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1 INTRODUÇÃO
Prezados Gestores,

Em estrito cumprimento à Ordem de Serviço nº 11/2021 – AUDGE/RE/IFRN, de 22/09/2021, e em observância ao
disposto no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) de competência do exercício de 2021, a Auditoria Interna vem
apresentar os resultados da ação de auditoria realizada no período de 27 de setembro de 2021 a 04 de março de 2022, com
o objetivo de avaliar os controles internos relacionados à gestão de materiais de consumo no âmbito do IFRN, com ênfase
na verificação dos mecanismos de controle existentes no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP). Em vista

do alcance desse objetivo de ordem mais geral, delimitaram-se os seguintes objetivos específicos:
a. Examinar as rotinas de registro e acompanhamento da movimentação (entrada/saída) de material de
consumo do almoxarifado;
b. Verificar como ocorre o controle das disponibilidades de estoque com vistas à detecção das necessidades de
aquisição de material de consumo;
c. Averiguar a ocorrência de conferência dos prazos de validade dos materiais estocados e a sistemática
adotada para tanto;
d. Aferir a compatibilidade dos valores contabilizados sob a rubrica nº 11561.01.00 – Materiais de Consumo,
no SIAFI, com os saldos de estoque registrados no SUAP (módulo ‘Almoxarifado’); e
e. Verificar a tempestividade na realização do inventário de bens de consumo e a sua conformidade em relação
aos normativos vigentes.
Os procedimentos de coleta de dados e informações para subsidiar os exames foram realizados junto à PróReitoria de Administração (PROAD), à Coordenação de Almoxarifado do IFRN – Campus Natal-Central
(CALMOX/CNAT) e às Coordenações de Material e Patrimônio (COMPAT) que integram a estrutura
organizacional das unidades de Caicó, Pau dos Ferros e São Gonçalo do Amarante. Os trabalhos de auditoria
ficaram a cargo dos auditores que integram o Núcleo Seridó de Auditoria Interna. Para a consecução dos exames
foram necessárias 1.240 horas de trabalho, sendo oportuno ressaltar que nenhum entrave foi imposto à sua
realização. A ação foi empreendida em estrita observância às normas que orientam o exercício da atividade de
auditoria interna governamental.
Cumpre ressaltar que o atraso na entrega dos resultados da auditagem deve-se aos entraves causados pela
pandemia de COVID-19. Nos últimos meses de 2021, outro aspecto de significativo impacto diz respeito ao retorno
gradual às atividades presenciais no Instituto, disciplinado pela Resolução nº 50, de 13/10/2021, alterada pela
Resolução nº 72, de 15/12/2021, ambas emitidas pelo Conselho Superior (CONSUP). O retorno à presencialidade
demandou a reorganização dos horários do setor e a implementação de estratégia de funcionamento híbrido na
Auditoria Interna.
Assim, o setor se viu diante do desafio de conciliar as demandas laborais presenciais com a execução de
atividades em formato remoto. Essa nova rotina, iniciada após 18 (dezoito) meses de trabalho à distância, impôs o
desafio de dar andamento às ações do PAINT/2021 em meio ao incremento do assessoramento presencial à gestão

institucional, que apresentou tendência de crescimento, haja vista o maior contato entre auditores e auditados nas
dependências dos campi/Reitoria. O funcionamento híbrido demandou a flexibilização dos prazos estabelecidos no
PAINT e a promoção de ajustes nos programas de auditoria, ocasionando atrasos na execução das ações planejadas.
2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA AS ANÁLISES
Abaixo encontram-se elencados os instrumentos legais e infralegais (leis, decretos, resoluções, normas
internas) que serviram de parâmetro para as análises empreendidas no decorrer dos trabalhos de auditagem.
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Título IX – Da Contabilidade);
Decreto-Lei n° 200/67, de 25 de fevereiro de 1967 (art. 88, caput);
Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (art. 7º);
Instrução Normativa SEDAP/PR nº 205, de 08 de abril de 1988;
Instrução Normativa MPDG nº 11, de 29 de novembro de 2018;
Instrução Normativa SEGES /ME nº 51, de 13 de maio de 2021;
Acórdão nº 1534/2009 TCU-1ª Câmara;
Nota Técnica nº 1/2018-PROAD/RE/IFRN, de 07 de novembro de 2018;
Macrofunção SIAFI 021101 – Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA) e Relatório de
Movimentação de Bens Móveis e Intangíveis (RMBI).
3 ESCOPO DA AÇÃO DE AUDITORIA
Para fins de dimensionamento do escopo da ação de auditoria, considerou-se, como parâmetro, a
materialidade dos saldos de estoque de materiais de consumo registrados para as unidades do IFRN no Sistema
Unificado de Administração Pública (SUAP). Dessa forma, foram examinados os controles aplicados à gestão de
materiais pelos campi que dispunham dos estoques mais volumosos, em termos monetários, no fechamento do mês
de setembro/2021, na razão de 20% das unidades do Instituto. O Quadro 1 fornece os saldos referentes ao estoque
de materiais de consumo, no período acima especificado, registrados no SUAP para cada uma das unidades
abarcadas na amostra de auditoria.
Quadro 1 – Saldos de estoque de materiais de consumo registrados para as unidades integrantes da amostra em
30/09/2021.

Fonte: elaborado pela Auditoria Interna, com base em extração no SUAP.

Conforme se observa no Quadro 1, a delimitação do escopo da auditoria considerou os saldos de estoque de
materiais de consumo obtidos por meio de consulta ao SUAP, tendo por base o fechamento do mês de setembro de
2021. Os resultados dessa consulta permitiram constatar que os estoques mais volumosos monetariamente, no
período em questão, eram os dos campi Natal-Central, São Gonçalo do Amarante, Caicó e Pau dos Ferros, nessa
ordem. Sendo assim, os exames auditoriais enfocaram os controles empregados por essas quatro unidades do IFRN
na gestão de seus almoxarifados.
4 METODOLOGIA APLICADA AOS TRABALHOS
Logo após a etapa de planejamento dos trabalhos, que resultou na confecção do correspondente programa de
auditoria, foi direcionado questionário, via processo eletrônico, às Diretorias de Administração das unidades
abarcadas na amostra. Por meio do questionário, buscou-se coletar informações sobre os mecanismos de controles
adotados pelo IFRN para fins de registro e acompanhamento das movimentações de estoque de materiais de
consumo e aspectos correlatos.
No documento também foram objeto de questionamento as incompatibilidades de saldos de estoque
constatadas nas bases de dados do SUAP e do SIAFI, para aquelas unidades que apresentaram problemas quanto a
isso, bem como foram solicitadas cópias digitais do último processo de inventário de bens de consumo finalizado
no Campus. O mencionado questionário foi respondido dentro do prazo estipulado para resposta, ressalvando-se os
casos de prorrogação devidamente justificadas.

Logo em seguida à remessa do referido questionário, a equipe de trabalho encaminhou solicitação de
auditoria (S.A. nº 33/2021-CONSE/AUDGE/RE/IFRN) à PROAD, objetivando colher informações acerca da
existência de normativos internos, fluxogramas ou manuais de procedimentos que disciplinem sistemicamente as
formas de controle adotadas na gestão de materiais de consumo em âmbito institucional.
Após examinar as respostas ao questionário e os documentos apresentados pela área sistêmica e pela gestão
dos campi, a equipe de trabalho verificou a necessidade de endereçar nova solicitação de auditoria, dessa vez com
destino à Direção-Geral de cada unidade que integrou a amostra, expondo as fragilidades detectadas na análise do
processo de inventário anual de bens de consumo referente ao exercício de 2020. Na oportunidade, também foram
solicitadas cópias digitais (ou link para acesso remoto) dos processos inventariantes de competência de 2018 e
2019.
Após a apreciação das manifestações dos auditados, foram identificados os principais achados de auditoria,
os quais compuseram o relatório preliminar da ação. A posteriori, esse relatório foi encaminhado às unidades
auditadas, via SUAP, e, em data previamente acordada (16/03/2022), reuniram-se remotamente, via Google Meet,
os auditores do Núcleo Seridó, a Chefe da Auditoria Interna e representantes dos setores examinados, a fim de
promover uma busca conjunta de soluções para os problemas detectados durante a auditagem.
A reunião contou com a presença dos diretores de administração dos campi Caicó, Natal-Central, Pau dos
Ferros e São Gonçalo do Amarante, além de servidores lotados nos setores de almoxarifado e patrimônio dessas
unidades do IFRN. É importante ressaltar que, embora o convite para participar da reunião tenha sido estendido à
Pró-Reitoria de Administração, não se verificou a presença de representante do referido órgão sistêmico.
Durante a reunião, a equipe de auditores apresentou as principais fragilidades detectadas ao longo dos
trabalhos desenvolvidos, assim como as respectivas recomendações formuladas visando ao saneamento dessas
fragilidades. Após a explanação dos resultados da ação, foi aberto espaço para que os participantes fizessem as suas
considerações sobre os achados e recomendações de auditoria, apontando possíveis contestações e/ou sugestões de
mudança no relatório apresentado, desde que devidamente fundamentadas.
E m síntese, não houve contestação acerca do conteúdo em si do relatório de auditoria, tampouco foram
apresentadas quaisquer sugestões de mudança ou informações adicionais que pudessem trazer elementos novos para
a análise. Destarte, permaneceram inalteradas as constatações e recomendações apontadas. Após a reunião,
seguiram-se os trâmites de fechamento da versão final do relatório de auditoria, o qual, depois de submetido à
revisão por parte de membro da Auditoria Interna, previamente designado pela Auditora-Chefe, será encaminhado à
gestão superior do IFRN e à Direção-Geral das unidades diretamente envolvidas nos exames.
Em face do exposto, resta evidente que, para a realização da auditoria, lançou-se mão dos procedimentos de
exame de registros, análise documental, indagação escrita e oral, bem como de correlação de informações. Cumpre
registrar que o desenvolvimento da presente ação de auditoria foi formalizado nos autos do processo administrativo
protocolado sob o nº 23421.003207.2021-13, onde consta a ordem de serviço emanada da Auditoria Geral e no qual
encontra-se acostado o relatório ora apresentado, conjuntamente com os correspondentes papéis de trabalho
produzidos pela equipe de auditores.
5

RESULTADO DOS EXAMES

5.1

ÁREA: PATRIMÔNIO

5.1.1 AÇÃO PAINT/2021: GESTÃO DE MATERIAIS (ALMOXARIFADO)
5.1.1.1 INFORMAÇÃO Nº 01: Deficiências nos controles relacionados ao uso do serviço de almoxarifado virtual.
Durante a ação de auditoria verificaram-se algumas fragilidades no tocante aos controles internos
relacionados às aquisições de materiais de consumo por meio da sistemática de almoxarifado virtual, prevista na
Instrução Normativa SEGES/ME nº 51, de 13/05/2021.
A sistemática de aquisições intitulada Almoxarifado Virtual Nacional (AVN), disciplinada no referido
normativo, presta-se ao suprimento de materiais de consumo, sob demanda dos órgãos e entidades da administração
pública federal, diretamente com fornecedor contratado pela Central de Compras (Central-ME) da Secretaria de
Gestão, vinculada à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia.
Os órgãos e entidades públicos usuários formalizam termo de adesão para acesso e usufruto dos serviços
ofertados pelo fornecedor contratado pela Central-ME para a operacionalização do AVN. No IFRN, a adesão
ocorreu em 2020, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 04/2020 (UASG 170050). Como resultado, foi celebrado o
Contrato nº 125/2020 – PROAD/IFRN com a empresa BRS Suprimentos Corporativos S/A (CNPJ:

09.216.620/0001-37).
O objeto do referido contrato consiste na prestação de serviço de outsourcing para a operação de
almoxarifado virtual in company, sob demanda, integrada ao sistema Web disponibilizado e implementado pela
empresa a ser contratada, envolvendo fornecimento de material de consumo administrativo, com entrega porta-aporta nos endereços das unidades usuárias dos serviços, atendendo às necessidades da Reitoria e dos campi do
IFRN.
Em sede do Termo de Referência constante do processo de adesão e como forma de justificar a contratação
do serviço em comento, o Instituto apontou, como principal motivação, a necessidade de modernizar e aperfeiçoar
os mecanismos e os instrumentos utilizados na aquisição e gestão de materiais de uso nas rotinas administrativas.
Isso por considerar que o modelo vigente de gerenciamento de bens de consumo torna mais dispendioso todo o
processo, visto que exige espaço físico para a armazenagem dos bens adquiridos e pessoal para administrar as
atividades de controle de estoque, administração de almoxarifados, distribuição, recebimento, devolução e
desfazimento de material, dentre outros custos.
Embora não tenha sido o foco principal da presente auditagem, as unidades integrantes da amostra foram
questionadas acerca dos controles adotados para acompanhamento das aquisições de material feitas por meio do
almoxarifado virtual. Em análise das manifestações proferidas, verificou-se uma aparente falta de padronização nas
rotinas de acompanhamento do fluxo de materiais. Constatou-se que, em geral, o controle das aquisições ocorre
apenas com o uso da plataforma digital disponibilizada pela empresa fornecedora. Porém, há situações de registro
de pedidos de fornecimento por meio de processos eletrônicos tramitados no SUAP. A posteriori, os pedidos
recebidos são lançados na plataforma digital do AVN. Após a entrega e a regular conferência (ateste) dos produtos,
estes são destinados às unidades demandantes, sem que haja qualquer registro de entrada e saída no SUAP. Os
trâmites relatados são comuns às unidades de Caicó e Pau dos Ferros.
No caso da unidade de São Gonçalo do Amarante, foi informado que o pedido é feito pelo setor requisitante
por meio de nota de fornecimento, de preenchimento manual, com base na qual faz-se a inclusão do pedido na
plataforma digital do fornecedor. Não restou claro se há registro prévio da demanda por material em processo
eletrônico no SUAP, tampouco se há controle de entrada e saída desse material por meio do sistema. A situação é
análoga no Campus Natal-Central, no entanto foi informado que há registro das requisições de bens de consumo em
planilha eletrônica armazenada em ambiente virtual (drive).
Diferentemente das demais, essa última unidade, ao ser questionada acerca da ocorrência de estocagem de
materiais de consumo provenientes de aquisições via AVN, admitiu adotar essa prática, sobretudo quando os
pedidos envolvem a disponibilização de materiais de uso comum. No caso de itens de uso específico, acontece a
entrega imediata aos setores demandantes após os trâmites de recebimento. O controle do fluxo desses materiais nos
espaços de armazenagem é feito por meio da manipulação de planilhas eletrônicas, de modo que essa
movimentação não é controlada com o uso do SUAP.
Tal situação enseja fragilidades nos controles patrimoniais, visto que conduz à formação de um verdadeiro
estoque paralelo, que requer a dedicação de servidores para fazer o acompanhamento do fluxo de bens de consumo,
utilizando-se, para tanto, de mecanismo extra-SUAP (planilhas), além de incumbir-se dos trabalhos regulares de
gerenciamento dos estoques devidamente registrados no sistema. O uso de planilhas de preenchimento manual pode
desencadear falhas na alimentação dos dados, ocasionando ausência de fidedignidade nos registros, o que tende a
impactar negativamente o processo decisório da gestão, que precisa de informações tempestivas e fidedignas para
decidir o que adquirir, quando e o quanto deve adquirir de material para suprir o funcionamento da instituição. Há
de se ressaltar ainda o risco de possíveis extravios de material nas dependências do almoxarifado e/ou depósitos,
caso não haja o acompanhamento sistemático das movimentações de estoque, mediante uso do SUAP.
É importante pontuar que a formação de estoques não é algo desejável em se tratando da utilização do AVN,
dado que a própria logística subjacente a essa forma de aquisição pressupõe a entrega imediata dos produtos aos
setores requisitantes, garantindo assim a diminuição dos custos de transporte, estocagem e distribuição de materiais.
Inclusive, como antes mencionado, essa redução de custos foi o principal argumento utilizado pelo próprio IFRN
para justificar a contratação do serviço de almoxarifado virtual.
Não obstante, pondera-se que a I.N. SEGES/ME nº 51, de 13/05/2021, deixa margem à dúvida em relação à
possibilidade de realizar estocagem de materiais provenientes do AVN. Não há vedação expressa no normativo a
respeito disso. Por sinal, o Anexo I (Modelo de Termo de Adesão) da referida instrução normativa atribui ao órgão
usuário a competência de “promover ações para adequada utilização dos itens armazenados nos almoxarifados, em
conformidade com as diretrizes estabelecidas pela CENTRAL-ME” (cláusula quarta, item 4.1, alínea IX). Constatase, portanto, uma aparente permissividade normativa no tocante à possibilidade de estocagem do material
proveniente do almoxarifado virtual, mesmo que isso acabe desvirtuando a motivação maior considerada para a
contratação do serviço, que consiste em reduzir os custos com entrega, armazenagem, controle e distribuição de

