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_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Senhor Coordenador-Geral,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201503439, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 
de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 
contas anual apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
IPHAN.  

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16 de abril a 10 de agosto 
de 2015, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo 
do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade 
auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 
Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 
Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 
Auditoria, que contêm o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 
União – TCU. 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 
estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em 
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títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 
diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não 
estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião 
realizada em 03/11/2014, entre SFC/DRCUT - Coordenação-Geral de Auditoria da Área 
de Cultura e a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 
(SecexEduc/TCU), foram efetuadas as seguintes análises: 

Avaliação da conformidade das peças exigidas com as normas que regem a 
elaboração de tais peças; 

Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão em relação à 
preservação do patrimônio tombado, com enfoque no instituto do tombamento; 

Avaliação dos indicadores instituídos pela Unidade para aferir o desempenho de 
sua gestão; 

Análise do processo de trabalho relativo às transferências concedidas; 

Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos 
instituídos com vistas a garantir seus objetivos estratégicos.   

 
2.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS       

No tocante à averiguação sobre os resultados da gestão, considerando-os 
quantitativa e qualitativamente, buscou-se, por meio de mapeamento e de atuação prévia 
junto à unidade, customizar a análise, a fim de focar os pontos críticos mais relevantes e 
que denotassem intervenção tempestiva. 

Assim, tendo como referência a competência primordial da Unidade, o aspecto a 
ser abordado nessa avaliação foi o instituto do tombamento, instrumento pelo qual o 
IPHAN operacionaliza, por um processo complexo e de envolvimento mútuo, a 
preservação do patrimônio cultural brasileiro. Esta atribuição se insere na competência 
constitucional da unidade para preservar, proteger, fiscalizar, promover, estudar e 
pesquisar o patrimônio cultural brasileiro. 

Expõe-se que o critério de seleção, para a respectiva abordagem, pauta-se na 
relevância social que o tombamento exerce já que visa fortalecer identidades, 
garantindo, à sociedade como um todo, o direito à memória. Além disso, por se inserir 
em núcleo central da missão do órgão.  
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Enfatiza-se que esse aspecto selecionado possui um histórico de tratativas, 
inclusive com reiteradas demandas pelo Ministério Público a esta Unidade de Controle. 
A partir do exercício de 2003, esse acompanhamento foi conduzido, sendo formalizado 
no Relatório de Relatório de Acompanhamento da Gestão nº 135806 - exercício 2003, 
havendo a recomendação providências ao IPHAN, no sentido do aprimoramento da 
gestão operacional da entidade. A temática foi retomada na Auditoria de Avaliação de 
Contas nº 139934 – exercício 2003, com as mesmas recomendações já feitas 
anteriormente. 

 A abordagem foi recobrada no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 
175490 – exercício 2005, assim também, para atender demanda do Ministério Público 
Federal (MPF), que por meio de Ofício datado de 15/12/2005, informou à CGU “(...) 
que os processos de tombamento federal, em curso no IPHAN – Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional - não contam com um sistema de acompanhamento 
adequado, que possibilite a identificação do número de processos em andamento, 
distribuição por unidade da federação e conhecimento de suas fases e duração o que tem 
dificultado, inclusive, a deliberação do Grupo de Trabalho sobre Patrimônio Cultural, 
da 4ª CCR-MPF, de acompanhar os mencionados processos.” 

Prosseguindo, em Outubro de 2013, o MPF, para o Inquérito civil 
1.30.019.000064/2006-11, trouxe novamente a pauta à tona, demandando a atualização 
desta avaliação já construída, requisitando os resultados angariados do exame. 

Dada a contextualização sobre as abordagens realizadas quanto ao tema, pauta-
se que esse enfoque foi alvo de tratativa consensual junto ao Tribunal de Contas da 
União, formalizada pela Ata datada de 03 de novembro de 2014. 

De tal feito, sinteticamente, foram acordadas tais temáticas a nortear os 
trabalhos: 

• Monitoramento dos bens tombados; 
• Análise do autossustentabilidade de patrimônios tombados. 

 

Desta forma, fazendo a devida inserção destas questões junto à avaliação dos 
resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto ao cumprimento de 
seus objetivos, identificando as causas de insucesso no desempenho, buscou-se avaliar 
os resultados alcançados pela Unidade quanto à preservação dos bens culturais 
tombados. 

Ressalta-se que, a partir de toda interação havida, e sob o enfoque estratégico, 
buscou-se trazer, preliminarmente a condição atual dos bens culturais federais 
tombados. A abordagem se deu pela ótica do estado de conservação destes, a fim de 
refletir o produto de atuação da Unidade, que se subsidia de várias frentes para efetivá-
la. 

Tendo essa referência, investigou-se as causas condicionantes para os resultados 
apresentados e assim estabelecer uma linha lógica para intervir nestas.  
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Por meio de fiscalizações executadas pelas equipes técnicas da CGU, das 
unidades regionais, entre agosto de 2014 e abril de 2015, já foi possível levantar índice 
razoável a partir de amostra não probabilística, embora tais fiscalizações possuam um 
índice residual de execução a fim de abranger todos os bens selecionados, aptas a 
subsidiar outra ação de controle. 

Chegou-se a um quantitativo de 58 bens tombados, representando 62% do total 
selecionado (94), que apresentaram sinais de má conservação.  

Frisa-se que, nos moldes atuais, não foi apresentada espécie alguma de índice ou 
indicador, interno, pela Unidade, para efeito de contrastar com os números que 
supostamente viessem a ser obtidos no tocante à preservação dos bens tombados. 

Mostrou-se, assim, ineficiência de atuação, tanto no enfoque da propriedade 
tombada privada, a qual careceria de fiscalização, podendo atuar, inclusive com poder 
de polícia administrativa, sancionando com multas, por exemplo, quanto como o Estado 
detentor do bem, não agindo incisivamente para manutenção de seu bom estado de 
conservação. 

Nesse contexto e resultados obtidos, na busca das causas condicionantes, duas 
verificações se estabeleceram: Fragilidades na condução do processo, como um todo, do 
Plano de Fiscalização, norteador das ações interventivas da Unidade, e de uma política 
de autossustentabilidade dos bens tombados. 

Observa-se, porém, que, neste histórico, algumas medidas já foram sinalizadas 
pela Unidade, designando parcial avanço na busca de um monitoramento efetivo dos 
bens tombados. Dois sistemas corporativos, o SICG (Sistema Integrado de 
Conhecimento e Gestão) e o FISCALIS, apresentam-se em sua fase de finalização, não 
apresentando, ainda, implementação efetiva. 

Trazidas as considerações, em alinhamento com as questões vinculadas às 
temáticas de análises propostas, conclui-se que a Unidade não vem correspondendo a 
um resultado satisfatório na condução de suas políticas públicas aptas à preservação dos 
bens culturais tombados. Some-se a tal fato, questão a ser delineada neste Relatório, a 
ausência de indicadores para medir resultados no âmbito do tombamento. 

 
  
##/Fato## 

 
 
2.2 AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS       

Para a avaliação da gestão das transferências voluntárias, fato relevante 
ponderado para definir as abordagens foi a reduzida incidência, quantitativa e 
materialmente, na Unidade, estando praticamente adstrita a uma área demandante, além 
da área financeira comum envolvida em todas as transferências.  

Levando-se em conta que a unidade usa, prioritariamente, o instrumento do 
convênio para operacionalizar as transferências, no exercício da gestão em análise, 
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2014, foram firmados (assinados) 17 convênios, resultando em um montante de R$ 
10.528.728,74, considerando o Iphan sede e todas as suas 27 superintendências 
estaduais. Além disso, constata-se que, embora existam várias áreas finalísticas, 
predominantemente os convênios restringem-se a uma: o Departamento de Patrimônio 
Imaterial, concentrando quase que em sua totalidade as avenças desta natureza firmadas 
no âmbito do Iphan Sede. 

Nesse interim, como modo de otimizar a análise, após avalição, junto ao órgão, 
de toda estrutura que subsidia o fluxo das transferências, buscou-se abordar questões 
vinculadas às criticidades internas na condução dos processos. 

Outro ponto a ser considerado foi a atipicidade, tanto de objeto, quanto dos 
proponentes envolvidos dos convênios celebrados, o que propiciava uma tendência a 
determinados desalinhos no processo, sobremaneira, internamente. 

Assim, abordou-se a coordenação entre as áreas envolvidas, além dos fluxos 
atualmente estabelecidos, para medir e mensurar a eficácia do processo de 
transferências. 

Como resultado, os pontos conflitantes, sobre o enfoque do convenente, tiveram 
suas circunstâncias vinculadas à sua instrução ineficiente, sem a devida assimilação dos 
seus deveres, no âmbito das Transferências Voluntárias. Sobre o enfoque do 
concedente, as fragilidades tiveram sua causas concentradas na indefinição do 
delineamento de competências entre área Financeira, Técnica e Comissão, na análise 
prévia e no posterior assessoramento ao proponente, no planejamento ineficiente da 
Unidade, que não se subsidiou dos dados históricos para determinar cronograma 
compatível, no fluxo ineficiente do Termo Aditivo, levando-se em consideração as 
atribuições e os prazos envolvidos, além de processos de trabalhos desintegrados na 
condução do chamamento público apto a celebração de convênio. 

Algumas medidas foram trazidas, pela Unidade, quanto aos atos em curso e os já 
implementados para aprimoramento das fragilidades expostas. Ressalta-se a edição da 
Portaria 542/2014, a qual dispõe sobre o estabelecimento de procedimentos e fluxo do 
processo de gestão de convênios a serem observados no âmbito do Instituto. De fato, 
houve avanço significativo, nessa linha, com a concepção de tal normativo, construído 
de forma coordenada entre as áreas envolvidas e que estabeleceu uma normatização 
base de aprimoramento dos processos de trabalho. 

Ainda assim, mostrou-se necessário o aporte de outras medidas concorrentes, 
além de uma reflexão sobre a integração destas no contexto apresentado. 

Sobre o cenário delineado, tem-se que a unidade demonstra alguns pontos 
instáveis, com razoável criticidade e que, no panorama do perfil das transferências que 
executam, ganham relevância, trazendo potencial de afetação à efetividade destas. 

  
 
##/Fato## 
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2.3 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

Quanto à abordagem que trata da avaliação dos controles internos instituídos 
pela Unidade, a estratégia empregada, como forma de trazer um produto de efetividade 
ampliada, foi o enfoque na área fim preponderante do instituto, qual seja a preservação 
dos bens tombados, instrumentalizada pelo tombamento. Tal estratégia alinha-se com a 
adotada na avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, podendo ser 
estabelecida relação entre elas. 

Tendo essa perspectiva como referência, dentre os elementos que compõem essa 
avaliação, as diretrizes foram pautadas pela: 

• Transparência à sociedade sobre a situação dos bens tombados e sobre os 
processos abertos requerendo possíveis tombamentos, vinculada ao elemento 
“Informação e Comunicação”. 
 

• Análise de riscos, no planejamento e na execução das fiscalizações, sobre as 
condições técnicas dos bens tombados, vinculada ao elemento “Avaliação de 
risco”. 
 
 

• Análise do fluxo de trabalho interno do processo de tombamento, vinculada aos 
elementos “Ambiente e atividades de Controle”. 
 

Enfatiza-se que as duas primeiras foram alvo de tratativa conjunta com o 
Tribunal de Contas da União, formalizada pela Ata datada de 03 de novembro de 2014. 

O elemento “Monitoramento”, que também compõe a avaliação dos controles 
internos administrativos, restou presente, ainda que indiretamente, em cada aspecto 
abordado. 

Buscou-se, dadas as diretrizes, trazer um resultado que refletisse a estrutura e os 
procedimentos de controles internos administrativos adotados e se estes asseguram o 
atingimento dos seus objetivos quanto à preservação dos bens culturais tombados. 

Como escopo para aferição do ambiente e das atividades de controle, adotou-se 
o complexo fluxo do processo de tombamento, suas peculiaridades, evolução e 
envolvidos para verificação de sua eficácia e eficiência. Peculiarmente, buscou-se trazer 
a maneira com que as competências de cada envolvido estavam sendo desenvolvidas, a 
adequação dos regulamentos e, principalmente, a relação entre os processos abertos e os 
concluídos, aptos a refletir a eficiência do processo estabelecido.  

Nesse aspecto, apontou-se o descompasso entre os processos apresentados, os 
arquivados e os que chegam ao conselho para análise, residindo a causa nos processos 
de trabalho ineficientes, diante do cenário atual, para dar uma vazão razoável aos 
processos abertos de Tombamento. 

Quanto à apreciação da avaliação de risco, pautou-se pela avaliação que a 
Unidade promove baseada em até que ponto eventos em potencial podem impactar a 
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realização de seus objetivos, no caso, a manutenção do bom estado de conservação dos 
bens tombados. Definiu-se, como avaliação estratégica, a aplicação de priorização de 
riscos na fiscalização dos bens tombados, ou seja, se os distintos aspectos que cada bem 
pode apresentar tais como idade, estado de conservação, relevância cultural, entre 
outros, são levados em consideração quando do planejamento das fiscalizações 
promovidas. Assentou-se pela não adoção, de forma geral, dessa linha de priorização.  

Destaca-se a adoção pela Unidade, em aspecto parcial, da avaliação de risco 
quando se utiliza do tombamento emergencial. Como o enfoque se deu nas fiscalizações 
promovidas e aptas a promover o bom estado de conservação dos bens tombados, tal 
medida se mostra insuficiente nesse objetivo de preservação. 

Questão que impacta diretamente na situação verificada diz respeito ao 
diagnóstico completo da área de atuação, no caso o estado de conservação de cada bem 
tombado, o qual inexiste atualmente. 

Baseado no elemento “informação e Comunicação” objetivou-se, nessa análise 
particularizada, a avaliação de sistemática que propiciasse transparência à sociedade 
sobre informações que envolvessem a tramitação dos processos de tombamento, visto 
toda ela ser legitimada para iniciar o processo.  

Assinalou-se pela ausência de medida aplicada e que esteja em pleno 
funcionamento para efetivar essa publicidade. Tratando-se dos passos que precedem a 
implantação de fato, elenca-se a pretensão, com a criação de Grupo de Trabalho para 
realização de estudos e definir a solução corporativa, de estabelecer a gestão eletrônica 
de documentos, estabelecendo suporte para evolução na busca da publicidade de 
processos. 

Paralelamente, questão envolta nesse aspecto dos controles internos, ligada à 
temática de tombamento, diz respeito ao enfrentamento do passivo histórico de 
processos de tombamento abertos e não concluídos pela Unidade. 

Considerando que a situação já foi alvo de tratativa específica por esta unidade 
de controle, ensejando, inclusive, recomendações inerentes à gestão desse passivo, 
algumas considerações foram trazidas de modo a nortear a Unidade para atendimento 
destas recomendações, baseadas nas suas próprias alegações trazidas neste Relatório de 
Auditoria Anual de Contas. 

