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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 007/2021/AUDIN/UNILA

Ação PAINT/2021: Item 21 – Reserva Técnica  

Ordem de Serviço: 20/2021/AUDIN-UNILA 

Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças – PROPLAN 

Período de Realização: Setembro de 2021 a Novembro de 2021. 

Restrições à execução dos trabalhos: Não houve restrições 

1 INTRODUÇÃO 

 

Apresentam-se os  resultados  do trabalho de auditoria  realizado por  meio da Ordem de

Serviço n.º 20/2021/AUDIN/UNILA e em atendimento ao disposto no inciso II do Art. 74, da

Constituição Federal de 1988.  

 

Objeto Auditado: Demonstrações Contábeis

 

Objetivo: Verificar a conformidade das demonstrações contábeis da UNILA.

Escopo: Verificar se os saldos do Imobilizado e do Intangível estão fidedignamente retratados

no Balanço patrimonial  e se as Notas Explicativas (N.E) e Demonstrações Contábeis (D.C)

estão  sendo  elaboradas  trimestralmente,  se  estão  sendo  publicadas  no  SIAFI,  se  estão

publicizadas no site institucional  e  se estão formalmente adequadas às  Norma contábeis

vigentes. 

Observação: Não foram realizados testes por amostragem do imobilizado e intangível.

Legislação: 

- Lei n° 4.320/1964 (art. 94 a 96);

- MCASP 8ª edição;

- NBC TSP 07;

-  NBC TSP 08;

-  NBC TSP 09;

-  NBC TSP 10;

-  NBC TSP 11;

- Macrofunção SIAFI 02.03.30;

- Macrofunção SIAFI 02.15.30;

- Macrofunção SIAFI 02.03.18;

- Macrofunção SIAFI 02.03.35;

- Macrofunção SIAFI 02.03.45.
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2 RESULTADOS DOS EXAMES  

2.1  Da  Divulgação  da  Declaração  Anual  do  Contador,  das  Notas  Explicativas  e  das

Demonstrações Contábeis

Critério

O item 8.1.1.1 da macrofunção 02.03.18 que trata do encerramento do exercício dispõe
sobre a emissão da Declaração Anual do Contador, a qual terá por base a conformidade
contábil do mês de dezembro referente às demonstrações contábeis, devendo este, atestá-
las se estão,  em aspectos relevantes,  de acordo com a Lei  4.320/64, com o Manual  de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e o Manual SIAFI. No item 8.1.1.9 informa
que: 

8.1.1.9.  A  Declaração  Anual  do  Contador  fará  parte  do  Relatório  Contábil  do
encerramento  de  exercício  da  entidade,  que  será  composto  pelas  Demonstrações
Contábeis e notas explicativas do encerramento do exercício. A Declaração deverá ser a
primeira peça do referido Relatório a fim de alertar  previamente ao leitor  sobre as
informações que por ele serão analisadas.

Em relação a divulgação no sítio da Unila, conforme o item 8.2.2. da macrofunção 02.03.18,
o qual menciona que:

Com o objetivo de fomentar o efetivo controle social das atividades desenvolvidas pelo

Setor Público Federal e, ainda, considerando determinação proferida pelo TCU por meio

do subitem 1.9.2 do Acórdão 2698/2016, os órgãos setoriais e seccionais do Sistema de

Contabilidade Federal devem divulgar os relatórios de gestão, a Declaração Anual do

Contador, as demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas de seus órgãos e

entidades nos sítios eletrônicos (sites) dessas unidades.

O item 8.2.3 da macrofunção 02.03.18 (Encerramento do Exercício) orienta que:

o acesso aos relatórios e demonstrações contábeis divulgados deverá ser fácil e direto a
qualquer interessado. 

No Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 8ª edição (páginas 407 e

408)  relaciona  as  Demonstrações  Contábeis  estabelecidas  em  disposições  legais  e  as

contidas na NBC TSP 11:

a. Balanço Patrimonial;
b. Demonstração das Variações Patrimoniais;
c. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
d. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
e. Balanço Orçamentário;
f. Balanço Financeiro;
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g.  Notas  explicativas,  compreendendo  a  descrição  sucinta  das  principais  políticas
contábeis e outras informações elucidativas; e
h. Informação comparativa com o período anterior   

Situação Encontrada

As Notas Explicativas, a Declaração do Contador e as Demonstrações Contábeis são partes

integrantes  do  Relatório  Contábil,  cujo  documento  encontra-se  disponível  no  sítio

eletrônico da Unila: “https://portal.unila.edu.br/proplan/contabilidade-e-financas-1/dcasp”.

Considerando o acesso a partir do portal da Unila (página inicial), deve-se observar o menu
vertical  localizado no lado esquerdo e procurar pelo link “Transparência e Prestação de
Contas”  e  clicá-lo;  ao  abrir  a  página,  deve-se  buscar  pela  informação  “Demonstrações
Contábeis”  clicando  no  link;  após  a  abrir  a  página,  deve-se  localizar  a  informação
“Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas” e clicar no link. Ao acessar a página, são
exibidos dois quadros, o primeiro contendo relatórios trimestrais do ano 2021, e o outro
estão dispostos os relatórios contábeis e as demonstrações a partir de 2012.  

Imagem 01 – Tela do link “Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas”

Fonte: captura de tela da página do site Unila em 12/11/2021.

Desta forma, a CCF/PROPLAN cumpre a exigência quanto a divulgação das Demonstrações
Contábeis e das Notas Explicativas, bem como, foi verificado que são publicadas no SIAFI
web os relatórios trimestrais das notas explicativas. Entretanto, o acesso as demonstrações
via sítio não é direto, exigindo do interessado persistência, haja vista as páginas para se
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visitar até encontrar os relatórios. Contudo, ao realizar pesquisa no buscador “google” com
a frase “demonstrações contábeis da Unila”,  o resultado direcionou diretamente para a
página das demonstrações. 

No  tocante  as  Demonstrações  Contábeis  e  os  quadros  exigidos  pela  norma,  estes
encontram-se publicados no Relatório Contábil – exercício financeiro de 2020.

A  Declaração  do  Contador  referente  às  demonstrações  contábeis  para  o  ano  de  2020
apresentou  as  restrições  603,  634  e  706,  declarando  que,  exceto  quanto  às  restrições
contábeis  apresentadas,  as  demonstrações  contábeis  estão,  em aspectos  relevantes,  de
acordo com a Lei n° 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o
Manual  SIAFI.  Ressalta-se  que  as  restrições  também  foram  mencionadas  em  Notas
Explicativas na Nota 03 (m) Conformidade Contábil, sendo relacionadas  as restrições  603,
634, 706, 708 e 315.

Recomendação
2.1.1 À CCF: Reduzir links (páginas) para o acesso às notas explicativas e demonstrações
contábeis da Unila, visando facilitar a consulta aos documentos. 

2.2 Restrição 603 (saldo contábil do almoxarifado não confere com RMA)
Critério
Decreto-Lei 200/67 no Artigo 88:

Os estoques serão obrigatòriamente  contabilizados,  fazendo-se a tomada anual das
contas dos responsáveis.

Situação Encontrada
Na Declaração Anual do Contador de 2020 consta a restrição 603 informando que: 

Esta equação recorrente no exercício de 2020, deveu-se a erros nos relatórios de RMA
gerados  pelo  SIPAC.  Justificativa  da  área:  “Problemas  no  sistema  de  controle
informatizado” A solução prevista para este problema é a abertura de chamados junto
a TI.