bens de consumo.
Sendo assim, em vista da falta de vedação expressa à estocagem de materiais oriundos de aquisições via
AVN, não se pode afirmar categoricamente que a forma de atuar do Campus Natal-Central é inadequada. Porém, o
que se percebe é que o procedimento adotado pela unidade não é consonante com o verificado nas demais unidades
auditadas, as quais apontaram que não constituem estoques de materiais adquiridos por meio da sistemática de
AVN. Reitera-se ainda que a despadronização de rotinas não foi observada apenas em relação a esse aspecto em
particular, mas também no que tange ao acompanhamento da entrada e saída de materiais em cada umas das
unidades examinadas.
Considerando que a presente auditoria teve como objetivo principal verificar os controles internos
relacionados à gestão de materiais de consumo no âmbito do IFRN, com ênfase na verificação dos mecanismos de
controle existentes no SUAP, esta Auditoria Interna aponta a necessidade de maior aprofundamento nos exames
relacionados ao AVN. Isso porque os controles adotados no Instituto para o acompanhamento de tais aquisições não
são operacionalizados no SUAP, de sorte que a sua verificação foge ao escopo da auditagem cujos resultados são
ora reportados.
Nesse sentido, faz-se necessário realizar exame aprofundado das rotinas adotadas na Instituição para esse
fim em específico, no âmbito de uma futura ação de auditoria com enfoque no almoxarifado virtual. No bojo dessa
auditagem, a ser programada por ocasião da elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna do exercício de 2023,
poderá ser verificado, com maior acurácia, como se dá o acompanhamento do fluxo de materiais provenientes de
aquisições via AVN. Também poderá ser verificado se os motivos que justificaram a contratação do serviço em
apreço estão materializados na prática cotidiana dos campi do IFRN.
5.1.1.2 INFORMAÇÃO Nº 02: Análise acerca do acompanhamento dos prazos de entrega dos materiais de
consumo adquiridos.
As unidades auditadas foram questionadas sobre o modo como se dá o acompanhamento dos prazos de
entrega dos materiais adquiridos. Outrossim, foram indagadas acerca dos procedimentos adotados ante à
constatação de atrasos nas entregas e se o SUAP emite alguma espécie de alerta com relação aos prazos de
fornecimento.
Da análise das manifestações proferidas pelas unidades de Natal-Central e São Gonçalo do Amarante,
percebe-se que há uma rotina-padrão aplicável para fins de acompanhamento do cumprimento dos prazos de
entrega dos materiais adquiridos, e que, como parte desta rotina, faz-se uso do SUAP com o fito de verificar o
andamento das entregas. Os campi Caicó e Pau dos Ferros lançam mão de ferramenta própria para monitorar os
prazos de entrega e, com isso, evitar atrasos no fornecimento de materiais de consumo. Tal ferramenta consiste em
uma planilha Excel com dados sobre as aquisições realizadas e datas previstas de entrega.
Quanto ao questionamento sobre a emissão de alertas, no SUAP, relacionados aos prazos de fornecimento, o
Campus Caicó informou que o SUAP apresenta recurso de notificação para alertar os gestores sobre as datas de
entrega dos materiais, especialmente diante da iminência do vencimento dos prazos estabelecidos (prazo inferior a
15 dias). Entretanto, segundo relato da unidade auditada, esse recurso resulta ineficiente, uma vez que os alertas
emitidos não abarcam as situações de fornecimentos em atraso, o que aponta para a necessidade de uso de outras
ferramentas para o acompanhamento das entregas de bens de consumo. Por sua vez, o Campus Pau dos Ferros
declarou que o sistema apresenta limitações em se tratando da disponibilidade de recursos que possibilitem o
adequado acompanhamento dos prazos.
Em que pesem as manifestações apresentadas, vale esclarecer que, em consulta ao SUAP, observou-se que a
funcionalidade denominada 'Empenho', presente no
módulo 'Almoxarifado', é utilizada para o registro dos
empenhos destinados à aquisição de material de consumo, bem como bens permanentes. Por meio desse recurso,
pode ser acompanhado o prazo de entrega dos produtos. O sistema categoriza os empenhos cadastrados de acordo
com a situação de entrega dos materiais, destacando os fornecimentos concluídos e não concluídos. Para esses
últimos, ainda permite a identificação dos fornecimentos (empenhos) iniciados e não iniciados.
Por fim, no que se refere aos procedimentos utilizados ante à constatação de atrasos nas entregas, verificouse que as unidades adotam rotinas em comum, que consistem basicamente nos seguintes passos: a) inicialmente é
realizado contato com o fornecedor via e-mail ou telefone; b) não obtendo sucesso nessa primeira tentativa,
procede-se à abertura de processo de notificação; c) se as tratativas retromencionadas não resultarem em uma
solução definitiva, parte-se para a abertura de processo de penalização da empresa.
5.1.1.3 CONSTATAÇÃO Nº 01: Fragilidades nos procedimentos de registro de entrada e saída de materiais de
consumo.
No curso da presente ação de auditoria, as unidades auditadas foram instadas a manifestar-se acerca do

modo como ocorrem os trâmites de entrada e saída de materiais de consumo em seus almoxarifados. Quanto às
saídas, foi questionado se estas ocorrem concomitantemente aos pedidos de fornecimento feitos pelos servidores,
bem como acerca dos instrumentais utilizados para registro e controle do fluxo de materiais. Ainda questionou-se
sobre as providências adotadas para garantir o registro e controle adequados das movimentações de entrada de
estoque, em caso de parcelamento de entregas.
Os achados de auditoria corroboram a existência de fragilidades nos controles aplicáveis às movimentações
de materiais de consumo dos almoxarifados. Constatou-se que, em geral, as saídas de estoque não ocorrem de forma
concomitante ao registro da baixa, contribuindo para a ocorrência de disparidades entre o saldo do estoque físico e
os valores registrados no sistema de controle patrimonial. Ademais, verificou-se que não há uma rotina
institucionalizada que preveja procedimentos a serem aplicados em caso de entregas parceladas de material,
tampouco o SUAP dá suporte ao registro e acompanhamento dos parcelamentos.
Critério: Instrução Normativa nº 205/1988 - SEDAP/PR, item 7.3, alínea ‘b’ c/c item 7.3.1, alínea ‘b’.
CAUSA(S): Ausência de adequado acompanhamento, por parte da gestão de almoxarifado, das movimentações de
entrada e saída de estoques.
MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES EXAMINADAS:
a. Indagou-se acerca do modo como ocorrem os trâmites de entrada e saída de materiais de consumo.
Questionou-se, também, se as saídas de estoque são registradas à medida que as requisições são feitas pelos
servidores, bem como sobre quais os instrumentais utilizados para registro e controle do fluxo de materiais.
Eis as respostas das unidades auditadas:
Campus Caicó: As entradas e saídas de materiais de consumo são registradas através do módulo de almoxarifado
disponível no SUAP. Todas as aquisições têm sua entrada registrada, como pré-requisito à abertura dos processos
de pagamento dos materiais. O controle das saídas de material é realizado de forma semanal, com a saída dos
materiais no primeiro dia útil de cada semana, dada a característica de programação do SUAP, que gera uma nota
de fornecimento para cada requisição lançada e atendida no sistema, de modo a evitar a produção excessiva de
documentos para assinatura. Deste modo, as saídas durante a semana são registradas em ficha de requisição em
papel e preenchidas de próprio cunho.
Campus Natal-Central: A entrada de material é efetuada através da conferência da Nota Fiscal e posterior
lançamento dos itens no Sistema SUAP no módulo correspondente. Tal conferência se dá de acordo com o
empenho e o processo de aquisição do item com posterior envio da Nota Fiscal para fins de liquidação e
pagamento. As saídas são dadas conforme requisição dos servidores, devidamente assinadas sendo registradas à
medida que as requisições são feitas pelos interessados no material. Os instrumentos são requisição e autorização
de saída de material.
Campus Pau dos Ferros: As entradas dos materiais são realizadas com a conferência do demandante que após o
seu aceite/recebimento é procedida com a entrada deste material no SUAP através das informações da nota de
empenho e da Nota fiscal. As saídas são registradas através de requisições com as informações e quantidades dos
materiais entregues, datada e assinada pelo solicitante. As requisições de saídas são arquivadas e registradas no
SUAP ao longo do mês em que se deu a saída do material. Os controles de materiais são realizados por meio do
SUAP para registrar as entradas e saídas. As requisições são usadas para registrar as solicitações de materiais e
são os documentos que embasam os registros de saídas feitos no SUAP
Campus São Gonçalo do Amarante: Entrada: Dar-se entrada no material por meio da nota fiscal no sistema
SUAP, a partir desse momento o material de consumo já está apto para ser solicitado para uso. Saída: O servidor
vem ao setor ou manda e-mail solicitando determinado material. Estando presente, o requerente preenche uma
guia de requisição, ou, se for pouco material, já emitimos via SUAP a nota de fornecimento; do contrário,
guardamos as guias de fornecimento para dar saída no decorrer do dia ou dia posterior. O registro e controle de
fluxo de material são feitos apenas pelos filtros e relatórios emitidos pelo SUAP.
b. Quando questionadas sobre as providências adotadas para garantir o registro e controle adequados das
movimentações, nos casos de entregas parceladas, as unidades auditadas manifestaram-se nos seguintes
termos:
Campus Caicó: Não há previsão por esta COMPAT de recebimento de forma parcelada de materiais que sejam de
responsabilidade e guarda em ambiente desta coordenação. Os empenhos são obrigatoriamente do tipo ordinário,
onde recebimento provisório e definitivo se dão apenas mediante entrega integral. Fornecedores que decidem
deliberadamente entregar empenhos em parcelas por motivos particulares, não recebem qualquer documentação
com status de recebimento provisório do material entregue parcialmente, e, são avisados de que o campus não se

responsabiliza por eventuais extravios de materiais de empenhos eventualmente entregues parceladamente.
Campus Natal-Central: Utilizamos planilhas de controle paralelas em Excel e fazemos as cobranças do material
restante de cada empenho através de e-mails e ligações telefônicas. Caso não sejam atendidos, notificamos a
empresa sobre o material pendente de entrega através de ofício. Além de que, somente é registrada a entrada do
material entregue, ficando pendente no SUAP o resto dos itens.
Campus Pau dos Ferros: Quando o produto possui característica que permite a saída parcela, em unidade por
exemplo, as entradas são realizadas também em unidade, isso para que não se tenha problemas no momento de
registar as saídas, dessa forma as saídas são realizadas de forma parcelada, considerando as unidades solicitadas
e são registradas no SUAP com base nas requisições dos demandantes.
Campus São Gonçalo do Amarante: Caso a nota fiscal venho na quantidade parcelada, damos prosseguimento
ao processo de entrada de material normalmente, e acompanhamos com o fornecedor para a entrega do restante
do material. Caso a nota fiscal não permita a entrada do material, acondicionamos o material e identificamos para
não ser usado sem ser dada entrada e entramos em contato com o fornecedor para que conclua as quantidades
pertinentes, ou emita nota com quantidades enviadas para poder ser dada entrada parcelada no nosso sistema.
c. Questionou-se acerca da ocorrência de verificação regular dos produtos recebidos, com vistas a atestar se são
compatíveis com as especificações descritas no respectivo termo de referência do processo licitatório. Em
caso de existir tal verificação, solicitou-se a descrição da rotina correlata. Eis as respostas das unidades
auditadas:
Campus Caicó: Esta COMPAT confirma que há vistas e ateste por setor demandante/competente quando do
recebimento de materiais. Quando da chegada, servidor técnico especialista em área específica ou coordenador do
setor demandante da aquisição em questão é convidado para que no menor prazo possível em que ele se
disponibilize, confirmar/atestar a integridade das características definidas nos Termos de Referência em relação
ao material recém-recebido. Após a confirmação da correlação correta entre documento e material, procede-se a
entrada do material no sistema para recebimento provisório.
Campus Natal-Central: A entrada de material é efetuada através da conferência da Nota Fiscal e posterior
lançamento dos itens no Sistema SUAP no módulo correspondente. Tal conferência se dá de acordo com o
empenho e o processo de aquisição do item com posterior envio da Nota Fiscal para fins de liquidação e
pagamento. As saídas são dadas conforme requisição dos servidores, devidamente assinadas sendo registradas à
medida que as requisições são feitas pelos interessados no material. Os instrumentos são requisição e autorização
de saída de material.
[...]
Após regular identificação do demandante, solicitamos que o mesmo compareça a Coordenação do Almoxarifado
do Campus para conferência do material solicitado visando examinar se o material corresponde ao solicitado e
está de acordo com o termo de referência do processo licitatório. Sempre que temos aquisições que tem
especificidades, solicitamos que seja feita a fiscalização técnica para procedermos com o recebimento definitivo.
Campus Pau dos Ferros: É feita a verificação da compatibilidade dos produtos pedidos com os entregues pelas
empresas. Esse recebimento/ateste é feito com a conferência do produto pelo demandante do mesmo. Quando o
material é entregue pelas empresas no almoxarifado o demandante deste produto é informado e solicitamos ao
mesmo que compareça a COMPAT/PF para fazer a verificação. O registro deste recebimento/ateste é feito no
SUAP para que o demandante ateste o recebimento do produto e assim darmos prosseguirmos aos trâmites de
entrada do material.
Campus São Gonçalo do Amarante: Sim é procedimento usual essa verificação, no recebimento do material
verifica-se junto ao termo de referência do processo de aquisição do material se suas especificações estão
correspondentes, se sim, dá-se o trâmite de entrada de material, senão, verifica-se a existência de alguma
solicitação durante a fase de pregão para verificar se o fornecedor solicitou alguma modificação normalmente essa
verificação é feito no COMPRASNET, do contrário entra-se em contato com o fornecedor para esclarecimento e
adequação do produto as especificações.
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA:
No âmbito do IFRN, as entradas de materiais são realizadas mediante registro das notas fiscais no módulo
“Almoxarifado” do SUAP. No SIAFI, essas entradas ocorrem por ocasião do processo de liquidação dos referidos
documentos fiscais. Em se tratando das entradas de material no estoque físico, quando envolvem fornecimentos
sujeitos a parcelamento na entrega, verificou-se que não há uma rotina consolidada que preveja procedimentos
específicos a serem adotados pelo setor de almoxarifado. Por sinal, o Manual de Padronização de Procedimentos

dos Almoxarifados do IFRN não trata dessa matéria de forma explícita.
O Campus Caicó afirmou que não realiza recebimento de materiais de forma parcelada, uma vez que os
empenhos emitidos são obrigatoriamente do tipo ‘ordinário’, com recebimentos provisório e definitivo de forma
integral, Segundo a unidade, os “[...] fornecedores que decidem deliberadamente entregar empenhos em parcelas
por motivos particulares, não recebem qualquer documentação com status de recebimento provisório do material
entregue parcialmente, e, são avisados de que o Campus não se responsabiliza por eventuais extravios de materiais
[...] entregues parceladamente”.
N o Campus Natal-Central, foi esclarecido que o acompanhamento das entregas de materiais sujeitas a
parcelamento é feito por meio do uso de planilha Excel. Por sua vez, na unidade de São Gonçalo do Amarante há
uma rotina estabelecida que prevê o controle do fluxo de materiais de consumo sujeitos à entrega parcelada.
Cumpre destacar que o SUAP não disponibiliza recurso que possibilite um controle mais sistemático e racional das
entregas de material de modo parcelado, o que obriga as unidades a buscarem maneiras alternativas de realizar esse
acompanhamento.
Isso posto, faz-se mister recomendar que se proceda à instituição de rotina com vistas a disciplinar, em nível
sistêmico, o recebimento de materiais de consumo de forma parcelada, quando cabível. É relevante ainda destacar a
necessidade de que sejam promovidas melhorias no módulo ‘Almoxarifado’ do SUAP, de modo que o sistema
passe a dar suporte ao registro e acompanhamento dos fornecimentos de materiais de consumo feitos
parceladamente.
No que diz respeito às saídas de materiais, as unidades adotam procedimentos semelhantes entre si, porém
com algumas peculiaridades individuais. No Campus Caicó, as baixas de estoque não são efetuadas de forma
concomitante às requisições feitas pelos servidores. Os registros são efetuados no primeiro dia útil de cada semana,
“dada a característica de programação do SUAP, que gera uma nota de fornecimento para cada requisição lançada e
atendida no sistema”. As saídas são feitas com base em fichas de requisição em papel, preenchidas a próprio punho
pelo servidor requisitante, as quais são acumuladas para subsidiar os registros de saída no módulo ‘Almoxarifado’,
observando-se a periodicidade acima especificada. Embora a medida adotada pela unidade para fins de efetivação
das saídas proporcione a redução de documentos e de retrabalho pelos servidores do setor, por outro lado enseja a
ausência de controle tempestivo sobre os estoques dos bens armazenados.
Para a unidade de Pau dos Ferros, foram coletados indícios de que o registro de saída dos materiais de
consumo no sistema de controle patrimonial nem sempre ocorre de forma concomitante à retirada dos itens do
almoxarifado. O relatório da comissão de inventário, referente ao exercício de 2020, informa acerca de algumas
situações caracterizadoras de inconsistências decorrentes de ausências de baixas de estoque concomitantemente à
retirada dos itens do Almoxarifado. A comissão inventariante identificou, após a contagem física, a existência de
materiais de consumo cujos quantitativos mostravam-se inferiores aos registrados no SUAP e outros que não
haviam sido encontrados em estoque, mas que apresentavam saldo no sistema.
Para o Campus São Gonçalo do Amarante, constataram-se indícios de que as baixas de materiais de
consumo no SUAP nem sempre ocorre de forma simultânea à retirada dos itens do almoxarifado. Corrobora tal
argumento a resposta do setor auditado, que esclarece que, em algumas situações, as requisições de material são
guardadas para fins de baixa no mesmo dia em que são emitidas ou no dia seguinte. Nesse mesmo sentido aponta o
relatório da comissão de inventário de 2020, no qual consta que “[...] as saídas de materiais são controladas e
documentadas, em requisição assinada por coordenador requisitante e portador da requisição para posterior
alimentação do SUAP. Além disso, as retiradas das requisições são realizadas 2 vezes por semana”.
Percebe-se, ante o exposto, que a rotina da sobredita unidade consiste em acumular as requisições de
material (em meio físico) e efetuar as baixas no sistema de uma única vez, em dias específicos da semana,
ocasionando saídas em momento posterior à efetiva retirada dos produtos. Tal prática pode ensejar inconsistências
nos saldos de estoques em relação às existências físicas, tendo em vista o risco de que as baixas subsequentes não
sejam realizadas, por motivos de falhas humanas (esquecimento, por exemplo), extravios ou rasuras dos formulários
de requisição, dentre outras situações indesejáveis.
O Campus Natal-Central informou que as saídas de estoque são registradas no sistema de controle
patrimonial à medida em que as requisições de material de consumo são feitas. Todavia, em análise do relatório de
inventário referente ao exercício de 2020, observou-se que a comissão inventariante apontou a existência de
materiais em estoque em quantidade superior à registrada no SUAP. Como causa dessa impropriedade, foi
apontado que alguns materiais são retirados dos locais de armazenagem após o recebimento das requisições de
fornecimento, muitas vezes até semanas depois. Sendo assim, acontece a baixa no sistema, porém, o setor
requisitante deixa de retirar o material, gerando saldo positivo no estoque físico. De forma análoga, também
ocorrem situações de saldo de estoque a maior no SUAP, comparativamente ao verificado fisicamente. Tais
situações decorrem, em grande medida, da ocorrência de retiradas de materiais dos locais de armazenamento sem