Sobre o panorama exposto, considerando o contexto da preservação dos bens 
culturais tombados, a Unidade demonstra evolução no tocante à estruturação de suas 
bases, inclusive contento sistemas corporativos, no encalço de dirimir o cenário atual, 
porém não há adequação suficientemente aos controles internos administrativos 
necessários para garantir a eficácia plena do processo de tombamento, ou seja, o 
atingimento de um de seus objetivos estratégicos. 

  
##/Fato## 
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2.4 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL            

Sob esse prisma, visou-se a apreciação destes indicadores, caso existam, com 
relação a sua utilização efetiva no processo de tomada de decisão gerencial e ao 
atendimento dos critérios de completude, comparabilidade, confiabilidade, 
acessibilidade e economicidade. 

Assim, nesse foco customizado, examinar se os indicadores de desempenho 
refletiam os resultados quanto às suas ações no sentido de preservar o patrimônio 
tombado, com metas estabelecidas, dados históricos de medições e metodologia que 
definisse e aferisse esses indicadores.   

Buscou-se dados referentes à sua denominação, área da gestão a qual o indicador 
estaria vinculado, sua forma de instituição (ex. Portaria), a publicidade dada à 
instituição do indicador (ex. publicação no DOU, no site do MinC – informa link), sua 
fórmula de cálculo, as metas instituídas e os possíveis desdobramentos: o resultado e a 
publicidade  da aferição do indicador. 

Tal abordagem visaria assegurar se esses processos, vinculados aos critérios dos 
indicadores, estariam contribuindo, de fato, com o atingimento dos objetivos e metas da 
Unidade, definidos em função do produto a ser entregue à sociedade, no caso a 
preservação dos bens culturais tombados. 

Foram remetidos tais questionamentos à Unidade, por meio da Solicitação de 
Auditoria 201503439/002, datada de 16/04/2014. Considerando que, a partir do envio 
da Solicitação, reiterações foram feitas no sentido de obtenção de tais informações, a 
Unidade não se manifestou até a presente data, ensejando assim que se concluísse pela 
ausência dos indicadores exigidos ou qualquer outra providência nesse sentido, visto a 
não apresentação de qualquer alegação. 

 

  
##/Fato## 

 
 
2.5 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO             

Em consulta à base de dados de deliberações expedidas pelo TCU, não foram 
identificadas determinações expressas para acompanhamento pelo Controle Interno. 
  
##/Fato## 

 
 
 
2.6 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS              

A partir da análise, atualizada em janeiro de 2015, das manifestações 
apresentadas pela Unidade para o atendimento às recomendações expedidas, que ainda 
se encontravam pendentes, foi remetida Nota técnica à Unidade consolidando os 
resultados. O balanço dos Planos de Providências Permanentes está consolidado no 
seguinte quadro: 
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Relatório 
Classificação da Recomendação 

Total 
Atendida Não Atendida Cancelada 

201317914 0 6 0 6 

201203491 6 0 0 6 

223740 3 0 0 3 

244486 4 4 0 8 

Total 13 10 0 23 

% 56,52 43,48 0,00 100,00 

 

Verifica-se que 56,52% foram atendidas, e 43,48% das recomendações ainda 
dependem da adoção de providências por parte da Unidade. 

 
Ressalta-se que foi dirigida a esta Unidade de Controle manifestação sobre 

recomendações pendentes por meio do Ofício 418/2015/PRESI/IPHAN, datado de 
13/07/2015. Tal manifestação fazia referência especificamente às recomendações ainda 
não atendidas do Relatório 244486/2009. 

 
Esclarece-se, portanto, que, por se tratar a gestão do exercício de 2014 como 

escopo deste Relatório, a manifestação citada será levada em consideração na 
atualização do Plano de Providências Permanente do exercício de 2015, não fazendo 
constar do balanço supracitado. 

 
O Plano de Providências Permanente é um instrumento dinâmico, de 

responsabilidade do gestor, e que se presta ao acompanhamento do atendimento às 
recomendações pactuadas com o Controle Interno. Seu acompanhamento, portanto, é 
realizado ao longo do exercício. 

 
Desse modo, os registros sobre o acompanhamento específico das 

recomendações de maior relevância para a avaliação da gestão 2014 foram realizados 
em itens específicos do presente relatório, e as correlacionadas com as áreas inseridas 
no escopo pactuado foram inseridas nos tópicos a elas correlacionados. 

 
  
 
 
 
##/Fato## 
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2.7 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS              

Na finalidade de verificar se a unidade está, de fato, registrando as informações 
referentes aos procedimentos disciplinares instaurados no sistema CGU-PAD, 
submetendo-se aos prazos normativos, foi feita análise com base nas publicações 
institucionais que dão publicidade aos fatos. 

A partir de tal levantamento, contendo as informações necessárias, estabeleceu-
se correlação junto ao sistema CGU-PAD, delimitando o escopo ao exercício de análise, 
a obter a pertinência de registros e a sujeição ao prazo regulamentar. 

Dada a metodologia de análise sobre a atuação desta Unidade de Controle 
quanto às práticas do Instituto, levando-se em conta a sua estrutura interna, nos registros 
dos processos disciplinares junto ao CGU-PAD, observou-se um número reduzido de 
situações contrariantes (07 no total), das quais duas foram prontamente sanadas e 
informadas à Corregedoria Setorial das Áreas de Cultura e de Esporte, em recente 
inspeção correcional, sobre a situação da estrutura interna que detém essa competência. 

Considera-se, assim, que não houve impacto significativo à gestão. Enfatiza-se, 
porém, a necessidade de aprimoramento dos mecanismos de registro correcional aptos a 
atender a normatização do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal. 

Em item específico deste Relatório, as informações e dados delineados serão 
trazidos para legitimar a conclusão acima. 

  
##/Fato## 

 
 
2.8 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS              

Quanto ao questionamento sobre a elaboração, pela Unidade, de todas as peças a 
ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 
referência, além da contemplação dos formatos e conteúdos obrigatórios nos termos da 
DN TCU nº 134/2013, da DN TCU nº 140/2014 e da Portaria TCU nº 90/2014, 
procedeu-se aos seguintes levantamentos. 

Com relação à elaboração do Relatório de Gestão, dentro dos seus parâmetros 
obrigatórios, os devidos apontamentos foram dirigidos à Unidade, aptos a fazer o 
devido esclarecimento, buscando a manifestação sobre cada ponto, elucidando cada 
inconformidade no âmbito deste Relatório. 

Usando mesma metodologia, a identificação do Rol de Responsáveis foi 
submetida à análise e foi estabelecido relacionamento com a Unidade no intuito de 
dirimir pontos conflituosos. Frisa-se que, sob este aspecto, alguns pontos não 
encontraram alinhamento de entendimentos. 

Todos os dados e informações mais delineadas sobre as situações serão expostos 
em pontos específicos deste Relatório. 
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##/Fato## 

 
 
 
3. Conclusão 
 
 

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando 
identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências 
corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de 
Providências Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo 
sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente 
relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente 
Certificado de Auditoria. 

 

 
Brasília/DF, 06 de agosto de 2015. 

 
 
Nome: GUILHERME FERNANDES DE ALMEIDA 
Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  
 

Nome: ROBERTO ALEXANDRE ARAUJO RIBEIRO 
Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  
 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Cultura 

 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
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Achados da Auditoria - nº 201503439 
 
1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO   

1.1.1 AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Comprometimento da continuidade e da respectiva efetivação de convênios já 
celebrados. 
 
Fato 

 
Sob o enfoque da implementação de políticas públicas, tem-se na figura das 

Transferências Voluntárias significativo instrumento que se preste a esse papel. Em sua 
operacionalização, tão importante quanto definir e selecionar previamente o objeto e seu 
executor, convenente no caso, é estabelecer mecanismos que garantam que a avença se 
conclua com todos os seus propósitos firmados e definidos. 

Importante ressaltar todos os encargos aos quais a Administração estará sujeita 
quando da fase interna do convênio, envolvendo o planejamento, a definição de objeto, 
estimativa de valores e indicação de recursos orçamentários. Evidencia-se, aqui, 
movimentação e mobilização de recursos financeiros e humanos, respectivamente, 
principalmente quando se tratar de convenente que seja entidade privada sem fins 
lucrativos, situação em que se faz obrigatória a fase de chamamento público, 
formalizada pela elaboração de edital e designação de comissão avaliadora. 

Assim, seguindo as boas práticas administrativas, para que a fase seguinte, a 
execução, obtenha êxito, mantendo um alinhamento com as práticas efetivadas na fase 
prévia, é necessária a adoção de práticas cautelares, além da integração das áreas 
envolvidas. 

Observou-se, levando-se em conta esse contexto, a partir da análise das rotinas e 
práticas adotadas na Unidade, a necessidade de que alguns aspectos sejam aprimorados 
na condução das transferências já celebradas. 

Fator crítico que se demonstrou, alegado pela própria Unidade, é a ausência de 
instrução e capacitação dos convenentes, levando-se em consideração todo o histórico 
das avenças já firmadas pela Unidade. Especificamente, quando da interação com o 
sistema corporativo SICONV e da elaboração de peças obrigatórias, os convenentes não 
trazem um nível razoável de qualificação a fim de dar operacionalidade às 
transferências. 

Pode-se citar que essas averiguações têm muito de sua origem ligadas à natureza 
dos convenentes, muitas das vezes com pouco acesso às informações necessárias, além 
de uma não internalização dos reais encargos e obrigações às quais estão adstritos para 
formalizarem, de fato, o convênio. 
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Como consequência e implicação dos fatos aqui citados, observou-se o potencial 
comprometimento dos convênios que tiveram sua fase inicial já ultrapassada, com o 
processo seletivo, via edital, já concluído. Com mais gravidade, situações onde, após a 
formalização dos convênios, por não atendimento de reiteradas diligências, houve a 
interrupção do processo e respectivo cancelamento do empenho orçamentário, 
prejudicando diretamente a implementação de uma política pública e comprometendo 
toda uma fase prévia de análise e seleção do convenente melhor habilitado. 

Para ilustrar as situações descritas, expõe-se casos práticos onde ficaram 
evidenciadas essas criticidades. No processo 01450010775/2012-08, o qual conteve o 
Edital de seleção 01/2012 com recursos disponíveis na ordem de 1.000.000,00, houve 
reiteradas diligências ao proponente (no período de 09/12 a 12/12), prioritariamente 
com relação à reformulação ou alimentação de informações necessárias para dar 
andamento à transferência. Foram feitas diligências ao proponente abordando 
principalmente quanto à: 

i) Reformulação de cronograma de execução  
ii) Retificação da planilha de itens 
iii) Adequação do Plano de trabalho 

Some-se a tais exigências, parecer nº 402/2012/PF/IPHAN/SEDE, datado de 
27/12/12, elaborado pela Procuradoria Federal do órgão que trouxe as seguintes 
recomendações: 

i) Seja solicitada a complementação do plano de trabalho, de forma a que 
nele passe a constar a descrição das metas e o cronograma de 
desembolso e o plano de aplicação dos recursos, este com o nível de 
detalhamento indicado no documento de fls . 124v; 
 

ii) Seja elaborado parecer técnico que efetivamente analise o plano de 
trabalho, com a indicação dos motivos que sustentem a sua viabilidade e 
adequação com a ação proposta, cabendo ressaltar que a análise da 
viabilidade envolve também o exame da compatibilidade do montante de 
insumos e serviços e dos preços cotados na planilha orçamentária 
apresentada pelo proponente (plano de aplicação dos recursos); 
 

iii) Seja solicitada a comprovação da contrapartida por meio da indicação 
da previsão a ela correspondente no orçamento do Município; 
 

iv) Seja providenciada a juntada dos documentos que comprovem o 
cumprimento das condições listadas nos incisos 1 a XVIII do art. 38 da 
Portaria lnterministerial n. 507/2011. Demais disso, após a juntada, a 
Administração deverá declarar que os documentos juntados atendem ao 
disposto no Art . 38 da referida Portaria 
 

v) A inclusão na minuta de contrato das cláusulas relativas aos incisos IX e 
XXII do art. 43 da PI n.507/2011; 
 

vi) A reelaboração, na Cláusula Segunda da minuta, dos termos em que 
descritos o objeto do convênio de modo a conferir-lhe objetividade, 
precisão e clareza, especialmente pela indicação da atividade que será 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

14 

executada e da retirada da referência ao edital de chamamento público. A 
menção ao plano de trabalho deve ser acompanhada da complementação 
dele, como já apontado, e da sua inserção, após a devida a análise e 
aprovação pela área técnica, como anexo ao instrumento de convênio; 
 

vii) A adequação do item 1, a da Cláusula Segunda em relação à 
complementação  referida no item IV supra ; 
 

viii) A retirada do item 11, r da Cláusula Segunda; 
 

ix) A alteração da redação do § 1° da Cláusula Quarta para indicar que a 
liberação dos recursos far-se-á em parcelas e em conformidade com as 
etapas ou fases previstas no cronograma de desembolso; 
 

x) A retirada do termo 'União' da Cláusula Nona. É o lphan ou entidade 
legalmente designada que fica autorizado a assumir a execução do 
projeto e praticar as demais ações previstas na Cláusula; 
 

xi) A correção redacional do § 4° da Cláusula Décima Terceira, com a 
substituição da palavra 'convenente ' por 'concedente'. 

Assim, o desfecho de todas essas demandas não atendidas, por parte da Unidade, 
se deu no cancelamento de empenho orçamentário e a interrupção do convênio em tela 
sem que tenha havido o cumprimento do objeto proposto. 

Ainda, quanto ao processo 01450.009571/2012-16, que trouxe um edital de 
chamamento público com objetivo de conveniamento (PNPI 2012), o projeto “Saberes 
e sabores da Damorida: Identidade, cultura e patrimônio dos indígenas na cidade de 
Boa Vista/RR" logrou-se vencedor desta etapa. Na condução do processo, visando à 
formalização do convênio, reiteradas diligências se deram (período de 10/12 a 12/12), 
podendo ser assim sintetizadas: 

• Objeto - claro (o que será realizado com os recursos) 

• Justificativa - clara (demonstrando adequação da proposta à ação e 

ao programa governamental e os resultados esperados) 

• Datas - realistas para início e término das atividades 

• Correção dos valores da Contrapartida 

• Ajustes de itens vinculados às metas 

• Ajustes, como um todo, no Plano de Trabalho 

 

Após um histórico para que tais pendências fossem sanadas, houve, ainda, 
esforço gerencial no sentido de realização do empenho, visto a limitação de prazo 
exigida. Ainda assim, na continuidade do processo, essa foi a conclusão dada pela 
Unidade por meio do parecer 010/2013 COIDE/DPI/IPHAN: 

1. Em atendimento ao despacho nº. 1318/2012 
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CGLOG/DPA, este parecer técnico informar o 

conhecimento e se pronunciar a respeito da Informação 

045/2012 CCONV/CGLOG/DPA em que consta a análise 

do processo nº. 01450.009571/2012-16 projeto "Projeto 

Saberes e sabores da Damorida: Identidade, cultura e 

patrimônio dos  indígenas na cidade de Boa Vista/RR" 

proposto pela Fundação AJURI de Apoio ao 

Desenvolvimento da UFRR ao Edital de Chamamento 

Público nº. 001/212 - Mapeamento, Documentação e Apoio 

ao Patrimônio Cultural Imaterial (Edital PNPI 2012). 

