
 

 

 

 

 

CONCLUSÕES DA AUDIN 

 

 Evolução da gestão patrimonial no CNMP, 
relativamente à auditoria anterior, realizada em 
2016.  

 Confiabilidade de 86,56% da base de dados do 
Sistema ASIWEB, contra 46,14% verificado na 
última ação.  

 
 

 Grau de atualização dos Termos de 
Responsabilidade de 83,49%, contra 51,41% em 
2016. 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

Auditoria de Gestão Patrimonial 

Relatório de Auditoria nº 3/2021 
OBJETIVO DO 

TRABALHO 

 

Avaliar a adequação dos 
controles internos e dos 
registros patrimoniais, bem 
como o cumprimento dos 
normativos pertinentes à 
gestão do patrimônio do 
CNMP. 

ESCOPO 

a) Recebimento, controle, 
movimentação e 
desfazimento de bens; 

b) Conciliação dos registros 
patrimoniais e contábeis;  

c) Gestão do Almoxarifado; 

d) Instalações físicas dos 
Depósitos e Almoxarifado. 

 

A Auditoria de 
Gestão Patrimonial realizou 
inventário físico em nove 
Unidades de Localização (UL) 
e verificou os Termos de 
Responsabilidade desses bens. 
Analisou, ainda, os editais de 
desfazimento de 2021, 
inspecionou o Depósito de 
Móveis e o Almoxarifado, 
verificou itens no 
Almoxarifado relacionados a 
cinco contas contábeis e 
analisou os processos de 
Relatório de Movimentação 
de Almoxarifado (RMA) e de 
Relatório de Movimentação de 
Bens Móveis e Intangíveis 
(RMBI). 



 

 19,5% dos itens selecionados para verificação no Almoxarifado apresentaram 
diferença em relação aos registros no Sistema ASIWEB. O percentual de 
diferenças encontradas na auditoria anterior foi de 52%. 

 Condições inadequadas de armazenagem de material no Almoxarifado, em 
especial de material inflamável (álcool 70%). 

 Possibilidade de melhorias relacionadas à transparência e à publicidade nos 
procedimentos de desfazimento de bens. 

 Atos relacionados à composição da Comissão Anual de Inventário, bem como às 
entregas, em desconformidade com a Portaria CNMP-SG nº 346/2019.   

 

 
RECOMENDAÇÕES 

 

 Regularização das inconsistências 
quanto aos registros dos bens 
permanentes e de consumo no 
Sistema Patrimonial ASIWEB; 

 Elaboração de plano de 
adequação do Almoxarifado aos 
requisitos de instalações físicas e 
de condições de armazenagem; 

 Adequação das condições de 
armazenamento de produtos 
inflamáveis (álcool) às condições 
de segurança preconizadas pela 
Brigada do CNMP; 

 Proposição à Secretaria-Geral de 
revisão da Portaria CNMP-SG nº 
346/2019 e da Portaria CNMP-SG 
nº 271/2017 no que se refere aos 
trabalhos da Comissão Anual de 
Inventário. 

 

 
ORIENTAÇÕES 

 

 Promoção de melhorias nos 
próximos editais de desfazimento; 

 Publicação de informações mais 
detalhadas no Portal do CNMP 
acerca dos editais de 
desfazimento; 

 Detalhamento das informações 
inseridas nos autos do processo ao 
final dos procedimentos de 
desfazimento de bens.  

 
 
 
 
 
 
 

 