que haja a baixa concomitante no sistema de controle patrimonial. Segundo o relato da comissão, isso ocorre
especificamente nos casos de requisições de materiais para uso na manutenção predial e de materiais de expediente.
É oportuno destacar que a I.N. nº 205/1988 – SEDAP/PR, em seu item 7.3, especifica como condicionantes
básicos do controle o fácil acesso às informações e a atualização num menor tempo possível entre a ocorrência do
fato e o seu registro. Mais adiante (no subitem 7.3.1), a norma ainda atribui competência ao setor de controle de
estoque no sentido de manter atualizados os instrumentos de entrada e saída de materiais do estoque. Pela leitura
combinada de ambos os dispositivos, conclui-se que cabe ao setor responsável pelo controle de estoque prezar pela
atualização tempestiva das movimentações de materiais nos almoxarifados, observando o menor tempo possível
entre a ocorrência da entrada/saída de estoque e o seu competente registro.
Assim, faz-se pertinente recomendar às unidades auditadas que efetuem os registros das baixas de materiais
de consumo no SUAP concomitantemente à entrega dos itens aos servidores requisitantes, de modo a manter a
compatibilidade dos saldos registrados no sistema de controle patrimonial com os quantitativos físicos existentes
nos ambientes de guarda desses materiais. Além disso, para garantir um controle mais eficaz sobre o fluxo de bens
de consumo, é importante que as solicitações de material sejam feitas no próprio SUAP, sem que se recorra a
requisições de fornecimento em papel, como vem sendo feito no Instituto, reduzindo, assim, os riscos de erros de
preenchimento, extravios ou mesmo o acúmulo de requisições para registro futuro no sistema.
RECOMENDAÇÕES:
Cabe à Pró-Reitoria de Administração:
Disciplinar em nível sistêmico a rotina de recebimento de materiais de consumo de forma parcelada.
Providenciar, conjuntamente com o setor de TI, a realização de ajustes no módulo ‘Almoxarifado’ do SUAP
para que o sistema passe a dar suporte ao registro e acompanhamento dos fornecimentos de materiais de
consumo feitos parceladamente.
Implementar, no SUAP, funcionalidade que permita o registro de solicitações de materiais de consumo
diretamente aos almoxarifados, de modo a eliminar o uso das requisições de fornecimento em meio físico
(requisições em papel).
5.1.1.4 CONSTATAÇÃO Nº 02: Deficiências no acompanhamento da movimentação de materiais armazenados
fora das dependências do almoxarifado central.
As unidades auditadas foram indagadas acerca dos controles adotados em caso de transferências de
materiais de consumo entre ambientes de armazenagem situados fora das dependências do almoxarifado central e
sobre como ocorre o acompanhamento do fluxo desses materiais. Os resultados dos exames apontaram que é
recorrente, entre as unidades auditadas, o armazenamento de materiais em locais diversos do almoxarifado central.
Todavia, também indicaram a inocorrência de adequado controle das movimentações de entrada e saída de materiais
nesses espaços.
Critério: I.N. nº 205/1988-SEDAP-PR, itens 4 e 5.
CAUSA(S): Falha estrutural decorrente da falta de mecanismos de controle adequados, que permitam o
acompanhamento sistemático e integrado do fluxo de materiais de consumo ocorrido entre os diferentes ambientes
de estocagem.
MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES EXAMINADAS:
a. Quando questionadas sobre os ambientes utilizados para a estocagem de materiais de consumo, as unidades
auditadas manifestaram-se nesses termos:
Campus Caicó: Diante do grande fluxo de aquisições de materiais para a composição do Campus Avançado
Jucurutu e dada a inexistência de local próprio da unidade para guarda dos materiais, até a conclusão do campus,
estão sendo utilizados os seguintes espaços físicos:
Sala B4 – materiais de aquisição do almoxarifado virtual, para retirada dos setores solicitantes.
Sala B5 – materiais de consumo (ex.: guardanapos de descartáveis, fardamentos, botas de segurança e squeezes) e
permanentes (aparelhos de ar condicionado, compressor odontológico, hack para servidor “U”, cadeiras
secretárias, bebedouros industriais 100L e 200L), dos campi Caicó e Jucurutu.
Sala F2 – materiais de aquisição do almoxarifado virtual do campus Avançado Jucurutu, materiais de consumo
(álcool em gel) e bens permanentes (conjuntos de sofás 2 e 3 lugares, bebedouros industriais de 100L).

Ginásio – Estruturas metálicas para carteiras escolares do campus Avançado Jucurutu e longarinas inservíveis.
Galpão do CT Mineral - Currais Novos - materiais permanentes (conjuntos de mesa para refeitório, cadeiras
empilháveis, armários e estantes para biblioteca, mesas retas, conjuntos de lixeiras seletivas, bancos plásticos de
jardim, conjunto de assentos para auditório).
Depósito do almoxarifado do campus Parelhas - maca para setor de saúde, televisor, geladeira.
Campus Natal-Central: No âmbito do Campus Natal-Central, temos 05 (cinco) ambientes para estocagem de
materiais de consumo.1) Almoxarifado Central – Estocagem de todos os tipos de materiais; 2) Sala de Canos –
Localizada na parte superior do Almoxarifado Central, estacamos itens como canos, portas, caixas de portas, etc;
3) Sala de Tintas – Estocagem de tinta lavável, material de piscina e demais materiais de manutenção predial e de
imóveis; 4) Anexo 2 – Estocagem de material excedente como pneus, papel A4, açucar, café, material de escritório,
material de limpeza, álcool, etc; 5) Sala B4 – Armazenamento do material adquirido através do Almoxarifado
Virtual advindo de compra sistêmica realizada pela Reitoria. Tal material é apenas recebido pelo Campus não
havendo entrada no Sistema SUAP, todavia, foram desenvovidas planilhas com as respectivas notas fiscais de
entrada e controle de saídas visando manter os saldo atualizados diariamente.
Campus Pau dos Ferros: Os materiais de almoxarifado são estocados nas salas 23 do almoxarifado que fica
localizado no bloco principal, mesma sala onde é sediada a COMPAT/PT, neste ambiente costuma-se manter os
materiais que possuem maior rotatividade e em uma quantidade de estoque que não comprometa a circulação e o
atendimento do ambiente de trabalho e também temos materiais no depósito do almoxarifado sala 96, nesta sala
geralmente ficam estocados os produtos que possuem menor rotatividade, e também outros que ocupam maiores
espaços de armazenamento.
Campus São Gonçalo do Amarante: Não há mais nenhum ambiente comum além do almoxarifado destinado a
estocagem de material de consumo.
b. Questionadas acerca dos controles adotados em caso de transferência de materiais entre ambientes de
estocagem diferentes e sobre a forma de acompanhamento da movimentação de materiais nesses ambientes,
as unidades auditadas esclareceram o seguinte:
Campus Caicó: Não há controle específico para movimentações internas, mesmo entre os ambientes de
armazenagem. Todas as transferências são acompanhadas e supervisionadas pelo Coordenador de almoxarifado,
além de manter o controle de acesso destes locais, com exceção do Ginásio e espaços pertencentes às outras
unidades.
Campus Natal-Central: Inexistem rotinas de controle de movimentação de materiais de consumo entre os
ambientes de estocagem citados no no ítem 1.1. Devido a cada depósito externo, guardar um tipo de material.
Campus Pau dos Ferros: A Sala 96 do depósito e 23 da COMPAT, apenas a DIAD e a COMPAT/PF possuem
acesso as chaves, sendo que os transportes de matérias entre essas salas são feitos pelos servidores lotados na
COMPAT/PF sempre que o material solicitado não consta na sala 23 da COMPAT/PF. Em conversas com a
COMPAT/PF nos foi informado que o sistema de controle de almoxarifado do SUAP não permite identificar a sala
onde o material está estocado, ficando a cargo dos servidores do setor fazer o acompanhamento físico para
identificar em qual sala está o material e quando necessário fazer a transferência dos materiais de uma sala para
outra.
Campus São Gonçalo do Amarante: Não há outros ambientes destinado a estocagem de material de consumo.
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA:
Da análise das respostas recebidas, observa-se que, aparentemente, existe uma cultura institucional de
manter armazenagem de materiais de consumo em variados locais dentro da estrutura do Campus. Isso favorece o
surgimento de almoxarifados paralelos e que nem sempre dispõem de infraestrutura física adequada e de condições
de segurança próprias do almoxarifado central. Além disso, nem sempre há pessoal suficiente para ocupar-se da
guarda e controle de estoques armazenados em locais tão variados. Para se ter uma ideia da diversidade de espaços
utilizados para a estocagem, é importante examinar pormenorizadamente a situação de cada um dos campi
auditados.
No Campus Caicó, a estocagem de material de consumo ocorre de forma descentralizada, utilizando-se de
vários ambientes. A unidade ainda disponibiliza espaços para armazenamento de materiais – sobretudo
permanentes – que integram o patrimônio do Campus Avançado Jucurutu. Vale registrar que, além do Campus
Caicó, outras duas unidades (Currais Novos e Parelhas) se responsabilizam pela guarda do material pertencente ao
recém-instalado Campus Avançado Jucurutu. Aparentemente, em decorrência do grande volume de materiais

estocados e de limitações de espaço físico, alguns bens de consumo e permanentes são armazenados em ambientes
compartilhados, sem que se adote uma sistematização e organização adequadas.
A guarda de bens pertencentes a outras unidades do IFRN tem acarretado a sobrecarga dos ambientes, bem
como dificuldades relacionadas à insuficiência de força de trabalho, uma vez que, via de regra, o quadro funcional
do setor de almoxarifado compõe-se apenas por um único servidor. Quanto ao controle de acesso aos ambientes de
armazenagem, a unidade de Caicó ainda informou que controla o acesso a tais ambientes, com exceção de alguns
locais que se destinam à guarda de materiais permanentes (ginásio de esportes, por exemplo).
Por sua vez, a gestão do Campus Pau dos Ferros informou que destina dois ambientes para a estocagem de
materiais de consumo, quais sejam: a) Sala 23 – onde também funciona a Coordenação de Material e Patrimônio
(COMPAT), espaço em que são armazenados os itens de maior rotatividade, em quantidade que não comprometa a
circulação de pessoas e o atendimento no ambiente de trabalho; e b) Sala 96 – depósito onde ficam estocados os
itens de menor movimentação e que exigem maior espaço de armazenamento. A gestão do Campus informou que
controla o acesso de pessoas aos ambientes destinados ao armazenamento de materiais de consumo, e que as
transferências internas desses materiais são supervisionadas pelos servidores da COMPAT.
A despeito de a unidade de São Gonçalo do Amarante haver declarado que não dispõe de nenhum outro
ambiente, além do almoxarifado, para a estocagem de material de consumo, as evidências coletadas indicaram outra
realidade. Corroborando essa constatação, o relatório da comissão de inventário de 2020, no item 4.2, intitulado
'Pontos Fracos', destacou a existência de "materiais que não estão no galpão da COMPAT e estão no SUAP”.
Segundo o relato da comissão, a maioria desses itens refere-se a produtos utilizados na manutenção predial
(material elétrico e hidráulico, tintas, etc.), nos laboratórios e no refeitório, e são destinados a armazenagem na
Coordenação de Serviços Gerais e Manutenção (COSGEM). Os apontamentos do relatório de inventário denotam,
assim, que o Campus se utiliza de ambientes diversos para a estocagem de materiais de consumo.
O Campus Natal-Central se utiliza de pelo menos 5 (cinco) ambientes diferentes para a estocagem de
materiais de consumo. Em alguns desses ambientes o armazenamento é feito de forma compartilhada com os bens
permanentes. A título de exemplo, tem-se que um dos prédios anexos ao Campus (o anexo 2) é utilizado para o
armazenamento de pneus, material de escritório e gêneros alimentícios. Assim, observa-se a permanência, em um
mesmo ambiente, de itens de naturezas incompatíveis e que requerem a guarda em locais separados. A unidade
confirmou que não adota mecanismos de controle, ou rotina interna específica, visando ao acompanhamento da
movimentação de materiais nos ambientes de armazenagem situados fora das dependências do almoxarifado central.
Aparentemente, existe uma cultura institucional de manter armazenagem de itens de almoxarifado em
variados locais. Tal prática não constitui impropriedade normativa, visto não haver na norma vigente expressa
vedação a respeito. Entretanto, há que se observar a necessidade de aplicação de controles eficazes, relacionados ao
acondicionamento e segurança em todos os locais destinados a guarda de materiais, sejam de consumo ou
permanentes, conforme estabelece o item 4 da I.N. nº 205/1988-SEDAP-PR.
Ainda é necessário apontar que o item 5 da citada norma estabelece que “as unidades integrantes das
estruturas organizacionais dos órgãos e entidades serão supridas exclusivamente pelo seu almoxarifado”. Ou seja,
em princípio, a estocagem de materiais deve ser feita nos ambientes destinados a servir como almoxarifados e, em
caso de necessidade de uso de outros locais para esse fim, por motivos de eventual limitação de espaço físico, tais
locais devem atender a todos os requisitos e padrões estabelecidos na legislação. Assim, alerta-se que todos os
ambientes de armazenagem, ainda que provisórios, devem preencher os requisitos definidos na I.N. nº 205/1988SEDAP-PR, especialmente no que diz respeito à adequabilidade das condições de acondicionamento dos estoques,
de modo a resguardar a segurança e a preservação dos itens armazenados.
Todas as unidades auditadas informaram que costumam controlar o acesso aos ambientes auxiliares de
armazenagem; também informaram que as transferências de materiais entre esses ambientes são supervisionadas
pelos servidores lotados no setor de patrimônio. Contudo, não se observou a existência de controle informatizado da
movimentação dos itens armazenados fora das dependências do almoxarifado central. Isso demonstra que ainda há
vulnerabilidades na gestão de materiais, já que parte do movimento dos estoques não é controlada com o uso do
SUAP.
Ressalta-se que a ineficácia no controle do fluxo de materiais armazenados em locais situados fora das
dependências do almoxarifado central dificulta o adequado acompanhamento das movimentações de estoque, além
de dar ensejo a eventos de risco, como o extravio patrimonial e a tredestinação de bens adquiridos com recursos
públicos, clara decorrência da fragilidade advinda do processo de baixa por motivo de consumo (sem que haja, de
fato, consumo imediato) e posterior destinação dos itens tão logo sejam recebidos pelos almoxarifados. Ademais, a
destinação de materiais para armazenagem em locais diversificados tem séria implicação nas condições de
armazenagem e segurança dos estoques, visto que tais ambientes, em geral, não possuem infraestrutura física
adaptada à guarda de bens de almoxarifado.