No mesmo sentido, foi apresentada em Nota Explicativa Nota 03 (m) Conformidade Contábil

constando a seguinte informação:

(...)  a  incompatibilização entre o saldo contábil  do almoxarifado e do RMA indica a
existência de erros na apropriação de tais movimentos, comprometendo o adequado
conhecimento  do  patrimônio.  A  Seção  de  Almoxarifado  justificou  que  as  diferenças
apresentadas são decorrentes de problemas no sistema de controle informatizado;
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Em resposta a solicitação de auditoria,  a PROAGI,  mediante Ofício n° 178/2021/PROAGI,
relata que:

Informa-se  que,  após  várias  tratativas  entre  a  equipe  da  Seção  de  Almoxarifado  e
Divisão de Sistemas, atualizações do SIPAC, correções do módulo, etc, as inconsistências
no RMA ainda persistem. As ramificações dos cálculos dentro do SIPAC dificultam a
compreensão e extinção do problema. Foram abertos vários chamados pelo sistema
GLPI (sistema de chamados para a Divisão de Sistemas), podendo citar alguns: 21011,
25531, 27224, 32940, 31245 e 36458. Para minimizar os efeitos deste problema a rotina
de cadastro de notas fiscais de saída imediata foi alterada, pois acredita-se que de
alguma forma o procedimento anterior colaborava com os erros, conforme explicação
abaixo:  Quando era  lançada a saída do material  por consumo imediato ocorria um
problema de cálculo no RMA. Esse problema não acontecia em todos os momentos, o
que tornava mais difícil seu rastreamento. 
Atualmente  a  nota  fiscal  destes  materiais  é  cadastrada  de  forma  que  seu  valor
financeiro continua no SIPAC e não é efetuado saída por consumo imediato. A saída só é
realizada  através  do  atendimento  de  uma  requisição  dos  materiais  desta  nota,
requisição esta feita pela área demandante e entregue pelo Almoxarifado. Esse caso é o
mesmo para  lançamento de  saída  de  materiais  por  estarem com data  de  validade
vencida ou que sofreram avarias durante o armazenamento.  O SIPAC não consegue
transmitir  as  informações  de  saídas  para  o  SICAF,  sendo  necessária  a  efetivação
manual.
Espera-se  que este  novo procedimento diminua os  erros  de cálculo do RMA, mas a
expectativa é que, com a implantação do SIADS em 2022, os problemas relacionados ao
RMA sejam extintos definitivamente.

Conforme exposto, a PROAGI aguarda a implantação do sistema SIADS para o ano de 2022
na expectativa de solucionar os problemas apresentados no Relatório de Movimentação de
Almoxarifado.

2.3 Inventário de Bens Móveis
Critério
Em  relação  ao  inventário,  conforme  Lei  4.320/64  nos  artigos  94  a  96  que  seguem
transcritos:

Art.  94.  Haverá  registros  analíticos  de  todos  os  bens  de  caráter  permanente,  com
indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um dêles e
dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis.
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário
analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na
contabilidade.

Em relação ao controle de bens, o disposto no Decreto-Lei 200/67 nos artigos 14 e 87:
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 Art.  14.  O  trabalho  administrativo  será  racionalizado  mediante  simplificação  de
processos e supressão de contrôles que se evidenciarem como puramente formais ou
cujo custo seja evidentemente superior ao risco.
Art.  87.  Os  bens  móveis,  materiais  e  equipamentos  em  uso  ficarão  sob  a
responsabilidade dos chefes de serviço,  procedendo-se periodicamente a verificações
pelos competentes órgãos de contrôle.

Situação Encontrada
2.3.1 Bens Não Localizados
A  Declaração  Anual  do  Contador  foi  apresentada  com  restrição.  Entre  as  exceções
mencionadas,  foi  registrada  “a  permanência  de  saldo  na  conta  de  bens  móveis  não
localizados”, assim como em Notas Explicativas (9.1 Bens Móveis). 

Como fatos considerados relevantes, constaram:

a) alto índice de bens localizados sem etiqueta, sem identificação ou com número de
identificação em duplicidade. Foi o problema mais relatado pelas subcomissões durante
o levantamento realizado;
b) dificuldade de acesso em espaços das unidades para conferência da existência dos
bens, em alguns casos, a sala não foi inventariada pela impossibilidade de se adentrar
no ambiente, pois as chaves estão exclusivamente com os servidores que não foram
localizados durante o período de inventário;
c) solicitação das subcomissões aos setores dos quais eram responsáveis pela contagem,
solicitando informações de número de bens que possivelmente estivessem armazenados
dentro de locais que não foi possível o acesso;
d)  bens  com  descrição  divergente  das  especificações  encontradas  de  acordo  com  o
número do tombo.
Nestes  casos,  foi  informado  à  SEPAT  sobre  as  discrepâncias,  e  caso  a  caso  foram
corrigidos.

Consta ainda nas Notas Explicativas que: 

O setor de Patrimônio da UNILA informou que continuam sendo tomadas medidas para
solução do problema, dentre as quais destacam-se as seguintes:
a) efetuar transferências patrimoniais que ainda se encontram na carga da SEPAT para
os setores detentores com base no relatório analítico do inventário de 2020;
b) etiquetar os bens sem identificação relacionados pelas comissões inventariantes na
planilha auxiliar do inventário de 2020;
c) relacionar os bens não localizados no inventário de 2020 que já estão na carga de
outros  setores,  filtrar  os  setores  detentores  e  encaminhar  memorando  conjunto
(PROAGI  /  COINFRA  /  DELOG  /  SEPAT)  solicitando  esclarecimentos  e  determinando
prazos para respostas;
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d) proceder ação conjunta com o setor de TI para relacionar, localizar e identificar bens
de
processamento de dados que ficam em locais de difícil acesso ou acesso restrito;
e) por intermédio do DELOG solicitar à SEMAP relatório de controle dos aparelhos de ar-
condicionado  para  averiguar  principalmente  os  tombos  fixados  em  locais  de  difícil
acesso.

Outro ponto a ser destacado das Notas Explicativas (Nota 9.4 “Depreciação Acumulada”) foi
que:

(...)  os  Bens Não Localizados (R$ 2.494.438,55) aparecem sem valor  de depreciação,

porém esses bens continuam sendo depreciados em suas respectivas contas originais.

2.3.2 Ausência de Inventário do Acervo Bibliográfico 
Na  Declaração Anual  do Contador  consta a  restrição  referente  a  falta  do  inventário  de
material bibliográfico:

a) entrega parcial do inventário dos bens móveis pela Seção de Patrimônio, faltando
inventariar o material bibliográfico, com justificativa de que o mesmo será tratado em
processo administrativo próprio;

O  Departamento  de  Contabilidade  respondeu,  por  correio  eletrônico,  questionamentos
referentes  à  finalização  do  inventário  de  material  bibliográfico  e  o  registro  no  SIAFI,
contendo a seguinte informação:

Foi  aberto o Processo Eletrônico 23422.000887/2020-43, porém o inventário não foi
concluído.  Em 2018 fizemos uma reunião com DC, SEPAT e BIUNILA na tentativa de
concluir  o  inventário  de  2017,  conforme  ata  em  anexo,  porém  até  agora  não
conseguiram nos entregar um inventário concluído.

Em consulta ao Processo Eletrônico n° 23422.000887/2020-43 no documento 12 “Relatório
do Inventário Descentralizado e Analítico do acervo bibliográfico da Unila” são relatados
como fatos relevantes que:

o  levantamento  foi  realizado,  mas  os  dados  financeiros  repassados  pelo  sistema
apresentaram muitas inconsistências, não sendo possível informar o valor total de itens
localizados. 
O sistema utilizado pela biblioteca não apresenta informações financeiras confiáveis,
dificultando a apuração dos resultados. Não é possível informar o resumo financeiro
localizado, pois o sistema gera títulos sem seus respectivos valores.

 
Que  no  Relatório  foi  disponibilizada  as  informações  do  levantamento,  sem  apresentar
valores para o total dos livros localizados. Na Biunila JU foram localizados 20.664 itens e na
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Biunila PTI foram localizados 53.356 itens. Em relação aos itens não localizados, foram 72 na
Biunila JU no valor de R$ 4.856,24 e na Biunila PTI foram 700 itens não localizados no valor
de R$ 27.624,89. 

