% da amostra selecionada. Não foi possível localizá-los nas 

estantes uma vez que as informações geradas pelo Sistema PERGAMUM não são suficientes 

para encontrar um livro que possui vários exemplares. 

 Assim, mesmo quando o sistema demonstra que o título está emprestado, não é 

possível afirmar qual dos exemplares do referido livro possui o número de patrimônio desejado. 

Logo, existe uma falha de informação entre o Sistema PERGAMUM e o Sistema ASIWEB de 

modo que não é possível identificar cada unidade de patrimônio nos casos em que um livro 

possui vários exemplares. 

   

 

  2.4 Controle e segurança dos bens do acervo 

  Observou-se que não há controles sólidos quando se trata da segurança contra 

furto de bens do acervo. Não há câmeras instaladas no local, não há sistema de alarme para 

proteção do acervo, tampouco há rotinas de verificação física dos pertences dos usuários da 

Biblioteca. 

  De acordo com e-mail do dia 10/02/2017, a Assessoria de Segurança 

Institucional informou que não há previsão para instalação de câmeras no local. Também não 

há no Plano de Gestão do CNMP iniciativa de aquisição de sistema de alarme. 

Como única medida de segurança, O RI/BIBLIO prevê, em seu art. 25, que é 

vedado ao usuário: 

IX - circular nas dependências da Biblioteca portando bolsa, mochila ou similar. 

 

  No parágrafo único, o normativo prevê que: 

A Biblioteca disponibilizará armários com chave para a guarda dos pertences pessoais 

do usuário. 

 

  Os armários foram adquiridos e, durante os trabalhos de inspeção, estavam sendo 

instalados. 
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  Entende-se que essa medida pode reduzir a possibilidade de que algum livro seja 

subtraído da Biblioteca, no entanto, não se configura em uma medida efetiva contra o furto de 

bens. 

O ideal em termos de segurança seria a instalação de um sistema de alarme para 

proteção do acervo, de forma a impedir que qualquer livro saísse da biblioteca sem autorização. 

Essa é a forma de controle físico mais utilizado pelas bibliotecas em geral. 

No entanto, há que se considerar o custo-benefício do controle, levando-se em 

conta a realidade do CNMP e o valor de um equipamento como esse. Com base nas informações 

produzidas pela comissão de inventário 2016, assim como em informações encaminhadas pelo 

responsável pela Biblioteca, não foram localizados 29 livros, dos quais 27 estavam emprestados 

aos usuários. 

 Assim, conclui-se que o valor de um equipamento de alarme seria muito superior 

às perdas ocorridas. No entanto, tal fato não exclui a possibilidade de novas avaliações serem 

feitas no futuro para verificar se a relação custo/benefício do controle foi alterada. 

 

 

  2.5 Desfazimento de obras 

  Existe processo autuado para desfazimento de obras (processo nº 1024/2016-31). 

Em 29/06/2016, o servidor responsável pela Biblioteca encaminhou à “Comissão de 

Desfazimento” (sic) lista de livros para descarte. 

  Conforme Memorando nº 10/2017/BIBLIO, de 08/02/2017, inserido no processo, 

o servidor informa que os autos retornaram à Biblioteca, em janeiro de 2017, para inclusão de 

novas publicações para desfazimento. 

  Assim, após análise da equipe de auditoria, os autos foram devolvidos à 

Biblioteca para prosseguimento do processo. 

  Esta AUDIN orienta que haja uma atuação célere por parte da Comissão de 

Avaliação de Bens Patrimoniais e que todas as etapas sejam concluídas garantindo a 

tempestividade necessária ao processo. 

 

 

3. Questão de Auditoria B – Controle de empréstimos e devoluções 
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  A Questão de Auditoria B teve por objetivo verificar se o controle de 

empréstimos e devoluções é feito de forma efetiva. Para isso, foram utilizadas como critério as 

disposições da Seção II do Regimento Interno da Biblioteca -RI/BIBLIO (Portaria CNMP-SG 

nº 249/2015) que trata do empréstimo e renovação de livros do acervo. 