 

2. A Informação nº. 045/2012 

CCONV/CGLOG/DPA/IPHAN (f. 139-141) aponta a 

impossibilidade de conveniamento, por eles avaliada, e 

solicita ao DPI informar o proponente, a Fundação 

AJURI. Além disso, o documento solicita o reenvio do 

processo para cancelamento da Nota de Empenho. 

 

 

3. A CCONV indica na Informação nº 045/2012 a 

impossibilidade do conveniamento pelos motivos 

apresentado s no histórico do processo e pela falta do 

regular cadastramento da proposta no Portal dos 

Convênios - SICONV. 

 

4. Entendemos que o proponente não atendeu 

prontamente as solicitações de ajustes. Por esse motivo, 

apoiamos a decisão da CCONV que tem a finalidade de 

dar o devido cumprimento das regras do Edital PNPI 2012 

e da legislação pertinente. 

 

Com igual perfil de transferências prejudicadas por providências não atendidas 
pelo proponente, tem-se os seguintes casos: 

1. Proposta 050259/2014 – Despesas rejeitadas sem detalhamento ou 
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justificativa. Ausência de cotação 

 

2. Proposta 047956/2014 – Descrição de serviços cadastrados no Plano 

de Aplicação de forma genérica, Despesas rejeitadas sem o 

detalhamento devido (unidades de medida incoerentes por ex.) 

 

3. Proposta 050260/2014 – Despesas rejeitadas sem o detalhamento 

devido (especificação de destinos e preços das viagens e de bolsas 

para tradução por ex.). Ausência de documentação necessária. 

 

No que tange às solicitações de Termo Aditivo fora do prazo, por conta do 
proponente, acarretando uma série de detrimentos ao andamento do convênio, 
menciona-se os Convênios 785613 e 791063. 

Tem-se, a partir dos casos apresentados, a materialização dos prejuízos causados 
tanto à efetivação da política pública que guia tais iniciativas, quanto, materialmente, à 
Administração que realocou recursos humanos, materiais e financeiros sem o resultado 
esperado. 

Outro aspecto inerente aos apontamentos acima e que impacta diretamente nos 
resultados insatisfatórios é a integração ineficiente entre as áreas envolvidas nas 
Transferências Voluntárias. 

Segundo fluxo da Unidade, os envolvidos diretamente na condução do processo 
de Transferência Voluntária são as áreas técnicas demandantes e a área financeira que 
atua precipuamente no monitoramento e acompanhamento.  

Em análise dos processos de trabalho já estabelecidos e nos casos práticos 
levantados aqui, evidencia-se um desalinhamento em vários momentos do processo, 
havendo, inclusive, sobreposição e indefinição de competências entre as áreas. 

Intrinsecamente ligado à ausência de capacitação e compreensão do proponente, 
está a indefinição de qual área tem a competência de assessora-lo e tentar sanar as 
possíveis inconformidades, a depender do assunto.  

Recentemente foi editada Portaria 542/2014, disciplinando o fluxo do processo 
de gestão de convênios, atribuindo melhor delineamento sobre as competências das 
áreas envolvidas. 

Ainda assim, algumas lacunas e indefinições evidenciam-se quanto à atuação 
prática que, porventura, vierem a ser demandadas ao longo do processo. Tal constatação 
já foi feita internamente pela própria Unidade, no Parecer nº 010/2013 
COIDE/DPl/IPHAN, quando deparou-se com a situação de empenho cancelado visto o 
não atendimento, pela proponente, das diligências: 
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4. Porém, considerando o interesse mútuo da 

elaboração de um convênio, acreditamos que a 

impossibilidade de celebração de convênio se deve, 

também, a dificuldades administrativas no processo de 

conveniamento.  Por esse motivo, deve ocorrer uma melhor 

articulação institucional entre o DPI e a CCONV, no 

sentido de colaborar de modo eficiente para o sucesso do 

proponente em atender as normas exigidas. (grifo nosso) 

 

Dessa forma, faz-se necessário, tendo como parâmetro os casos práticos no 
histórico de celebração de convênios pela Unidade, um aprofundamento para apontar, 
de forma mais precisa, as atribuições de cada área envolvida a fim de evitar o retrabalho 
e otimizar o fluxo, dando efetividade ao processo. 

A partir dos casos pontuais havidos, pode-se mapear as principais situações 
práticas que suscitaram indefinição ou sobreposição de competência e, com essa 
informação estratégica, mobilizar as áreas envolvidas para, consensualmente, poderem 
acrescentar ao processo. Relevante destacar que, por natureza de atribuição, é 
primordial atribuir o caráter técnico ou financeiro a cada encargo a fim de aproximá-lo 
de sua área afim. 

Levando-se em consideração a complexidade de procedimentos dentro de um 
processo de Transferência Voluntária, uma atuação conjunta das áreas atuantes, em 
relação a todas as fases envolvidas, propiciaria um ganho com a integração entre elas, 
além da otimização do conhecimento aplicado sinergicamente em cada fase. Tal 
compartilhamento de atuação traz potencial diminuição de ação retroativa, retrabalho, 
ensejando ganho em fluxos e prazos. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Instrução ineficiente dos convenentes sem a devida assimilação dos seus deveres no 
âmbito das Transferências Voluntárias. 

Indefinição no delineamento de competências entre área Financeira, Técnica e 
Comissão na análise prévia e no posterior assessoramento ao proponente. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Memorando 012/2015 CCONV/CGLOG/DPA, a Unidade assim se 

manifestou quanto às medidas em curso para aperfeiçoamento do processo como um 
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todo dos fluxos de trabalho, considerando a ausência de instrução e capacitação dos 
convenentes: 

Informamos que em 23/04/2015, por meio do Memorando nº 008/2015 – 
CCONV/CGLOG/DPA, esta Coordenação solicitou autorização ao Diretor do 
Departamento de Planejamento e Administração, ..., para realizar capacitação aos 
convenentes. 

O Diretor autorizou a realização das capacitações e após reuniões com os 
demais departamentos do IPHAN, acordou-se que as capacitações teriam como foco os 
servidores da casa lotados nas superintendências e que esses seriam multiplicadores da 
temática aos convenentes. 

A primeira capacitação está agendada para os dias 25 a 28 de agosto na 
Superintendência de São Paulo.  

Relativo ao delineamento de competências entre as áreas Financeira, Técnica e 
a Comissão de Seleção na análise prévia e no posterior assessoramento ao proponente, 
informamos que a divisão e a descrição de tais competências estão previstas nos passos 
número 11, 15, 16 e 17 da Portaria 542, de 14 de novembro de 2014, publica no 
Boletim Administrativo do IPHAN nº. 1031 – Edição Semanal de 14/11/2014. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Exposto o contexto, focando-se os processos internos da unidade para gestão das 

transferências voluntárias, emergiram-se casos práticos que ilustram os pontos críticos 
envolvidos além de outros correlatos. 

Decorrente da análise, com enfoque no cenário que tais pontos se apresentavam, 
estabeleceu-se as circunstâncias que propiciaram as fragilidades, visando o 
aprimoramento do processo e atenuação dos pontos descritos. 

Com essa metodologia, a unidade fez suas tratativas específicas a respeito do 
que foi constatado. Assim, tem-se que foi trazida, como manifestação, a edição de 
Memorando para realização de capacitação junto aos proponentes. Tal capacitação se 
efetivará com foco nos servidores da casa, lotados nas superintendências, a fim de que 
repliquem o conhecimento absorvido aos convenentes situados nas suas áreas de 
abrangência. 

Admite-se tal iniciativa para atuar contra a instrução ineficiente dos convenentes 
sem a devida assimilação dos seus deveres no âmbito das Transferências Voluntárias, 
evidenciada pelos casos práticos. Pondera-se, porém, sobre a complementação de suas 
diretrizes e metodologia aplicadas. 

Não foi feita referência sobre algum planejamento que subsidiasse a capacitação,  
a fim de otimizar a disseminação das instruções e propiciar uma eficiência ao processo, 
por meio da economicidade diante do resultado esperado. 
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Como princípio da eficiência, adotado no âmbito administrativo, um 
planejamento prévio, levando em consideração toda a expertise e as informações 
estratégicas que a unidade dispõe, potencializaria os ganhos da capacitação, impactando 
no sua abrangência, absorção e na efetividade traduzida na relação prática cotidiana 
com os convenentes. 

Nessa linha, por meio de um encadeamento de passos elaborados, levando-se em 
conta sua interdependência, tais medidas, no encalço da capacitação dos proponentes, 
podem ser aperfeiçoadas e trazer resultados efetivos e duradouros. Propõe-se, então, um 
envolvimento, dentro de um processo onde haja a interação dos envolvidos, que seja 
subsidiado pelo conhecimento e histórico de atuação que a unidade detém, da 
sistemática de capacitação dos proponentes. 

É necessário levar em conta a tempestividade de atuação, o potencial dos 
proponentes, a operacionalização da transmissão, a recorrência de falhas, entre outros, 
para que a unidade tenha o maior ganho, com o menor ônus possível, seja este 
financeiro e operacional. 

A atuação em várias frentes e momentos, no tocante à instrução dos 
proponentes, também traz um acréscimo na consolidação daquelas instruções.   

Quanto ao aspecto levantado sobre a indefinição no delineamento de 
competências entre área Financeira, Técnica e Comissão na análise prévia e no posterior 
assessoramento ao proponente, a unidade trouxe a divisão e a descrição de tais 
competências já expressas nos na Portaria 542, a qual regula o fluxo. 

Fazendo um paralelismo com a argumentação, feita por esta unidade de controle, 
trazida sobre a capacitação dos convenentes, apresenta-se que o disciplinamento 
aplicado no normativo, traz uma carga de generalidade quando das atribuições de cada 
área. 

Na análise sobre as indefinições de competências em pontos específicos de casos 
práticos, essa observação mostra-se mais explicita. O nível de análise atribuída a cada 
área ainda suscita razoável incerteza. 

Quando se faz a menção da competência para analisar algum documento 
envolvido no processo, por exemplo, não se verifica os pontos específicos aptos de 
análise, levando-se em conta que este mesmo documento pode ter avaliação em várias 
instâncias em momentos distintos. 

Como se tratam de áreas intimamente ligadas e que farão, juntas, o exame de um 
mesmo processo, em instâncias distintas, delinear o grau de análise, levando-se em 
consideração a natureza de atividade da área, aperfeiçoará o fluxo e trará, em prazo 
maior, a internalização da modelagem de análise que é devida.  

Assim, um mapeamento dos principais pontos conflituosos de análise entre as 
áreas, feito por meio do histórico de atuação entre estas, propiciará a informação 
estratégica para que, conjuntamente, seja disciplinada a profundidade de análise 
requerida, para cada uma das áreas, nas etapas que exijam ação concomitante. 
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Demonstra-se, então, a legitimidade do normativo que disciplina o fluxo, 
restando necessário que alguns de seus pontos, levando em conta a possibilidade de 
sobreposição de competências, sejam detalhados principalmente quanto ao grau de 
análise exigido. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar edital de chamamento público buscando dar mais ênfase, de 
forma objetiva, ao item dos encargos e diligências que o proponente está passível caso 
seja vencedor. 
 
Recomendação 2: Elaborar cartilha elucidativa, antecedida de interação entre as 
unidades envolvidas, levando em consideração o histórico e expertise, estabelecendo os 
padrões de elaboração dos itens necessários às propostas como Metas, Etapas, 
Cronograma de desembolso, plano de aplicação e Plano de Trabalho, voltada aos 
proponentes, enfatizando seus principais encargos, caso sejam vencedores, no âmbito do 
Edital, além de trazer de forma exemplificada como proceder no preenchimento dos 
campos do Sistema. 
 
Recomendação 3: Interagir previamente com os proponentes que fizerem adesão ao 
edital de chamamento, preferencialmente por videoconferência, a fim de orientá-los e 
sensibilizá-los, caso venham a ser vencedores, sobre os aspectos mais críticos para 
formalização do convênio com respectivo repasse da cartilha elucidativa que traz os 
padrões e exemplos. 
 
Recomendação 4: Definir, por meio de normativo interno, após entendimento entre os 
envolvidos, as devidas competências entre as áreas técnica e financeira em todo o fluxo 
do processo da transferência. 
 
 
 
1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 
Publicação tardia de Edital de Chamamento Público para Convênios 
 
Fato 

 
Dentro do contexto das Transferências Voluntárias, elemento trazido com o 

objetivo de propiciar um processo seletivo efetivo, expressamente obrigatório para as 
entidades privadas sem fins lucrativos, é o chamamento público. O Decreto nº 6.170, de 
2007, em sua redação atual, prevê a realização do chamamento (e as exceções à sua 
realização) nos seguintes termos: 

Art. 4º  A celebração de convênio ou contrato de repasse 

com entidades privadas sem fins lucrativos será precedida 

de chamamento público a ser realizado pelo órgão ou 

entidade concedente, visando à seleção de projetos ou 

entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste.  
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Esse mesmo entendimento é seguido pela Portaria Interministerial CGU/MF/MP 
nº 507/2011, em seu Capítulo II, que disciplina a matéria, trazendo o nítido objetivo de 
a Administração se resguardar, preservando os princípios da impessoalidade, 
moralidade e eficiência, quando da formação de parceria com transferência de recursos 
para um ente privado, primando-se pela supremacia do interesse publico ao tornar mais 
eficaz a execução do objeto. 

A partir disso, no aspecto administrativo interno da Unidade, faz-se importante 
uma definição clara e precisa, além de um planejamento que englobe as possíveis 
transferências aptas a se efetivarem. Tal planejamento subsidiará todos os seguintes 
passos no complexo processo de transferência, já propiciando uma sensibilização prévia 
de todos os possíveis envolvidos. 

No caso de haver publicação de Edital de chamamento público, prática 
preponderante na Unidade, essa necessidade se intensifica por adicionar mais uma etapa 
ao processo, influenciando diretamente os fluxos internos e consequentemente as 
respectivas etapas e prazos seguintes. 