Em Despacho n°  368/2020 do Departamento de Contabilidade para  o Departamento de
Logística,  constante  na  ordem  13  do  processo  eletrônico  23.422.000887/2020-43,  em
relação as informações essenciais para contabilização, foi informado que:

(...)  O  valor  contábil  e  a  somatória  dos  valores  por  subelemento  de  despesa  são
informações  essenciais  e  indispensáveis  para  a  conferência  e  contabilização  do
inventário por este Departamento de Contabilidade. Sendo assim, diante da inexistência
de  tais  informações,  deve-se  considerar  o  inventário  como  ainda  não  finalizado.
Informamos  que  a  não  entrega  ou  entrega  parcial  do  inventário  de  bens  móveis
acarreta a aplicação de restrições contábeis, evidenciadas na Conformidade Contábil,
na Declaração do Contador e nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. Desta
forma,  encaminhamos  o  presente  processo  para  continuidade  dos  trâmites  de
conclusão  do  inventário.  Após  a  conclusão,  solicitamos  a  devolução  a  este
Departamento de Contabilidade para sua contabilização.

Diante das informações apresentadas, verifica-se que não houve a finalização do inventário
do  acervo  bibliográfico  para  registro  contábil.  Que  o  sistema  vem  apresentando
inconsistências, com informações financeiras não confiáveis, inviabilizando a conclusão dos
trabalhos. 

Cabe aos gestores a iniciativa de buscar soluções visando a melhoria nos controles, bem
como a realização e conclusão do inventário,  haja vista,  a informação apresentada pela
Contabilidade de que não houve conclusão de um inventário. Além disso, a qualquer tempo
poderá haver, dos responsáveis pela guarda de bens e valores, o levantamento, a prestação
ou a tomada de contas conforme art. 78 da Lei 3420/64. 

Constatações
Bens não localizados
Falta de inventário de material bibliográfico

Recomendações
2.3.2.1 Realizar  ação conjunta  entre  a  Biunila  e  TI  dispondo de plano de ação e prazos
visando  solucionar  a  apresentação  de  valores  nos  relatórios  do  acervo  bibliográfico  no
sistema
2.3.2.2 À  Biunila:  Concluir  o  inventário  do  acervo  bibliográfico  e  encaminhar  ao
Departamento de Contabilidade para registro contábil

2.4 Reavaliação de Bens Móveis e Intangíveis
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Critério
Consta  no  item  4  da  Macrofunção  Siafi  020335  –  Reavaliação  e  Redução  ao  Valor
Recuperável que:

4.1 - As reavaliações devem ser feitas utilizando-se o valor justo ou o valor de mercado
na
data de encerramento do Balanço Patrimonial, pelo menos:
a) Anualmente, para as contas ou grupo de contas cujos valores de mercado variarem
significativamente em relação aos valores anteriormente registrados
b) A cada quatro anos, para as demais contas ou grupos de contas.
4.2  -  Essa  reavaliação  somente  será  efetuada  se  o  valor  líquido  contábil  sofrer
modificação
significativa.  Deve-se  sempre  levar  em  conta  a  relação  custo-benefício  e  a
representatividade dos valores.

Situação Encontrada
2.4.1 Reavaliação de Bens Imóveis
Com relação a reavaliação de bens imóveis no âmbito da Unila,  a nota explicativa 9.3 –
Reavaliação consta que:

Os imóveis da UNILA, especificamente referente aos Bens de Uso Especial Registrados no
SPIUNET, foram atualizados em 2020 
(...)
Para a atualização dos imóveis (RIP 7563009205002 e 7563009735001), foi utilizado o
método  comparativo  direto  com  homogeneização  por  fatores,  conforme descrito  na
Norma Brasileira NBR-14653. Por este método, o imóvel é avaliado por comparação com
imóveis de características semelhantes, cujos respectivos valores unitários (por m²) são
ajustados  com  fatores  que  tornam  a  amostra  homogênea.  Foi  realizado  um
levantamento nas imobiliárias locais, em novembro de 2020, com 34 imóveis em oferta,
conforme  consta  no  processo  eletrônico  23422.015935/2020-80.  Para  esta
homogeneização,  foi  considerada a  área do imóvel  em oferta,  Fator  de Localização,
caracterizado pela renda média local onde o terreno em oferta está localizado, com os
dados  do  censo  de  2010  do  IBGE,  e  o  preço  unitário  por  m²  do  imóvel  ofertado,
considerando estes fatores em relação ao imóvel avaliando. O saneamento dos valores
amostrais  foi  feito  utilizando-se  os  critérios  de  dados  Outliers,  ou  seja,  que  não
acompanham a equação da reta ou equação da curva que explica o comportamento de
preços  do  imóvel.  Foi  utilizado  também  o  critério  de  Chauvenet  e  o  tratamento
estatístico  fundamentou-se  na  Teoria  Estatística  das  Pequenas  Amostras  com  a
distribuição 't' de Student com confiança de 80%, consoante com a Norma Brasileira.
Cabe  informar  que  os  imóveis  situados  na  Vila  C  (RIP  7563008905000  e  RIP
7563008925001) foram atualizados conforme escritura pública constante no processo
23422.002913/2020-49, sendo, na sequência, baixados do Sistema de Gerenciamento
dos Imóveis de uso Especial da União - SPIUnet.
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Que a conta “Terrenos/Glebas” teve uma redução de R$ 23,46 milhões em 2019 para R$ 18
milhões  em 31/12/2020.  Um dos  motivos para  a  redução de valores  foi  a  reversão  de
doação de terrenos para a prefeitura de Foz do Iguaçu, conforme Nota Explicativa:

Em  14/12/2020  foi  contabilizada  a  baixa  dos  terrenos  situados  na  Vila  C  (RIP
75633008905000 e RIP 7563008925001) por meio do processo 23422.002913/2020-49,
conforme Escritura Pública de Reversão de Doação,  a favor do Município de Foz do
Iguaçu, realizada em 22/10/2020. O terreno com o RIP 7563300890500 foi revertido
pelo valor de R$ 2.951.516,00 e o terreno com o RIP 7563008925001 pelo valor de R$
1.839.999,00, em contrapartida a VPD de Desincorporação de Ativos. As diferenças de
R$  308.484,00  e  R$  160.001,00,  respectivamente,  foram  contabilizadas  como
desvalorização na conta de VPD de Reavaliação de Bens Imóveis.

Em relação ao aumento de valor da conta Imóveis Residenciais/Comerciais foi apontado
que:

A  variação  na  conta  Imóveis  Residenciais/Comerciais  no  valor  de  R$  6.584.996,58
decorre  da  conclusão  do  remanescente  da  primeira  etapa  da  obra  do  alojamento
estudantil  (processo  eletrônico  23422/000361/2019-86)  e  da  reavaliação  de  2020
(processo  eletrônico  23422.015935/2020-80).  A  reavaliação  foi  contabilizada  em
21/12/2020, gerando uma desvalorização no valor de R$ 259.465,96 em contrapartida
a VPD de Reavaliação de Bens Imóveis. A contabilização da conclusão do remanescente
da primeira etapa da obra do alojamento estudantil ocorreu em 30/12/2020, no valor
de R$ 6.844.462,54,  esse  valor  foi  contabilizado em duas  etapas,  uma por meio do
sistema SPIUnet, a débito na conta Imóveis Residenciais/Comerciais e em contrapartida
a VPA de Reavaliação de Bens Imóveis, e outra por meio de lançamento contábil no
SIAFIWEB, baixando-se a conta de Obras em Andamento (IM2158658) em contrapartida
a VPD de Desincorporação de Ativos.

Por fim, os bens de uso especial, “alojamento universitário” (RIP 7563009735001) e terreno
(RIP  7563009205002),  foram  avaliados  pelo  método  comparativo  direto  com
homogeneização por fatores, sendo os valores atualizados.

2.4.2 Reavaliação de Bens Móveis
A ausência de reavaliação dos bens móveis encontra-se registrada na Declaração Anual do
Contador e nas Notas Explicativas (NOTA 03 – Resumos dos Principais Critérios e Políticas
Contábeis - (m) Conformidade Contábil):

Restrição 634 - Falta avaliação bens móveis, imóveis, intangíveis e outros: a falta de
avaliação de bens  móveis,  imóveis,  intangíveis  e  outros,  para  mais  ou para  menos,
impossibilita o adequado conhecimento da realidade contábil do patrimônio, além de
conduzir a inobservância de procedimentos de conteúdo fiscal e legal, tendo em vista a
existência de informações não confiáveis para a elaboração de relatórios gerenciais.