  Foram efetuados testes no sistema informatizado utilizado pela Biblioteca 

(PERGAMUM) para gerenciamento das operações e do acervo, assim como foram emitidos  

relatórios para análise dos itens. 

  Assim, verificou-se se havia a) títulos emprestados a usuários diferentes do 

permitido; b) mais de 3 livros emprestados simultaneamente a usuários; c) mais de 10 livros 

emprestados simultaneamente a gabinetes, comissões e unidades administrativas; d) 

empréstimo concedido a usuário com atraso na devolução de outro título; e) empréstimos 

concedidos a bibliotecas conveniadas. 

  Além disso, verificou-se o fluxo de apresentação da certidão negativa de débito 

com a Biblioteca. 

  Verificou-se que não há empréstimos concedidos a usuários diferentes 

daqueles elencados pela portaria, assim como não há novos empréstimos concedidos a usuários 

com atraso na devolução de livros. 

 

 

  3.1 Constatação: Quantitativo de empréstimos por usuário superior ao 

permitido pelo normativo. 

  Análise: No entanto, verificou-se que há casos em que há mais de 3 livros 

emprestados ao mesmo usuário, na condição de empréstimo especial. O quantitativo de 

empréstimos por usuário é definido no art. 11 da Portaria CNMP-SG nº 249/2015: 

Conselheiros, membros e servidores em exercício no CNMP poderão solicitar o 

empréstimo simultâneo de até 3 (três) obras do acervo. 

 

  No caso de unidades administrativas, constatou-se que atualmente não há mais 

de 10 obras emprestadas simultaneamente para esses usuários. Porém, já houve o empréstimo 

de 12 livros simultaneamente para uma mesma unidade administrativa. 

  Recomendação: Recomenda-se à Biblioteca/SG que avalie a necessidade de 

alteração do quantitativo de obras para empréstimo simultâneo normatizado na Portaria CNMP-



 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 01/2017 12/22 

SG nº 249/2015 a fim de adequá-lo à demanda dos usuários do CNMP. 

   

 

  3.2 Constatação: Obras com atraso na devolução. 

  Análise: Por meio de relatório extraído do sistema PERGAMUM (com data 

retroativa a 01/07/2016), constatou-se que há um total de 36 obras com atraso na devolução. A 

maioria dos atrasos é recente, porém, há 4 casos (exemplares 2433, 4581, 5085, 4603 e 4594) 

que estão há aproximadamente 1 ano em atraso. Há casos de obras que estão há 6 meses com 

atraso na devolução (exemplares 3563, 5622 e 4345). 

  O RI/BIBLIO, em seu art. 15, dispõe que: 

4º A obra não devolvida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da primeira 

notificação efetuada pela Biblioteca, ou no prazo estabelecido no art. 14, será 

considerada bem extraviado ou desaparecido, aplicando-se o disposto no art. 26. 

 

  Já o art. 26 dispõe acerca do extravio e da reposição de exemplares: 

Art. 26. Qualquer material bibliográfico danificado ou extraviado, na posse do usuário, 

implicará reposição por exemplar idêntico. 

 

§ 1º O usuário deverá repor o exemplar danificado ou extraviado no prazo de 30 

(trinta) dias corridos, contados da data da notificação efetuada pela Biblioteca. 

(…) 

§ 4º Caso o material bibliográfico não seja restituído no prazo estipulado no § 1º 

deste artigo, a reposição do exemplar danificado ou extraviado far-se-á mediante 

expedição de Guia de Recolhimento da União – GRU. (grifo nosso) 

 

  Por meio do Memorando nº 01/2017 – SE/CNMP, a Secretaria Executiva 

encaminhou informação da Biblioteca informando que “(…) não há processo aberto para 

verificação de extravio de livro em curso”. A área informou ainda que “não houve reposição de 

exemplar através de pagamento de GRU. Houve apenas um caso de substituição (…)” de um 

livro furtado no carro de uma servidora do CNMP. 