Por ser um procedimento que desencadeia os demais, trazendo publicidade da 
intenção de conveniamento da Unidade, foi feita uma análise dos processos de trabalho 
aplicados atualmente, chegando a um caso prático onde um planejamento ineficiente 
trouxe uma série de implicações futuras. 

O Edital de Chamamento Público 03/2014 Edital de Chamamento Público nº 
03/2014 – Apoio e Fomento à Salvaguarda de Bens Registrados como Patrimônio 
Cultural do Brasil- teve as seguintes datas das etapas: 

• Publicação: Julho de 2014 
• Recebimento das propostas: até 24 de agosto 
• Divulgação do resultado das propostas habilitadas: 17 de outubro 
• Recebimento das propostas para aprovação da unidade financeira (CCONV): 

após 17 de outubro 
• Data limite para empenho da proposta aprovada: 08 de novembro 

A partir daí, foram 16 propostas recebidas, havendo dois servidores com a 
atribuição de analisá-las e aprová-las. Ao fim, observou-se uma série de fatos 
decorrentes da abertura deste edital, que trouxeram prejuízo ao andamento da 
transferência. 

Principalmente em relação à questão orçamentária, observou-se um 
sobrestamento de datas depois de o processo iniciado, visto existir uma limitação 
temporal para a sua realização, contrapondo-se ao prazo insuficiente das etapas 
anteriores. Assim, no exemplo prático, como o empenho é feito por CNPJ, conforme 
previsto no § 1º do art.17, da Portaria Interministerial 507/2011, houve impossibilidade 
de empenho por proposta aprovada, pois a data de encerramento do empenho, novembro 
de 2013, não propiciou tempo hábil para analise e diligências ao proponente.  

Somem-se aos fatos apontados, as dificuldades decorrentes do fato de esta 
natureza de empenho ocorrer por estimativa e não necessariamente pelo valor exato do 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

22 

Plano de Trabalho aprovado, além da celebração dos convênios em exercício futuro 
com consequente registro em Restos a Pagar (Parecer nº 087/2015/PF/IPHAN/SEDE). 

Além disso, a Portaria estabelece que quando ocorrer o empenho por CNPJ (e 
não pela proposta aprovada), o concedente deverá fixar prazo para a apresentação de 
proposta de trabalho, o que é feito pela Unidade. Entretanto tal prazo, levando-se em 
consideração o histórico de transferências e o perfil dos convenentes, possui baixo 
índice de atendimento. 

Por fim, como decorrências práticas danosas ao processo, ficaram evidenciadas: 
Análises tardias das propostas pela Unidade responsável (CCONV), gerando acúmulo 
sem o devido prazo apto a saná-lo. 

Não é forçoso concluir que, diante do histórico dos convênios firmados pela 
Unidade, especificamente quanto ao perfil dos convenentes, impactando no atendimento 
das diligências, os prazos que estão sendo estabelecidos são insuficientes para o 
desfecho favorável das transferências. 

Nessa linha, o ato de publicação do edital, que dá início prático ao processo, 
mostra-se tardio nos moldes atuais, trazendo as implicações aqui citadas. Em enfoque 
estratégico, demonstra-se a necessidade de inserção prévia, no planejamento da 
Unidade, dos cronogramas dos editais de chamamento público, reavaliando os prazos, 
antecipando a sua publicação, buscando alterar o cenário atual.  

  
##/Fato## 

Causa 

 
Fragilidade no planejamento da Unidade, que não se subsidiou dos dados históricos para 
determinar cronograma compatível. 
 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Memorando 012/2015 CCONV/CGLOG/DPA, datado de 

13/07/2015, a Unidade assim se manifestou quanto às publicações dos editais de 
chamamento em prazo não compatível com o fluxo de convênios: 

Comunicamos que a questão está sendo discutida internamente. Além disso, em 
09/07/2015, esta Coordenação foi ao Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos – Ministério da Justiça – conhecer a metodologia de conveniamento 
em busca de novas soluções. 

Verificamos que a publicação do Edital naquele Conselho ocorre no ano anterior 
à celebração do convênio. Fato esse que colabora para o atendimento aos prazos, 
análise detalhada da proposta encaminhada e atendimento às diligências feitas aos 
proponentes. 
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Assim, em busca de melhorias, buscaremos o conhecimento de outras 
metodologias para que possamos apresentar uma proposta aos demais Departamentos 
visando à aplicabilidade dos procedimentos que se adequem ao IPHAN. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Como evidenciado, o contexto interno da unidade e seus respectivos elementos 

componentes precisam ser levados em conta no estabelecimento do planejamento desta. 
De forma mais particularizada, o processo de convênio, inserido nesse planejamento, 
demanda uma longa e complexa rede de ações, levando-se em conta seu fluxo integral. 

Por meio dos casos práticos elucidados, mostra-se a inadequação entre este fluxo 
e a conjuntura do órgão, principalmente no tocante aos prazos com abordagem nas 
exigências orçamentárias. 

Assegura-se a medida alegada pela unidade, dizendo respeito às discussões 
internas e respectiva busca de novas metodologias no intuito de aperfeiçoar o processo. 
Alerta-se, porém, da necessidade de apresentação de um produto que materialize e possa 
ser subsídio para as devidas melhorias no processo. 

Enfatizando, novamente, a conveniência de ter como norteador central, o quadro 
da unidade e todas as limitações existentes, para a definição do planejamento da unidade 
como um todo e a inserção do cronograma dos editais previstos. 

Faz-se necessária uma análise abrangente e, levando em conta as experiências 
passadas, que tais dados tragam uma otimização de todo o processo de conveniamento, 
tido que em sua preponderância são precedidos por editais de chamamento. 

A busca desse enfrentamento, por meio da análise de metodologia adotada por 
outras unidades, é válida e traz ganhos ao permitir o olhar para fora da unidade em 
contextos distintos. Entretanto mostra-se necessário que a colheita das percepções 
havidas seja alinhada com as peculiaridades da Unidade.  

Nessa linha, todo o desencadeamento de atos, subsidiados nesse alinhamento, 
mostra-se premente, visto que as demandas para convênios não cessam, sendo 
necessário adaptar o processo, como um todo, ao cenário atual da unidade.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: A partir das iniciativas que a unidade está adotando, inserir 
cronograma e aplicar procedimentos para tornar compatível todo o processo de 
convênios, por meio do planejamento da unidade, preferencialmente com publicação de 
edital com a antecipação adequada. 
 
 
1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 
Morosidade de apreciação por instâncias envolvidas no fluxo do Termo Aditivo de 
Convênio 
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Fato 

 
Na condução dos Convênios, a figura do Termo Aditivo advém da necessidade 

da alteração na avença já estabelecida. As condições inicialmente pactuadas podem vir a 
ser modificadas quando a transferência se estabelecer na prática, inovando as bases já 
acordadas, podendo, ainda, haver a prorrogação de sua vigência. Esse instrumento é que 
materializa a possível modificação que será aplicada ao convênio. 

Por trazer uma relevância ao objeto pactuado, o Termo Aditivo tem seu 
regramento dado para que se possibilite a pertinência e viabilidade na modificação, 
visto envolver papéis distintos dos envolvidos. Assim, tanto é estabelecido um fluxo 
específico para tratá-lo, no caso da Unidade, quanto é determinado pelos normativos 
que a formalização de proposta tenha um limite temporal para ser apresentada (Portaria 
nº 507/2011):  

Art. 50. O convênio poderá ser alterado mediante proposta, 
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao 
concedente em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término de 
sua vigência ou no prazo nele estipulado. 

Art. 51. A prorrogação "de ofício" da vigência do convênio ou 
contrato de repasse, acordo, ajuste ou instrumento congênere, 
estabelecida no inciso VI do art. 43 desta Portaria, prescinde de 
prévia análise da área jurídica do concedente ou ao 
contratante. 

Observa-se que, no caso de solicitação pelo proponente, há mais rigor na norma, 
propiciando que a Administração tenha prazo razoável a fim de analisar e dar a 
respectiva resposta à proposta. 

Especificamente para o Iphan, o fluxo do Termo Aditivo foi disciplinado 
recentemente pela Portaria 542, que dispõe sobre o estabelecimento de procedimentos 
do processo de gestão de convênios. Pela normatização, envolvendo todo o processo, os 
atores envolvidos são: o Convenente, o fiscal do convênio, a Coordenação de 
convênios, a Procuradoria Federal e a Presidente da Unidade. 

No que tange às competências, dentro do fluxo, tem–se: a solicitação do Termo 
Aditivo pelo proponente; Emissão do parecer técnico pelo Fiscal e depois pelo Gestor 
do Departamento; Elaboração e envio da minuta à Procuradoria Federal, a qual emite o 
respectivo Parecer Jurídico; Encaminhamento e recebimento do termo, assinado pelo 
convenente, pela Coordenação de convênios; Assinatura do Presidente da Unidade e, 
por fim, o envio para publicação pela Coordenação. 

Diante da multiplicidade de rotas e papéis desempenhados desde a solicitação do 
Termo à sua publicação, mostra-se necessário adequá-los aos prazos legais para que não 
haja prejuízo nem comprometimento do convênio já em andamento. Em síntese, é 
fundamental, para êxito do processo, que todo o fluxo e as atribuições envolvidas 
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estejam em conformidade com o prazo mínimo estabelecido para o convenente fazer a 
solicitação, qual seja 30 dias. 

Nesse eixo, observaram-se, após análises de convênios efetuados com respectiva 
solicitação de Termo Aditivo, alguns possíveis gargalos que atuam e não propiciam o 
alinhamento entre o fluxo interno do Termo e o prazo mínimo estabelecido. 

Em ilustração prática, no que diz respeito à emissão do parecer técnico pelo 
fiscal do convênio, aponta-se as seguintes situações: 

Convênio nº 793454/2013 

Atividade  
Responsável pela 
Atividade 

Data  
Fim da 
vigência 

Solicitação de Prorrogação de 
Vigência (Termo Aditivo - 
TA) 

Convenente 05/03/2015 04/05/2015 

Emissão de Parecer Técnico 
do TA* 

Fiscal Superintendência 23/03/2015 
 

 

Convênio nº 787480/2013 

Atividade  
Responsável pela 
Atividade 

Data  
Fim da 
vigência  

Solicitação de Prorrogação de 
Vigência (Termo Aditivo - 
TA) 

Convenente 12/02/2015 10/04/2015 

Emissão de Parecer Técnico 
do TA* 

Fiscal Superintendência 23/03/2015 
 

 

Nos casos elencados, foram os prazos para emissão do parecer técnico pelo 
Fiscal do Convênio (representante do concedente): 18 e 39 dias, respectivamente, após a 
solicitação do convenente. Ressalta-se que, em ambos os casos, o convenente cumpriu o 
prazo legal mínimo de 30 dias de antecedência antes do fim da vigência do convênio 
para solicitar o Termo Aditivo. 

Vislumbra-se então que, comparados ao prazo mínimo ao qual o convenente está 
submetido para solicitação do Termo, tais prazos não estão razoáveis a fim de que o 
processo haja seguimento e os respectivos atores possam atuar com uma disponibilidade 
de tempo racional. O primeiro representa 60% do tempo total, caso o pedido se desse no 
tempo mínimo permitido, restando apenas 12 para que todos os outros trâmites fossem 
efetivados. No segundo caso, o prazo usado para elaboração do parecer pelo fiscal 
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excede em 9 dias o prazo mínimo, não possibilitando, em tese, o envolvimento das 
outras estâncias sem que o andamento do convênio não fosse comprometido. 

Relevante fato, que se liga diretamente à questão suscitada, é a capacitação do 
Fiscal a fim de otimizar o tempo de análise e emissão do respectivo parecer. Quanto ao 
tema existe a iniciativa da Unidade sobre uma cartilha de fiscalização para instrução do 
Fiscal. Verifica-se, porém, que tal iniciativa, formalizada pelo Memorando 003/2014-
CCONV/CGLOG/DPA, encontra-se suspensa, sem andamento, no Departamento do 
Patrimônio Material e Fiscalização (DEPAM) desde 06/05/2014, conforme o CPROD 
(Consulta de Processos e Documentos): 
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Com enfoque em outra etapa envolvida, qual seja a emissão do parecer jurídico 
pela Procuradoria Federal da Unidade, citam-se outras situações em convênios distintos, 
extraídas do CPROD (Consulta de Processos e Documentos), que trazem os respectivos 
prazos sobrestados: 

- Convênio 787248/2013 – IPOL 

Prazo: 24/02 a 24/03/2015 (29 dias)

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

06/05/2014 15:38 06/05/2014 17:33 
 

 
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO 

09/05/2014 10:51 09/05/2014 11:10 
 

 
ARQUIVO - DEPAM 

13/05/2014 11:36 NÃO RECEBIDO 
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- Convênio 787218 – Município de Pinhalzinho: 

Prazo: 02/02 a 24/03/2015 (51 dias)   

 

Observa-se, igualmente, desproporcionalidade de prazos quando comparado ao 
prazo total, no caso de solicitação com o mínimo de antecedência pelo convenente. 

Diante das situações evidenciadas, faz-se necessária a implementação de 
mecanismos com o fulcro de atenuarem os gargalos existentes. De posse do 
mapeamento do fluxo prático de alguns Termos Aditivos, solicitados dentro do prazo 
pelo convenente, e vislumbrando as possíveis ocasiões onde esse prazo pode se dar no 
prazo mínimo, faz-se relevante a adaptação dos processos de trabalho a fim de não 
afetação do convênio. Os prejuízos, passíveis de serem gerados pela interrupção do 
convênio, comprometem incisivamente a entrega do objeto e a efetividade por ele 
gerada, além de outras questões acessórias (orçamentárias, por exemplo) que incidem 
no planejamento da Unidade. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Fluxo ineficiente do Termo Aditivo, levando-se em consideração as atribuições e os 
prazos envolvidos. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Memorando 012/2015 CCONV/CGLOG/DPA, datado de 13/07/15, 

a Unidade assim se manifestou quanto ao relativo ao prazo estabelecido para análise e 
celebração para o Termo Aditivo do convênio não estar sendo alcançado: 
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Esclarecemos que a CCONV passou a enviar e-mails aos fiscais, com 60 
(sessenta) dias de antecedência ao fim da vigência do convênio, visando o cumprimento 
do prazo estabelecido no art. 50 da Portaria 507 de 2011, in verbis: 

“O convênio poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e 
justificada, a ser apresentada ao concedente em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do 
término de sua vigência ou no prazo nele estipulado”. 

Além disso, elaboramos o “Farol de Prazos” – mensagem encaminhada aos 
envolvidos (fiscais, gestores, Diretores, Procuradoria Federal e Gabinete de 
Presidência) que delimita prazos e as atividades para conclusão do Termo Aditivo.” 