Também vale destacar que o SUAP não oferece suporte para o registro de transferências de materiais entre
ambientes de estocagem diversos na estrutura de um Campus específico, tampouco para o acompanhamento
sistemático e integrado do fluxo de materiais ocorrido nesses espaços. Dessa maneira, urge recomendar que a
unidade sistêmica adote mecanismo informatizado de rastreio dos itens que se encontram armazenados em locais
diversos. É importante que todos os itens encaminhados para locais situados fora das dependências do almoxarifado
central sejam identificados dentro do sistema de controle patrimonial, de tal modo que seja possível identificar onde
esses materiais encontram-se armazenados e exercer controle sobre os fluxos de entrada e saída do estoque.
RECOMENDAÇÃO:
Cabe à Pró-Reitoria de Administração:
Instituir mecanismo informatizado que permita a transferência de estoques entre ambientes de armazenagem
diversos na estrutura de um Campus específico, a fim de viabilizar o controle do fluxo de materiais nesses
ambientes, de forma integrada, via SUAP.
5.1.1.5 CONSTATAÇÃO Nº 03: Falhas no monitoramento das disponibilidades de estoque.
As unidades foram questionadas sobre a ocorrência de rotina que vise detectar a existência de materiais de
consumo com baixa demanda e se o SUAP oferece suporte à emissão de alertas que possibilitem a detecção
de situações dessa natureza. Os achados de auditoria apontaram fragilidades no acompanhamento das
disponibilidades de estoque, cujos efeitos práticos traduzem-se no acúmulo de materiais com baixa rotatividade nos
ambientes de armazenagem. Ademais, os resultados dos exames indicaram a não utilização, pelas unidades
auditadas, da funcionalidade ‘Controle de Estoque Crítico’, disponível na plataforma do SUAP.
Critério: I.N. nº 205/88 – SEDAP, itens 7.5 a 7.8.
CAUSA(S): Não apropriação, pelos profissionais do almoxarifado, dos recursos tecnológicos e informacionais já
disponíveis na instituição para fazer face ao monitoramento das disponibilidades de estoque.
MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES EXAMINADAS:
a. Instadas a se manifestar acerca da existência de rotina que vise detectar a presença de materiais de consumo
com baixa demanda nos almoxarifados, bem como sobre a existência de mecanismo de suporte à emissão de
alertas para situações dessa natureza, as unidades auditadas informaram o seguinte:
Campus Caicó – Não há rotina atual implementada para detecção deste dado, de modo que o SUAP não possui
qualquer mecanismo que fomente este acompanhamento. Contudo, está no planejamento da COMPAT/CA o
desenvolvimento desta ação, para identificação destes materiais e sua consequente destinação para melhor
aproveitamento, seja por alienação ou disponibilização aos demais campi ou divulgação para doação através do
portal governamental Reuse.gov.
Campus Pau dos Ferros – Segundo informações obtidas junto a COMPAT/PF o SUAP não faz alertas quanto a
existência de itens com baixa rotatividade. Apesar de não termos alertas do sistema neste sentido friso que o
sistema permite a emissão do balancete mensal, o mesmo que utilizamos para proceder as baixas do almoxarifado
no Siafi, esse balancete mostra o estoque inicial, as entradas, as saídas e o saldo final do estoque de cada mês.
Assim analisando os balancetes ao longo dos meses podemos identificar quais itens possuem maior e menor
rotatividade. Embora não seja o ideal entendo que esse balancete permite identificar os produtos com baixa
rotatividade. Acrescento que esse balancete é utilizado no planejamento das compras para verificar os estoques
existentes e a rotatividade do produto e assim mensurarmos melhor as quantidades a adquirir dos itens.
Campus São Gonçalo do Amarante – Não há rotina que vise detectar tal demanda. Não tenho conhecimento que
o SUAP tenha tal suporte.
Campus Natal-Central – Não há rotinas escritas sobre tal demanda, no entanto, o coordenador do Almoxarifado
tem larga experiência no setor, são cerca de 15 anos e consegue sempre observar os materiais com baixa
rotatividade, informando a Diretoria de Administração para que não haja compras desnecessárias, respeitando
assim o princípio da economicidade. O SUAP não emite alerta.
b. Manifestando-se sobre a utilização da funcionalidade denominada 'Controle de Estoque Crítico', presente na
plataforma do SUAP, as unidades auditadas deram os seguintes esclarecimentos:
Campus Caicó – A COMPAT/CA tem conhecimento e capacitação para utilizar a funcionalidade citada. No
entanto, considerando: 1) o amplo leque de categorias (sub-itens) de materiais em estoque; 2) a ampla variação de
fluxos(entradas e saídas) distintos destes materiais(mesmo materiais correlatos a um mesmo sub-item, apresentam
fluxos distintos de entrada e saída diferentes e consequentemente, volume a considerar em estoque); 3) a

modalidade de licitação praticada para a aquisição dessa ampla variação de itens; 4) A diversidade acumulada
por motivo de gestão de materiais do Campus Avançado Jucurutu; 5) a, embora recente, no entanto já influente
possibilidade de aquisições mediante Almoxarifado Virtual; 6) rotinas administrativas institucionais de aquisição
de materiais em conjunto com outros campi em calendário próprio, que levam em consideração sub-item por
processo, mas não levam em consideração os fluxos de entrada e saída temporal dos itens em cada um dos campus
participantes do processo (processo único de material de expediente, processo único de material de manutenção,
etc); 7) a possibilidade de gestão de estoque por ferramenta diversa (uma vez que a específica funcionalidade
citada, embora disponível na ferramenta oficial SUAP, é de utilização discricionária do gestor). Por estes fatores
elencados, (por vezes individualmente, mas predominantemente em conjunto de um ou mais fatores) fica
demonstrada a falta de praticidade e a justificativa para a não utilização de tal ferramenta. Todavia, não utilizar a
funcionalidade “estoque crítico” não implica em falta de acompanhamento do volume dos estoques. Esta
Coordenação busca manter acompanhamento de poucos itens (que caso atinjam volume crítico de estoque, podem
se desconectar dos fatores elencados previamente e permitem aquisição diferenciada, por exemplo, por Adesão a
Atas de Registro de Preço) em ferramenta própria do setor.
Campus Pau dos Ferros – Questionamos a COMPAT/PF sobre a utilização da funcionalidade “Controle de
Estoque Crítico” do SUAP. O Setor informou não ter conhecimento desta funcionalidade. Pedimos ao setor que
buscasse informações junto aos colegas das COMPATs de outros Campus e nas respostas que obtivemos os setores
desconhecem essa funcionalidade.
Campus São Gonçalo do Amarante – O almoxarifado tentou implementar em fase de teste, mas não conseguiu
dar prosseguimento à implementação.
Campus Natal-Central – A Unidade não faz uso da funcionalidade. Solicitamos treinamento para os servidores da
Coordenação para atendimento desta demanda.
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA:
Os resultados dos exames apontaram a ausência de análise sistemática acerca das disponibilidades de
estoque por parte das unidades abarcadas na amostra. Como consequência direta disso, destaca-se o acúmulo de
materiais com baixa rotatividade nos almoxarifados. Cumpre registrar que o próprio SUAP dispõe de recurso que
pode auxiliar a análise das disponibilidades de estoque – a funcionalidade ‘Controle de Estoque Crítico’. O recurso
em comento possibilita o registro do intervalo de aquisição dos estoques mínimo e máximo, do ponto de pedido,
dentre outras informações úteis à tomada de decisões em matéria de gestão de materiais. A existência dessa
funcionalidade no sistema atende às exigências da I.N. nº 205/1988 – SEDAP/PR (itens 7.5 a 7.8), no tocante à
renovação dos estoques. No entanto, os resultados dos exames indicaram que o 'Controle de Estoque Crítico' não é
comumente utilizado no cotidiano dos campi auditados.
A opção pelo não uso do recurso, ou de outras ferramentas que possam, efetivamente, dar suporte ao
acompanhamento eficaz das disponibilidades de estoque, diminui a capacidade da gestão em planejar
adequadamente as futuras aquisições de material de consumo, com base no comportamento da demanda. Também
reduz a capacidade do setor de almoxarifado em antever eventuais riscos, como o desperdício de bens de consumo
em virtude de baixa rotatividade dos estoques e problemas correlatos; ou mesmo o desabastecimento de
determinados materiais, por motivos diversos ligados à subestimação da demanda.
No transcurso da auditagem, pôde-se verificar que as situações de risco relatadas, ao que parece, já se
configuram como algo habitual no cotidiano das unidades. Com efeito, a análise combinada das respostas às
solicitações de auditoria e do conteúdo dos relatórios de inventário indicou a existência de indícios de baixa
rotatividade de materiais nos estoques de bens de consumo mantidos nos campi alvo da auditoria.
O relatório de inventário do Campus Caicó, referente ao exercício de 2020, menciona a existência de
produtos danificados (devido a oxidação e ferrugem), em virtude do tempo de estocagem. Apesar disso, em
consulta ao SUAP, verificou-se que não há indícios de que a funcionalidade ‘Controle de Estoque Crítico” seja
operada. A unidade confirmou que, de fato, não se utiliza do referido recurso eletrônico, embora os servidores que
atuam no almoxarifado disponham de conhecimento e capacitação para operá-lo. Ainda apresentou uma série de
fatores de ordem diversa que dificultam o uso do recurso, tornando-o sem praticidade. Apesar de advogar em prol
da não utilização do controle de estoque crítico tal como implantado no SUAP, a unidade informou que busca
realizar o acompanhamento das disponibilidades de estoque por meio de uso de ferramenta própria, a qual não foi
apresentada para apreciação da Auditoria Interna.
A gestão do Campus Pau dos Ferros argumentou que, embora o SUAP não disponha de recurso de alerta
quanto à existência de material com baixa rotatividade, recorre à análise dos balancetes para o planejamento das
aquisições, mediante a verificação das quantidades existentes e da rotatividade do produto e, a partir disso, procede
à mensuração da quantidade a adquirir de determinado bem de consumo. A unidade informou que não tem

conhecimento acerca da funcionalidade de “Controle de Estoque Crítico’ e que, ao buscar informações junto a
outros campi, obteve resposta indicando o desconhecimento sobre o uso do recurso. Vale salientar que, em consulta
ao SUAP, confirmou-se que a funcionalidade em questão não é utilizada no cotidiano do setor de almoxarifado.
A unidade de São Gonçalo do Amarante confirmou que não há rotina consolidada que vise detectar a
presença de materiais em estoque que apresentem baixa demanda. Ademais, demonstrou desconhecimento sobre a
existência de recurso, no SUAP, que vise alertar o gestor sobre a presença de itens com pouca rotatividade nos
estoques mantidos pelo Campus. Quando questionada a respeito, a unidade esclareceu que realizou alguns testes,
mas não conseguiu implementar o acompanhamento do estoque crítico por meio do SUAP.
A gestão do Campus Natal-Central argumentou que, embora não exista uma rotina formalizada acerca da
matéria, o responsável pelo Almoxarifado é experiente na função e, por isso, consegue identificar a existência de
materiais com baixa rotatividade, tomando as devidas precauções para evitar aquisições desnecessárias. A unidade
confirmou que o SUAP não disponibiliza ferramenta de alerta que informe o gestor sobre a existência de itens
estocados que apresentam pouca movimentação. A unidade confirmou que não se utiliza da funcionalidade
'Controle de Estoque Crítico', mas que tem buscado oportunidades de treinamento direcionadas aos servidores
atuantes no setor de almoxarifado, visando implementar o uso do citado recurso.
Percebe-se, portanto, que inexiste rotina consolidada que objetive detectar a existência de materiais de
consumo com baixa demanda nos almoxarifados. É importante ressaltar que, a despeito de o SUAP dar suporte à
emissão de relatório de saídas de estoque em determinado período, com detalhamento por setor requisitante, os
resultados da consulta, a princípio, não permitem identificar a existência/manutenção de itens de material com baixa
rotatividade. Para tanto, seria necessário comparar os registros de saída com os saldos de estoque disponíveis na
unidade de referência, mediante consulta ao balancete de materiais de consumo. Esse trabalho, por exigir o
manuseio de diferentes recursos dentro da plataforma do SUAP, dificulta a pronta detecção de materiais que
apresentam baixa demanda.
Ademais, há de se destacar que o não uso da funcionalidade ‘Controle de Estoque Crítico’ por parte das
unidades examinadas dificulta ainda mais essa detecção. Dessa maneira, recomenda-se que as unidades passem a
utilizar a ferramenta em apreço no monitoramento de suas disponibilidades de estoque, utilizando-se das
informações geradas para subsidiar o planejamento das aquisições de materiais. Nesse sentido, cabe à Pró-Reitoria
de Administração orientar os campi quanto à operacionalização do ‘Controle de Estoque Crítico’, atentando-se
ainda para a necessidade de realização de ajustes no sistema, visando sanar eventuais inconsistências que dificultem
o uso regular e rotineiro da ferramenta pelos profissionais de almoxarifado.
RECOMENDAÇÕES:
Cabe à Pró-Reitoria de Administração:
Implementar melhorias no módulo ‘Almoxarifado’ do SUAP, especificamente no que diz respeito à
ferramenta 'Controle de Estoque Crítico, de modo a facilitar o seu manuseio por parte dos responsáveis pela
gestão de almoxarifado.
Demandar formalmente a efetiva utilização da funcionalidade ‘Controle de Estoque Crítico’, do SUAP, para
fins de acompanhamento das disponibilidades de estoque.
Providenciar a implantação, no SUAP, de mecanismo de alerta para informar o gestor sobre a
existência/permanência de materiais de consumo com baixa rotatividade em estoque.

5.1.1.6 CONSTATAÇÃO Nº 04: Falhas no acompanhamento das condições de validade dos materiais estocados
nos almoxarifados.
As unidades foram questionadas acerca da ocorrência de verificação regular da existência de produtos que
estão com data de validade expirada ou próximo a vencer. Também se indagou sobre a presença, no SUAP, de
alguma espécie de alerta com relação ao vencimento desses produtos e sobre as providências tomadas quando se
constata a existência de produtos com validade expirada. Com base nos achados de auditoria, identificou-se a
presença de materiais sem o devido controle dos seus prazos de validade. Além disso, não se verificou a existência,
no SUAP, de mecanismo capaz de alertar os gestores de almoxarifado sobre a iminência de perdas de estoque
motivadas pela expiração da validade dos produtos. Ademais, os resultados dos exames indicaram a presença de
bens permanentes considerados inservíveis armazenados nas dependências dos almoxarifados.
Critério: I.N. nº 205/1988 – SEDAP/PR, itens 4 e 7.
CAUSA(S): Falta de acompanhamento sistemático e rotineiro, por parte dos gestores de almoxarifado, das

condições de validade dos bens de consumo estocados.
MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES EXAMINADAS:
a. Ao serem questionadas acerca da ocorrência de verificação regular da existência de produtos que estão com
data de validade expirada ou próximo a vencer, as unidades auditadas assim se manifestaram:
Campus Caicó: Esta COMPAT confirma que faz verificação de validade de itens de forma rotineira, por diligência
própria. O SUAP não disponibiliza funcionalidade para tal verificação, não havendo sequer campo específico que
possa ser alimentado com tal dado visando acompanhamento futuro. Para produtos próximos de expiração da data
de validade, busca-se fazer intercâmbio com os almoxarifados de outros campi, seja por livre doação em definitivo,
por troca por itens com data de validade mais distantes ou por troca por outros materiais em parceria sistêmica.
Campus Natal-Central: Sim. Há verificação regular da existência de produtos que estão com data de validade
expirada ou próximo a vencer. O SUAP não emite alerta. São enviados e-mails para as diretorias e coordenações,
assim como ligações para os principais usuários dos produtos com prazo de validade próximo a expirar. Se for um
material de baixa rotatividade no Campus Natal Central, oferecemos a alguma unidade que faça o uso, fazemos a
transferência pelo SUAP, antes da data de vencimento, afim de não perder o item.
Campus Pau dos Ferros: O Acompanhamento da validade dos produtos é feito apenas através de observação “in
loco” pelos servidores da COMPAT. Segundo informações obtidas junto aos servidores da COMPAT não há no
SUAP algum alerta neste sentido, embora tal ajuste já tenha sido pedido pelos servidores desse setor em
conversas/momentos com a Reitoria. Com o objetivo de evitar problemas com a validade dos produtos é feito o
acompanhamento “in loco” e buscamos utilizar os produtos com validade mais próxima, outra alternativa que já
foi utilizada é doar para outro campus que possa utilizar o produto antes do vencimento. Buscando evitar
problemas de validade, friso que já disponibilizamos no REUSE (Sistema do Governo Federal, processo
23137.000536.2021-18) e doamos recentemente álcool que estava com a data de validade próxima e não tínhamos
previsão de uso. Segundo informações da COMPAT/PF já tivemos situações em que os materiais foram usados
mesmo vencidos, como o caso de cola, tintas, e em outros casos o material necessita ser descartado, pois não é
possível usá-lo. Para evitar problemas desse tipo, nas aquisições verificamos o estoque existente do material e
buscamos mensurar a demanda de forma adequada, considerando o prazo de validade e condições de
armazenamento dos produtos.
Campus São Gonçalo do Amarante: Sim. O setor faz regularmente verificação na dada de validade dos produtos
que mereçam esta verificação. O SUAP não emite nenhum alerta para esta verificação.
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA:
A partir das análises das respostas emanadas do Campus Caicó, percebe-se que não foram detectados
indícios de que o SUAP apresente funcionalidade que permita o registro, para fins de conferência, dos prazos de
validade dos bens de consumo. Entretanto, apesar de afirmar em sua resposta que exerce o controle das validades
dos produtos mesmo sem o auxílio de ferramenta informatizada, a própria Coordenação de Material e Patrimônio
(COMPAT), por meio do Despacho nº 128/2021 COMPAT/DIAD/DG/CA/RE/IFRN, exarado nos autos do
processo de inventário, declarou que o Campus possui muitos materiais com baixa rotatividade, o que faz com que
se deteriorem e/ou que percam a validade. Isso denota que os controles implantados carecem de melhorias, visto
que a unidade convive com o risco de perdas de produtos por expiração da data de validade.
Como possível causa de eventuais danos patrimoniais, o setor aponta as condições de armazenagem, visto
que o ambiente utilizado é excessivamente quente, de modo que a permanência prolongada de determinados
materiais no local faz com que se deteriorem facilmente. O setor esclareceu, no citado despacho, que está
planejando a execução de trabalho voltado ao saneamento dos estoques, quando serão removidos os materiais
vencidos ou sem rotatividade (por meio de trocas com outros campi ou doação). Por oportuno, salienta-se que a
ação isolada do agente, ainda que tempestiva, não resultará nos efeitos desejados, visto que o ambiente relatado na
resposta não parece apresentar condições adequadas ao armazenamento de itens de almoxarifado. Dessa maneira,
resta recomendar que a gestão providencie a adequação do ambiente, tendo em vista que a armazenagem de
materiais compreende, além da guarda e da localização, também a segurança e preservação do material adquirido,
como estabelece o item 4 da I.N. nº 205/1988.
A gestão do Campus Pau dos Ferros argumentou que os servidores da COMPAT realizam observação in
loco para atestar as condições de validade dos produtos. Para evitar desperdícios, os produtos com vencimento mais
próximo são consumidos em primeiro lugar, bem como são transferidos para outros campi com maior demanda (o
próprio SUAP dá suporte ao registro de transferências intercampi de materiais). Ademais, a unidade já se utiliza do
sistema REUSE, por meio do qual são disponibilizados materiais sem previsão de uso para outros órgãos e
entidades públicos. Conforme informações obtidas no endereço eletrônico do REUSE, esse recurso consiste em