  Dessa forma, constata-se que não está havendo um controle efetivo quanto à 

necessidade de reposição de exemplares extraviados. 

  Recomendação: Recomenda-se à Biblioteca/SG que proceda ao levantamento 

de todos os exemplares com atraso na devolução (com data retroativa a 01/01/2016) e 

implemente ações para a efetiva reposição ou ressarcimento, em atendimento ao estabelecido 

no art. 26 da Portaria CNMP-SG nº 249/2015. 

 Recomendação 2: Recomenda-se à Biblioteca/SG que estabeleça rotinas de 
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controle periódico das obras com atraso na devolução para atendimento ao disposto no art. 26 

da Portaria CNMP-SG nº 249/2015. 

 

 

  3.3 Certidão negativa de débito ou pendência emitida pela Biblioteca 

  O RI/BIBLIO dispõe, em seu art. 35, acerca do controle da devolução de 

empréstimos no caso de afastamento de servidor do CNMP, ocasião em que deverá apresentar 

à Coordenadoria de Gestão de Pessoas a certidão negativa de débito ou pendência emitida pela 

Biblioteca. 

  No caso de membros e Conselheiros, o normativo dispõe que “(…) antes do 

encerramento do mandato ou da expiração do prazo de designação, respectivamente, deverão 

providenciar a devolução das obras emprestadas em seu nome ou sob sua responsabilidade” 

(art. 34). 

  Acerca desse assunto, em resposta à SAUDI nº 04/2017, a Presidência do CNMP 

informou que: 

(…) em recente reunião, acertou-se que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

comunicará à Chefia de Gabinete a proximidade do encerramento dos mandatos dos 

Conselheiros e das designações de membros auxiliares efetuadas pela Presidência. 

Munida dessa informação, a Chefia de Gabinete solicitará à Biblioteca informação 

sobre a existência de empréstimos pendentes, ao tempo em que a comunicará acerca 

da data limite, para fins de controle de empréstimo e emissão da certidão prevista no 

art. 34, § único, da Portaria CNMP-SG nº 249/2015.” 

 

 

4. Questão de Auditoria C – Sistema informatizado 

 

 

  A questão de auditoria C teve como objetivo verificar se o sistema PERGAMUM 

possui os requisitos de segurança e de atendimento previstos no Regimento Interno da 

Biblioteca. 

  Assim, foram efetuados testes no sistema para verificar se este: a) acusa o 

empréstimo de mais de 3 obras simultâneas para o mesmo usuário; b) acusa o empréstimo de 

mais de 10 obras simultâneas para a mesma unidade administrativa; c) envia mensagem de 

confirmação de empréstimo e devolução ao e-mail do usuário; d) envia mensagem de 

notificação quando do vencimento do prazo de empréstimo; e) trava a possibilidade de novo 

empréstimo para usuários com atraso na devolução. 



 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 01/2017 14/22 

  4.1 Constatação: Sistema não acusa o empréstimo de mais de 10 obras 

simultâneas para a mesma unidade administrativa. 

Análise: Ao se efetuar testes, constatou-se que o sistema não trava a 

possibilidade de empréstimo do 11º livro para a mesma unidade administrativa. 

Conforme dispõe o art. 12 do RI/BIBLIO: 

Os gabinetes de Conselheiros, as comissões e as demais unidades administrativas do 

CNMP poderão solicitar o empréstimo simultâneo de até 10 (dez) obras do acervo 

pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, havendo possibilidade de renovações 

sucessivas. 

 

  Entende-se que essa situação configura falha de controle do sistema. 

  Recomendação: Recomenda-se à Biblioteca/SG que providencie a 

configuração do sistema para que este passe a acusar o empréstimo de mais de 10 obras 

simultâneas para a mesma unidade administrativa. 