Farol de Prazos: Ferramenta de acompanhamento dos prazos para execução 
das atividades dos servidores envolvidos quando há solicitação de termo aditivo de 
vigência de convênio, conforme estabelece a Portaria IPHAN 542/2014, de 14 de 
novembro de 2014.  

A finalidade do envio do farol é que a publicação de termo aditivo ocorra no 
prazo conforme estabelece a Portaria Interministerial nº 507 de 2011, in verbis: 

“Art. 46. A eficácia de convênios, acordos, ajustes ou 
instrumentos congêneres fica condicionada à publicação do 
respectivo extrato no Diário Oficial da União, que será 
providenciada pelo concedente, no prazo de até 20 (vinte) dias a 
contar de sua assinatura. 

Parágrafo único. Somente deverão ser publicados no Diário 
Oficial da União os extratos dos aditivos que alterem o valor ou 
ampliem a execução do objeto, vedada a alteração da sua 
natureza, quando houver, respeitado o prazo estabelecido no 
caput.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A partir de um desalinhamento, no que diz respeito ao prazo de análise, entre os 

atores envolvidos, consegue-se mapear os pontos críticos, tendo estes como subsídios 
para agir e afastar as fragilidades. 

Com referência ao exposto pela Unidade, pondera-se pelas intervenções já 
implementadas no sentido de ação prévia junto aos fiscais do convênio e aos demais 
envolvidos, acautelando-os sobre os prazos que se mostrem iminentes. Todavia, mostra-
se considerável ações mais incisivas, que tragam uma interação mais próxima entre as 
áreas, buscando a sensibilização mútua.  

Importante ressaltar que as medidas já existentes terão eficácia ampliada, 
havendo uma ação em fases prévias. Ações que proporcionarão um ganho ao longo do 
tempo, visto serem de caráter mais abrangente e que atingirão diretamente os 
responsáveis por cada apreciação no fluxo do processo. 
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As medidas, quando derivadas de ações conjuntas, trazem a assunção das 
responsabilidades pelas áreas devidas, ensejando o comprometimento daqueles que 
detêm as atribuições de fato. 

Por fim, frisa-se a adoção de ações interligadas que vão atingir os pontos 
críticos, já mapeados no fluxo do Termo Aditivo, tendo como enfoque as áreas 
responsáveis e o panorama que se mostra por meio dos casos práticos.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Mapear os principais pontos críticos da elaboração do parecer técnico 
pelo fiscal, a fim de subsidiar uma capacitação, levando-se em consideração a expertise 
da Coordenação de Convênios. 
 
Recomendação 2: Dar andamento interno à proposta de Cartilha de fiscalização 
(Memorando 003/2014) e implementá-la junto aos fiscais, usando como subsídio, 
inclusive, os manuais de outras instituições, objetivando proporcionar um conhecimento 
sistematizado e formalizado. 
 
Recomendação 3: Buscar ação conjunta junto à Procuradoria da Unidade, no intuito de 
estabelecer medidas práticas que possam otimizar o tempo de análise e dar vazão ao 
Termo Aditivo, se for necessário.  
 
 
1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 

 
Retardamento das análises sobre as propostas vencedoras dos Editais de 
Chamamento Público.  
 
Fato 

 
No tocante ao estágio que se dá após o envio de propostas e suas respectivas 

análises pela Comissão de Avaliação, no âmbito do edital de chamamento público, há o 
início da etapa de avaliação daquelas aptas a celebrarem o Convênio. 

Pela segregação de funções, as instâncias envolvidas possuem aspectos distintos 
na natureza de análise: basicamente a área demandante do convênio, a qual se 
compromete com a área técnica, de observação do mérito, conformidade, adequação de 
objeto e objetivos como um todo. Simultaneamente envolvida, a área financeira 
(Coordenação de convênios), a qual trata de aspectos ligados aos custos, adequações, 
razoabilidade, compatibilidade, entre outros. Entre estas está a Comissão de Seleção, 
transitória, a qual faz o crivo inicial das propostas, analisando seus requisitos básicos, 
fazendo o julgamento da(s) que mais atende(m) aos parâmetros do edital. 

Verifica-se, nessa fase de avaliação pela Coordenação de convênios, já 
superadas as análises pela área técnica demandante e a Comissão Técnica, uma 
permanência, sem desfecho, das propostas. A análise mostra-se prejudicada e 
influenciada por vários aspectos que não permitem um tempo razoável para aprovação. 
De forma elucidativa, os seguintes casos se apresentam para legitimar o fato apontado: 
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• Proposta: 050259/2014 – Inicio da análise: nov/2014 até a data atual*; 
• Proposta: 050250/2014 – Inicio da análise: nov/2014 até a data atual*; 
• Proposta: 047956/2014 – Inicio da análise: nov/2014 até mai/2015 

*Entenda-se como “data atual” 25/06/2015. 

Assim, o cenário que se mostra não contribui para um processo eficaz de análise 
e verificação sobre todos os aspectos que envolvem o proponente e sua respectiva 
proposta. Importante ressaltar que, atribuindo-se maior acurácia à análise prévia, 
otimiza-se a boa e regular execução do convênio, visto que a capacidade do proponente 
estará credenciada, além do monitoramento que estará lastreado em dados e 
informações já previamente apresentadas e aferidas. 

Muitas dessas circunstâncias que comprometem a análise pela Coordenação 
competente (CCONV) já podem ser sanadas nos estágios iniciais de tramitação do 
processo. O processo é composto por algumas etapas críticas, as quais definirão as 
regras e diretrizes a serem tomadas pelas demais, sendo necessário atribuí-las o maior 
grau de instrução. Atualmente, os normativos não evidenciam com clareza os 
responsáveis pela elaboração do edital de chamamento, o qual deverá conter os critérios 
objetivos para aferir a qualificação do proponente, além da adequação da proposta 
apresentada ao objeto da parceria, inclusive quanto aos custos, cronograma e resultados 
previstos. 

Analogamente, no que tange à Comissão de seleção, que faz a análise das 
propostas do edital de chamamento, não há, precisamente, previsão normativa sobre a 
forma de atuação e critérios de composição. Por esse aspecto, observa-se que os dois 
últimos editais mais recentes (Edital 03/2014 e Edital 04/2014) não trouxeram, em sua 
composição, representante da área da Coordenação de Convênios, instância que atua 
com predominância nas fases seguintes.  

Levando-se em consideração esse mapeamento do processo, uma desintegração 
de atuação se evidencia em fases primordiais decisórias e de análise. A agregação de 
atuação entre os envolvidos enseja ganhos no sentido de participação constante destes 
ao longo do processo. O compartilhamento de conhecimento e a sensibilização do papel 
prioritário de atuação de cada área específica minimizarão os ruídos de comunicação e 
de competência no seguimento do fluxo. 

Assim, estabelece-se estrita vinculação entre as obstruções de análise, 
enfrentadas atualmente pela Coordenação de convênios, e ausência de atuação conjunta, 
quando das fases preliminares, aptas a dirimirem grande parte dos pontos conflituosos 
diagnosticados em fase mais tardia. 

Reitera-se, então, a necessidade de uma atuação integrada e sistêmica das 
principais áreas envolvidas, qual seja a técnica (área demandante) e a financeira 
(CCONV), em procedimentos sensíveis do processo, no encalço de dirimirem, 
previamente, inconformidades que possam adquirir proporção maior ao longo de sua 
condução, comprometendo, em primeiro plano, a análise de uma proposta e, em plano 
mais estratégico, a efetivação da entrega do produto do convênio.  
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##/Fato## 

Causa 

 
Processos de trabalhos desintegrados na condução do chamamento público apto a 
celebração de convênio. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Memorando 012/2015 CCONV/CGLOG/DPA, a Unidade assim se 

manifestou quanto ao relativo ao retardamento das análises das propostas selecionadas, 
no edital de chamamento, pela Coordenação responsável: 

“Informamos que isso ocorre por situações, tais como: envio de plano de 
trabalho sem detalhamentos, demora do Proponente no atendimento às diligências 
solicitadas pelo IPHAN, falta de conhecimento das funcionalidades do SICONV. No 
intuito de sanar essa dificuldade, encaminharemos material de instrução de elaboração 
de plano de trabalho aos proponentes e os auxiliaremos por telefone e mensagem 
eletrônica.” 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Referenciando-se à manifestação da Unidade, a qual se alinhou ao já trazido na 

Constatação, na assunção das fragilidades havidas, há a menção de encaminhamento de 
material instrutivo e respectivo suporte aos proponentes. 

Assim, importante ressaltar que o núcleo de abordagem da constatação está na 
desintegração entre os processos de trabalho do modo em que estão dispostos 
atualmente. Deste modo, a questão envolvendo a inabilitação do proponente também foi 
tangenciada em outro ponto do Relatório. 

Logo, pela parcial dissociação entre a fragilidade e a manifestação da Unidade, 
mantém-se o entendimento pela adoção de estratégias que busquem a remodelação dos 
processos já existentes, buscando, como fim comum, a atuação sinérgica entre as 
principais áreas envolvidas nos pontos chave do processo. 

No delineamento das intervenções necessárias, baseando-se nas fragilidades 
apontadas, construir um entendimento para que as áreas estejam envolvidas em pontos 
cruciais do processo, quais sejam a elaboração do edital e a análise da proposta pela 
comissão, trará uma associação concomitante dos dispositivos executores das funções 
que contribuem para uma ação coordenada, trazendo eficiência e eficácia nos 
convênios. 

A materialização dessas iniciativas por meios expressos, normativos internos, 
por exemplo, trará legitimidade e contribuirá para assimilação dos envolvidos, trazendo, 
um nivelamento de entendimento que otimizará as análises ao longo do tempo. 
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##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Prever normativamente, para elaboração do Edital de chamamento, o 
envolvimento das áreas pertinentes (financeira e técnica), otimizando a análise 
posterior. 
 
Recomendação 2: Prever normativamente a participação das principais áreas 
envolvidas, quais sejam a técnica e a financeira, na Comissão de seleção das propostas 
em edital de chamamento público. 
 
 
2 GESTÃO OPERACIONAL                            

2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

2.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Relevante índice de bens tombados com evidência de má conservação. 
 
Fato 

 
Tomando-se as atribuições da unidade, o instituto do Tombamento mostra-se 

como mecanismo central de atuação, agregando as políticas públicas pertinentes e aptas 
a preservarem, identificarem e protegerem o patrimônio cultural brasileiro. 

Agindo tanto quanto em bens materiais quanto imateriais, o tombamento, como 
um ato administrativo, busca, como elemento de efetividade, a garantia do direito à 
memória e o fortalecimento da identidade local, criando condições para preservação dos 
patrimônios que a simboliza. 

Como instituto já disciplinado e definidor das ações da unidade, tem-se na sua 
função de preservação, após a identificação e a certificação do caráter histórico e de 
interesse público, o objeto de análise para definição da gestão adotada nos moldes 
atuais.  

A depender da natureza do bem tombado, público ou privado, serão definidos os 
encargos do proprietário aptos a garantir a proteção, preservação e manutenção do bens 
em suas características originais. Sendo de natureza privada,  esse ônus permanece com 
o proprietário do bem, e ao Estado incumbe o dever de vigilância, inspeção e limitação 
dos modos de realizá-las. Caso o bem tombado seja pertencente à União, nesse caso em 
particular, todos os encargos centralizam-se no ente, o qual os instrumentaliza pelas 
ações do Iphan, inclusive a preservação. 

Nesse eixo, essas ações de proteção e preservação estruturam-se e materializam-
se na atuação das superintendências regionais do Iphan, por meio de suas fiscalizações, 
apurações e do poder sancionador atribuído a estas. A partir desta metodologia 
estabelecida, foi elaborada ação de Controle, por esta Unidade Técnica de controle, e 
executada pelas unidades regionais, vislumbrando trazer um panorama geral do estado 
de conservação atual dos bens tombados em todo território nacional. 
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Foi estabelecida amostra probabilística, levando-se em consideração a 
integralidade dos bens tombados pela União, para determinação dos bens a serem 
examinados. A partir da execução das fiscalizações pelas Unidades de Controle 
regionais, no período entre 08/2014 e 04/2015, havendo as devidas manifestações dos 
gestores locais, responsáveis pelas superintendências do Iphan, foi constatado que 58 
bens tombados, representando 62% do total (94), apresentaram sinais de má 
conservação. Os critérios para definição dos sinais eram: deterioração, depredação, 
pichações, iluminações deficientes, peças ou estátuas quebradas ou visivelmente 
desgastadas, pedras de piso soltas ou ausentes, sinais de destruição, demolição ou 
mutilação. Reitera-se que a equipe de Auditoria fez a conclusão dos exames mediante 
todos os procedimentos técnicos das normas de fiscalização e auditoria, inclusive com a 
manifestação da unidade responsável direta pela preservação do bem. 