Na Declaração do Contador, consta a seguinte justificativa: 
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“Para  se  proceder  a  reavaliação  dos  bens  patrimoniais  primeiramente  é  necessário

realizar  a  depreciação  no  SIPAC,  pois  com  base  no  cálculo  da  depreciação

individualizada  será  possível  determinar  o  valor  contábil  líquido  de  cada  item.  A

universidade  realiza  o  controle  da  depreciação  de  seus  bens  através  de  planilhas

eletrônicas,  pois  o  sistema  não  disponibiliza  ferramentas  ativas  para  esse  controle

devido a inconsistências que ainda ocorrem no cálculo da depreciação. Atualmente a

depreciação  é  calculada  por  documento  de  ingresso  do  bem  (nota  fiscal  de

fornecimento na maioria dos casos). O cálculo inicia-se no mês seguinte ao registro do

material no acervo patrimonial. Atualmente a Unila possui mais de 29.000 (vinte e nove

mil) bens patrimoniais, excetuando-se neste quantitativo o acervo bibliográfico. Realizar

a reavaliação de bens, inserindo os novos valores dos bens nas planilhas eletrônicas de

depreciação,  torna-se  hoje  inviável  pelo  volume  de  informações  já  existentes.  As

informações e as instruções, para iniciar os trabalhos de reavaliação, já foram buscadas

e  a  universidade  aguarda  a  implementação  da  depreciação  via  sistema  para  dar

continuidade nos processos. Isto posto, as providências tomadas são:

1) de evitar inconsistências quanto a depreciação já calculada em planilha;
2) necessidade de obtenção de dados dos bens com depreciação a retificar, dentro do
acervo patrimonial da Unila;
3) evitar de individualizar manualmente os lançamentos em planilha eletrônica, caso
contrário  haveria  grande  probabilidade  de  ocorrência  de  falha  humana,  podendo
acarretar prejuízos em cálculos futuros;
4)  abertura  de  solicitações  via  GLPI  à  TI  -  o  SIPAC  permitirá  a  individualização  da
depreciação por  bem,  proporcionando  maior  segurança  e  confiabilidade  nos  dados.
Periodicamente são realizados chamados junto a TI que buscam a implementação da
depreciação via sistema, mas até o momento não obtivemos sucesso nas tentativas. (...)

A justificativa para não realização está embasada na ausência de cálculo da depreciação de
forma individualizada por bem tombado, sendo que ainda não havia o uso de sistema e os
valores eram obtidos em planilha eletrônica. Que a unidade responsável (SEPAT) aguardava
melhorias  no  sistema,  permitindo  a  individualização  da  depreciação,  mas,  até  aquele
momento, sem sucesso nos chamados junto a TI.

Em questionamento mediante Solicitação de Auditoria 2021020-05 sobre a realização de
reavaliação de bens móveis, a PROAGI respondeu no Ofício n° 178/2021/PROAGI que:
  

A reavaliação de bens móveis não está sendo realizada por dois motivos: primeiro - o
valor
líquido  contábil  dos  bens  patrimoniais  não  sofreu  modificação  significativa  que
justificasse  tal  ação  (item  4.2  da  MACROFUNÇÃO  020335  da  STN);  e  segundo  -
inviabilidade  de  se  reavaliar  toda  a  classe  de  contas  do  ativo  imobilizado  à  qual
pertence o provável ativo que acusar necessidade de se reavaliar, devido aos atuais
controles  de  depreciação  em  planilhas  eletrônicas  que  impossibilitam  cálculos  de
depreciação individualizados (item 4.4.2 da MACROFUNÇÃO 020335 da STN).
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Ocorre que na Unila não houve reavaliações de bens móveis e de intangíveis. No final do
item 49 da NBC TSP 07 esclarece que  “reavaliações frequentes são desnecessárias para
itens do ativo imobilizado sem variações significativas no seu valor justo. Em vez disso, pode
ser necessário reavaliar o item apenas a cada três ou cinco anos”. Portanto, verifica-se a
necessidade de realizar a reavaliação de bens móveis e intangíveis ao menos no intervalo de
4 anos, o que ainda não houve no âmbito da Unila. 

Constatação
Ausência de Reavaliação de Bens Móveis e Intangíveis

Recomendação
2.4.2.1 À PROAGI: Instruir procedimentos para identificar a necessidade de reavaliação de 
bens móveis e intangíveis.

2.5 Redução ao Valor Recuperável

Critério
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 8ª edição (pág. 208) declara
que:

A entidade deve avaliar, na data das demonstrações contábeis, se há indicação de que o
ativo possa ser objeto de redução ao valor recuperável. Se houver qualquer indicação, a
entidade  deve  estimar  esse  valor.  Se  não  houver  indicação  de  potencial  perda  por
redução ao valor recuperável, não é necessário que a entidade faça uma estimativa
formal desse valor. Independentemente da existência de qualquer indicação de redução
ao valor recuperável, a entidade deve também testar, anualmente, o ativo intangível
com  vida  útil  indefinida  ou  ainda  não  disponível  para  uso,  comparando  seu  valor
contábil com seu valor recuperável. Esse teste pode ser realizado a qualquer momento
durante o período contábil, desde que seja realizado no mesmo período todos os anos. 

Situação Encontrada
A Nota 03 i.2 (redução ao valor recuperável) das notas explicativas apresenta as seguintes
informações:

Na redução ao valor recuperável a entidade avalia se há qualquer indicação de que um
ativo possa ter o seu valor reduzido ao valor recuperável, sem possibilidade de reversão
dessa perda em um futuro próximo. Caso haja indício, deverá estimar o valor da perda
por meio de testes de recuperabilidade.
(...) 
No entanto, essa prática contábil ainda não foi adotada na UNILA.

Quanto aos ativos intangíveis, a nota explicativa Nota 10.2 “Redução ao Valor Recuperável”
(Impairment) consta que:
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Conforme determina o item 6.8.6 do MCASP, a entidade deve testar a perda de valor
dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, ou aqueles ainda não disponíveis para o
uso,  comparando o valor  recuperável  com o seu valor  contábil  sempre que existam
indícios de que o ativo intangível pode ter perdido valor. Desta forma, foi solicitado à
área competente que realize tal verificação em relação aos softwares que compõem a
conta Software com Vida Útil Indefinida, porém o teste ainda não foi realizado.

O Ofício n° 8/2021/CCF/PROPLAN, em resposta à Solicitação de Auditoria 2021020-02, foi
perguntado  sobre  a realização  de  testes  de redução ao  valor  recuperável  de  ativos  no
âmbito da Unila, sendo respondido que:

Em relação aos imóveis é realizada a reavaliação anual, desta forma não é necessário a
realização de testes de redução ao valor recuperável, conforme capítulo 7 do MCASP e
item  2  da  NBC  TSP  10.  Em  relação  aos  bens  intangíveis,  o  Departamento  de
Contabilidade  já  comunicou  os  setores  responsáveis  sobre  a  necessidade  (...)  da
realização de testes de redução ao valor recuperável, conforme consta no Memorando
Eletrônico nº 27/2018 - DC (anexo), porém os testes ainda não foram realizados. (...) Em
relação aos bens móveis, o Departamento de Contabilidade também já comunicou os
setores responsáveis sobre a necessidade da realização de testes de redução ao valor
recuperável, conforme e-mails em anexo, porém, enquanto o controle dos bens não for
realizado por um sistema informatizado fica inviável a realização dos testes.

No Memorando Eletrônico n° 27/2018/DC do Departamento de Contabilidade para a Seção
de Patrimônio/DELOG, solicitava providências quanto a baixa de softwares com vida útil
definida:

(...)  Solicitamos  ainda  atenção  quanto  aos  softwares  com  vida  útil  indefinida,  que
devem ser verificados anualmente conforme estabelece os itens 7.4.6 e 7.4.7 do MCASP,
transcritos abaixo.
"7.4.6. Ativo Intangível com Vida Útil Indefinida
O ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. A entidade deve
testar a perda de valor dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, ou aqueles ainda
não disponíveis para o uso, comparando o valor recuperável com o seu valor contábil
sempre que existam indícios de que ativo intangível pode ter perdido valor.
7.4.7. Revisão da Vida Útil
A  vida  útil  de  um  ativo  intangível  que  não  é  amortizado  deve  ser  revisada
periodicamente  para  determinar  se  eventos  e  circunstâncias  continuam  a
consubstanciar  a  avaliação  de  vida  útil  indefinida.  Caso  contrário,  a  mudança  na
avaliação de vida útil de indefinida para definida deve ser contabilizada como mudança
de estimativa contábil."