 

 

5. Questão de Auditoria D – Estrutura, acessibilidade e mobiliário 

 

 

  A presente Questão de Auditoria teve por objetivo verificar o alinhamento da 

estrutura e acessibilidade da Biblioteca com as normas aplicáveis. 

Para isso, foram analisadas a NBR 9050:2015, Norma Técnica nº 2/2009 e 

3/2015-CBMDF, NBR 10152, NBR 6120 e Nota Técnica 1/2016-COENG/CNMP. 

Foram abordados os seguintes aspectos: mobiliário acessível, espaço para 

manobra de cadeirante no interior do local, existência de publicações acessíveis, existência de 

extintores de incêndio apropriados e suficientes, condições de conservação do espaço e 

requisitos de sonorização e fundação. 

 

 

  5.1 Requisitos de acessibilidade da NBR 9050:2015 

  Em inspeção física realizada em 09/02/2017 verificou-se que a Biblioteca do 

CNMP atende aos requisitos de acessibilidade constantes da NBR 9050:2015 relacionados às 

mesas, inclusive os terminais de acesso à internet, e também ao disposto sobre altura das 

estantes e largura entre os corredores, bem como espaços de manobra. O balcão de atendimento 

também se encontra acessível para pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida. 
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  No que diz respeito à existência de recursos audiovisuais ou publicações em 

texto digital acessível, constatou-se que os únicos títulos existentes em braille são alguns 

exemplares da Constituição Federal de 1988. No entanto, eles se encontram desatualizados. 

  No entanto, a Biblioteca do CNMP conta com o acervo digital. De acordo com 

as vantagens apresentadas no Termo de Referência para compra do material, uma delas é 

permitir maior acessibilidade às pessoas com deficiência, como controle de brilho e ampliação 

da tela e demais ajustes, conforme a preferência do usuário. 

 Sugestão: Sugerimos que sejam avaliadas a demanda e a necessidade dos 

usuários da Biblioteca do CNMP para publicações em braille, para possível inclusão nos 

pedidos de compras de livros. 

 

 

  5.2 Requisitos de fundação e sonorização 

  Em relação aos requisitos de fundação, de acordo com a Nota Técnica nº 1/2016-

COENG, que tratou da análise do peso gerado pelo novo layout de prateleiras da Biblioteca, 

concluiu-se que a carga distribuída calculada para o local é igual à carga de projeto. Isso 

significa que a estrutura do edifício suporta o peso localizado na sala da Biblioteca, desde que 

observada a utilização de no máximo três prateleiras de livros por estante. 

  Quanto à sonorização, foi possível observar que, em determinados momentos, 

ouve-se muito ruído externo no ambiente da Biblioteca, em especial nos dias de sessão plenária. 

Contudo, em que pese existir tratamento específico para ruídos em bibliotecas na NBR 10152, 

não há, no CNMP, o equipamento adequado para medição. 

  Sugestão: Sugerimos que, considerando a relação custo-benefício dessa ação,  a 

Biblioteca considere, juntamente aos setores especializados, a possibilidade de adotar medidas 

para a redução do ruído no ambiente da Biblioteca. 

  

 

  5.3 Extintores de incêndio 

 Os extintores de incêndio estão localizados no corredor de acesso à Biblioteca, 

onde há 4 deles: 3 do tipo ABC e 1 do tipo CO2. Ressalta-se que há um extintor em frente à 

porta da Biblioteca e há também um hidrante localizado no mesmo corredor. 
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  De acordo com a Norma Técnica nº 2/2009-CBMDF, que dispõe sobre a 

classificação dos riscos das edificações, atividades e ocupações, considera-se o ambiente de 

biblioteca e assemelhados com risco médio (B1). 

