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Em, 07.12.07
Of. 1621/07

À Auditoria Interna
A/C Sr. Jorge

Prezado Senhor,

Seguem  respostas  deste  Departamento  ao  Plano  de  Providência  189691, 
encaminhado por essa Auditoria interna.

Item do Anexo do Relatório de Auditoria: 
4.1.1.1 – Ausência de levantamento físico dos bens patrimoniais.

Recomendação 1: 
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP e ao Chefe de Patrimônio da Unidade que 
avaliem a estrutura da Seção de Controle e Registro Patrimonial, disponibilizando, 
se  necessário,  recursos  humanos e logísticos  para  que o  Setor  possa  melhor 
desempenhar suas atividades.

Posicionamento do Gestor em relação à recomendação:
( 2 )     (1) Concordo   (2) Concordo parcialmente   (3) Discordo

Providências a serem Implementadas:
1. Com relação aos recursos logísticos, há um ano está em vigor o sistema “ 

Inventário  –  Patrimônio  Online”  que disponibiliza  ao usuário  o  acesso a 
todos  os  bens  patrimoniais  de  seu  Departamento,  possibilitando  maior 
controle. Neste período foram inventariados: 2006 – 419 bens no valor total 
de  R$  3.479.331,78;  2007  (até  07/dez)  –  2673  bens  no  valor  total  de 
R$  16.136.962,03.  Constata-se  que  nesse  período  foram  inventariados 
16,13% do valor total de bens da Unifesp.

2. Além disso, já foi aberto pedido de compra para aquisição de placas com 
código de barra, impressora de código de barra, leitor e coletor de dados 
para código de barra e software para inclusão das informações coletadas 
no sistema de controle patrimonial.

3. Com relação aos recursos humanos, foram disponibilizados 2 estagiários 
contratados  por  meio  do  CIEE  que  trabalham em tempo  integral  e  um 
servidor,  1135904,  para  trabalhar  na  Seção  de  Patrimônio,  porém,  este 
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servidor  não  se  adaptou  às  rotinas,  não  permanecendo  no  Setor;  foi 
retificado junto ao RH a necessidade de um novo servidor.

Prazo limite de implementação: 
Item 2 – ao final do processo licitatório.

Recomendação 2: 
Recomendamos ao Reitor da Unifesp e ao Chefe de Patrimônio da Unidade que 
providenciem a realização do inventário anual dos bens, verificando a existência 
física, localização e o estado de conservação dos mesmos, fazendo registro no 
relatório  da  comissão  inventariante  dos  critérios  de  seleção  dos  itens  ou  dos 
métodos estatísticos aplicados para fundamentar as conclusões.

Posicionamento do Gestor em relação à recomendação:
( 2 )     (1) Concordo   (2) Concordo parcialmente   (3) Discordo

Providências a serem Implementadas:
Foi  designada pela  Reitoria  uma Comissão Inventariante  por  meio  da Portaria 
n.º1856  de  22  de  dezembro  de  2006,  da  qual  originou  o  processo  n.º 
23089.010200/2006-47,  onde  constam  os  critérios  e  os  métodos  estatísticos 
utilizados pela Comissão.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Hypólito
Chefe da Seção de Patrimônio

Ciente e De acordo,

José Roberto Ramalho
Diretor Administrativo
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