
 

Unidade Auditada: 
Reitoria  

Nome do Gestor: 
XXXXX 

Cargo: 
Reitor  

Ordem de Serviço:  

10/2014 

Nota de Auditoria:  

05/2015 

Assuntos auditados: Operacionalização do sistema– SUAP, do IFMT. 

Houve restrição ao trabalho de Auditoria? (  )Sim   ( x )Não 

Observação: 

Justificativas acatadas: 1.1; 1.4; 2.2; 2.4; 2.7 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 09/2015 

                    

 

Senhor Gestor,  

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 

referente aos exercícios de 2014, apresentamos o Relatório de Auditoria referente a ação 

de análise das informações oferecidas pelo sistema SUAP, junto à DGTI, conforme 

descritas abaixo: 

   

 I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

Foram analisados os relatórios de RMA e de Inventário de Patrimônio 

- RMB dos campi deste IFMT ao longo do exercício nas rotas pré definidas no 

PAINT/2014.  

Salienta-se que a análise relatada, restringe-se aos aspectos 

exclusivamente dos dados constantes nos relatórios e interpretação da metodologia de 

cálculos e apresentação de relatórios, ofertados pelo sistema SUAP especificamente dos 



Relatórios de Inventário de Almoxarifado e de Cadastro de Bens Patrimoniais, tomando 

como parâmetro 1 item dos subgrupos 449052: 28, 35, 42 e 52 do Patrimônio solicitado 

à DGTI.  

A análise da legislação contábil que institui e normatiza a 

obrigatoriedade de controle de almoxarifado e patrimonial pela Administração Pública, 

Lei 4.320/64; IN SEDAP Nº 205/88; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público - MCASP 6ª Edição – Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Normas 

Brasileiras de Contabilidade 16.9 e 19.6 bem como nas Macro Funções SIAFI 02.03.30 

e 02.11.01. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos relatórios de Inventário de Almoxarifado – RMA, de 

Inventário de Bens Patrimoniais, das justificativas apresentadas pelas unidades e de 

realização de questionamentos ao responsável pelo Almoxarifado da Reitoria; da análise 

de relatórios de amostras de bens patrimoniais e reunião/questionamentos à equipe de TI 

foi elaborada a Nota de Auditoria nº 05/2015 encaminhada à unidade auditada, que 

apresentou manifestação via Memorando n.º 030/2015/DFC/PROAD. Após análise das 

manifestações pelos Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria com 

as constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

12 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Constatação 1.1: Avaliação dos estoques é efetuado pelo sistema PEP´s em desacordo 

com a Lei 4.320/64, art. 106: “A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá as 

normas seguintes: III - os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das 

compras.” 

 Ao efetuar o cálculo da média ponderada o sistema deverá armazenar a 

informação da dízima demonstrando em relatório duas casas decimais 

utilizando-se da metodologia matemática de arredondamento padrão que resulta 

em minimização das diferenças.  



 Eventuais diferenças deverão ser demonstradas em relatório e a Contabilidade 

fará os ajustes necessários em Variações Patrimoniais Aumentativas ou 

Diminutivas, conforme definido pela Lei 4.320/64 – “Art. 100 - As alterações da 

situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução 

orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as 

superveniências e insubsistência ativas e passivas, constituirão elementos da 

conta patrimonial.” 

Manifestação da Unidade:  “O sistema SUAP, não atende a Lei n.º 

4.360/64. Já foram solicitadas inúmeras vezes ao órgão responsável pela produção do 

Sistema - IFRN. Demanda notificada a DGTI do IFMT”. 

Análise da Audin: Conforme NBC T 16.10 – Avaliação e 

Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público: Os estoques são 

mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou no valor de produção ou de 

construção ou valor realizável líquido, dos dois o menor, sendo esta última informação 

acrescida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. O método 

para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, 

conforme dispõe a Lei nº 4.320/1964, art. 106, inciso III.  E o sistema informatizado de 

controle do estoque da Unidade, Suap, deverá se adequar as normas de contabilização e 

de controle que regem a Administração Pública. 

Recomendação: Atualizar a metodologia de avaliação dos estoques 

no Sistema Suap, para a média ponderada. 

 

Constatação 1.2: Deverá ser adotada a Rotina de cálculo de Resuprimento e/ou estoque 

mínimo conforme definido no item 7.6 e 7.7 da IN SEDAP Nº 205/88: “7.6 da IN 

SEDAP n.º 205/88: Os fatores de Ressuprimento são definidos:  

a) Consumo Médio Mensal (c) - média aritmética do consumo nos últimos 12 meses; 

b) Tempo de Aquisição (T) - período decorrido entre a emissão do pedido de compra e 

o recebimento do material no Almoxarifado (relativo, sempre, à unidade mês); 

c) Intervalo de Aquisição (I) - período compreendido entre duas aquisições normais e 

sucessivas; 



d) Estoque Mínimo ou de Segurança (Em) - é a menor quantidade de material a ser 

mantida em estoque capaz de atender a um consumo superior ao estimado para um 

certo período ou para atender a demanda normal em caso de entrega da nova 

aquisição.  