Em questionamento a CTIC sobre a realização de testes para verificar se há perda de valor
dos  ativos  (softwares)  com  vida  útil  indefinida,  foi  respondido  pelo  Ofício  n°
50/2021/CTIC/PROAGI que não são realizados testes.
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Portanto, constata-se que não são realizados testes de perda de valor no ativo intangível
com vida útil indefinida.

Constatação
Inexistência de testes com o objetivo de verificar se há perda de valor de bens móveis e
intangíveis no âmbito da Unila. 

Recomendação
2.5.1 À  PROAGI:  Realizar  testes  periodicamente  em  ativos  intangíveis  com  vida  útil
indefinida, verificando se há perda de valor dos bens.

2.6 Da Depreciação e Amortização

Critério
Macrofunção 02.03.30 – Depreciação, Amortização e Exaustão na Adm. Dir. União Aut. e

Fund. 

Situação Encontrada

2.6.1 Da Depreciação de Bens Imóveis

Em relação aos bens imóveis de uso especial,  a conta “Imóveis Residenciais/Comerciais”
passou de R$ 12.172.723,06 em 2019 para R$ 18.757.719,64 em 2020. 

O item (i.4) referente à Nota 03 – Resumo dos Principais Critérios e das Políticas Contábeis
que trata da depreciação dos bens imóveis cadastrados no SPIUNET menciona que:

O valor depreciado dos bens imóveis é apurado mensal e automaticamente pelo sistema
SPIUnet sobre o valor depreciável da acessão, utilizando-se, para tanto, o Método da
Parábola de Kuentzle,  e  a depreciação é iniciada no mesmo dia  em que o bem for
colocado em condições de uso. O registro no SIAFI é efetuado pela CCONT/STN.
A vida útil é definida com base no laudo de avaliação específica ou, na sua ausência, por
parâmetros  predefinidos  pela  Secretaria  de  Patrimônio  da  União  (SPU)  segundo  a
natureza  e  as  características  dos  bens  imóveis.  Nos  casos  de  bens  reavaliados,
independentemente  do  fundamento,  a  depreciação  acumulada  deve  ser  zerada  e
reiniciada a partir do novo valor.

Considerando o exposto, os bens imóveis no âmbito da Unila são depreciados mensalmente
e lançados automaticamente pelo sistema Spiunet com o registro no SIAFI pela CCONT/STN.
O método para a depreciação é o da Parábola de Kuentzle.  
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2.6.2 Da Depreciação de Bens Móveis

Em 31/12/2020, o valor bruto contábil dos bens móveis da Unila somou um total de R$
73.816.070,61 e o total  da depreciação acumulada chegou a R$ 30.293.806,58 com um
valor líquido contábil de R$ 43.522.264,03.

 Tabela 01 – Bens Móveis Unila 2020 em R$
Descrição da Conta Valor Bruto

Contábil
Total Depreciado Valor Líquido

Contábil

1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Medição e Orientação 3.727.823,28 (971.346,41) 2.756.476,87

1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comu 794.740,35 (412.104,04) 382.636,31

1.2.3.1.1.01.03 - Equipam/Utensílios Médicos, odonto 29.040.634,97 (7.058.452,32) 21.982.182,65

1.2.3.1.1.01.04 - Aparelho e Equipamento p/ Esportes 64.552,18 (42.360,73) 22.191,45

1.2.3.1.1.01.05  -  Equipamento  de  Proteção,
Segurança

379.114,89 (110.968,99) 268.145,90

1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos Industriai 628.066,37 (110.593,41) 517.472,96

1.2.3.1.1.01.07 - Máquinas e Equipamentos Energét 1.733.295,14 (584.858,81) 1.148.436,33

1.2.3.1.1.01.09 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios 368.436,84 (133.403,57) 235.033,27

1.2.3.1.1.01.20 - Máquinas e Utensílios Agropecuário 32.800,00 (13.038,00) 19.762,00

1.2.3.1.1.01.21 - Equipamentos Hidráulicos e Elétric 71.122,34 (27.137,97) 43.984,37

1.2.3.1.1.01.25 - Máquinas, Utensílios e Equipamento 312.762,16 (78.674,81) 234.087,35

1.2.3.1.1.02.01  -  Equip  de  Tecnologia  da  Infor  e
Comun

13.384.326,97 (10.939.554,22) 2.444.772,75

1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 1.854.275,33 (715.983,38) 1.138.291,95

1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritori 21.963,79 (11.456,64) 10.507,15

1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral 6.212.867,13 (3.482.273,47) 2.730.593,66

1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos 5.138.409,75 (2.720.487,22) 2.417.922,53

1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos 334.548,59 (64.137,98) 270.410,61

1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e F 3.538.509,39 (1.387.059,80) 2.151.449,59

1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral 27.117,10 (7.135,22) 19.981,88

1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica 3.213.978,86 (1.422.779,59) 1.791.199,27

1.2.3.1.1.99.07 - Bens Não Localizados 2.494.438,55 - 2.494.438,55

1.2.3.1.1.99.10 - Material de Uso Duradouro 442.286,63 - 442.286,63

TOTAL Bens Móveis 73.816.070,61 (30.293.806,58) 43.522.264,03

Fonte: Tesouro Gerencial, 2020.

Em relação  ao  método  de  cálculo  e  base  de  cálculo  para  depreciação,  consta  na  Nota
Explicativa 9.4 “Depreciação Acumulada” que:

O método de cálculo dos encargos de depreciação, aplicável  a toda a Administração
Pública direta, autárquica e fundacional para os bens móveis é o das quotas constantes.
A base de cálculo para a depreciação é o custo do ativo imobilizado, compreendendo
tanto os custos diretos como os indiretos.

Em relação a “Tabela 19 – Depreciação Acumulada” das Notas Explicativas do exercício de
2020 foram constatados erros no preenchimento. Os equívocos são referentes às contas de
“equipamentos de processamento de dados” e “instrumentos musicais e artísticos. No caso
dos “equipamentos de processamento de dados” o valor residual de 5% deveria constar
10% e a vida útil de 10 anos seria de 5 anos. Em relação à conta de “Instrumentos Musicais
e Artísticos” a vida útil de 10 anos deveria constar 20 anos, enquanto a taxa anual de 9%
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seria de 4,5%, conforme item 6.3 do Manual SIAFI 020330 – Depreciação, Amortização e
Exaustão:

CONTA 12311.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Vida Útil (anos): 5
Valor Residual: 10%
CONTA 12311.04.04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS
Vida Útil (anos): 20
Valor Residual: 10%

Com relação as diferentes taxas anuais de depreciação apresentadas na tabela 19 das Notas
Explicativas, solicitou-se esclarecimentos ao Departamento de Contabilidade. Em resposta,
foi  informado que as taxas  da conta “Veículos de Tração Mecânica”  se referem a bens
doados. No caso da conta 123110301 - “Aparelhos e Utensílios Domésticos”, procedem de
quatro casos específicos, dois de doação de bens usados e dois referentes a serviços de
instalação de ar-condicionado. No caso de serviços de instalação, foi informado que os bens
já estavam sendo depreciados e que foi ajustada a depreciação do valor dos serviços para
acompanhar a depreciação dos bens:

Vida útil de 9,083 anos - NF 20181 Processo 23422.000213/2018-11
Vida útil de 8,917 anos - NFs 939 e 2729 Processo 23422.012734/2017-22

Diante das informações repassadas, verifica-se que os bens relacionados aos serviços de
instalação  de  ar-condicionado  iniciaram  sua  depreciação  antes  mesmo  de  estarem  em
condições  de  uso.  Consta  no item  3.3  “b”  da  macrofução  Siafi  020330  –  Depreciação,
Amortização  e  Exaustão  que  compreende  o  custo  de  um  ativo  imobilizado  os  custos
diretamente  atribuíveis  para  colocar  o  ativo  no  local  e  condição  necessárias  para  o
funcionamento da forma pretendida pela administração e no item 3.4 são citados como
exemplos  os  custos  de instalação e montagem,  cessando o reconhecimento dos  custos
quando o item estiver no local e em condições de uso operacionais (item 3.6). Na mesma
macrofunção (4.8), consta que a depreciação de um item do ativo começa quando estiver
em condições de uso, o que não foi o caso.