“uma solução desenvolvida pelo Ministério da Economia, que oferta bens móveis e serviços para a administração
pública, disponibilizados pelos próprios órgãos de governo ou oferecidos por particulares de forma não onerosa”.
A alternativa utilizada pela unidade de Pau dos Ferros para acompanhamento dos prazos de validade dos
produtos, pautando-se em inspeções físicas dos estoques, eventualmente pode tornar-se ineficaz, dada a quantidade
de itens armazenados nos almoxarifados. Essa situação parece ser comum a todas as unidades auditadas. Dessa
maneira, conclui-se que os controles internos apresentam lacunas significativas que podem gerar riscos de perdas
nos estoques de materiais de consumo, visto que não se observou a existência de ferramentas que oportunizem um
acompanhamento mais sistemático e consistente da vida útil dos bens de consumo adquiridos.
Em relação ao Campus São Gonçalo do Amarante, foi informado que há verificação regular das datas de
validade dos produtos estocados em almoxarifado; contudo, não restou esclarecido como se dá essa verificação,
tampouco quais os recursos utilizados para tanto. Apenas ficou claro, na resposta da unidade, que o SUAP não
oferece suporte à verificação das condições de validade dos bens de consumo. De fato, não foram detectados
indícios de que o sistema apresente funcionalidade que permita o registro, para fins de conferência, dos prazos de
validade e dos lotes dos materiais adquiridos.
A seu turno, a gestão do Campus Natal-Central argumentou que busca entrar em contato, via telefone e email, com os principais requisitantes, visando informar-lhes sobre as condições de validade dos materiais. Se for um
material de baixa rotatividade, é comum haver transferências intercampi, por meio do SUAP, antes da expiração da
validade, no intuito de evitar desperdícios.
A partir das respostas, é possível confirmar que há algum tipo de controle, apesar de não terem sido
especificados quais, o que leva a crer que são procedimentos informais e sem o devido suporte de ferramenta
informatizada, pois, como foi mencionado, não há indícios de que o SUAP disponha de recursos capazes de realizálos. Tal limitação do sistema possibilita a fragilização dos controles de estoque, visto que dificulta o
acompanhamento dos prazos de validade dos materiais. Além do mais, há unidades que contam apenas com um
único servidor para atender a todas as demandas do almoxarifado, precarizando ainda mais esse acompanhamento.
Conforme já observado no Relatório de Auditoria nº 1/2018 – AUDGE/RE/AUDIN/ALTO OESTE, que teve como
objetivo averiguar a adequação dos controles adotados na aquisição de materiais, “as ferramentas de auxílio às
tomadas de decisão são precárias e afetam diretamente a busca pela eficiência, eficácia e efetividade.”
Para além do que fora observado anteriormente, é necessário ressaltar o que está disposto no item 7 da I.N.
nº 205/1988, que estabelece a obrigatoriedade de que os estoques devem passar por análises e revisões constantes,
tendo como propósito a identificação de itens ativos e inativos, com vista a propiciar sua correta destinação. Ao
prever a necessidade de controles nos estoques, a norma estabelece também a obrigatoriedade de realização, pelos
responsáveis, de “[...] registro sistemático de todas as informações que envolvem um item de material. Este registro
deverá ser feito de modo a permitir um fácil acesso aos dados pretendidos, bem como, deverá conter dispositivos de
"Alerta" para situações não desejadas. ”
Assim, entende-se que a norma preconiza a necessidade de que os órgãos e entidades públicos disponham de
recursos capazes de alertar o gestor para a prevenção dos riscos inerentes ao trato com o estoque de materiais sob
sua guarda. Dessa maneira, tendo em vista o que estabelece a norma e com base no que foi observado, percebe-se
que as ferramentas carecem de melhoramentos, sendo pertinente recomendar que a instituição implemente recurso
informatizado que viabilize o registro das informações concernentes à validade dos produtos em estoque, bem como
a emissão de alertas diante da iminência de expiração dessa validade.
Por fim, foi detectado que a unidade de Caicó dispõe de um estoque de bens considerado por ela mesma
como inservível, guardado no Ginásio de Esportes do Campus. Esse aspecto não foi avaliado satisfatoriamente,
quando da elaboração do relatório de inventário de 2020. Visto que, apesar de mencionar, de forma breve,
problemas relacionados a materiais com ferrugem e oxidação, bem como recomendar que tais itens sejam baixados,
caso não estejam mais aptos para o uso, a comissão inventariante não especificou quais são os produtos que se
encontram nessas condições, o que muito poderia contribuir para uma futura ação de saneamento dos estoques.
Dado o fato relatado, o qual foi confirmado pela gestão, e considerando que essa matéria está intimamente
ligada ao controle dos bens permanentes, esta equipe esclarece que o aspecto abordado será objeto de averiguação
em ação de auditoria específica a ser executada no decorrer do presente exercício, conforme previsão do
PAINT/2022, exame que terá por foco de análise os procedimentos de desfazimento patrimonial.
RECOMENDAÇÃO:
Cabe à Pró-Reitoria de Administração:
Implantar, conjuntamente com o setor de TI, ferramenta de controle que permita o registro dos prazos de
validade dos materiais armazenados nos almoxarifados e emita alertas diante da iminência da expiração dessa

validade.
5.1.1.7 CONSTATAÇÃO Nº 05: Incompatibilidades nos saldos de estoque de consumíveis nas bases de dados do
SUAP e do SIAFI.
Mediante análise dos resultados do confronto dos saldos de estoque de bens de consumo registrados no
SUAP e no SIAFI, tomando-se por referência o fechamento do mês de setembro de 2021, constatou-se a existência
de divergência entre os respectivos saldos patrimoniais registrados para duas das unidades componentes da amostra
de auditoria, conforme ilustrado no Quadro 2.
Quadro 2 – Confronto dos saldos de estoques no SUAP e SIAFI

Fonte: elaborado pela
Auditoria Interna, com base em consulta ao SIAFI e SUAP em outubro de 2021.

Critério: Macrofunção SIAFI nº 021101 – Relatório de Movimentação de Almoxarifado e Relatório de
Movimentação de Bens Móveis e Intangíveis
CAUSA(S): Fragilidade motivada por falhas na comunicação entre o setor de almoxarifado e a área de
contabilidade; falta de atualização do movimento de estoques por parte dos responsáveis pela gestão de
almoxarifado.
MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES EXAMINADAS:
a. Questionou-se acerca do modo como ocorre a comunicação entre o almoxarifado e o setor de contabilidade
visando assegurar a compatibilidade dos saldos de estoque no SUAP e no SIAFI. As unidades ainda foram
instadas a esclarecer quais os documentos que oferecem suporte às baixas de valores na conta contábil
11561.01.00 - Materiais de Consumo - no SIAFI. Eis as respostas dos auditados:
Campus Caicó: Mensalmente a contabilidade realiza a conciliação das contas de almoxarifado e patrimônio,
mediante processo no qual são comparados os dados do balancete de materiais, extraído do SUAP, juntamente com
os registros de movimentação ocorridos no período (notas fiscais e notas de fornecimento). A baixa de valores é
realizada através de NL.
Campus Natal-Central: As comunicações ocorrem através de e-mails e ligações, assim como ofícios circulares. As
baixas de valores são efetuadas através do Relatório Mensal do Almoxarifado (RMA), onde constam as saídas
dadas dentro do mês a ser conciliado. O processo se dá através do RMA, Balancente do SUAP e das notas fiscais
que originaram a entrada no mês e as requisições de saída.
Campus Pau dos Ferros: Todos os meses é retirado um balancete do SUAP que demonstra o saldo inicial (mês
anterior), as entradas, as saídas e o saldo final das contas do almoxarifado. Friso que as entradas dos itens do
almoxarifado já são feitas no momento da liquidação da despesa. Os valores das saídas são obtidos com as
informações extraídas deste balancete mensal e registradas no Siafi a cada mês, através de um documento hábil
chamada PA, após esse lançamento os saldos devem coincidir. Esse procedimento é realizado todos os meses. Para
demonstrar o procedimento segue anexo o processo 23137.001330.2021-13, que trata da conciliação do mês de
OUT/2021, anexo a este processo.
Campus São Gonçalo do Amarante: Informa-se que as saídas do almoxarifado são registradas através das
informações contidas no Relatório extraído do SUAP, intitulado de Balancete Elemento de Despesa de Material de
Consumo. Informa-se, ainda, que a comunicação é feita por meio de processo eletrônico aberto pela COMPAT e
encaminhado para a COFINC com os documentos pertinentes, todavia, quando a Coordenação de Almoxarifado e
Patrimônio não encaminha o processo, o respectivo relatório é extraído pela Coordenação de Finanças e
Contratos e realizado o registro das saídas no SIAFI. Vale destacar, que a Coordenação de Finanças e Contratos
já encaminhou e-mail esclarecendo sobre a abertura dos processos no dia 04 de fevereiro de 2020 e reenviou em
19 de novembro de 2021, conforme documento que segue em anexo.
b. Do confronto entre os saldos de estoque de bens de consumo registrados no SUAP e no SIAFI, constatou-se a
existência de divergência, a menor, nos saldos patrimoniais. As unidades de Natal-Central e de Pau dos
Ferros foram instadas a esclarecer os motivos da diferença constatada e apresentaram os seguintes

esclarecimentos:
Campus Natal-Central: Para realizarmos a conciliação de saldos do IFRN/Campus Natal-Central mensalmente é
necessário incluir o saldo do Almoxarifado do Campus Natal Zona Leste, referente à outubro de 2020, uma vez que
as entradas do Almoxarifado do ZL deixou de ser liquidada na UG 158369 (CNAT) e passou a ser realizada na UG
158155 (Reitoria) no referido período, dessa forma, deve considerar para fins de conciliação, o valor de R$
466.363,13 que corresponde ao saldo citado, conforme anexado. Observa-se ainda um erro no Sistema SUAP do
Relatório do CNAT, no valor de R$ -282,76 que será corrigido pela equipe de TI da Reitoria até o final deste
exercício financeiro. E ainda, vale ressaltar que no momento da conciliação de Setembro de 2021, houve um erro
de cálculo no valor de R$ 1.376,52, referente à saída do subitem 24 do sistema SIAFI.
Campus Pau dos Ferros: A Divergência de saldo constatada entre o SUAP e o SIAFI se dá porque o material de
consumo ‘Gêneros de alimentação” cod. 07 do balancete de almoxarifado apresenta saldo negativo (destaquei de
amarelo no arquivo anexo). É como se o item tivesse registrado uma saída superior as quantidades disponíveis.
Fato que não é possível registar no SIAFI, dessa forma, esse item fica com saldo R$ 0,00 (zerado) no siafi e
provoca divergência de valor no saldo total entre os relatórios extraído do SUAP e apresentado no SIAFI. Em
conversas com Cláudio Florência, coordenador da COFIN/RE (em outros momentos não para responder essa
auditoria), foi relatado que tal distorção no saldo do item 07 que está negativo, se deu porque houve uma alteração
na metodologia de controle de estoque, que hoje é realizada pelo custo médio e a solução para o caso ainda não foi
viabilizada junto a TI e a equipe que comanda as alterações do SUAP. Além disso constatamos que há uma
divergência de R$ 0,02 (dois centavos) no cod. 24 “Material para manutenção de bens imóveis/instalações” entre
os saldos das contas no SUAP e Siafi. Em relação a divergência de valor dos saldos do cod. 24, percebe-se que se
somarmos o estoque inicial do mês, que é de R$ 168.059,19 acrescido do total das entradas que é de R$ 915,00 e
subtraído do total das saídas que é de R$ 4.496,77 o saldo do estoque final deveria ser de R$ 164.477,42, porém o
saldo apresentado no balancete está a menor em R$ 0,01(um centavo). Faço essa observação para dizer que essa
divergência de saldos pode ser em razão de arredondamento de valores feito pelo SUAP ao longo dos meses. Feito
esse esclarecimento afirmo que faremos contato com a Contabilidade para tentarmos regularizar a situação deste
item (arquivo em anexo).
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA:
Mediante análise comparativa dos registros constantes no SUAP e no SIAFI, referentes ao fechamento do
mês de setembro/2021, constatou-se a existência de disparidades entre os saldos de estoques de consumíveis
correspondentes aos campi Natal-Central e Pau dos Ferros. De modo a verificar a real extensão dessas disparidades,
tendo em vista o contexto institucional mais amplo, bem como para atestar a ocorrência de regularizações de saldos,
foi realizada nova consulta abrangendo todas as unidades gestoras, dessa vez com base no fechamento do mês de
janeiro/2022. Os resultados da consulta encontram-se ilustrados no Quadro 3.
Quadro 3 – Comparativo dos saldos de estoques entre as bases de dados do SUAP e do SIAFI.

Com base no exposto no Quadro 3, percebe-se a existência de disparidades relevantes nos saldos de estoques
de bens de consumo referentes a algumas unidades do IFRN. As diferenças registradas para os campi avançados
(Parelhas, Lajes, Jucurutu e Natal-Zona Leste) devem-se ao fato de que tais unidades não se constituem como
unidades gestoras (UG) para fins orçamentários; sendo assim, não registram saldos na conta contábil representativa
do estoque de materiais de consumo (11.561.01.00). No entanto, seus estoques encontram-se segregados no sistema
de controle patrimonial, contrastando com o saldo nulo verificado no SIAFI. Em se tratando das unidades
administrativas que também se constituem como UG, percebe-se que as maiores disparidades foram registradas
para o Campus Natal-Central e Reitoria, ambas com diferenças superiores a R$ 350.000 (a menor) em seus
estoques, comparativamente ao valor registrado na conta contábil correspondente.
Entre as unidades do Instituto que integraram a amostra de auditoria, apenas os campi Natal-Central e Pau
dos Ferros apresentaram divergências em seus saldos de estoque, sendo que a divergência referente à primeira
unidade é materialmente irrelevante (R$ 356,27 a menor, no SUAP), se comparada à registrada para a segunda (R$
450.381,98 a menor). Após ser questionada a respeito, a gestão do Campus Natal-Central esclareceu que a
divergência constatada se deve ao fato de que o saldo constante no SIAFI inclui o montante referente ao Campus
Avançado Natal-Zona Leste, de modo que, para fazer a conciliação, é necessária a segregação desse valor. Além
disso, informou acerca da existência de valores computados erroneamente no SUAP, o que faz com que a
conciliação apresente inconsistência.
No que concerne ao Campus Pau dos Ferros, constatou-se que a diferença identificada se deve,
principalmente, à existência de um saldo negativo na rubrica que contabiliza o estoque de gêneros de alimentação.
Segundo a unidade auditada, a inconsistência verificada é motivada por uma distorção contábil gerada a partir da
mudança da sistemática institucional de registro das saídas de estoque, atualmente baseada no custo médio
ponderado. A correção dessa distorção ainda não foi viabilizada junto ao setor de tecnologia da informação.
Além dos motivos de ordem técnica elencados pelas unidades examinadas, entende-se que eventuais
inconsistências na conciliação dos saldos patrimoniais podem ser o resultado de falhas nos registros de entrada e
saída de materiais, especialmente em se tratando das baixas de estoque que, muitas vezes, podem não ocorrer de
forma regular e tempestiva. Inconsistências dessa natureza também podem ser geradas em virtude de falhas na
comunicação entre o setor de almoxarifado e a área de contabilidade.
Quanto a esse respeito, ressalta-se que a Macrofunção SIAFI nº 021101 estabelece que, após a emissão pela
Unidade Gestora, o Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA) é encaminhado às Unidades Setoriais de
Contabilidade em que a UG esteja jurisdicionada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência,
para que seja procedida a conciliação dos saldos de estoque de bens de consumo com os saldos existentes no SIAFI.
Durante a auditagem, as unidades gestoras que integraram a amostra foram instadas a se manifestar a