 É aplicável tão somente aos itens indispensáveis aos serviços do órgão ou 

entidade.  

 Obtém-se multiplicando o consumo médio mensal por uma fração (f) do tempo 

de aquisição que deve, em princípio, variar de 0,25 de T a 0,50 de T; 

e) Estoque Máximo (EM) - a maior quantidade de material admissível em estoque, 

suficiente para o consumo em certo período, devendo-se considerar a área de 

armazenagem, disponibilidade financeira, imobilização de recursos, intervalo e tempo 

de aquisição, perecimento, obsoletismo etc...  

 Obtém-se somando ao Estoque Mínimo o produto do Consumo Médio Mensal 

pelo intervalo de Aquisição; 

f) Ponto de Pedido (Pp) - Nível de Estoque que, ao ser atingido, determina imediata 

emissão de um pedido de compra, visando a recompletar o Estoque Máximo. Obtém-se 

somando ao Estoque Mínimo o produto do Consumo Médio Mensal pelo Tempo de 

Aquisição; 

g) Quantidade a Ressuprir (Q) - número de unidades adquirir para recompor o 

Estoque Máximo.  

 Obtém-se multiplicando o Consumo Médio Mensal pelo Intervalo de Aquisição. 

7.7. As fórmulas aplicáveis à gerência de Estoques são: 

a) Consumo Médio Mensal c = Consumo Anual 

b) Estoque Mínimo Em = c x f 

c) Estoque Máximo EM = Em + c x I 

d) Ponto de Pedido Pp = Em + c x T 

e) Quantidade a Ressuprir Q = C x I 

7.7.1. Com a finalidade de demonstrar a aplicação dessas fórmulas segue um exemplo 

meramente elucidativo, constante do Anexo I desta I.N.., e uma demonstração gráfica 

constante do Anexo II. 



7.8. Os parâmetros de revisão poderão ser redimensionados à vista dos resultados do 

controle e corrigidas as distorções porventura existentes nos estoques.” 

Manifestação da Unidade: “O sistema SUAP, não atende a IN 

205/88 SEDAP. Demanda notificada a DGTI do IFMT”. 

Análise da Audin: Na administração pública, é boa prática que se 

tenha almoxarifados conduzidos de forma gerencial sob o ponto de vista técnico e 

financeiro, sendo administrados estrategicamente. Sua importância está na sua 

atribuição maior de não permitir o desabastecimento dos setores da organização, ou 

seja, fornecer de forma contínua e ininterrupta os materiais às diversas unidades 

(SANTOS, 2001). Nesse sentido, o sistema de controle gerencial deve permitir a 

automatização desse controle, orientado conforme disposição da IN SEDAP 205/88. 

Recomendação 2: Avaliar o custo de implementação das novas 

metodologias no Sistema Suap e de outros sistemas desenvolvidos por outros órgãos 

públicos que atendem as condições legais e de eficiência no gerenciamento de estoque, 

buscando racionalizar o custo dessa implementação. 

Recomendação 1: Inserir módulo de gerenciamento dos fatores de de 

ressuprimento, bem como disponibilizar relatórios gerenciais para o controle do 

estoque.  

 

13 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO 

Constatação 2.1: – A Depreciação dos bens móveis e intangíveis esta prevista na Lei 

4.320/64, na NBC T 16.1 e na Macro Função SIAFI 02.03.30, assim mensalmente os 

bens deverão sofrer depreciação, amortização e exaustão, conforme normativos legais.  

“O cálculo da depreciação nos órgãos da Administração Pública direta, autarquias e 

fundações públicas será realizado pelo sistema de controle patrimonial de cada órgão, 

seguindo as orientações e critérios desta macrofunção.” 

“O administrador deverá seguir a tabela de vida útil abaixo, estabelecida para cada conta 

contábil. Essa definição deve-se à necessidade de padronização de critérios dos órgãos 

da Administração Pública direta, autarquias e fundações públicas pertencentes ao 



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para geração de dados consistentes e 

comparáveis.” 

 

 



 

 

 

Essa padronização viabilizará a divulgação nas notas explicativas do Balanço Geral da 

União dos critérios adotados para depreciação.  