Analiticamente, apresentam-se os bens tombados que incidiram em danificação 
de seu estado: 

 

DESCRIÇÃO DO BEM CIDADE UF 

Sítio histórico Paisagístico de Piranhas Piranhas AL 

Igreja de São Gonçalo Garcia Penedo AL 

Igreja e Matriz Santiago Cachoeira BA 

Igreja do Convento do Desterro Salvador BA 

Engenho Freguesia e construções anexas Candeias BA 

Conjunto Urbanístico e Paisagístico da Cidade de São Félix São Félix BA 

Casa Natal de Ana Nery Cachoeira BA 

Casa dos Carvalhos Salvador BA 

Quinta do Tanque Salvador BA 

Antigo edifício da Assembleia Provincial Fortaleza CE 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição com todo o seu recheio Acaraú CE 

Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte Goiás GO 

Imagem de Nossa Senhora do Rosário da antiga Igreja da 
mesma invocação Goiás GO 

Ponte de Antônio Dias Ouro Preto MG 

Igreja de Bom Jesus do Matosinho Ouro Preto MG 

Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré Caeté MG 

Igreja Matriz de Santo Antônio Itaverava MG 

Igreja de Nossa Senhora da Penha Prados MG 

Igreja da Sé Mariana MG 

Casa à Praça João Pinheiro (Paço Municipal) Mariana MG 

Chafariz do Passo de Antônio Dias Ouro Preto MG 

Fazenda da Borda do Campo incluindo sua sede capela e 
sobradinho Antônio Carlos MG 

Ponte do Rosário Ouro Preto MG 

Casa à Praça da Matriz Santa Luzia MG 

Chafariz da Praça de Marília Ouro Preto MG 

Passo da Rua São José Ouro Preto MG 
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Igreja de Nossa Senhora do Rosário Mariana MG 

Igreja Matriz da Conceição Mariana MG 

Capela de Nossa Senhora da Boa Morte Barbacena MG 

Igreja Matriz de São João Batista 
Barão de 
Cocais MG 

Igreja de Sant'Ana Belém PA 

Igreja da Misericórdia João Pessoa PB 

Capela de São Francisco Xavier 
Nazaré da 
Mata PE 

Prédio à Avenida Rui Barbosa 1596 Recife PE 

Igreja de São Benedito Teresina PI 

Sobrado à Praça das Vitórias denominado Sobrado 
Nepomuceno Oeiras PI 

Casa à Rua Francisco Cunha onde morreu o Coronel Gomes 
Carneiro Lapa  PR 

Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro Rio de Janeiro RJ 

Convento de Santa Teresa Rio de Janeiro RJ 

Igreja de São Francisco da Penitência cemitério e Museu de 
Arte Sacra: acervo Rio de Janeiro RJ 

Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé Rio de Janeiro RJ 

Igreja de Nossa Senhora das Dores Parati RJ 

Matriz de Guaratiba Rio de Janeiro RJ 

Palácio Itamarati Rio de Janeiro RJ 

Casa de Benjamin Constant  Museu Benjamin Constant Rio de Janeiro RJ 

Conjunto Histórico do Forte de Copacabana Rio de Janeiro RJ 

Prédio do Ministério da Fazenda Rio de Janeiro RJ 

Remanescentes do Forte de São Matheus Cabo Frio RJ 

Casa à Praia do Caju Rio de Janeiro RJ 

Avenida Modelo: conjunto de habitação coletiva Rio de Janeiro RJ 

Chafariz de Paulo Fernandes Rio de Janeiro RJ 

Forte de Santa Bárbara Florianópolis SC 

Capela do Engenho Penha Riachuelo SE 

Casa à Praça Rio Branco 35 Estância SE 

Casa de residência e Igreja do Colégio ou Tejupeba - Fazenda 
Iolanda 

Itaporanga 
d'Ajuda SE 

Vila Ferroviária de Paranapiacaba Santo André SP 

Igreja Matriz de Santa Ana Itanhaém SP 

Centro Histórico de Porto Nacional Porto Nacional TO 
  

Destarte, fica evidenciada uma ineficiência de atuação tanto no enfoque da 
propriedade tombada privada, a qual careceria de fiscalização, podendo atuar, inclusive 
com poder de polícia administrativa, sancionando com multas, por exemplo, quanto 
como o Estado detentor do bem, não agindo incisivamente para manutenção de seu bom 
estado de conservação. 
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Simultaneamente, outra frente da ação de controle foi executada no mesmo 
período, junto às superintendências regionais do Instituto, no encalço de avaliar, entre 
outras abordagens, a efetivação do plano de fiscalização estabelecido para o 
acompanhamento do estado de preservação do patrimônio histórico nacional. 

A normatização dos procedimentos para apuração de infrações administrativas 
por condutas e atividades lesivas ao patrimônio cultural, Portaria 187/2010, traz sobre o 
Plano de Fiscalização: 

Art. 5º A ação fiscalizadora será empreendida conforme o 

Plano de Fiscalização elaborado pela Coordenação Técnica de 
cada Superintendência Estadual.  

Parágrafo único. A observância do Plano de Fiscalização não 
será necessária quando houver notícia de ameaça ou de 
ocorrência de dano a bem cultural edificado especialmente 
protegido que demande atuação imediata dos agentes de 
fiscalização. (grifo nosso) 

Depreende-se que o documento norteador das fiscalizações, que atua como 
instrumento individualizado de cada superintendência estadual, é o Plano de 
Fiscalização. Ainda, ressalta-se, seu caráter vinculante, quando estabelece as hipóteses 
do seu não atendimento, restando as hipóteses residuais concordantes com o 
estabelecido no documento. 

Na operacionalização desta frente da Ação de controle, foi solicitado o Plano e, 
para efeitos de comprovação da realização dessas atividades, foi solicitado, ainda, cópia 
dos respectivos relatórios ou outros documentos hábeis resultantes das ações de 
fiscalização. 

Faz-se importante citar que a Ação de Controle ainda não se concluiu, visto que 
sua abrangência diz respeito a todas as superintendências do Iphan, mas que, 
parcialmente, já trouxe produto relevante por meio de suas informações colhidas. 

No tocante ao percentual de cumprimento do plano de fiscalização no exercício 
de análise, foram 16 unidades estaduais examinadas e, excetuando-se as que não se 
enquadram em outras situações de inconformidades, o índice de inexecução foi de 54.66 
% ao que estava disposto no Plano. 

 
Sup. Regional Município Porcentagem de Execução do Plano 

SE Aracaju 42,40 

AL Maceió 54,86 

PB João Pessoa 74,49 

PE Recife 28,00 

PI Teresina 51,76 

RN Natal 22,45 

SC Florianópolis 35,50 
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SP São Paulo 39,60 

AP Macapá 30,43 

MT Cuiabá 83,00 

MS Campo Grande 44,00 

ES Vitória 37,50 
 
 

Além de expressivo índice apresentado de inexecução, outros aspectos, que 
refletem fragilidades de fiscalização do bem tombado, foram verificados e assim 
relatados pela equipe de Auditoria, garantida a manifestação da Unidade sobre os fatos 
apontados, nas seguintes superintendências: 

Goiás – “Superintendência do IPHAN em Goiás (IPHAN/GO) possui dois 
Planos de Fiscalização, um Geral e outro Individual com o objetivo de fiscalizar os bens 
que compõem o patrimônio histórico em sua jurisdição. No Plano Geral havia 45 
(quarenta e cinco) fiscalizações programadas para o exercício de 2014, sendo esse 
quantitativo distribuído em sete planos de fiscalização, estando indicado para cada um 
deles um fiscal nominalmente designado para a execução.” 

“Há de ressaltar, contudo, que os Planos de Fiscalização não apresentam a 
data ou mês que deveria ser realizada a fiscalização, embora indica a periodicidade 
trimestral, quadrimestral, semestral para essas fiscalizações e para determinados bens 
tombados. Tal situação impossibilitou o cotejamento entre datas das fiscalizações 
realizadas com o planejamento. Ou seja, a análise ficou prejudicada quanto à 
eficiência e eficácia da execução comparada com o planejamento” 
 

Minas Gerais – “A Superintendência Regional do IPHAN em Minas Gerais não 
apresentou réplica face aos questionamentos feitos pela Equipe da Controladoria-
Geral da União inobstante duas prorrogações de prazos concedidas. Entende-se, 
portanto, que houve restrição aos exames de auditoria uma vez que a 
indisponibilização de informações obstou de maneira terminativa a consecução dos 
trabalhos que se pretendiam realizar”. 
 

Pará – “Ocorre que tal plano mostrou-se sucinto e genérico, prevendo, em 
determinados casos, a execução de fiscalização em áreas delimitadas no plano de 
forma genérica”. 

“A Unidade reconhece as falhas no Plano de Fiscalização e planeja a 
adequação do mesmo. Conforme já fora constatado na ocasião da visita à Unidade, a 
administração estabeleceu como meta todo o universo sob sua responsabilidade de 
fiscalização. Ocorre que, frente ao limitado número de técnicos disponíveis para 
realizar as vistorias, tal meta não é possível de ser alcançada. 

A Unidade manifestou que para o próximo exercício estabelecerá uma meta 
dentro de suas possibilidades de fiscalização, tornando o planejamento adequado a sua 
força de trabalho.” 
 

Pernambuco – “No período anterior (2013-2014), foram realizadas 
fiscalizações unicamente motivadas por denúncias, considerando a redução 
significativa do quadro técnico da Superintendência/PE, por aposentadoria, 
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afastamentos e outros, causando, por conseguinte, a diminuição do quadro de fiscais 
ativos.” 
 

Paraná – “O IPHAN/PR apresentou plano de fiscalização relativo ao exercício 
de 2014, no entanto verificou-se que o mesmo não tem sido efetivado de forma 
adequada por não apresentar relatórios de fiscalizações detalhados.” 
 

Sintetizando, observaram-se as seguintes situações: Plano sucinto e genérico, 
ausência de padronização entre as regionais na sua elaboração, com o propósito de uma 
consolidação nacional e o estabelecimento de parâmetros uniformes, realização de 
fiscalizações motivadas unicamente por denúncias, entre outras. 

Dada à sistemática estabelecida, observa-se que cada unidade descentralizada do 
Iphan é dotada de autonomia para elaborar seu Plano de Fiscalização anual, podendo 
estabelecer suas próprias metas, mesmo que desvinculadas de indicadores ou diretrizes 
da unidade central, assim como de alguma padronização junto às outras unidades 
descentralizadas. A Unidade central não coordena e supervisiona a elaboração desses 
planos (levando-se em conta um contexto geral e lastreado em indicadores obtidos na 
consolidação de planos de fiscalização anteriores), de modo a nortear as ações 
fiscalizatórias das Unidades descentralizadas. Assim, inexistem diretrizes gerais 
desdobradas em indicadores específicos para a atividade de fiscalização, que subsidiem 
a elaboração de cada Plano por cada uma das unidades regionais. 

Importante ressaltar que a elaboração desses indicadores necessita de estudos e 
levantamentos prévios, a fim de subsidiar a elaboração das metas, assegurando uma 
adequação razoável com a realidade de cada unidade e propiciando exequibilidade ao 
que será proposto. 

Assim, apresenta-se a necessidade de ser reparada a omissão existente quanto 
aos parâmetros (prazos, teor, abrangência, proporção de servidores), a fim de abranger 
todo o processo de construção, execução, acompanhamento e consolidação dos Planos 
de Fiscalização de forma uniforme entre as regionais.  

Atribuir ao órgão central ações de articulação, coordenação e, especialmente, de 
planejamento, competências já trazidas no Regimento Interno da Unidade, dotará o 
processo de elaboração dos Planos de Fiscalização de maior eficiência. Desse modo, a 
análise e a aprovação de cada Plano regional, pela Unidade Central, necessitam estar 
dispostas em normativo que discipline a matéria. Além disso, incorporar o planejamento 
das fiscalizações (elaboração do plano anual) ao próprio planejamento estratégico, tático 
e operacional do Instituto. Com tais exigências, a produção do documento estrará 
pautada em critérios padronizados, além de passar obrigatoriamente pelo crivo da 
unidade central, aquele detentor de atribuição estratégica, racionalizando suas 
execuções, ensejando efetividade ao procedimento. 

Em sintonia com as distintas realidades vividas pelas unidades descentralizadas 
do Instituto, as quais, de fato, operacionalizam os procedimentos, mostra-se latente a 
necessidade de uma normatização que garanta uma razoável padronização na definição 
da regularidade de inspeções. Assim, com o estabelecimento de diretrizes gerais, 
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uniformiza-se o processo, trazendo consigo uma confiabilidade nas informações, além 
de propiciar um melhor planejamento daquele que, de fato, o executará, ensejará a 
identificação das causas do não atendimento das metas pré-estabelecidas, se existentes, 
além de facilitarem a adoção de soluções factíveis e em sintonia com as causa. Enfatiza-
se, também, o favorecimento para um possível redesenho dos Planos e sua metodologia 
como ferramenta de gestão.  

Outro aspecto que se vincula ao fato da má conservação se situa numa política 
de autossustentabilidade dos bens tombados. Como conceito que abarca a autonomia de 
manutenção, com garantia de meios próprios para sua continuidade, essa 
sustentabilidade apresenta íntima relação com a necessidade de o bem se manter, 
garantidas todas as exigências do tombamento, ao longo do tempo. 

Os bens culturais não são dotados apenas de valores históricos e/ou artísticos, 
mas, por outro lado, econômicos e ambientais: um comportamento responsável na 
preservação, não apenas do ponto de vista cultural, mas também social, econômico, com 
respeito ao meio ambiente, propiciará um inter-relacionamento com a coletividade e os 
motores do desenvolvimento. 

Num esboço analítico que possa subsidiar os estudos acerca da viabilidade de 
autossustentabilidade dos patrimônios tombados, algumas vertentes podem ser 
vislumbradas como a exploração de seus produtos, levando em conta a particularidade 
de cada bem. 

De todo modo, dadas às circunstâncias atípicas de tais bens, torna-se 
fundamental a realização de estudos e levantamentos que consigam abranger a 
peculiaridade de cada bem, a fim de ser avaliada uma adoção de uma política de 
autossustentabilidade por estes bens que representam o patrimônio histórico nacional. 

Estabelecidos os cenários apresentados, os quais favorecem diretamente o 
significativo índice de má conservação do patrimônio tombado, constitui-se uma relação 
de proximidade dos fatos. A correspondência entre eles é observada no sentido em que 
os fatos influenciam incisivamente a circunstância apresentada, ensejando uma relação 
de causa-consequência bem evidenciada, além de outros fatores atuantes.  

 Por fim, a interferência em cada uma dessas frentes trazidas é preciso. Avaliá-las 
precisamente e ter como subsídio as perspectivas atuais, propiciará uma ação conjunta 
para que a missão da Unidade consiga se estabelecer em patamares razoáveis. 
 
 
##/Fato## 

Causa 

 
Ausência de normatização que discipline a simetria entre os Planos de Fiscalização das 
superintendências estaduais, principalmente quanto às suas diretrizes gerais de 
elaboração, modo de execução e acompanhamento. 

Ausência de gestão compartilhada, quanto aos Planos de Fiscalização, que seja 
efetivamente integrada entre a unidade central e as suas superintendências regionais. 
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Ausência de estudo ou levantamento sobre o patrimônio tombado que possui condições 
de utilização econômica ou de sustentabilidade, pretendendo-se avaliar a implantação de 
medidas nesse sentido. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
A Unidade, por meio do Memorando 462/2015, datado de 17/07/2015, assim se 

manifestou sobre as medidas em curso para o aperfeiçoamento do processo de 
elaboração, execução, monitoramento e padronização dos planos de fiscalização, 
levando-se em consideração a relação entre a unidade central e as superintendências 
regionais: 

 
“Encontra-se em curso no DEPAM o planejamento para a realização de 

capacitações nas Superintendências durante o segundo semestre de 2015 quanto ao uso 
das funcionalidades do Sistema Informatizado de Autorização e Fiscalização em Bens 
Culturais – Fiscalis. 

Este planejamento considera diferentes elementos condicionantes, como A) a 
quantidade viável de superintendências a receberem as capacitações ainda em 2015, B) 
a quantidade de bens tombados em cada uma, C) a quantidade de fiscais por estado e 
D) a capacidade de suporte deste trabalho presencial pelo Departamento (que possui 
diversas outras demandas a sobrecarregarem seu corpo técnico). 

A estratégia é capacitar em 2015 o grupo das maiores superintendências e com 
maior número de bens tombados, remanescendo para o primeiro semestre de 2016 as 
demais unidades, tendo-se como principal critério o ganho de escala em relação à 
fiscalização e à carga de informações no Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão/ 
SICG proveniente da atividade de vigilância efetuadas por este grupo. 

