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Processo nº: 005047/2021 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré - PMJ 

Responsável: Marcos Antônio Guerra Wandermurem  

Exercício: 2021 

Código da Auditoria: 
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Auditor Responsável: Kettini Upp Calvi 

Controlador Geral: Kettini Upp Calvi 

Universo da Auditoria: Relação total de Bens móveis, imóveis e intangíveis – 
Registro e controle, ano de 2021. 

Amostra da Auditoria: Relação de Bens móveis, imóveis e intangíveis – 
Registro e controle, dos meses de março, abril e maio 
do ano de 2021. 

 

1. Objetivo da Auditoria: 

Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo 

realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua 

caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de 

agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração. 

 

2. Metodologia de Trabalho 

A presente ação preventiva foi inserida no Plano Anual de Auditoria, do exercício 

de 2021. Encaminhara-se requerimento ao Secretário Municipal de Finanças e 

Administração para que remetesse os registros analíticos de bens de caráter 

permanente e documento comprobatório de que, na estrutura administrativa do 

órgão, contém agente(s) responsável(is) pela sua guarda e administração dos 

bens no período compreendido entre março, abril e maio de 2021 e todas as 

UG’s.    

Em resposta, recebemos a relação dos bens de caráter permanente adquiridos 

no período compreendido entre março, abril e maio de 2021, totalizando 25 bens, 

considerando todas as Unidades Gestoras. Deste total, 17 são da UG PMJ. 
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3. Documentos Analisados na Amostra da Auditoria: 

Relatório PDF emitido no Sistema de Contabilidade – E&L – contendo a relação 

de bens móveis, imóveis e intangíveis, referente aos meses de março, abril e 

maio do ano de 2021. 

 

4. Relatos da Análise dos Documentos 

Na análise do Relatório foi possível analisar o tipo do bem, número do 

tombamento, especificação, nome do bem, código do plano de contas, 

identificação do local onde o bem está localizado, nome do responsável, 

localização, data de aquisição, nome do fornecedor, valor da aquisição, entre 

outras variáveis disponibilizadas pelo controle de Patrimônio.  

Do período, amostra desta auditoria, observa-se a seguinte relação de bens: 
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Observa-se na resposta da Secretaria Municipal de Finanças e Administração 

contida no Ofício SMFA Nº 000392/2021, que a estrutura administrativa desta 

Secretaria contempla cargos especificamente destinados à guarda e gestão do 

patrimônio, conforme se pode verificar no organograma abaixo. Constatou-se 

também que o Município conta com o trabalho de uma Comissão de Gestão 

Patrimonial, que tem desenvolvido um trabalho de levantamento do patrimônio 

municipal a fim de atualizar o inventário, proceder com a baixa nos casos que 

assim entenderem (conforme autorização legal), atualização de localização e 

unidade gestora responsável, entre outras ações. Todo o trabalho dessa 

comissão poderá ser consultado ao se acessar as atas das reuniões e demais 

documentos gerados ao longo de 2021, localizados na Secretaria Municipal de 

Finanças e Administração. 
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Fonte: Anexo IV a que se refere o art. 17 da Lei 726/2007  

 

Neste mesmo Ofício a Secretaria Municipal de Finanças e Administração, 

responsável pela elaboração de normativas sobre controle patrimonial, informou 

que tem trabalhado na contratação de empresa especializada no controle 

patrimonial e cálculo de depreciação, cumprindo, assim, determinações da Corte 

de Contas do Espírito Santo e contribuindo para a melhoria da gestão 

patrimonial. Frente a este cenário, a Secretaria Municipal de Finanças e 

Administração, comunica que tendo em vista a complexidade desse objeto a ser 

contratado, tem investido tempo e pessoal para elaborar da forma mais eficiente 

e acurada o termo de referência para dar abertura ao certame licitatório, com 

previsão inicial de conclusão em maio de 2022. 

 

Em arquivo interno do Controle Interno, constam os relatórios e demonstrativos 

que permitem a verificação das informações. 

 

5.  Conclusões da Auditoria 

Ante o exposto, constata-se que os registros analíticos de bens de caráter 

permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e 

suficientes para sua caracterização e existe a indicação, na estrutura 

administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e 

administração.  
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Jaguaré/ES, 22 de Dezembro de 2021 

 

 

 

 

KETTINI UPP CALVI 

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ 

Portaria n° 350/2021 
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