Assim, mesmo havendo diferenças relativas às características de cada item classificado 

na mesma conta contábil, deverá ser aplicado o critério padrão de vida útil, devido às 

limitações operacionais dos sistemas, compreensão da informação e representatividade.  

Obs.: Como regra geral, a depreciação será iniciada a partir do primeiro dia do mês 

seguinte à data da colocação do bem em utilização. Porém, em casos cujo custo de 

registro seja pequeno tendo em vista o benefício da informação, ou quando valor do 

bem adquirido e o valor da depreciação.no primeiro mês.sejam relevantes, admite-se, 

em caráter de exceção, o cômputo da depreciação em fração menor do que 1 (um) mês. 

Manifestação da Unidade:  Conforme consta no Processo nº 

23188.004661.2015-53, Memo. nº 002/2015/CGPat/Reitoria/IFMT, de 25 de fevereiro 

de 2015, encaminhada ao Reitor do IFMT,  o SISTEMA UNIFICADO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SUAP), não realiza a depreciação, amortização e 

exaustão. Demanda notificada a DGTI do IFMT. 

Análise da Audin: Buscando racionalizar os custos de controle, o 

sistema informatizado deverá permitir o cálculo automatizado da depreciação, conforme 

metodologia definida pelas normas de contabilização pública. 

Recomendação: Criar mecanismo de cálculo da depreciação dos itens 

patrimoniais no sistema Suap. 

 

Constatação 2.2: Relatórios de Movimentação de Bens – RMB e de Inventário de 

Patrimônio, encaminhados pelos campi e analisados por esta AUDIN, não trazem as 

informações necessárias conforme normativos vigentes (Lei 4.320/64, IN SEDAP 

205/88, Macro Função SIAF 02.11.01), conforme padrão definido pela  Macro Função 

SIAF 02.11.01, conforme quadro abaixo:  

 

QUADRO - II 

RELATÓRIO.DE.MOVIMENTAÇÃO.DE.BENS.MÓVEIS.-.RMB 

MINISTÉRIO__________________________________________________________ 

CÓDIGO.DA.UG:_______GESTÃO:_________REF.MÊS/ANO:_______________ 

NOME.DA.UG:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  ENTRADA   



Especificação Saldo 

Anterio

r 

Orçtári

a 

Extra 

Orçtária 

Saída Saldo Atual 

1.2.3.1.1.00.00 Bens.Móveis      

      

 Fonte: Macro Função SIAF 02.11.01 

 

Manifestação da Unidade: Conforme consta no Processo nº 

23188.004661.2015-53, Memo. nº 002/2015/CGPat/Reitoria/IFMT, de 25 de fevereiro 

de 2015, encaminhada ao Reitor do IFMT, o SISTEMA UNIFICADO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, não emite o RMB. Demanda notificada a DGTI do 

IFMT. 

Análise da Audin: Buscando racionalizar os custos de controle, o 

sistema informatizado deverá permitir gerar o relatório de movimentação de bens – 

RMB para a adequada evidenciação contábil, conforme dispõe o art. 15, IV da Lei 

10.180/01 e o art. 3º do Decreto 6.976/2009, conforme metodologia definida pelas 

normas de contabilização pública. 

Recomendação 1: Inserir módulo de relatórios gerenciais para o 

controle do patrimônio.  

 

Constatação 2.3: A reavaliação dos bens móveis e imóveis encontram previsão na Lei 

4.320/64, na NBC T 16.1 e Macro Função SIAFI 02.03.30 item 97 a 100: “Modelos de 

relatórios de valoração de ativos: 

 

98...As unidades poderão utilizar os modelos de relatório abaixo para controlar de forma 

adequada e íntegra a valoração de ativo. 

Relatório Mensal Operacional de Valoração de Ativo . 

99...O Relatório Mensal Operacional de Valoração de Ativo deverá ser utilizado para 

definição das regras de sistema corporativo de controle patrimonial relativas à 

depreciação, amortização e exaustão. Ele demonstra o histórico e a forma de cálculo dos 

procedimentos de valoração de cada item do ativo. Este relatório terá como referência 

cada bem com número de controle patrimonial. 



 

 

“(a) Descrição do bem: Qualificação visando à individualização do bem cujo valor será 

controlado. 

(b) Valor de entrada: É o custo de aquisição, de elaboração ou de construção do bem, 

valor pelo qual o bem foi registrado na contabilidade. O valor dessa coluna é constante, 

não se altera. 

(c) Valor Atual Acumulado: É o valor líquido contábil (h) do período anterior mais a 

depreciação acumulada (g) do período anterior, mais a reavaliação (k) do período 

anterior menos a redução a valor recuperável (l) do período anterior. . 