2.6.3 Da Amortização
No tocante aos bens intangíveis, a Nota Explicativa 10 “Intangível” expõe que:

(..)  o total  do Intangível está relacionado a Softwares, tanto de vida útil definida, os
chamados softwares de prateleira,  quanto de vida  útil  indefinida.  Em 31/12/2020,  a
UNILA apresentou um saldo de R$ 809.286,68 relacionados ao Ativo Intangível. 

A composição do ativo intangível na Unila em 31/12/2020:

Software com vida útil definida R$ 177.169,00
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Software com vida útil indefinida R$ 632.117,68
Total R$ 809.286,68

Amortização Acumulada R$ (54.135,09)
Total R$ 755.151,59

Com relação a amortização, até o fechamento do balanço (31/12/2020) apenas um software
estava sendo amortizado, conforme notas explicativas de 2020 (Nota 10.1 “Amortização”), o
qual teve o início em fevereiro de 2020 e o término para janeiro de 2023. Os demais foram
classificados com vida útil indefinida. 

Outras informações relevantes trazidas na Nota 10.1 “Amortização”:
 

A amortização do item A (licença do software Schrodinger Jaguar)  foi  concluída em

31/03/2020, e a baixa contábil ocorreu em julho de 2020, em contrapartida à conta do

bem (Softwares). Em relação aos softwares com vida útil indefinida, que, apesar de não

serem amortizados, devem ser verificados periodicamente para determinar se eventos e

circunstâncias continuam a consubstanciar a avaliação de vida útil indefinida, conforme

preceitua  o  item  6.8.7  do  MCASP,  foi  solicitado  à  área  competente  que  realize  tal

revisão, porém ainda não foi efetuada.

Quanto  aos  lançamentos  de  despesas  com  amortização,  a  CCF  informou  em  Ofício  n°
10/2021/CCF/PROPLAN que: 

Os lançamentos de amortização são realizados manualmente ao final de cada mês. As
planilhas estão disponíveis no processo eletrônico 23422.001235/2020-56 e também na
planilha  eletrônica  elaborada  pelo  Departamento  de  Contabilidade,  disponível  em
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xVloppgTsfZtPfesZISE0w5ONEqcCz-
fAL_Oqkr0mrs/edit#gid=303395006.  

2.6.4 Ativos Intangíveis Gerados Internamente
Critério
Macrofunção Siafi 020345

4.2.2. Geração interna
4.2.2.1.  Os  ativos  intangíveis  gerados  internamente  são difíceis  de  serem  avaliados
quanto ao seu reconhecimento como ativo. A dificuldade se deve em identificar se, e
quando,  existe  o  ativo  identificável  que  vai  gerar  benefícios  econômicos  futuros  ou
potencial de serviços esperados. Outra dificuldade é em determinar confiavelmente o
custo do ativo (mensuração). Há casos em que não é possível separar o custo incorrido
com a geração interna desse ativo com o custo de manutenção ou com as operações
usuais da entidade.
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(...)
4.2.2.7.  Fase de Desenvolvimento a) Nessa fase,  a  entidade pode, em alguns casos,
identificar  o  ativo  intangível  e  demonstrar  que  este  vai  gerar  prováveis  benefícios
econômicos futuros ou potencial de serviços, uma vez que a fase de desenvolvimento de
projeto é mais avançada do que a fase de pesquisa.
b) Entretanto, o ativo resultante de desenvolvimento (ou da fase de desenvolvimento de
projeto interno) deve ser reconhecido somente se a entidade puder demonstrar todos os
aspectos a seguir:
i.  Viabilidade  técnica  para  concluir  o  ativo  intangível,  de  forma  que  ele  seja
disponibilizado para uso ou venda;
ii. Intenção de concluir o ativo intangível e de utilizá-lo ou vendê-lo;
iii. Capacidade para utilizar ou vender o ativo intangível;
iv. Forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros ou potencial
de serviços. Entre outros aspectos, a entidade deve demonstrar a existência de mercado
para os produtos do ativo intangível ou para o próprio ativo intangível ou, caso esse se
destine a uso interno, a sua utilidade;
v. Disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para
concluir seu desenvolvimento e utilizar ou vender o ativo intangível.  Um exemplo de
comprovação  de  recursos  seria  demonstrar  ter,  por  meio  de  orçamento  elaborado
(inclusive de recursos externos, caso haja), os recursos para concluir, utilizar e obter
benefícios gerados pelo ativo intangível; e
vi.  Capacidade de mensurar confiavelmente os gastos atribuíveis  ao ativo intangível
durante seu desenvolvimento.
c) Exemplos de atividades de desenvolvimento:
i. Projeto, construção e teste de protótipos e modelos pré-produção ou pré-utilização;
ii. Projeto de ferramentas, gabaritos, moldes e matrizes que envolvam nova tecnologia;
iii.  Projeto,  construção e operação de fábrica-piloto ou operação que não esteja em
escala economicamente viável para produção comercial ou fornecimento de serviços;
iv.  Projeto,  construção  e  teste  da  alternativa  escolhida  de  materiais,  dispositivos,
produtos, processos, sistemas e serviços novos ou aperfeiçoados; e
v. Custos relacionados a websites e desenvolvimento de softwares.
4.2.2.8. Outra forma de demonstrar os custos envolvidos na geração interna de ativo
intangível  é a entidade dispor de um sistema de custos confiável que evidencie,  por
exemplo,  gastos  com  salários  e  outros  dispêndios  para  obter  direitos  autorais  ou
licenças, ou para desenvolver softwares de computador.

Situação Encontrada
No  tocante  aos  ativos  intangíveis  em  fase  de  desenvolvimento,  foram  solicitadas
informações à PRPPG que em Ofício n° 115/2021/PRPPG realizou levantamento preliminar
relativo às patentes requeridas, sendo informado em planilha o que segue:

Número Número do
Pedido no

INPI

Tipo Data do
depósito

Processo Título

01-2019 BR 10 2019
026364 4

PI 12/12/2019 Requerido Vacina Bivalente para Peixes
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01-2020 BR 10 2020

004813 9
PI 11/03/2020 Requerido Sistema  Automatizado  para  o

Gerenciamento  da  Qualidade  da  Energia
Elétrica

03-2020 BR 10 2020
013588 0

PI 02/07/2020 Requerido Rota  Tecnológica  para  Fabricação  de
Pavimento  de  Concreto  com  a
Incorporação de Células Fotovoltaicas para
Tráfego  de  Veículos  e  Pedestres  com
Incorporação  de  Geração  de  Energia
Elétrica

04-2020 BR 10 2020
015333 1

PI 28/07/2020 Requerido Método, Dispositivo e Sistema Híbrido de
Predição  do  Potencial  de  Geração  de
Energia Solar Fotovoltaica

Fonte: Anexo Ofício 115/2021/PRPPG

Questionado  sobre  ativos  intangíveis  em  fase  de  desenvolvimento  ou  gerados
internamente, o Departamento de Contabilidade respondeu por correio eletrônico que não
tem conhecimento sobre os intangíveis citados.

O Departamento de Contabilidade deve buscar informações necessárias junto a Divisão de
Inovação Tecnológica e Fundação de Apoio da PRPPG visando a contabilização dos bens.
Orienta-se  ao  Departamento  de  Contabilidade  e  a  Divisão  de  Inovação  Tecnológica  e
Fundação  de  Apoio/PRPPG  estreitarem  laços  e  buscarem  junto  a  outras  instituições
informações de bens gerados internamente (intangíveis) de modo a comparar e aplicar as
boas práticas de gestão. 

Constatações
Início da depreciação antes da instalação do bem.