  Já a Norma Técnica nº 3/2015-CBMDF, que trata do Sistema de Proteção por 

Extintores de Incêndio, informa que o fogo envolvendo papéis, madeiras, borrachas, plásticos, 

entre outros, é denominado fogo classe A. Por outro lado, aquele que envolve equipamentos e 

instalações elétricas energizadas é denominado Fogo classe C. Portanto, de acordo com o item 

4.1.1.4 desta norma, os extintores do tipo ABC e CO2 são apropriados para um eventual 

princípio de incêndio envolvendo os materiais contidos na Biblioteca do CNMP. 

  No que se refere à distância dos extintores, o item 4.1.1.6 da mesma norma indica 

que a distância máxima a ser percorrida até alcançar o extintor portátil para um local com risco 

médio deve ser de 20 metros. O item 4.1.2.4 também determina que estejam localizados a não 

mais que 5 metros da porta de acesso à área de risco. Assim, as normas de segurança em relação 

à prevenção de incêndio estão atendidas. 

   

 

  5.4 Condições de conservação 

  De maneira geral, as condições de conservação do local são boas. Porém, 

observou-se que há indício de infiltração no teto da sala de processamento técnico. 
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  Em resposta ao e-mail encaminhado no dia 21/02/2017, a COENG/SA 

informou que realiza vistorias periódicas no prédio como um todo em busca de infiltrações, e 

ainda: 

 

As infiltrações verificadas aqui no prédio são essencialmente decorrentes dos 

seguintes fatores: 

1) Problemas com a impermeabilização das lajes; 

2) Problemas de vedação nos sistemas de coberturas (telhados); 

3) Percolação de água em laje não impermeabilizada; 

4) Casos pontuais/diversos devidos a fatores específicos. 

(…) 

Já o tipo 4 são os casos específicos e pontuais, o que inclui o caso verificado na 

biblioteca. (…) A situação está sob controle, visto que não há ocorrência de 

infiltrações significativas no local. (…) Com isso, como reforço, faremos uma vistoria 

geral no semienterrado para averiguar essas situações, visto que já existem outros 

casos pontuais que já estamos monitorando, no plenário e na STI. 

 

 

6. Questão de Auditoria E – Aquisições de livros 

 

 

  A presente Questão de Auditoria buscou verificar se as aquisições de livros 

realizadas pela Biblioteca estão de acordo com os normativos aplicáveis. Para tanto foram 

analisados os critérios elencados no Anexo da Portaria CNMP-SG nº 249/2015 e as fases da 

aquisição sob o aspecto da segregação de funções. 

  A análise foi baseada na amostra aleatória de 42 livros selecionada a partir das 

informações constantes do processo nº 501/2016-41, que trata da aquisição de livros realizada 
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em 2016. 

  Verificou-se que as aquisições realizadas pelo CNMP obedecem aos requisitos 

do normativo. Todavia, cabe ressaltar a capacidade de armazenamento da Biblioteca. De acordo 

com o informado pela unidade, em e-mail do dia 17/02/2016, as aquisições de livros levam em 

consideração também a existência de espaço nas estantes. Porém, a partir de 2018, a previsão é 

de que o crescimento do acervo seja nulo, ou seja, para cada livro comprado um deverá ser 

descartado. 

 

 

  6.1 Constatação: Falha de segregação de funções nas aquisições de livros. 

  Análise: Constatou-se que há falha na segregação de funções nas aquisições, 

uma vez que a solicitação dos títulos, o recebimento do objeto do contrato, o ateste da nota 

fiscal e a inserção dos títulos nos sistemas PERGAMUM e ASIWEB são executados pelo 

mesmo servidor, como demonstrado nos processos nº 501/2016-41, 1164/2016-18, 1305/2016-

64, 1571/2016-17, 1667/2016-85, 1822/2016-63, 1927/2016-12. 

  Além disso, ressaltamos o explicitado no item 2.1 deste relatório quanto à 

atuação de servidor lotado na Biblioteca perante a comissão de inventário. 