respeito do modo como se dá a rotina de comunicação com a área de contabilidade para fins de conciliação dos
saldos nas bases de dados do SUAP e SIAFI. Também foram indagadas acerca dos documentos que dão suporte
às baixas de valores na conta contábil 11561.01.00 – Materiais de Consumo. Pelo teor das manifestações ofertadas,
percebe-se que existe comunicação periódica com o setor contábil, visando assegurar a adequada evidenciação do
fluxo de materiais de consumo e, por conseguinte, a compatibilidade dos saldos de estoque. Vale destacar,
entretanto, que não há uma rotina bem definida no Instituto que oriente essa comunicação, tanto que o Manual de
Padronização de Procedimentos dos Almoxarifados do IFRN, editado pela PROAD, não especifica detalhadamente
quais as condutas, as formas de envio das informações e os documentos a serem adotados a fim de promover as
devidas conciliações dos valores de estoque movimentados mensalmente.
Dessa forma, considerando os achados de auditoria, não se descarta a possibilidade de que falhas na
comunicação do setor de almoxarifado com a área de contabilidade possam motivar a ocorrência das disparidades
constatadas. Ainda há de se ventilar a possibilidade de que tais incongruências sejam provenientes da falta de
atualização do movimento de estoques pelo setor de almoxarifado. Nesse sentido, cabe recomendar que as unidades
realizem, mensalmente, a adequada e tempestiva conciliação dos saldos de estoques de materiais de consumo, com
vistas a manter a compatibilidade de informações nas bases de dados do SUAP e do SIAFI.
RECOMENDAÇÕES:
Cabe à Pró-Reitoria de Administração:
Demandar formalmente as unidades gestoras vinculadas ao IFRN a realizarem a compatibilização dos saldos
referentes aos estoques de consumíveis nas bases de dados do SUAP e do SIAFI, providenciando ainda o
acompanhamento da efetivação do procedimento junto aos campi.
Disciplinar internamente as rotinas de comunicação entre os setores de almoxarifado e de contabilidade, com
vistas a subsidiar as conciliações dos saldos de estoque, dentre outras matérias que exijam a atuação conjunta
de ambos os setores.
5.1.1.8 CONSTATAÇÃO Nº 06: Inexecução do inventário de bens de consumo e intempestividade na condução
do processo inventariante.
Durante os trabalhos de auditoria, solicitou-se que fossem apresentadas cópias digitais dos processos de
inventário de materiais de consumo referentes ao triênio 2018-2020, ou que fossem informados os endereços
eletrônicos (links) para acesso aos respectivos autos na base de dados do SUAP. Após a análise documental,
constataram-se indícios de inocorrência do inventário de competência do exercício de 2018 nos campi NatalCentral e São Gonçalo do Amarante. Além disso, verificou-se a ausência de tempestividade na condução do
processo inventariante em praticamente todas as unidades auditadas no período de referência da análise.
Critério: CF/88, art. 70, § único; Lei nº 4.320/64, arts. 83, 85 e 94; Decreto-Lei nº 200/67, art. 88, caput; I.N. nº
205/88 – SEDAP, seção 8; Acórdão nº 1534/2009 TCU-1ª Câmara.
CAUSA(S): Fragilidades decorrentes da falta de efetivo acompanhamento, por parte da gestão institucional, dos
trabalhos a cargo das comissões inventariantes.
MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES EXAMINADAS:
a. Quando demandadas a apresentar cópias digitais dos processos de inventário de materiais de consumo
referentes ao período de 2018-2020, as unidades auditadas manifestaram-se conforme segue:
Campus São Gonçalo do Amarante: Informo o link do processo de inventário de materiais de consumo referentes
ao exercício financeiros de 2018 não foi localizado e o de 2019 pode ser acessado pelo link:
https://suap.ifrn.edu.br/processo_eletronico/processo/135152/
Campus Pau dos Ferros: Processo 23137.002311.2018-09 – Comissão de Inventário de almoxarifado de 2018;
Processo 23137.001923.2019-57 – Comissão de Inventário de almoxarifado de 2019. Links dos processos no
despacho.
[...]
Em atenção ao item 2 da SA 30/2021-CONSE, informo que o processo 23137.000099.2021-32, foi relacionado a
este para acesso da AUDIN.
Campus Natal-Central: O Relatório de inventário de material de consumo referente ao exercício 2019 pode ser
visto
no
processo
https://suap.ifrn.edu.br/processo_eletronico/processo/134930/
ou
através
do

link https://suap.ifrn.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/237281/
[...]
Encaminhamos a versão digital do último processo de inventário de materiais de consumo (Tomada de Contas do
Almoxarifado) finalizado pelo Campus.
Campus Caicó: Informamos que os processos de inventário de materiais de consumo aos exercícios financeiros de
2018 e 2019, são os relacionados nos seguintes links:
2018 – https://suap.ifrn.edu.br/processo_eletronico/processo/67601/
2019 - https://suap.ifrn.edu.br/processo_eletronico/processo/132686/
[...]
O processo de tomada de contas do exercício de 2020 encontra-se protocolado sob o número 23139.001526.202007. O qual segue como Anexo II.
b. Quando provocadas a justificar a não finalização dos processos de inventário de bens de consumo referentes
ao exercício de 2020, as unidades auditadas manifestaram-se nestes termos:
C a m p u s Natal-Central: Provocaremos a Coordenação de Almoxarifado do Campus
processo 23057.002920.2021-45 e daremos ciência das recomendações e falhas apontadas nesta S.A.

sobre

o

Campus Caicó: A falta de movimentação do Processo de Inventário do Almoxarifado se justifica pelo acúmulo de
atividades do Setor de Almoxarifado e Patrimônio – COMPAT, que apesar de não haver movimentação processual,
adotou as providências necessárias a regularização dos saldos de estoque por meio do Processo
23139.001677.2021-38. O processo de Inventário do almoxarifado foi finalizado após a inclusão dessas
informações.
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA:
Como resultado da análise dos processos de inventário instruídos no âmbito das unidades auditadas, que se
relacionam ao período de 2018-2020, constatou-se a falta de tempestividade na realização do levantamento físico
dos estoques de bens de consumo. O Quadro 4 fornece alguns dados referentes aos processos de inventário
examinados por esta Auditoria Interna.
Quadro 4 – Análise da tempestividade na realização do inventário de bens de consumo no período de 2018-2020.

Fonte: elaborado pela
Auditoria Interna, com base em análise dos processos de inventário.

Conforme evidenciado no Quadro 4, os resultados dos exames apontaram que as unidades de Caicó e Pau
dos Ferros realizaram os inventários de bens de consumo referentes ao exercício de 2018, estando os respectivos
processos devidamente finalizados. Por outro lado, os campi Natal-Central e São Gonçalo do Amarante não
apresentaram documentos que confirmem a efetiva realização do procedimento inventariante.
O Campus Natal-Central omitiu-se quanto à disponibilização de cópia digital do respectivo processo ou de
link para acesso aos autos de inventário. Faz-se oportuno elucidar que em auditagem realizada em 2018 foi

constatada a inexecução de inventário físico anual na referida unidade, embora o procedimento a que se refere a
constatação se relacione com os bens de natureza permanente, conforme evidenciado no Relatório nº 1/2018 –
AUDGE/RE/AUDIN/ALTO-OESTE.
Por sua vez, a unidade de São Gonçalo do Amarante declarou não haver encontrado o processo de inventário
de competência de 2018. Assim, é possível que em ambas as citadas unidades não tenha sido efetuado o inventário
de competência de 2018, o que configura inobservância à exigência constitucional de prestação de contas, inserta no
art. 70, parágrafo único, da Carta Magna, que estipula nestes termos:
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que,
em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária (CF/88, art. 70, parágrafo único).

A exigência de realização de inventário anual nos estoques também atende a dispositivos legais específicos
que tutelam a defesa do patrimônio público, a exemplo da Lei nº 4.320/1964 e do Decreto-Lei nº 200/1967, que
estabelecem medidas de controle e preservação dos bens institucionais, de adoção compulsória por parte os órgãos e
entidades públicos. O supracitado decreto preconiza a obrigatoriedade de que os estoques sejam contabilizados, bem
como de que haja a tomada anual de contas dos agentes responsáveis pela sua guarda (art. 88, caput).
Há de se ressaltar ainda que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União aponta para a
indispensabilidade do inventário físico, como esclarece o teor do Acórdão nº 1534/2009 TCU-1ª Câmara, in verbis:
A realização do inventário físico anual dos bens é tarefa indeclinável do administrador público,
que estará sujeito a todas as penalidades previstas em lei no caso de omissão, e cujo procedimento
pode ser realizado com a participação dos próprios responsáveis pelos setores incumbidos da
guarda, adotadas as medidas adequadas de controle e fiscalização.

Em relação ao inventário de 2019, todos os campi examinados comprovaram a sua realização, embora
apenas a unidade de Pau dos Ferros tenha, efetivamente, cumprido todos os trâmites relativos ao processo, o que
inclui a realização de ajustes por parte dos setores de patrimônio e de contabilidade. Até o término da auditagem, os
processos de inventário das demais unidades examinadas ainda restavam pendentes de finalização. Importa chamar
a atenção para os significativos lapsos temporais transcorridos entre a instauração do processo inventariante e a
emissão do relatório final pelas comissões responsáveis nos campi Natal-Central e São Gonçalo do Amarante.
Como demonstrado no Quadro 4, em ambas as unidades a contagem dos materiais se estendeu por praticamente
todo o ano de 2020. Todavia, entende-se que as medidas de segurança levadas a efeito, a partir daquele ano, para o
combate da pandemia de COVID-19 – a exemplo do trabalho remoto e as restrições de acesso às instalações físicas
d o s campi – impuseram dificuldades adicionais ao trabalho das comissões, tornando quase que inevitável a
ocorrência de atrasos.
No que concerne ao inventário de competência de 2020, todas as unidades auditadas comprovaram a
realização do procedimento. Porém, apenas o Campus Pau dos Ferros cumpriu todas as etapas envolvidas, estando
as demais unidades com processos ainda em tramitação, se considerado o momento de conclusão dos exames
auditoriais. Nos campi Natal-Central e São Gonçalo do Amarante houve atrasos na realização do procedimento,
atrasos esses observados, inclusive, a partir da instauração dos respectivos processos, realizada no mês de
maio/2021 (Vide Quadro 4).
Convém elucidar que a Pró-Reitoria de Administração (PROAD), como procede a cada início de exercício,
expediu o Ofício Circular nº 1, de 05/01/2021, por meio do qual solicitou a constituição, por cada uma das unidades
do Instituto, das respectivas comissões inventariantes, fixando um prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos
trabalhos. A posteriori, postergou esse prazo até 31/05/2021, mediante Ofício Circular nº 17, de 29/04/2021,
motivada pela suspensão das atividades laborais presenciais no Instituto, que, como antes mencionado, dificultou a
realização da conferência física dos materiais nas instalações de armazenagem.
Em decorrência da continuidade do cenário pandêmico em 2021, era de se esperar a ocorrência de entraves à
realização tempestiva do inventário referente a exercício anterior. Todavia, tal como se constatou por meio da
auditagem, nem todas as unidades auditadas incorreram em atrasos significativos nos trabalhos de contagem dos
estoques físicos e consequente emissão do correspondente relatório (vide registros referentes aos campi Caicó e Pau
dos Ferros no Quadro 4). Tal fato demonstra a viabilidade de realização tempestiva do inventário, mesmo diante das
restrições impostas pela pandemia. Em que pesem tais restrições, a situação verificada no IFRN permitiu vislumbrar
um quadro de reiterada intempestividade na condução do processo de inventário de bens de consumo no período
objeto de análise (2018-2020), sobretudo em se tratando dos campi Natal-Central e São Gonçalo do Amarante.
Ambas as citadas unidades, inclusive, não comprovaram a realização do inventário de 2018, sendo que,
nesse caso, não há que se falar em dificuldades relacionadas ao cenário pandêmico, já que em 2019, ano em que

deveria ter sido providenciado o inventário, não havia restrições nesse sentido, uma vez que a pandemia foi
decretada no ano seguinte. É mister ressaltar, porém, que todos os processos examinados contêm os relatórios finais
emitidos pelas comissões inventariantes, denotando que, ao menos, a contagem física dos estoques foi efetuada,
mesmo que a maioria dos processos (seis, ao todo) ainda apresente pendências que impedem a sua regular
finalização. Tais pendências dizem respeito a ajustes e compatibilizações necessárias a cargo dos setores de
almoxarifado e de contabilidade.
Pouco ou nenhum proveito será obtido dos inventários se os seus resultados não impulsionarem avanços no
gerenciamento dos acervos de bens permanentes e de consumo. Os resultados do inventário anual são uma valiosa
fonte de informação para subsidiar o processo decisório institucional voltado à melhoria dos controles internos da
gestão. Eis algumas das medidas passíveis de adoção com base no levantamento físico dos materiais: a)
compatibilização dos saldos e movimentações de estoque com o saldo físico dos materiais nas instalações de
armazenagem; b) análise do desempenho das atividades do encarregado pelo almoxarifado; e c) levantamento da
situação dos materiais estocados no tocante ao saneamento dos estoques (I.N. nº 205/88 – SEDAP, item 8).
Ainda é esperado que os avanços na gestão dos estoques de materiais ocorridos ao longo do exercício sejam
dimensionados por ocasião dos inventários subsequentes. O próprio IFRN, por meio da Nota Técnica nº 1/2018 –
PROAD/IFRN, atribui às comissões inventariantes de bens de consumo a incumbência de verificar as constatações
e recomendações apontadas no levantamento do exercício anterior, bem como analisar se houve melhorias na
gestão dos bens de consumo (art. 10). Nas situações de intempestividade no inventário, a execução dessa tarefa fica
inviabilizada, pelo simples fato de que não restará tempo hábil para realizar os ajustes necessários anteriormente à
instauração do subsequente processo inventariante. Talvez por isso, nos processos examinados, os respectivos
relatórios não mencionam se as fragilidades identificadas por ocasião do inventário anterior foram sanadas e se as
recomendações propostas pela respectiva comissão foram devidamente atendidas.
O ideal seria que os resultados práticos decorrentes dos ajustes efetivados após o processo de inventário
norteassem o trabalho da próxima comissão, tornando possível o dimensionamento das melhorias ocorridas de um
ano para o outro. Nesse sentido, urge a necessidade de que se aprimorem as rotinas aplicáveis ao inventário de bens
de consumo para garantir a tempestividade na entrega dos seus resultados, de modo que as informações levantadas
possam servir, efetivamente, como subsídio para as comissões responsáveis pelos levantamentos futuros e,
principalmente, possam fundamentar decisões de aprimoramento da gestão dos estoques de materiais em âmbito
institucional.
RECOMENDAÇÕES:
Cabe à Pró-Reitoria de Administração:
Monitorar junto aos campi o andamento do inventário anual de bens de consumo, a fim de garantir a sua
adequada execução e a entrega tempestiva dos correspondentes resultados.
Cabe à Direção-Geral dos campi Caicó, Natal-Central e São Gonçalo do Amarante
Verificar as pendências porventura existentes nos processos de inventário de competência do período de
2018-2020 e atuar com vistas a atender as recomendações propostas pelas comissões inventariantes de cada
exercício, formalizando o registro das providências tomadas pela gestão nos autos correspondentes, antes de
sua finalização no SUAP.
Cabe à Direção-Geral dos campi Caicó, Natal-Central, Pau dos Ferros, e São Gonçalo do Amarante
Adotar a prática de envio de alertas às comissões inventariantes acerca dos prazos preestabelecidos para a
conclusão do levantamento físico dos estoques, intencionando, com isso, assegurar o regular andamento e a
tempestividade na entrega dos resultados do inventário.
5.1.1.9 CONSTATAÇÃO Nº 07: Uso indevido de critério de amostragem na realização do inventário anual de
bens de consumo.
Mediante análise dos processos de inventário de bens de consumo disponibilizados pelo Campus NatalCentral, referentes aos exercícios de 2019 (processo nº 23057.000310.2020-26) e 2020 (processo nº
23057.002920.2021-45), constatou-se que o procedimento em questão é feito com base em critério de amostragem
de materiais, prática que não encontra embasamento na legislação que disciplina o controle patrimonial no âmbito
da Administração Pública Federal.
Critério: Instrução Normativa nº 205/1988 - SEDAP/PR (Seção 8); Decreto-Lei nº 200/67, art. 88, caput.
CAUSA(S): Entendimento equivocado, por parte da gestão institucional, a respeito do uso de critério de

amostragem como alternativa à realização do inventário anual com base na totalidade dos materiais de consumo
estocados.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Quando instada a justificar o uso de critério de amostragem na realização do inventário anual de materiais de
consumo, a unidade auditada manifestou-se nestes termos:
Campus Natal-Central: A Análise dos estoques do Campus feita apontou divergências entre os saldos verificados
por meio de contagem física dos materiais e os valores constantes no SUAP ficando prejudicada a análise tendo em
vista que o inventário foi realizado por amostragem. [...] Informamos que no próximo inventário, os subitens
usados na amostragem serão feitos em sua totalidade trazendo assim mais exatidão e clareza ao relatório e
possibilitando o alcance das divergências possivelmente apresentadas. [ . . . ] Utilizamos o inventário por
amostragem baseado no item 8.3.1 da I.N. nº 205/1988 - SEDAP/PR que versa “Poderá também ser utilizado o
Inventário por Amostragens para um acervo de grande porte. Esta modalidade alternativa consiste no
levantamento em bases mensais, de amostras de itens de material de um determinado grupo ou classe, e inferir os
resultados para os demais itens do mesmo grupo ou classe”.
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA:
Segundo a Instrução Normativa nº 205/1988 - SEDAP/PR (item 8), o inventário físico consiste no
“instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoque nos almoxarifados e depósitos, e dos
equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade”. A norma ainda destaca a existência de
algumas tipologias de inventário físico, dentre as quais figura o inventário anual, que se destina a “comprovar a
quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de cada unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada
exercício – constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício” (item 8.1,
alínea ‘a’).
Com base nas definições trazidas pelo dispositivo legal em epígrafe, infere-se que não há embasamento
normativo para o uso de critério de amostragem para fins de contagem física do acervo de bens patrimoniais
(permanentes e de consumo), caso tal contagem sirva de lastro para a composição do inventário anual. Isso porque o
recurso à amostragem impede que se constatem as existências físicas dos bens estocados em sua totalidade,
inviabilizando, por conseguinte, a detecção das variações patrimoniais ocorridas no período de referência.
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 35/2022 – CONSE/AUDGE/RE/IFRN, a gestão do Campus NatalCentral argumentou que recorre à amostragem na realização do inventário anual com amparo no disposto no item
8.3.1 da I.N. nº 205/1988 - SEDAP/PR. O dispositivo citado preconiza nestes termos:
8.3.1. Poderá também ser utilizado o Inventário por Amostragens para um acervo de grande porte.
Esta modalidade alternativa consiste no levantamento em bases mensais, de amostras de itens de
material de um determinado grupo ou classe, e inferir os resultados para os demais itens do
mesmo grupo ou classe. (Grifo nosso)

O argumento apresentado pela unidade não se sustenta, visto que a possibilidade de uso de critério de
amostragem, aventada na citada instrução normativa, não se aplica à realização do inventário anual. O teor da
norma deixa claro que o recurso à amostragem consiste em uma modalidade alternativa para o levantamento físico
de estoques de grande vulto, realizado com periodicidade mensal em uma amostra representativa de itens de
determinado grupo ou classe. Com base nos resultados desse levantamento amostral, é que serão inferidos os
quantitativos alusivos aos demais itens de material pertencentes ao mesmo grupo ou classe.
Destarte, o inventário por amostragem, enquanto procedimento de rotina empreendido no âmbito do próprio
setor de almoxarifado para conferência mensal dos estoques, não se confunde com o trabalho realizado anualmente
pela comissão inventariante, que se incumbe de aferir a quantidade e o valor dos bens de consumo integrantes do
acervo patrimonial da unidade gestora ao término de cada ano, em cumprimento à legislação. Reitera-se que parte
importante desse procedimento consiste em dimensionar as variações patrimoniais ocorridas no período
inventariado, restando prejudicado tal dimensionamento caso o levantamento se dê apenas parcialmente, com base
em amostras de materiais, como ocorreu no Campus Natal-Central, nos inventários de competência dos exercícios
de 2019 e 2020.
Ainda é relevante pontuar que a própria unidade examinada reconhece que o inventário anual por
amostragem apresenta fragilidades. Em uma de suas manifestações escritas, aponta que o relatório de inventário
referente a 2020 indicou discrepâncias entre os saldos do estoque físico e os valores registrados no SUAP; porém,
complementa o auditado, a análise dessas discrepâncias restou prejudicada, pois a contagem física dos estoques se
deu com base em amostras de materiais.