Uso de planilhas para controle da depreciação de bens móveis

Inexistência de fluxo de informações sobre geração de ativos intangíveis

Falta de informações em notas explicativas sobre os ativos gerados internamente

Recomendação

2.6.2.1 À  PROAGI  e  CCF:  Revisar  as  depreciações  de  bens,  verificando  o  início  da

depreciação, com base na saída do almoxarifado ou a sua instalação, realizando as devidas

correções,  devido  ao  fato  de  as  depreciação  de  bens  móveis  terem  sido  lançadas

manualmente em planilhas, por nota fiscal e não individualmente, sem observar o início de

seu uso.  

2.6.4.1 Estabelecer e instruir plano de ação entre a CCF e a Divisão de Inovação Tecnológica

e Fundação de Apoio visando obter os valores dos ativos intangíveis em desenvolvimento e

gerados internamente  

 

2.7 Integração de sistemas patrimoniais ao SIAFI (Depreciação e Amortização)
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Critério

Uso de sistema integrado ao SIAFI

Situação Encontrada
Quanto a integração dos sistemas patrimoniais ao SIAFI, a Coordenadoria de Contabilidade
respondeu no Ofício n° 8/2021/CCF/PROPLAN que em relação aos bens imóveis:

sim, está integrado ao SIAFI. Toda a movimentação é realizada por meio do sistema
SPIUNET, que é integrado ao SIAFI.

Quanto aos bens móveis, respondeu que:

não  está  integrado  ao  SIAFI.  O  controle  ainda  é  realizado  por  meio  de  planilhas
eletrônicas.  Houve  uma  primeira  tentativa  de  migração  do  controle  para  o  SIPAC,
porém essa migração foi interrompida com a obrigatoriedade da utilização do SIADS,
que está em tratativas iniciais de implantação.

No mesmo sentido, em relação a depreciação via sistema, a PROAGI informou pelo Ofício n°
178/2021/PROAGI que:

A depreciação não foi implementada devido às inconsistências dos saldos entre SIPAC e
controles em planilha. A PROAGI incluiu no seu plano de ação, para ser executado em
2022, a implantação do módulo patrimônio do SIADS, no qual acredita-se que realizará
a depreciação e emissão de relatórios de forma regular.

No tocante aos lançamentos das depreciações e amortizações no Siafi, foi respondido no
Ofício n° 8/2021/CCF/PROPLAN que: 

Em  relação  aos  bens  móveis  e  intangíveis,  sim,  os  lançamentos  de  depreciação  e
amortização são realizados  manualmente  ao final  de  cada mês.  Todo ano a  SEPAT
realiza a abertura de processo denominado Relatório de Movimentação de Bens - RMB
e Relatório Mensal de Depreciação e Amortização, para o controle da movimentação
dos bens móveis e lançamento da depreciação de bens móveis e amortização de bens
intangíveis.  Em  2020  era  o  processo  eletrônico  23422.001235/2020-56,  os  valores
contabilizados de depreciação e amortização são os que constam nas planilhas anexas
a  esse  processo.  Em  anexo  razão  extraído  do  SIAFI  das  contas  de  depreciação  e
amortização acumuladas e das contas de VPD de depreciação e amortização, com os
lançamentos de outubro e novembro de 2020.
Em  relação  aos  bens  imóveis  registrados  no  SPIUNET,  o  registro  da  depreciação  é
realizado  pela  CCONT/STN,  conforme  planilha  encaminhada  pela  Secretaria  de
Patrimônio da União (SPU).

Verifica-se que até o presente momento o controle de bens móveis é feito por meio de
planilhas eletrônicas. Com encontra-se em tratativas o uso do sistema SIADs.  
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A ausência de sistema para controle de bens patrimoniais fragiliza os controles de bens, da
depreciação, dos valores, acarretando em inobservância das normas, falta de confiabilidade
das informações e de transparência. 

Constatação
Controle de bens móveis realizado por planilha eletrônica
Lançamento da depreciação de bens móveis e da amortização manualmente 

Recomendação 
2.7.1 À PROAGI: Implementar o uso do sistema SIADs para realizar o controle patrimonial
dos bens móveis e intangíveis, conforme Portaria n° 232/2020/ME.
2.8 Atos Potenciais Passivos

A tabela 34 (Contratados – Principais Transações) das Notas Explicativas relaciona os três
principais contratos, sendo observada a seguinte informação na Nota 17 “Atos Potenciais
Passivos”:

O contrato 21/2011 com a empresa Sistema Pri Engenharia Ltda, refere-se a prestação
de serviços técnicos especializados para supervisão, controle e fiscalização das obras da
primeira etapa do campus da UNILA. Este contrato foi interrompido com a paralisação
da  construção  pelo  Consórcio  Mendes  Júnior-Schahin,  porém  ainda  não  foi
encaminhado para a devida baixa contábil.

Em  relação  ao  Contrato  21/2011,  foi  informado  que,  apesar  de  o  contrato  ter  sido
interrompido devido a paralisação da construção do campus pelo Consórcio,  não houve
encaminhamento  para  a  baixa  contábil.  Em  resposta  por  correio  eletrônico,  o
Departamento de Contabilidade informou que:

Com relação a este contrato específico (nº. 21/2011) não houve avanço. Em consulta ao
SIPAC, verificamos que o mesmo encontra-se arquivado na SEPRO.

Constatação

Ausência  de  resposta  do  Departamento  de  Contratos  (Decon)  ao  Departamento  de

Contabilidade referente ao contrato 21/2011 para fins de baixa de valores registrados no

sistema SIAFI.

Recomendação

2.8.1 Ao Decon: Justificar os motivos da demora e, se for caso, encaminhar o processo para
o Departamento de Contabilidade para baixa. 
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2.9 Ausência de Conciliação Contábil de Bens Móveis

Critério

Na NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, item 88 alínea “e”, declara que: 

As demonstrações  contábeis  devem divulgar,  para  cada classe  de  ativo imobilizado:
(e) a conciliação do valor contábil no início e no final do período demonstrando:

(i) adições;
(ii) alienações;
(iii) aquisições por meio de combinações do setor público;
(iv) aumentos ou reduções decorrentes de reavaliações nos termos dos itens 44,
54  e  55  e  perdas  por  redução  ao  valor  recuperável  de  ativos  (se  houver)
reconhecidas ou revertidas diretamente no patrimônio líquido de acordo com a
NBC TSP 09 ou a NBC TSP 10, conforme o caso;
(v) perdas por redução ao valor recuperável de ativos, reconhecidas no resultado
do período de acordo com a NBC TSP 09 ou a NBC TSP 10, conforme o caso;
(vi) reversão das perdas por redução ao valor recuperável de ativos, reconhecidas
no resultado do período de acordo com a NBC TSP 09 ou a NBC TSP 10, conforme
caso;
(vii) depreciações;
(viii)  variações  cambiais  líquidas  geradas  pela  conversão  das  demonstrações
contábeis  da  moeda  funcional  para  a  moeda  de  apresentação,  incluindo  a
conversão da operação estrangeira para a moeda de apresentação da entidade;
e
(ix) outras alterações.

MCASP 8ª Edição:

6.11. EVIDENCIAÇÃO
Recomenda-se a entidade divulgar nas notas explicativas as seguintes informações para
cada classe de ativos intangíveis, fazendo a distinção entre ativos intangíveis gerados
internamente e outros ativos intangíveis:
a. Com vida útil indefinida ou definida e, se definida, os prazos de vida útil ou as taxas
de
amortização utilizadas;
b. Os métodos de amortização utilizados para ativos intangíveis com vida útil definida;
c.  O  valor  contábil  bruto  e  eventual  amortização  acumulada  (mais  as  perdas
acumuladas no valor recuperável) no início e no final do período; e
d. A conciliação do valor contábil no início e no final do período.