(d) Valor Residual: É uma porcentagem do Valor Atual Acumulado (c), definida por 

esta macrofunção para cada conta contábil. 

(e) Valor depreciável: A parcela do valor do bem que será depreciada. 



Corresponde ao valor atual acumulado (c) menos o valor residual (d) determinado para 

o bem. 

(f) Depreciação do mês corrente: é o resultado da fração calculada pelo valor 

depreciável (e) dividido pelo número de meses de vida útil do bem. É o valor da 

depreciação realizada no mês corrente. 

Obs.: No último período de vida útil do bem, a depreciação do mês corrente deverá ser 

calculada observando-se também as seguintes regras: o valor residual deve coincidir 

com o valor líquido contábil e o valor depreciável deve coincidir com a depreciação 

acumulada. 

(g). Depreciação, amortização ou exaustão acumulada: o valor total da depreciação, 

amortização ou exaustão sofrida pelo bem. Corresponde ao valor apresentado no 

Balanço Patrimonial como conta redutora do respectivo grupo de ativo.” 

100..O Relatório Mensal de Registro de valoração de ativos consiste na demonstração 

de como serão feitos os lançamentos pelos gestores no SIAFI. A diferença em relação ao 

Relatório Mensal Operacional de valoração de ativo é que, neste, o valor da 

Depreciação, amortização ou exaustão acumulada zera a cada reavaliação ou redução a 

valor recuperável, gerando o registro do valor líquido contábil apurado. 

 

Obs.: O Período P0 corresponde ao momento em que o bem foi registrado no sistema. 

Neste momento, o bem ainda não sofreu depreciação, amortização, exaustão, redução a 

valor recuperável ou reavaliação. 

(m). Depreciação do mês corrente: Corresponde à coluna (f) do Relatório Mensal 

Operacional de valoração de ativo; 

(n). Depreciação, amortização ou exaustão acumulada: Corresponde ao valor da 

coluna (n)ant. do Relatório Mensal de Registro de Valoração de Ativos e (m) do período 

corrente. Quando houver Reavaliação ou Redução a valor recuperável no período, a 

depreciação acumulada deverá ser zerada. 



Também no caso desse relatório, no período em que houver o registro de uma 

reavaliação ou uma redução a valor recuperável, a depreciação, amortização ou 

exaustão acumulada terá seu saldo baixado, portanto, nesse período, o valor apresentado 

nesta coluna será igual a zero. Essa é a única exceção às fórmulas apresentadas no 

cabeçalho das tabelas. 

(o) Reavaliação do mês corrente: Corresponde à coluna (k) do Relatório Mensal 

Operacional de Valoração de Ativo. 

(p) Redução a valor recuperável do mês corrente: Corresponde à coluna (l) do 

Relatório Mensal Operacional de Valoração de Ativo. 

(q) Valor Bruto Contábil: Corresponde ao valor líquido contábil, coluna (h), mais a 

reavaliação do período, coluna (k), menos a redução a valor recuperável, coluna (l), 

mais a depreciação acumulada, coluna (n). 

(r) Valor Líquido Contábil: Corresponde ao valor bruto contábil, coluna (q), menos a 

depreciação, amortização ou exaustão acumulada, coluna (n). 

Manifestação da Unidade: Conforme consta no Processo nº 

23188.004661.2015-53, Memo. nº 002/2015/CGPat/Reitoria/IFMT, de 25 de fevereiro 

de 2015, encaminhada ao Reitor do IFMT, o SISTEMA UNIFICADO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, não realiza a depreciação, amortização e exaustão e 

tampouco oferece suporte para reavaliar o ativo, não gerando os relatórios necessários 

para realizar a reavaliação. Demanda notificada a DGTI do IFMT. 

Análise da Audin: Buscando racionalizar os custos de controle, o 

sistema informatizado deverá permitir gerar relatórios de valoração de ativos, bem como 

implementar campo para reavaliação do bem, conforme metodologia definida pelas 

normas de contabilização pública. 

Recomendação: Criar mecanismo para o cálculo da reavaliação dos 

bens patrimoniais no sistema Suap e evidenciar em relatório de valorização de ativos. 

 

 

 

B - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 
 

Causa 1: Fragilidade no sistema de controle patrimonial adotado pelo órgão. 

 



 

III – Conclusão 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de 

todas as inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, 

e não apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

recomendações descritas neste relatório de auditoria, serão acompanhadas ao longo do 

exercício por esta Auditoria Interna do IFMT, através do plano permanente de 

providências.  

Cuiabá, 16 de junho de 2015. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe  

Jane Maria Delgado Auditora  

 

 

 

 

 

 

 