Isso posto, de modo a sanar a fragilidade apontada e outras decorrentes do uso indevido do critério de
amostragem na realização do procedimento de inventário, faz-se necessário que a gestão do Campus Natal-Central
reveja o seu posicionamento e, a partir dos próximos exercícios, demande a realização do levantamento anual dos
estoques de bens de consumo tendo por base a totalidade dos itens estocados, garantindo assim a fidedignidade e a
exatidão nos resultados alcançados.
RECOMENDAÇÃO:
Cabe à Diretoria de Administração do Campus Natal-Central:
Providenciar a realização do inventário anual de bens de consumo com base na totalidade dos itens mantidos
em estoque ao término de cada exercício, abstendo-se de recorrer a critério de amostragem.
5.1.1.10 CONSTATAÇÃO Nº 08: Processos de inventário de bens de consumo em desconformidade com a Nota
Técnica nº 1/2018 – PROAD/IFRN.
Em análise dos processos de inventário de materiais de consumo, de competência do exercício de
2020, constatou-se que o relatório emitido pelas comissões inventariantes em cada Campus examinado não atendeu
em plenitude aos requisitos estabelecidos na Nota Técnica (NT) nº 1/2018 - PROAD/RE/IFRN. A norma interna
dispõe sobre orientações relativas aos procedimentos a serem adotados para a realização do inventário de bens
móveis, imóveis e de consumo no âmbito do IFRN.
Mesmo diante da inobservância aos requisitos estabelecidos no normativo, a gestão das unidades de São
Gonçalo do Amarante e Caicó aprovaram os relatórios apresentados pelas respectivas comissões ao final do
processo de inventário, prescindindo da solicitação de ajustes em seu conteúdo. Por sua vez, a gestão das unidades
de Pau dos Ferros e Natal-Central, além de não ter solicitado o ajustamento do conteúdo dos relatórios, para
assegurar a plena observância aos requisitos previstos na citada nota técnica, sequer realizou a aprovação explícita
do documento.
Critério: Nota Técnica nº 1/2018 – PROAD/IFRN, arts. 10-13; Anexo III.
CAUSA(S): Entendimento equivocado, da parte das comissões inventariantes e da gestão das unidades auditadas,
acerca das rotinas e procedimentos definidos pelo Instituto visando ao disciplinamento do inventário de bens de
consumo.
MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES EXAMINADAS:
a. Quando questionadas sobre a aprovação de relatório de inventário de bens de consumo prescindindo da
observância aos requisitos estabelecidos na N.T. nº 1/2018 – PROAD/IFRN, bem como sobre a ausência de
solicitação de ajustes no conteúdo do documento para assegurar a plena observância a tais requisitos, as
unidades auditadas manifestaram-se nos seguintes termos:
Campus São Gonçalo do Amarante: Na NT 1/2018 - PROAD/RE/IFRN não está bem definido quais são os
elementos que devem ser considerados para aprovação/reprovação do relatório conforme o Passo 06: Passo 06:
Comissão encaminha o processo para o Diretor-Geral do Campus ou Magnífico Reitor, no caso da Reitoria, que no
caso de aprovação do relatório o encaminhará à COFINC e COMPAT, ou setores equivalentes, para providências
cabíveis. No de caso de desaprovação, o relatório retornará à Comissão para realizar os devidos ajustes.” A
Direção Geral irá, no relatório do ano 2021, observar o cumprimento integral da nota técnica; e as fragilidades
apontadas serão corrigidas realizado a verificação se todas foram cumpridas. Vivemos um momento atípico devido
a pandemia do Corona Vírus e tivemos que nos reinventar no ambiente de trabalho, isso favorece que algumas
falhas aconteçam. Trabalharemos incansavelmente para contornar essas passagens de forma que não venham a
acontecer novamente.
Campus Caicó: Em relação a aprovação do relatório a N.T. nº 01/2018 - PROAD/RE/IFRN não esclarece quais
são os requisitos e ou condições necessárias para aprovação ou reprovação do relatório, a mesma nota técnica em
seu artigo 10 traz a seguinte redação: “Entregar o relatório final ao Diretor-Geral do Campus ou Reitor para
providências”. E em seu passo 06 traz a seguinte redação: “Passo 06: Comissão encaminha o processo para o
Diretor-Geral do Campus ou Magnífico Reitor, no caso da Reitoria, que no caso de aprovação do relatório o
encaminhará à COFINC e COMPAT, ou setores equivalentes, para providências cabíveis. No de caso de
desaprovação, o relatório retornará à Comissão para realizar os devidos ajustes.” Não ficando claro quais são os
elementos que devem ser considerados para aprovação/reprovação do relatório. Esta Direção Geral se
compromete a solicitar a PROAD melhores esclarecimentos sobre quais pontos devem ser levados em
consideração para aprovação/reprovação do relatório para que estes problemas não ocorram no levantamento
2021.

Campus Pau dos Ferros: [...] tratando de forma geral sobre todas as inconsistências apontadas no relatório da
comissão e em todo o processo, tal situação é proveniente da inexperiência de seus membros em relação as rotinas
que envolvem as atividades da comissão. Afirmamos que essa Diretoria tem buscando conhecer melhor toda a
legislação que trata do assunto com o objetivo de atender de forma satisfatória aos normativos e melhorarmos
esses processos a cada ano.
C a m p u s Natal-Central:
Encaminhamos
o
Ofício
n°
12/2022
DIAD/DG/CNAT/RE/IFRN
(https://suap.ifrn.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/368332/) à Coordenação de Almoxarifado do
Campus Natal-Central com as devidas recomendações. Abriremos processo nomeando a nova comissão de
prestação de contas do Almoxarifado e encaminharemos as recomendações apresentadas nesta S.A para que seja
observados os parâmetros aqui apresentados assim como os da I.N. nº 205/1988 - SEDAP/PR. Recomendaremos
que seja apresentado no novo relatório as melhorias na gestão dos bens de consumo ocorridas desde o último
inventário. Os ajustes necessários no conteúdo do relatório de inventário para sanar as inconformidades descritas
no quadro que consta na S.A serão apresentados a nova comissão. Ressaltamos que foi dada a ciência à
Coordenação de Almoxarifado do Campus em 31/08/2021.
b. Questionadas sobre a ausência de julgamento, pela Direção-Geral, para fins de aprovação explícita do
relatório final de inventário, as unidades auditadas manifestaram-se nos seguintes termos:
Campus Pau dos Ferros: Em relação ao julgamento pela Direção Geral, informamos que a mesma tomou
conhecimento do teor do processo, conforme despacho que dá ciência e solicita o arquivamento do processo,
porém a ciência da Direção Geral só ocorreu após o envio do processo para a COMPAT/PF adotar as
providências sugeridas pela comissão. Buscaremos tratar com a Direção Geral no intuito de elaborar um
documento que trata da aprovação explícita do relatório da comissão e ajustaremos a rotina do processo para as
próximas comissões
Campus Natal-Central: A Direção Geral fará a aprovação explicita nos próximos relatórios e encaminhará aos
setores competentes
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA:
Como resultado da análise dos processos de inventário de bens de consumo instruídos nas unidades
abarcadas na amostra de auditoria, detectaram-se algumas falhas que denotam inobservância ao disposto na N.T. nº
1/2018-PROAD/RE/IFRN. Tais falhas estão refletidas no teor dos relatórios emitidos pelas correspondentes
comissões inventariantes e encontram-se explicitadas no Quadro 5.
Quadro 5 – Achados de auditoria resultantes da análise dos processos de inventário de bens de consumo, com
detalhamento por Campus
Requisitos previstos na Nota
Técnica nº 1/2018

Achados de Auditoria

Unidades Auditadas

ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE INVENTÁRIO

Aderência ao modelo descrito
no Anexo III da Nota Técnica
nº 1/2018

Na estruturação do relatório, a comissão de
inventário não observou integralmente o modelo
preestabelecido no Anexo III do citado normativo
interno.

Campus Caicó

O relatório de inventário não foi redigido
eletronicamente, com o uso do SUAP. Além disso,
não constam no documento as assinaturas dos
membros da comissão inventariante.

Campus Pau dos Ferros

CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE INVENTÁRIO

Análise dos trabalhos de
controle e organização do
setor de patrimônio e do
ambiente de almoxarifado

Não foi contemplada no relatório a análise
aprofundada dos trabalhos de controle e organização
do setor de patrimônio e do ambiente do
almoxarifado, especialmente em se tratando da
adequabilidade das condições de armazenagem e de

Campus Caicó; Campus
Natal-Central; Campus
Pau dos Ferros; Campus
São Gonçalo do

segurança dos estoques em relação aos parâmetros da
I.N. nº 205/1988 - SEDAP/PR (item 4).

Amarante.

Ao elaborar o relatório de inventário, a comissão
responsável pelos trabalhos não expôs os resultados
da contagem física de materiais (ao menos de forma
sintética, por grupo de materiais inventariados).

Campus Caicó; Campus
São Gonçalo do
Amarante.

O relatório da comissão inventariante não contém
análise suficientemente detalhada acerca da
existência de materiais inservíveis, danificados, fora
de uso ou extraviados.

Campus Caicó; Campus
Natal-Central; Campus
Pau dos Ferros; Campus
São Gonçalo do
Amarante

A análise proferida pela comissão se concentrou no
relato das disparidades encontradas entre o estoque
físico e os registos do SUAP, não enfocando os
possíveis motivos que ensejaram o surgimento dessas
discrepâncias.

Campus Pau dos Ferros;
Campus São Gonçalo do
Amarante

A comissão apontou divergências entre o estoque
físico e os valores registrado no SUAP. Todavia,
como o inventário foi feito por amostragem, não há
como dimensionar o alcance das divergências em
relação à totalidade dos materiais mantidos em
estoque.

Campus Natal-Central

Análise das melhorias na
gestão dos bens de consumo
ocorridas desde o último
inventário

O relatório não esclarece se as fragilidades
identificadas por ocasião do inventário do exercício
anterior foram sanadas e se as recomendações
propostas pela respectiva comissão foram
devidamente atendidas.

Campus Caicó; Campus
Natal-Central; Campus
Pau dos Ferros; Campus
São Gonçalo do
Amarante.

Análise financeira e contábil
das contas de material de
consumo.

A comissão não expôs no relatório o resultado da
análise comparativa entre o saldo de estoques
registrado no SUAP e o valor contabilizado no
SIAFI, na rubrica 11.561.01.00 – Material de
Consumo.

Campus Pau dos Ferros

Análise dos
Campus

estoques

do

Fonte: elaborado pela Auditoria Interna, com base nos resultados dos exames.

Diante do exposto no Quadro 5, percebe-se que dentre as falhas verificadas, aquelas com incidência comum
a todas as unidades auditadas foram as que se referem: a) à ausência de análise dos trabalhos de controle e
organização do setor de patrimônio e do ambiente de almoxarifado; b) a inconformidades quanto à análise dos
estoques do Campus, sobretudo no que alude à existência de materiais inservíveis, danificados, fora de uso ou
extraviados; e c) à ausência de análise detalhada das melhorias na gestão dos bens de consumo ocorridas desde o
último inventário, o que envolve o exame do cumprimento das recomendações exaradas à época pela comissão
responsável pelos trabalhos.
Ao não observar os aspectos previstos na N.T. nº 1/2018, em sua integralidade, as comissões não somente
descumprem o disciplinamento interno do procedimento de inventário, como também dão ensejo a fragilidades nos
controles patrimoniais, uma vez que omitem importantes informações dos relatórios, as quais, se expostas, poderiam
contribuir no processo decisório voltado ao saneamento dos estoques e ao aprimoramento do processo de
armazenagem de materiais. Destaca-se ainda que referido normativo interno foi editado também com o propósito de
uniformizar o processo de inventário no âmbito do IFRN, finalidade não alcançada se cada um dos campi realizar o
procedimento sem o devido zelo com o cumprimento dos requisitos e critérios preestabelecidos.
A gestão das unidades de Caicó e São Gonçalo do Amarante apontaram a suposta indefinição dos elementos
a serem considerados pelo gestor para fins de aprovação/desaprovação do teor do relatório de inventário. Tal
argumento não se sustenta, tendo em vista o fato de que a Nota Técnica editada pela PROAD esclarece quais são as
atribuições da comissão inventariante de bens de consumo, dentre as quais apontam-se as seguintes:

Art. 10º. São atribuições da Comissão Inventariante de Bens de Consumo:
Verificar se os quantitativos do estoque físico conferem com os constantes no SUAP;
Verificar se estão sendo observadas as condições de armazenagem e de segurança dos
materiais (item 4 da I.N. nº 205 de 08/04/1988 - SEDAP/PR;
Verificar se há itens inservíveis, danificados, fora de uso ou extraviados;
Verificar as constatações e recomendações da comissão inventariante do exercício anterior,
e analisar se houve melhorias na gestão dos bens de consumo. [...]

Destarte, compreende-se que é desejável que o cumprimento das atribuições da comissão inventariante esteja
retratado no relatório de inventário, uma vez que o documento também representa uma prestação de contas do
trabalho realizado pela comissão. Além disso, ao estabelecer o modelo padrão de relatório de inventário, a própria
N.T. nº 1/2018 (em seu Anexo III) define o conteúdo básico e os requisitos mínimos a serem observados na
estruturação das análises proferidas pela comissão, requisitos esses que estão em consonância com as suas
atribuições.
Isso posto, a aprovação do relatório deve estar condicionada à observância integral dos requisitos
estabelecidos pela Instituição, algo não verificado no que tange às unidades de Caicó e São Gonçalo do Amarante,
que aprovaram o documento mesmo diante da inobservância à N.T. nº 1/2018. Quanto às demais unidades auditadas
(Pau dos Ferros e Natal-Central), além de não terem solicitado os ajustamentos necessários visando ao saneamento
das inconformidades verificadas no relatório de inventário, sequer promoveram a aprovação explícita do teor do
documento, sendo tal aprovação de incumbência da Direção-Geral do respectivo Campus, conforme estabelece a
citada nota técnica.
Isso demonstra a necessidade de que a gestão sistêmica crie mecanismo de verificação da conformidade dos
processos de inventário (a exemplo de checklists, roteiros operacionais ou congêneres), em relação ao disposto na
N.T. nº 1/2018 ou outro instrumento que venha a substituí-lo, bem como atue no sentido de internalizar essa prática
no cotidiano institucional.
Por último, é oportuno destacar que a eventual inexperiência dos membros da comissão inventariante no
tocante às rotinas de sua incumbência, conforme alegado pela gestão do Campus Pau dos Ferros, não é argumento
suficiente para justificar as inconformidades verificadas nos processos de inventário. Tal fato não exime a gestão do
Campus da responsabilidade de solicitar os devidos ajustes no trabalho realizado, tendo em vista a obrigação,
atribuída à Administração Pública, de corrigir os seus atos quando porventura eivados de vício. Outrossim, isso
denota a necessidade da oferta de treinamentos aos membros das comissões inventariantes para que se apropriem
das rotinas e procedimentos aplicáveis ao inventário e possam conduzi-lo com maior diligência. A instituição de
programas de capacitação voltados para esses agentes muito contribuiria para a qualificação do trabalho por eles
desenvolvido.
RECOMENDAÇÕES:
Cabe à Pró-Reitoria de Administração:
Instituir mecanismo de verificação da conformidade dos processos de inventário de bens de consumo em
relação ao disposto na Nota Técnica nº 1/2018-PROAD/IFRN ou normativo que venha a substituí-lo, a
exemplo do uso de checklist ou instrumento similar, demandando a sua adoção irrestrita por parte das
unidades administrativas do Instituto.
Orientar formalmente a gestão dos campi quanto aos requisitos necessários à aprovação dos relatórios de
inventário de bens de consumo, em conformidade com a Nota Técnica nº 1/2018-PROAD/IFRN.
Cabe à Direção-Geral dos campi Caicó, Natal-Central, Pau dos Ferros e São Gonçalo do Amarante:
Promover a aprovação explícita do relatório de inventário de bens de consumo, após a devida verificação da
conformidade do conteúdo exposto no documento em relação ao disposto na Nota Técnica nº 1/2018 –
PROAD/IFRN.
6 CONCLUSÃO
O objetivo da ação de auditoria, cujos resultados são ora reportados, consistiu em avaliar os controles
internos relacionados à gestão de materiais de consumo no âmbito do IFRN, com ênfase na verificação dos
mecanismos de controle existentes no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP). Buscando atender ao
propósito geral que norteou os exames, foram estabelecidos alguns objetivos específicos, os quais se encontram
elencados na introdução do presente documento. Com base nos resultados da auditagem e com o fito de responder a
esses objetivos específicos, apresentam-se abaixo algumas considerações, à guisa de conclusão.