Situação Encontrada
Em resposta, a CCF respondeu no Ofício n° 8/2021/CCF/PROPLAN que:
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(...)
A  divulgação  encontra-se  nas  notas  explicativas  09  e  10,  disponível  em
https://docs.google.com/document/d/1NaDrgws_ZzEy-
HLYB28T8XoZ3ol8VBR5rW92Odp0bOE/edit e também em
https://portal.unila.edu.br/proplan/contabilidade-e-financas-1/arquivos_oculta
/balancos2020_2.zip, ambos do portal de Demonstrações Contábeis (DCASP) da UNILA,
disponível  em  https://portal.unila.edu.br/proplan/contabilidade-e-financas-1/dcasp.
Também  está  disponível  no  Painel  Contábil-Financeiro,  no  endereço
https://portal.unila.edu.br/proplan/contabilidade-e-financas-1/ccf

As informações dos endereços apresentados conduzem as Notas  Explicativas de 2020, à
qual  não  apresenta  as  adições,  alienações,  entre  outras  informações  necessárias  à
conciliação contábil do início e final do período, especialmente quanto aos bens móveis.

Constatação
Ausência de informação do item 88 “e” da NBC TSP 07 em nota explicativa

Recomendação

2.9.1 À  CCF:  Divulgar  em  notas  explicativas  a  conciliação  contábil  dos  bens  móveis  e

intangíveis, conforme disposto no item 88 “e” da NBC TSP 07 e MCASP 8ª Edição 6.11 “d”.

 

2.10 Políticas de Gestão de Riscos

Critério
A NBC TSP 11 – Notas Explicativas apresenta as seguintes informações: 

129.  As  notas  explicativas  são  normalmente  apresentadas  pela  ordem  a  seguir,  no
sentido de auxiliar os usuários a compreender as demonstrações contábeis e compará-
las com demonstrações contábeis de outras entidades:
(...)
(d) outras divulgações, incluindo:
(...)
(ii) divulgações não financeiras, por exemplo, os objetivos e as políticas de gestão do
risco financeiro da entidade.

Situação Encontrada
Em questionamento ao Departamento de Contabilidade sobre a falta de informação nas
notas explicativas sobre os objetivos e as políticas de gestão do risco financeiro da entidade
que,  conforme  consta  no  item  129  (d)  (ii)  da  NBC  TSP  11,  foi  respondido  por  correio
eletrônico que:
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Não, não consta. Estamos seguindo os modelos de notas explicativas do Ministério da
Educação  (MEC)  e  do  Balanço  Geral  da  União  (BGU)  e  em  ambos  não  consta
informação  sobre  objetivos  e  políticas  de  gestão  do risco  financeiro.  Mas  podemos
incluir essa nota, caso julguem necessário,  seguindo as informações que constam no
item 5 do Relatório Integrado de Gestão 2020, disponível em https://portal.unila.edu.br
/institucional/arquivos/relato-integrado-de-gestao-2020.pdf

Em  consulta  ao  item  5  do  Relatório  Integrado  de  Gestão  2020,  constam  as  seguintes
informações:

5. Riscos, Oportunidades e Perspectivas 
 5.1 gestão de Riscos e Controles Internos
 A Política de Gestão de Riscos (PGR) da UNILA foi aprovada pelo Conselho Universitário
por  meio  da  Resolução  nº  028/2019/CONSUN,  de  04  de  novembro  de  2019.  O
documento  tem  como  objetivo  estabelecer  diretrizes  e  responsabilidades  para  a
implementação do processo de gestão de riscos, promovendo a incorporação da visão
de riscos como subsídio à tomada de decisão em todos os níveis  institucionais.  Seu
escopo  é  prover  razoável  segurança  no  cumprimento  da  missão  universitária  e  no
alcance de objetivos da instituição.

Riscos Financeiros/Orçamentários
São eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar
com recursos orçamentários e financeiros necessários a realização de suas atividades,
ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos
no cronograma de licitações. 

Constata-se que a Unila ainda não dispõe das informações necessárias. 

Constatação
Ausência informações sobre os objetivos e as políticas de gestão de riscos financeiros.

Recomendação
2.10.1 À CCF: Evidenciar em Nota Explicativa os objetivos e as políticas de gestão de riscos
financeiros no âmbito da Unila.   

2.11 Despesas do Exercício Pagas com Recursos de Restos a Pagar
Na Declaração Anual do Contador de 2020 consta a restrição 706 constatando pagamentos
de despesas do exercício corrente pagas com recursos de restos a pagar, conforme segue: 

Restrição  706;  Devidamente  autorizados  pela  autoridade  competente  conforme
justificativas anexas aos seguintes processos:
 a) 23422.10829/2018-14 - a justificativa anexa ao processo explica que a utilização do
empenho inscrito em restos a pagar deve-se ao fato do mesmo ser de convênio ou TED,
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no qual a entidade havia repassado integralmente o recurso no exercício de assinatura,
sendo-que o mesmo se estenderia a exercícios posteriores;
b)  23422.003497/2020-92 -  autorização dada pela  autoridade competente  devido a
existência de saldo no empenho de 2019;
c) 23422.014477/2019-67 - foi autorizado por autoridade competente por se tratar de
serviço que é realizado de forma parcelada e sob demanda conforme solicitado pela
área demandante.

No tocante ao processo eletrônico n° 23422.003497/2020-92, cabe salientar que a despesa
paga com restos a pagar do exercício de 2019 foi para o pagamento da locação de espaços
(aluguel)  do  PTI  referente  aos  meses  de  janeiro  a  julho  de  2020.  Com  vistas  ao
planejamento  orçamentário  e  o  princípio  da  anualidade  orçamentária,  seguem  trechos
extraídos do Acórdão do TCU 130/2021 – Plenário que abordam o assunto:

119. (...)  a inscrição de despesas em restos a pagar como forma de garantir reserva
orçamentária  para  execução  de  despesas  em  exercício  posterior  vai  contra  os
normativos  que  tratam do tema,  bem como fere  os  princípios  da  anualidade  e  do
equilíbrio orçamentários, já que passam a existir despesas a serem pagas durante o ano
que não foram aprovadas no orçamento do exercício.
(...)
107.  (...)  Ao  Poder  Executivo  federal  que  oriente  os  ministérios  setoriais  de  que  as
despesas relativas a contratos,  convênios,  acordos ou ajustes de vigência plurianual
deverão ser  empenhadas em cada exercício  financeiro apenas pela parte a ser  nele
executada,  em  observância  ao  princípio  da  anualidade  orçamentária  e  conforme
determina o art. 27 do Decreto 93.872/1986.

Na NOTA 03 (m) Conformidade Contábil das Notas Explicativas (NE) do exercício de 2020 foi
informado que:

(...) A Coordenação da Contabilidade trabalha para reduzir as restrições contábeis na
unidade,  para  isso  acompanha  mensalmente  a  quantidade  de  restrições  e  as  áreas
envolvidas  para  a  respectiva  regularização,  e  envia  mensalmente  ao  Ordenador  de
Despesas relatório detalhado contendo as inconsistências contábeis existentes no mês e
quais as áreas envolvidas. 

Considerando as informações, cabe a alta gestão seguir as orientações da Coordenação de
Contabilidade  com  vistas  a  evitar  as  restrições  contábeis  e  respectivos  registros  na
Declaração  Anual  do  Contador,  levando  a  registrar  as  demonstrações  contábeis  com
ressalvas.

Conclusão 
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O trabalho de auditoria  identificou a  existência  de inconsistências  no que ser  refere  às

informações  da  gestão  do  patrimônio  e  nas  notas  explicativas,  em  especial  sobre  a

depreciação de bens móveis e intangíveis, os quais são controlados por planilha eletrônica,

e consequentemente os lançamentos são feitos manualmente no SIAFI. Evidenciou que o

SIPAC não está integrado ao SIAFI e que a partir de 01/12/2021 o uso do sistema SIADs será

obrigatório. Identificou que não são realizadas reavaliação de bens móveis e intangíveis no

âmbito da Unila, somente dos bens imóveis. Em relação as notas explicativas, observou-se a

ausência de informações sobre os objetivos e a política de gestão de risco financeiro da

Unila, bem como da conciliação de bens móveis e intangível. Constou nas Notas Explicativas

a ausência de inventário de material bibliográfico devido à falta do total de valores obtidos

no sistema. Os ativos intangíveis de vida útil indefinida não são testados quanto a perda de

valor por redução ao valor recuperável e se mantém indefinida a vida útil. 

Por  fim,  foram  apresentadas  no  relatório  recomendações  as  unidades  para  ciência  e

providências.

Foz do Iguaçu, 29 de novembro 2021. 
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