No sentido do exposto acima, prevê-se cerca de 08 superintendências a 
receberem individualmente as ações de capacitação (justamente as que se enquadrem 
nos itens A e B supra) e um grupo de 03 ou 04 superintendências a receberem a 
atividade em conjunto – totalizando cerca de 11 ou 12 unidades capacitadas em 2015. 
Remanesceriam para 2016 cerca de 15 unidades a receberem as capacitações, desta, 
feita em grupos, devido aos seus números menores em termos de bens tombados e 
fiscais. 

Como já mencionado, esta estratégia segue em andamento, devido à 
necessidade de compatibilização das mais demandas departamentais e da agenda dos 
técnicos da área central a participarem destas atividades presenciais. 

O objeto das capacitações deverá ser - além de reciclagem na operação do 
equipamento e seu software propriamente dito - o planejamento das fiscalizações para 
2016 por cada unidade, tendo-se como critério unificador o foco nas tipologias dos 
bens edificados tombados individualmente. 

Como medidas de monitoramento, deverão ser adotados indicadores relativos à 
efetividade do plano de fiscalização, às autuações, termos e notificações emitidas, à 
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implementação do sistema Fiscalis (seu uso pelas unidades no exercício diário da 
fiscalização), a autorizações e à regularização de intervenções. Tais indicadores ainda 
deverão ser submetidos à validação institucional. 

Quanto à padronização dos planos de fiscalização, registre-se que, além de hoje 
já se trabalhar com um modelo padrão definido pelo DEPAM, o sistema Fiscalis 
possuirá módulo específico para que as unidades planejem suas atividades conforme 
critérios homogêneos.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
 Apoiado no cotejamento entre o que está evidenciado na constatação e o teor das 
informações da unidade, alguns lapsos merecem ser ressaltados.  

Como a essência das inconformidades está vinculada ao Plano de Fiscalização, 
instrumento disposto em normativo e condutor das fiscalizações dentro de um período, e 
as fragilidades sobre a sua metodologia de construção e execução, há de se considerar 
que estas vêm trazendo um desdobramento muito danoso e que compromete a diretriz 
de atuação da unidade, qual seria a preservação e a conservação do patrimônio histórico. 

Restou confirmada a alta incidência de não cumprimento do Plano de 
Fiscalização, em sua integralidade, a partir de seu planejamento, além de outras 
inconsistências que colaboraram para o relevante índice de má conservação de bens 
tombados. Portanto, os pontos críticos estão calcados principalmente na normatização 
do Plano de Fiscalização, nas suas diretrizes e nas lacunas existentes que propiciam um 
desalinhamento entre cada superintendência, ensejando alta carga de ineficiência de 
cumprimento, visto os casos práticos trazidos. 

Assim, trazendo os apontamentos da unidade, admitindo-os, pode-se concluir 
que eles se situam no campo da operacionalização. A adoção para capacitação para uso 
do sistema é válida, porém o ponto a ser avaliado são os parâmetros que subsidiarão o 
documento que vai nortear as fiscalizações de fato.  A eficácia das fiscalizações ficará 
prejudicada, mesmo com o suporte de um sistema robusto, caso o documento que as 
embase não esteja alinhado e com definições e metas precisas. 

Não restou evidenciado como se dará o inter-relacionamento entre o Plano, 
norteador das fiscalizações até então, e o sistema. A absorção e as transições necessárias 
devem ser definidas para que haja alinhamento entre o que é planejado para um período 
e o sistema que fará a gestão dessas fiscalizações.  

O Fato patente, por meio das fiscalizações por esta unidade de controle, foi o 
não cumprimento do Plano de Fiscalização e as mais diversas inconformidades dizendo 
respeito à assimetria entre estes. Ainda a inadequação do normativo aplicado (Portaria 
11/86), a partir da sua generalidade no tratamento do tema, e o não delineamento dos 
pontos necessários diante do cenário que se mostra atualmente. 

Salienta-se que, com relação ao apontamento sobre os possíveis estudos ou 
levantamentos sobre o patrimônio tombado que possui condições de utilização 
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econômica ou de sustentabilidade, foi apresentada Solicitação de Auditoria 
201411521/001, datada de 18/12/2014, com reiterações, não havendo manifestação pela 
Unidade, mantendo-se o posicionamento já constatado. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Disciplinar todo o processo que envolve o Plano de Fiscalização ou 
de instrumento congênere, a partir da implantação do sistema Fiscalis, por meio de uma 
ação integrada entre a unidade central e as superintendências regionais, a fim de 
propiciar uma padronização e estabelecer diretrizes, exigências e critérios. 
 
Recomendação 2: Implantar integral e efetivamente o sistema Fiscalis, principalmente 
quanto ao módulo que permitirá o planejamento das atividades pelas unidades, sendo 
este planejamento vinculado aos parâmetros gerais expostos na recomendação anterior. 
 
Recomendação 3: Considerando que a expansão do conceito de patrimônio cultural, que 
evidenciou que as políticas de preservação já não estão apenas vinculadas à ideia de 
excepcionalidade dos bens, mas principalmente ao exercício da cidadania, disponibilizar 
com outros agentes públicos ou privados, informações sobre o potencial de exploração 
econômica dos bens acautelados. 

 

 
 
2.1.2 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

2.1.2.1 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de indicadores que possam aferir o desempenho de gestão, considerando 
o processo de Tombamento promovido pela Unidade. 
 
Fato 

 
Levando-se em conta as competências da Unidade, visando uma análise de seus 

indicadores aptos a aferir o desempenho de gestão, buscou-se direcionar esse escopo 
para o instituto do Tombamento, um dos pilares de atuação, pela sua relevância e 
abrangência, enfatizando a preservação e conservação dos bens tombados. Ou seja, a 
partir de uma abordagem sintética de avaliação dos indicadores da gestão, customizou-
se seu foco para análise da atuação da Unidade em uma das suas principais atribuições. 

Objetivou-se apreciar se os indicadores, caso existentes, que se vinculassem às 
ações de preservação do patrimônio tombado, atenderiam os critérios de completude, 
comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e economicidade. Ainda, se estes 
estavam sendo utilizados pelos gestores para a tomada de decisões gerenciais. 

Deste modo, solicitou-se à Unidade, por meio da Solicitação de Auditoria 
201503439/002, datada de 16/04/2014, que apresentasse os indicadores de desempenho 
que mensurassem e refletissem os resultados quanto às suas ações no sentido de 
preservar o patrimônio tombado, com as metas estabelecidas, dados históricos de 
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medições e metodologia utilizada para definição e aferição desses indicadores. Além 
disso, o detalhamento dos tais indicadores nas seguintes informações: 

• Denominação do indicador; 
• Área da gestão ao qual o indicador está vinculado; 
• Forma de instituição do indicador (ex. Portaria); 
• Publicidade dada à instituição do indicador (ex. publicação no DOU, no site do 

MinC – informa link); 
• Fórmula de cálculo; 
• Meta instituída, se houver; 
• Resultado da aferição; 
• Publicidade dada à aferição do indicador (ex. publicação no DOU, no site do 

MinC – informa link). 

Denota-se que a instituição de indicadores, visando o aprimoramento da gestão, 
tem exigência latente, constando como item presente no conteúdo para elaboração do 
relatório de Auditoria pelo Tribunal de Contas da União. Singularmente, por se tratar da 
área finalística de atuação da unidade, a adoção destes torna-se premente e necessária 
para os resultados serem mensurados, assumindo-se que este é um primeiro e decisivo 
passo para a gestão do desempenho, possibilitando sua pactuação, avaliação e 
divulgação em momentos posteriores. 

Considerando que a partir do envio da Solicitação, reiterações foram feitas no 
sentido de obtenção de tais informações, a Unidade não se manifestou até a presente 
data, ensejando assim que se concluísse pela ausência dos indicadores exigidos ou 
qualquer outra providência nesse sentido, visto a não apresentação de qualquer 
alegação. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Não implementação de indicadores quanto à avaliação de sua atuação na preservação 
dos bens tombados. 

 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Solicitou-se à Unidade, por meio da Solicitação de Auditoria 201503439/002, 

datada de 16/04/2014, que apresentasse os indicadores de desempenho que 
mensurassem e refletissem os resultados quanto às suas ações no sentido de preservar o 
patrimônio tombado, com as metas estabelecidas, dados históricos de medições e 
metodologia utilizada para definição e aferição desses indicadores. 

Considerando que a partir do envio da Solicitação, reiterações foram feitas no 
sentido de obtenção de tais informações, a Unidade não se manifestou até a presente 
data. 
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Levando-se em conta a não manifestação da Unidade, já diligenciada, mantém-

se o posicionamento pela ausência de indicadores que tratem dos resultados da Unidade, 
especificamente quanto à preservação dos bens tombados. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Implementar indicadores de desempenho que mensurem e retratem os 
resultados quanto às suas ações no sentido de preservar o patrimônio tombado, com as 
metas estabelecidas, dados históricos de medições e metodologia utilizada para 
definição e aferição desses indicadores. 
 
 
3 CONTROLES DA GESTÃO                           

3.1 CONTROLES INTERNOS                             

3.1.1 Avaliação dos Controles Internos Administrativos  

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Descompasso entre os processos apresentados, os arquivados e os que chegam ao 
conselho para análise. 
 
Fato 

 
Operacionalmente, com abordagem nas instâncias e atores envolvidos, uma 

sequência de processos de trabalho é estabelecida com o objetivo de legitimar o 
processo de tombamento, abrangendo os diretamente interessados. A normatização 
vigente do fluxo, consolidando as normas de procedimentos aplicáveis, nos processos 
de tombamento é dada pela Portaria nº11, de 11/09/86. 

Inicialmente, releva-se a universalidade de legitimidade para provocação do 
processo, quando o Art. 2° traz: 

“Toda pessoa física ou jurídica será parte legítima para 
provocar, mediante proposta, a instauração do processo de 
tombamento.” 

Assim, no desencadeamento do fluxo, pode-se sintetizar os atores e as instâncias 
envolvidos: parte legítima para provocar superintendências regionais, coordenação 
específica, unidade central, Procuradoria Jurídica, Conselho Consultivo, Presidente da 
Unidade e Ministro da Cultura. 

Havendo essa repartição de competências e atuação múltipla, o processo assume 
um caráter de complexidade razoável, assumindo o protagonismo na efetividade das 
políticas públicas ligadas à preservação do patrimônio histórico nacional. 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

45 

Levando-se em consideração as instâncias percorridas, as peculiaridades de cada 
área envolvida e a modelagem do processo nos moldes atuais, o seguinte levantamento 
foi verificado no intuito de dar subsídio à análise dos processos de trabalho empregados:  

Ano Processos 
abertos 

Processos arquivados 
(indeferidos) 

Processos aprovados 
aguardando análise 

Processos concluídos 
(deliberado pelo 

Conselho) 

2011 21 18 2 10 

2012 24 14 1 17 

2013 17 33 5 10 

2014 44 54 3 15 

 

A título de esclarecimento, tais conceitos explanados na tabela merecem a 
seguinte consideração: 

Processos abertos – aqueles que tiveram seu pleito/ abertura formalizados no ano em 
questão. 

Processos arquivados – aqueles que tiveram seu mérito indeferido pela Unidade 
competente (DEPAM) sem ter seu mérito analisado pelas instâncias decisórias. 

Processos aprovados aguardando análise – aqueles que foram deferidos pela unidade 
técnica competente (DEPAM), mas aguardam deliberação do Conselho consultivo. 

Processos concluídos – aqueles que tiveram seu mérito analisado, pelo menos uma vez, 
pelo conselho consultivo, independente do deferimento ou não. 

Deste modo, procurou-se estabelecer a aplicabilidade dos processos, 
considerando as tendências, a evolução histórica e o comportamento das esferas 
demandantes e decisórias. 

A exposição dos dados permite concluir que, segundo o desenho de processos 
aplicado, não é mostrada nenhuma assimetria relevante nos últimos 04 anos. 
Primeiramente, quanto aos iniciadores do processo (processos abertos), apenas o 
exercício de 2014 mostra uma atipicidade com relação aos três anos anteriores, onde 
razoável estabilidade numérica se apresentou. Excetuando-se os processos arquivados, 
aqueles que não trouxeram os mínimos elementos exigidos e foram indeferidos, todos 
os outros campos mostraram caraterísticas análogas de regularidade. 

Os dados consolidados puderam mostrar os seguintes quantitativos médios 
aproximadamente: 

• 26,5 processos abertos por ano 
• 13 análises (deliberações), pelo Conselho Consultivo, por ano 

 

Na confrontação destes dados, foi estabelecida a relação entre os processos 
abertos e os processos deliberados pelo Conselho, ano a ano, com o propósito de checar 
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a produtividade diante do que é demandado. Levando-se em conta as oscilações e as 
tendências verificadas, além da adoção das medidas implantadas, a média na relação 
verificada, nos 4 últimos anos, é de 2,035. Ou seja, nesse cenário estável, 
aproximadamente, a cada dois processos abertos, um é deliberado pelo Conselho 
Consultivo. 

Necessário considerar que atualmente a Unidade faz o enfrentamento de um 
passivo que se deu ao longo de toda a sua atuação sobre processos de tombamento 
abertos e não concluídos, o qual será dado tratativa em outro ponto deste Relatório de 
Auditoria. Sendo assim, os dados de processos arquivados, filtrados pela área 
responsável, não puderam ser considerados pelo fato de conterem, simultaneamente, os 
processos contidos no passivo. 

Em análise conclusiva, baseada no histórico apresentado, conclui-se que, com a 
tendência mantida, a qual vem mantendo-se estável, um novo passivo será criado 
paralelamente ao já existente decorrente da série histórica de atuação do Instituto. 

Aspecto que também se mostrou um ponto de grande vulnerabilidade, 
comprometendo diretamente a eficácia do fluxo, diz respeito à ausência de prazo no 
tocante aos processos que são abertos e apresentam algum ponto passível de 
complementação ou diligência, pelo Departamento competente (DEPAM), para dar-lhes 
andamento. Não se apresenta um lapso temporal limite para que os esclarecimentos 
necessários ou os pontos de incompletude sejam satisfeitos, nas análises para produção 
de subsídios técnicos, ocasionando uma perpetuidade ao processo sem um desfecho 
devido. Tal situação acarreta um acúmulo de processos quando somados aos demais 
envolvidos no fluxo, além de comprometer o princípio da eficiência ao não 
regulamentar esse limite de agir ao demandante do processo, paralisando os processos 
internos da Unidade.  