No que diz respeito às rotinas de registro e acompanhamento do fluxo de materiais do almoxarifado,
constatou-se que, na prática, o ingresso de itens no estoque se dá a partir do registro do documento fiscal de compra
dos materiais no módulo ‘Almoxarifado’ do SUAP. Em caso de aquisições sujeitas a parcelamento na entrega,
verificou-se que não há uma rotina consolidada que preveja procedimentos específicos a serem adotados pelo setor
de almoxarifado no tocante ao registro e acompanhamento dos parcelamentos.
Os achados de auditoria apontaram que as saídas de estoque ocorrem mediante apresentação de requisição
de fornecimento pelos setores requisitantes. Tais requisições, em formato físico, subsidiam o registro de baixa de
estoque no SUAP. Nem sempre a retirada dos itens requisitados do estoque ocorre de forma concomitante ao
registro de baixa, o que contribui para a ocorrência de disparidades entre os saldos do estoque físico e os valores
contabilizados no sistema. Há de se acrescentar que o uso de requisições em papel também contribui para tais
divergências, visto ser comum entre as unidades auditadas a prática de acúmulo de requisições para posterior
lançamento da baixa do material, gerando, pois, incongruências nos saldos de estoque.
Ainda no que tange às movimentações de estoque, observou-se que não há adequado acompanhamento do
fluxo de entrada e saída de materiais que ocorre em ambientes de armazenagem situados fora das dependências do
almoxarifado central. É comum ocorrerem baixas, por motivo de consumo imediato, de determinados itens de
estoque, os quais são destinados a locais específicos onde permanecem guardados até a sua posterior retirada,
conforme a demanda dos setores institucionais.
Em geral, as movimentações ocorridas nesses ambientes são registradas e monitoradas por meio de planilhas
eletrônicas. Sendo assim, percebe-se a formação de verdadeiros ‘estoques paralelos’, que não têm a sua
movimentação controlada com o uso do módulo ‘Almoxarifado’ do SUAP, gerando dificuldades adicionais e
sobrecarga de trabalho para o pessoal incumbido da tarefa de controlar o fluxo desses materiais.
Quanto à forma de controle das disponibilidades de estoque, matéria tratada no segundo objetivo específico
da auditoria, as evidências coletadas apontaram a existência de fragilidades em se tratando do modo como as
unidades auditadas monitoram as suas disponibilidades de estoque. Em geral, esse acompanhamento ocorre de
maneira informal, sem o devido suporte do sistema de controle patrimonial.
Embora o SUAP disponibilize a funcionalidade intitulada ‘Controle de Estoque Crítico’ – que possibilita o
registro do intervalo de aquisição dos estoques mínimo e máximo, do ponto de pedido, dentre outras informações –
constatou-se que os setores de almoxarifado não costumam se utilizar do recurso em sua prática cotidiana. Ademais,
o SUAP não emite alertas para a detecção de itens de estoque com baixa rotatividade, gerando riscos de desperdício
de material em razão do tempo de armazenamento. Pelo que foi constatado, já há indícios da existência de bens de
consumo com baixa rotatividade nos estoques das unidades examinadas. Como consequência disso emerge o risco
de desperdício de materiais por motivo da expiração do seu prazo de validade.
Em cumprimento ao terceiro objetivo específico da auditagem, verificou-se que as unidades examinadas não
exercem o acompanhamento sistemático das condições de validade dos itens armazenados em seus almoxarifados.
Os resultados dos exames indicaram que o controle ainda se dá de maneira informal, sem que se recorra ao SUAP.
Por sinal, o sistema não disponibiliza recurso que permita o registro e o monitoramento dos prazos de validade. Os
fatos constatados tornam evidente a necessidade de que sejam pensadas e colocadas em prática estratégias que
visem aprimorar a gestão de materiais, evitando, com isso, o desperdício de recursos públicos como consequência
de perdas de estoque motivadas pela expiração da validade dos produtos.
Outro aspecto examinado na auditagem se relaciona com a compatibilidade dos saldos de estoque quando
confrontados os registros constantes no Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA), extraído por meio do
SUAP, com o saldo da conta contábil representativa do estoque de materiais de consumo (conta nº 11561.01.00).
Os resultados desse confronto indicaram a existência de divergências entre os respectivos saldos em se tratando de
algumas unidades do IFRN. Possíveis motivos de tais divergências podem estar relacionados com a falta de
atualização do movimento de estoque pelos responsáveis pela alimentação do módulo ‘Almoxarifado’ do SUAP, ou
então com falhas na comunicação entre os setores de almoxarifado e contabilidade, o que tende a gerar
inconsistências na conciliação dos saldos patrimoniais.
Cumpre ressaltar que inconsistências não sanadas impactam negativamente o processo decisório em matéria
de gestão de materiais, que necessita de informações fidedignas e coerentes para ocorrer de maneira satisfatória e
eficaz. Falhas na conciliação também repercutem desfavoravelmente sobre o processo de inventário de bens de
consumo, impondo limites ao alcance do seu propósito maior, que consiste em subsidiar decisões voltadas à
aquisição, reorganização e saneamentos dos estoques, além da prestação de contas do trabalho dos responsáveis
pela guarda dos estoques.
No tocante ao aspecto do inventário de bens de consumo, as evidências coletadas na auditoria apontaram um

cenário de intempestividade na realização do procedimento inventariante. Tendo por referência o período de 20182020, praticamente todas as unidades auditadas incorreram em atrasos quando da entrega dos resultados dos
inventários. Na data de fechamento do presente relatório, parte significativa dos processos examinados ainda
apresentavam pendências, por isso permaneciam em tramitação junto aos setores incumbidos da execução das
medidas propostas pelas comissões inventariantes. Em dois casos específicos – os dos campi Natal-Central e São
Gonçalo do Amarante – não restou comprovada a realização do inventário de competência de 2018. Outrossim,
verificou-se que, naquela primeira unidade, o processo de inventário anual vem sendo conduzido com base em
critério de amostragem, prática que não encontra respaldo na legislação vigente.
Os resultados do trabalho também apontaram que os processos de inventário levados a efeito no IFRN não
guardam conformidade com os normativos internos, especialmente com a Nota Técnica nº 1/2018, editada pela
PROAD. Eis algumas inconformidades recorrentes nas unidades auditadas: a) ausência de análise dos trabalhos de
controle e organização do setor de patrimônio e do ambiente de almoxarifado; b) inconformidades quanto à análise
dos estoques do Campus, sobretudo no que alude à existência de materiais inservíveis, danificados, fora de uso ou
extraviados; e c) ausência de análise detalhada das melhorias na gestão dos bens de consumo ocorridas desde o
último inventário, o que envolve o exame do cumprimento das recomendações exaradas à época pela comissão
responsável pelos trabalhos.
Diante de todo o exposto, avalia-se que os controles internos aplicáveis à gestão de materiais de consumo no
âmbito do IFRN ainda apresentam deficiências, carecendo, pois, de aprimoramentos. É importante que sejam
promovidos ajustes no SUAP, de modo que o sistema passe a dar melhor suporte aos gestores de almoxarifado, em
benefício da administração adequada dos estoques de consumíveis. Com isso, reduzir-se-á os riscos de ineficiência
nos controles, bem como incrementar-se-á a capacidade institucional de tomar decisões acertadas com respaldo em
informações sólidas e fidedignas.
As recomendações formuladas neste relatório poderão contribuir para a realização desse mister, tendo em
vista que foram elaboradas visando promover mudanças estruturantes, com impacto positivo não somente nas
unidades diretamente envolvidas na ação de auditoria, mas no contexto institucional mais amplo. Nesse sentido, a
partir dos trabalhos cujos resultados são aqui reportados, há expectativa de geração de benefícios futuros, os quais
serão contabilizados como benefícios efetivos após devidamente comprovadas as medidas levadas a efeito pela
gestão institucional em atendimento às recomendações formuladas pela Auditoria Interna.
Na aludida contabilização, será observada a sistemática de quantificação e registro dos resultados e
benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental, instituída pela CGU por meio da Instrução Normativa
nº 10, de 28 de abril de 2020. O Apêndice 1 fornece a síntese das constatações e correspondentes recomendações
apresentadas neste relatório, acompanhado da identificação dos setores a que se destinam e da classificação dos
benefícios esperados a partir da implementação das medidas propostas. Na classificação dos benefícios, utilizaramse como referência os parâmetros estabelecidos no Anexo III da Portaria nº 1.976, de 20 de agosto de 2021, editada
pela CGU.
Por fim, vencido o trabalho de análise da matéria objeto da auditagem, submete-se o presente relatório à
apreciação superior para que, após lido e aprovado, seja remetido à autoridade máxima deste Instituto Federal, para
ciência das constatações e das recomendações apresentadas e para o provimento das medidas propostas por esta
Auditoria Interna juntos aos setores auditados.
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APÊNDICE 1 – QUADRO SINÓTICO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA E DOS BENEFÍCIOS ESPERADOS
Constatação

Recomendação

Fragilidades nos procedimentos de Disciplinar em nível sistêmico a
registro de entrada e saída de rotina de recebimento de materiais de
materiais de consumo.
consumo de forma parcelada.
Providenciar, conjuntamente com o
setor de TI, a realização de ajustes no
módulo ‘Almoxarifado’ do SUAP
para que o sistema passe a dar suporte
ao registro e acompanhamento dos
fornecimentos de materiais de
consumo feitos parceladamente.

Destinatário

Classe do Benefício

PROAD

Benefício Não
Financeiro
(Medida de
aperfeiçoamento da
capacidade de gerir
riscos e de
implementação de
controles internos)

Dimensão mais
Afetada
Pessoas,
infraestrutura
e/ou processos
internos

Repercussão
Estratégica

TáticoOperacional

Implementar,
no
SUAP,
funcionalidade que permita o registro
de solicitações de materiais de
consumo
diretamente
aos
almoxarifados, de modo a eliminar o
uso das requisições de fornecimento
em meio físico (requisições em
papel).
Deficiências no acompanhamento da
movimentação
de
materiais
armazenados fora das dependências
do almoxarifado central.

Instituir mecanismo informatizado
que permita a transferência de
estoques entre ambientes de
armazenagem diversos na estrutura
de um Campus específico, a fim de
viabilizar o controle do fluxo de
materiais nesses ambientes, de forma
integrada, via SUAP.

PROAD

Benefício Não
Financeiro
(Medida de
aperfeiçoamento da
capacidade de gerir
riscos e de
implementação de
controles internos)

Pessoas,
infraestrutura
e/ou processos
internos

TáticoOperacional

Falhas no monitoramento
disponibilidades de estoque.

das Implementar melhorias no módulo
‘Almoxarifado’
do
SUAP,
especificamente no que diz respeito à
ferramenta 'Controle de Estoque
Crítico’, de modo a facilitar o seu
manuseio por parte dos responsáveis
pela gestão de almoxarifado.

PROAD

Benefício Não
Financeiro
(Outra medida
estruturante de
aperfeiçoamento de
programas e
processos)

Pessoas,
infraestrutura
e/ou processos
internos

TáticoOperacional

Pessoas,
infraestrutura
e/ou processos
internos

TáticoOperacional

Demandar formalmente a efetiva
utilização
da
funcionalidade
‘Controle de Estoque Crítico’, do
SUAP, para fins de acompanhamento
das disponibilidades de estoque.
Providenciar a implantação, no
SUAP, de mecanismo de alerta para
informar o gestor sobre a
existência/permanência de materiais
de consumo com baixa rotatividade
em estoque.

Falhas no acompanhamento das Implantar, conjuntamente com o
condições de validade dos materiais setor de TI, ferramenta de controle
estocados nos almoxarifados.
que permita o registro dos prazos de
validade dos materiais armazenados
nos almoxarifados e emita alertas
diante da iminência da expiração
dessa validade.

PROAD

Benefício Não
Financeiro
(Medida de
aperfeiçoamento da
capacidade de gerir
riscos e de
implementação de
controles internos)
Benefício Não
Financeiro
(Medida de
aperfeiçoamento da
capacidade de gerir
riscos e de
implementação de
controles internos)

Incompatibilidades nos saldos de Demandar formalmente as unidades
estoque de consumíveis nas bases de gestoras vinculadas ao IFRN a
dados do SUAP e do SIAFI.
realizarem a compatibilização dos
saldos referentes aos estoques de
consumíveis nas bases de dados do
SUAP e do SIAFI, providenciando
ainda o acompanhamento da
efetivação do procedimento junto aos
campi.

PROAD

Disciplinar internamente as rotinas
de comunicação entre os setores de
almoxarifado e de contabilidade, com
vistas a subsidiar as conciliações dos
saldos de estoque, dentre outras
matérias que exijam a atuação
conjunta de ambos os setores.
Inexecução do inventário de bens de Monitorar junto aos campi o
consumo e intempestividade na andamento do inventário anual de
condução do processo inventariante. bens de consumo, a fim de garantir a
sua adequada execução e a entrega
tempestiva dos correspondentes
resultados.

PROAD

Benefício Não
Financeiro
(Outra medida
estruturante de
aperfeiçoamento de
programas e
processos)

Benefício Não
Financeiro
(Medida de
aperfeiçoamento da
capacidade de gerir
riscos e de
implementação de
controles internos)
Benefício Não
Financeiro
(Medida de
aperfeiçoamento da
capacidade de gerir
riscos e de
implementação de
controles internos)

Pessoas,
infraestrutura
e/ou processos
internos

TáticoOperacional

Estratégica

Pessoas,
infraestrutura
e/ou processos
internos

TáticoOperacional

Verificar as pendências porventura
existentes
nos
processos
de
inventário de competência do
período de 2018-2020 e atuar com
vistas a atender as recomendações
propostas
pelas
comissões
inventariantes de cada exercício,
formalizando
o
registro
das
providências tomadas pela gestão nos
autos correspondentes, antes de sua
finalização no SUAP.

Direção Geral
dos campi
Caicó, NatalCentral e São
Gonçalo do
Amarante

Benefício Não
Financeiro
(Medida de
aperfeiçoamento da
capacidade de gerir
riscos e de
implementação de
controles internos)

Pessoas,
infraestrutura
e/ou processos
internos

TáticoOperacional

Benefício Não
Financeiro
(Medida de
aperfeiçoamento da
capacidade de gerir
riscos e de
implementação de
controles internos)

Pessoas,
infraestrutura
e/ou processos
internos

TáticoOperacional

Adotar a prática de envio de alertas Direção Geral
às comissões inventariantes acerca
dos campi
dos prazos preestabelecidos para a Caicó, Natalconclusão do levantamento físico dos Central, Pau dos
estoques, intencionando, com isso, Ferros, e São
assegurar o regular andamento e a
Gonçalo do
tempestividade na entrega dos
Amarante
resultados do inventário.
Uso indevido de critério de Providenciar a realização do
amostragem na realização do inventário anual de bens de consumo
inventário anual de bens de consumo. com base na totalidade dos itens
mantidos em estoque ao término de
cada exercício, abstendo-se de
recorrer a critério de amostragem.

Diretoria de
Administração
do Campus
Natal-Central

Processos de inventário de bens de
consumo em desconformidade com a
Nota Técnica nº 1/2018 –
PROAD/IFRN.

Instituir mecanismo de verificação da
conformidade dos processos de
inventário de bens de consumo em
relação ao disposto na Nota Técnica
nº
1/2018-PROAD/IFRN
ou
normativo que venha a substituí-lo, a
exemplo do uso de checklist ou
instrumento similar, demandando a
sua adoção irrestrita por parte das
unidades administrativas do Instituto.

PROAD

Benefício Não
Financeiro
(Medida de
aperfeiçoamento da
capacidade de gerir
riscos e de
implementação de
controles internos)

Orientar formalmente a gestão dos
campi quanto aos requisitos
necessários à aprovação dos
relatórios de inventário de bens de
consumo, em conformidade com a
Nota
Técnica
nº
1/2018PROAD/IFRN.

Benefício Não
Financeiro
(Outra medida
estruturante de
aperfeiçoamento de
programas e
processos)

Promover a aprovação explícita do Direção Geral
relatório de inventário de bens de
dos campi
consumo, após a devida verificação Caicó, Natalda conformidade do conteúdo Central, Pau dos
exposto no documento em relação ao
Ferros e São
disposto na Nota Técnica nº 1/2018 –
Gonçalo do
PROAD/IFRN.
Amarante

Benefício Não
Financeiro
(Medida de
aperfeiçoamento da
capacidade de gerir
riscos e de
implementação de
controles internos)

Pessoas,
infraestrutura
e/ou processos
internos

TáticoOperacional