  Recomendação: Recomenda-se à Biblioteca/SG que obedeça à segregação de 

funções durante as etapas abrangidas no processo de aquisição de livros. 
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VII. CONCLUSÃO 

 

 

Nestes termos, encaminha-se à Presidência e à Secretaria-Geral para ciência e à 

Biblioteca para ciência e adoção de providências. 

Brasília-DF, 06 de março de 2017. 

 

 

 

BÁRBARA GOMES ARAUJO FERNANDES 

Analista de Controle Interno 

 

 

 

  À consideração do Auditor-Chefe. 

 

 

 

RENATA ALENCAR CAMPOLINA BERNAT 

                     Coordenadora de Auditoria                          

 

 

 

  De acordo, encaminhe-se na forma proposta. 

 

 

 

ANTONIO GOMES FERREIRA 

Auditor-Chefe 
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ANEXO I – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 01/2017 

 

 

Quadro Consolidado das Recomendações da Auditoria Interna 

 

 

Item Recomendação Unidade 

2.2 

a) Recomenda-se à Biblioteca/SG que, ao realizar o cadastramento 

dos títulos nos Sistemas PERGAMUM e ASIWEB, adicione as 

informações necessárias para a perfeita caracterização do bem 

patrimonial, como título, autor e edição. 

Biblioteca/SG 

2.2 
b) Recomenda-se à Biblioteca/SG que retifique as informações  

inseridas de modo impreciso no Sistema ASIWEB. 
Biblioteca/SG 

3.1 

Recomenda-se à Biblioteca/SG que avalie a necessidade de alteração 

do quantitativo de obras para empréstimo simultâneo normatizado 

na Portaria CNMP-SG nº 249/2015 a fim de adequá-lo à demanda 

dos usuários do CNMP. 

Biblioteca/SG 

3.2 

a) Recomenda-se à Biblioteca/SG que proceda ao levantamento de 

todos os exemplares com atraso na devolução (com data retroativa a 

01/01/2016) e implemente ações para a efetiva reposição ou 

ressarcimento, em atendimento ao estabelecido no art. 26 da Portaria 

CNMP-SG nº 249/2015. 

Biblioteca/SG 

3.2 

b) Recomenda-se à Biblioteca/SG que estabeleça rotinas de controle 

periódico das obras com atraso na devolução para atendimento ao 

disposto no art. 26 da Portaria CNMP-SG nº 249/2015. 

Biblioteca/SG 

4.1 

Recomenda-se à Biblioteca/SG que providencie a configuração do 

sistema para que este passe a acusar o empréstimo de mais de 10 

obras simultâneas para a mesma unidade administrativa. 

Biblioteca/SG 

6.1 
Recomenda-se à Biblioteca/SG que obedeça à segregação de funções 

durante as etapas abrangidas no processo de aquisição de livros. 
Biblioteca/SG 
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ANEXO II – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 01/2017 

 

 

Quadro Consolidado das Orientações da Auditoria Interna 

 

 

Item Orientação Unidade 

2.1 

Esta AUDIN orienta que os servidores lotados na Biblioteca e que 

participam das comissões de inventário anual não realizem o 

inventário das obras, no intuito de não ferir o princípio da segregação 

de funções. 

Biblioteca/SG 
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ANEXO III – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 01/2017 

 

 

Quadro Consolidado das Sugestões da Auditoria Interna 

 

 

Item Sugestões Unidade 

5.1 

Sugerimos que sejam avaliadas a demanda e a necessidade 

dos usuários da Biblioteca do CNMP para publicações em 

braille, para possível inclusão nos pedidos de compras de 

livros. 

Biblioteca/SG 

5.2 

Sugerimos que, considerando a relação custo-benefício 

dessa ação, a Biblioteca considere, juntamente aos setores 

especializados, a possibilidade de adotar medidas para a 

redução do ruído no ambiente da Biblioteca. 

Biblioteca/SG 

 