Mostra-se, então, a indispensabilidade de uma reflexão sobre os processos de 
trabalho adotados, a fim de reexaminá-los, buscando se adequarem ao cenário que se 
mostrou de tendência de formação de novo passivo, comprometido por um outro já 
existente e tem sido motivo de embate pela Unidade. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Processos de trabalho ineficientes, diante do cenário atual, para dar uma vazão razoável 
aos processos abertos de Tombamento. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
A despeito das medidas implementadas, visando aprimorar a gestão de processos 

do Tombamento, no sentido de apresentar o que já foi formalizado documentalmente 
para as respectivas medidas e se houve análise/estudo prévio que subsidiasse a 
formulação de cada medida, além das medidas ainda não implementadas e que vem 
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sendo estudadas, caso existam, a Unidade, por meio do Memorando 056/2015, datado 
de 19/05/15, assim se manifestou: 

Entre as medidas implementadas visando aprimorar a gestão dos processos de 
Tombamento, todas as solicitações são encaminhadas seguindo os trâmites conforme o 
mapeamento de processos (Anexo 1). Também foram implantadas, dentre outras as 
duas listadas abaixo:  

Orientação para abertura de processo T para todos os pedidos de tombamento: 
O IPHAN, por força do estabelecido no Art. 216 da Constituição Federal, não tem 
governabilidade sobre as demandas de tombamento em nível federal. Tão pouco sobre 
a pertinência das solicitações, seus objetivos ou interesses. Não obstante, a instituição 
obriga-se à análise de valor cultural suscitado pelos pleiteantes. No entanto, importa 
ressaltar que isso explica o crescimento do número de processos T abertos nos últimos 
anos. 

Estabelecimento de Pontos de Controle: Em 2013, foram realizadas reuniões 
técnicas com Procuradoria Federal, Gabinete da Presidência, Secretaria do Conselho 
Consultivo, Arquivo Central e Depam, que tiveram como resultado o estabelecimento 
dos seguintes pontos de controle, que por sua vez indicam o estágio de instrução: 
Abertura de processo T – processo em instrução (Arquivo Central); Notificação 
instrução concluída (Gabinete da presidência); análise no conselho – tombamento 
aprovado (Secretaria do Conselho); inscrição no livro do tombo – tombamento 
definitivo (Arquivo Central); arquivamento por indeferimento - (Arquivo Central). 

O Processo “Realizar Tombamento” foi um dos processos redesenhados no 
IPHAN, a partir da contratação de uma consultoria da empresa Memora. Desta forma, 
existe hoje um fluxo que, por um lado, agiliza o trâmite do processo e, por outro, busca 
qualificar as orientações para que os técnicos tenham segurança na instrução técnica. 
Considerando essa iniciativa, na reestruturação do Depam foi criado um Projeto 
Estratégico, coordenado pela CGID, que tem como objetivo aperfeiçoar as ações de 
reconhecimento do patrimônio material. Nesse escopo está a implantação do processo 
redesenhado, com elaboração de manuais de orientação para instrução de tombamento 
por natureza de bem, e capacitação. As ações de implantação estão previstas para 
iniciar após a revisão da Portaria IPHAN Nº11/86, que regulamenta o trâmite do 
processo de tombamento. Contudo,  já foram adotadas medidas que não dependem de 
revisão da portaria, como os pontos de controle. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Visto a impossibilidade de atuação da Unidade quanto às demandas 

apresentadas, considerando sua universalidade e a sua não limitação, é necessário 
enfatizar o processo interno, ao qual possui ingerência, e as suas instâncias de análise, 
devendo garantir, simultaneamente, uma avaliação ponderada no mérito do tombamento 
e uma vazão razoável dos processos pertinentes que possuam os requisitos básicos para 
análise das instâncias decisórias. 
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Fundamentando-se pelas medidas apontadas pela Unidade, no encalço de 
atenuar a situação que se apresenta, considera-se a pertinência destas, porém salienta-se 
a necessidade de implementação em caráter tempestivo, além da adoção de outras 
simultaneamente. 

Embora tenha se apontado a criação de um Grupo de Trabalho para realização de 
estudos e definir a solução corporativa para Gestão Eletrônica de Documentos, é 
necessário que o produto resultante de sua atuação, qual seja o plano de trabalho para as 
atividades a serem desenvolvidas, que englobarão necessariamente o acompanhamento 
da transição entre plataformas tecnológicas, tenha absorção plena pelos processos de 
trabalho do tombamento em si.  

Quanto ao estabelecimento dos pontos de controle, reconhece-se a sua 
adequação, destacando-se, todavia, o seu comprometimento quando não alinhado a 
outras práticas, tido em conta que a partir de seu ano de implantação, 2013, as médias 
deste e do ano seguinte de descompasso entre projetos aprovados e deliberados 
seguiram praticamente inalteráveis. 

Com relação ao redesenho do processo, com elaboração de manuais de 
orientação para instrução de tombamento por natureza de bem, inclusive com 
capacitação, não se consegue considerá-lo efetivamente, em virtude da sua não 
implementação efetiva e, na impossibilidade desta, não haver algum documento 
norteador que estabeleça os critérios, prazos e cronogramas, um plano de ação para sua 
efetivação prática. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Apresentar planos de ação, contendo os procedimentos a serem 
tomados, após coleta e análise de dados, para as medidas citadas, mas ainda não 
implementadas. 
 
Recomendação 2: Regulamentar prazos para atendimento às pendências em processos 
que as apresentem, em seu estado inicial, objetivando o seu devido encaminhamento, a 
posteriori, ou o seu arquivamento. 
 
 
3.1.1.2 INFORMAÇÃO 

 
Enfrentamento do passivo de processos de tombamento abertos e não concluídos. 
 
Fato 

 
Trazendo-se o enfoque do contexto histórico de atuação da unidade quando 

considerada a evolução do fluxo dos processos de tombamento, um passivo se apresenta 
com referência a processos abertos e não concluídos. A situação já foi alvo de tratativa 
específica por esta unidade de controle, ensejando, inclusive, recomendações inerentes à 
tratativa desse passivo. 
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Referencialmente, com atuação desde a década de 30, vários contextos e 
mudanças de paradigmas se apresentaram na atuação do órgão quanto a todo o processo 
operacional de tombamento, diga-se: provocação, atuação da unidade e decisão por 
autoridade competente sobre a pertinência do pleito. 

Nessa base de análise, o retrato que vinha se mostrando era o de uma elevação 
gradual de processos abertos e que não foram dados devida destinação, por inúmeras 
causas, ensejando o sobrestamento destes, comprometendo o fluxo de análise, 
considerando os demais processos que eram apresentados simultaneamente. 

Os levantamentos apontaram que, ao longo do tempo, os esforços para análise de 
arquivamento ou prosseguimento da instrução dos processos não vinham apresentando 
resultados satisfatórios, visto a ampliação dos índices que retratavam essa situação. 

Fazendo consideração às alegações da Unidade, e após a transcorrência de toda a 
tramitação devida, o Relatório de Auditoria 201317914 foi emitido, contendo a seguinte 
Recomendação vinculada à Constatação “Elevação no quantitativo de processos de 
tombamento abertos e não concluídos”: 

Recomendação 001 

Elaborar plano de ação, com estimativa de prazos, para o 
tratamento e solução dos processos de tombamento pendentes, 
que podem ser considerados passivos, levando-se em 
consideração no referido plano critérios de criticidade e 
relevância, no mínimo, quanto a situação do bem, valor 
histórico, alcance de outras esferas de tombamento. 

Na última atualização do Plano de Providências Permanente (jan/2015) não 
constou alguma adoção no sentido de atendimento à recomendação em comento. Assim, 
buscou-se diligenciar a unidade, objetivando comprovar quais os esforços estavam 
sendo feitos nesse sentido. 

A Unidade, por meio do Memorando 425, datado de 19/05/2015, trouxe as 
seguintes considerações sobre a questão do passivo de processos abertos e não 
concluídos quanto aos métodos usados no seu enfrentamento:  

“Desde 2012, com a centralização do DEPAM em Brasília, iniciou-se um 
trabalho de aprimoramento dos dados de controle dos processos abertos. Para isso, 
algumas medidas estratégicas foram adotadas a fim de enfrentar o passivo dos 
processos de tombamento: 

Levantamento da situação dos processos de tombamento:  

Desde 2012, vem sendo realizado um trabalho junto ao Arquivo Central - Seção 
Rio, que já resultou no levantamento e atualização de dados dos processos de 
tombamento no IPHAN. Assim, hoje, o Depam tem a dimensão exata do passivo de 
processos de tombamento, bem como seu estágio de instrução, conforme a portaria 
n°11/86.  
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A partir da análise dos processos de tombamento sobrestados, observou-se que 
processos de temas específicos tinham dificuldade de serem analisados, por falta de 
conhecimento na casa. Assim, foram estabelecidas duas estratégias: 

Identificar técnicos com conhecimentos especializados para colaborar com a 
finalização de instrução de processos 

Foi o caso de fortificações, que com a realização de uma reunião técnica do 
Depam com um técnico especialista que hoje atua em uma Superintendência, 
conseguimos encaminhar para tombamento 6 bens distribuídos em 4 estados diferentes, 
além de produzir orientação padrão a ser aplicada em casos de acervos de artilharia.   

Diretrizes de identificação e reconhecimento para temas específicos 

Essa estratégia está sendo aplicada para enfrentar o passivo dos processos de 
tombamento de terreiros. Em 2013 foi criado um Grupo de Trabalho 
Interdepartamental para preservação do patrimônio cultural de Terreiros – GTIT, com 
o objetivo de elaborar diretrizes gerais para instrução de processos de identificação e 
reconhecimento, e de gestão integrada para patrimônio cultural de matriz africana. 
Isso inclui um processo de capacitação iniciado em agosto de 2015, envolvendo 
encontros quinzenais com técnicos de todas as Superintendências, até meados de 2016. 
Com isso, pretendemos enfrentar o passivo de 17 processos relativos a terreiros. 

Encaminhamento dos processos abertos à Superintendência do IPHAN nos 
estados para avaliação da pertinência da continuidade do processo ou arquivamento: 

Conforme já informado anteriormente através do Memo nº 262/13 
CGBI/DEPAM, o sobrestamento dos processos, que ocorreu nos anos de 1990, em 
virtude do desmonte do IPHAN, poderia ter decorrido em arquivamento dos mesmos, 
dado não ter existido manifestação dos interessados durante largo período ou 
alegando-se, de forma simplista, ausência de valor relevante dos bens, resultando, 
assim, em passivo residual, tendo em conta que o esforço poderia ter recaído sobre os 
processos abertos a partir de então, e não repartido entre demanda pretérita e os novos 
desafios. No entanto, a instituição optou, a partir de meados dos anos de 2000 por 
“reabrir” essa pendência, entendendo que mesmo o eventual indeferimento do pedido 
de tombamento requer, não apenas justificativa, mas, sobretudo, fundamentação no 
âmbito dos valores patrimoniais que poderão ser invocados quanto à relevância para a 
história do país. 

Arquivamento dos processos de tombamento de sítios arqueológicos 

Considerando que a tipologia de bem arqueológico já está protegida pela Lei nº 
3.924/61, o Depam junto ao Centro Nacional de Arqueologia - CNA apresentou uma 
proposta de tratamento da proteção do patrimônio arqueológico nos termos da Lei nº 
3.924/1961, e não do Decreto-Lei nº 25/37, uma vez que a própria pesquisa 
arqueológica levaria à destruição do bem. A decisão foi discutida na 9ª Sessão da 
Câmara Setorial de Arquitetura e Urbanismo, no dia 14/05/2014, vinculada ao 
Conselho Consultivo e aprovada pelo Conselho Consultivo durante sua 75ª reunião. 
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Triagem de processos que podem ser discutidos na Câmara Setorial do 
Conselho Consultivo 

Em 2013, a partir de discussão junto à Procuradoria Federal no IPHAN, 
Secretaria do Conselho Consultivo, para estabelecer um documento que agilize a 
tramitação do processo enquanto a ata do Conselho é elaborada, o que leva em média 
seis meses. Assim, passou-se a adotar o Extrato de Decisão que reúne as decisões do 
Conselho Consultivo e possibilita o encaminhamento dos processos de forma mais 
imediata. 

Considerando essas medidas, temos os seguintes resultados:  

 

Tabela 1 

 

Tabela 2 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

52 

 

Tabela 3 

Vale ressaltar, que cada processo de tombamento pode tratar de um ou mais 
bens, ou seja, o resultado da conclusão de um processo pode resultar em acautelamento 
ou indeferimento da proposta de proteção de vários bens. 

  

 

Tabela 4 

Diante do exposto, entendemos que as estratégias adotadas vêm tendo 
resultados positivos, que serão mais evidentes com a implantação do processo de 
tombamento redesenhado.  

De forma complementar, por meio do Memorando 462/2015, datado de 
17/072015, a unidade trouxe suas considerações sobre a demonstração do 
enfrentamento do passivo, no tocante à sua evolução no tempo, levando em conta as 
ações implementadas: 

Conforme explicitado no memorando 425/2015 – DEPAM, a partir de 2012 
algumas medidas foram implantadas, a fim de enfrentar o passivo de processos 
tombados, a saber: 
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• Levantamento da situação dos processos de tombamento; 

• Identificação de técnicos com conhecimentos especializados para colaborar 
com a finalização de instrução de processos; 

• Diretrizes de identificação e reconhecimento para temas específicos; 

• Encaminhamento dos processos abertos à Superintendência do IPHAN nos 
estados para avaliação da pertinência da continuidade do processo ou 
arquivamento; 

• Arquivamento dos processos de tombamento de sítios arqueológicos; 

• Triagem de processos que podem ser discutidos na Câmara Setorial do 
Conselho Consultivo; 

Se considerarmos o montante de processos abertos por década, podemos notar que 
a década de 1980 teve um salto no número de abertura de processos de tombamento. 
Este fato está diretamente relacionado ao processo de discussão em torno do 
patrimônio cultural, que passava a ter uma abordagem menos elitista, que teve 
desdobramento inclusive no texto da nova Constituição Federal de 1988. Assim, o 
Iphan passa a ter um leque mais amplo para análise de mérito do que aquele 
considerado Monumentos históricos ou artísticos. Contudo, a década de 1990 foi um 
período de desmonte do IPHAN (1992) que impactou de forma significativa tanto em 
relação aos recursos humanos e orçamentário que resultou em um processo longo de 
recuperação, que contribuiu com a formação do passivo. 

 

 

Figura 1 - Processos de tombamento abertos por Década 
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Figura 2 - processo abertos na última Década 

 
Em relação ao número de processos que tiveram como conclusão o 

tombamento, é importante ressaltar que as primeiras décadas da instituição, os 
processos de tombamento não tinham a instrução que conhecemos hoje. Pouco era 
documentado sobre os bens e muitas vezes a deliberação acontecia a partir de uma 
lista de bens. 

A partir da década de 70, a preocupação com a qualidade das informações para 
subsidiar a gestão dos bens tombados, aliado ao apelo social que passou a exigir maior 
transparência para os atos administrativos, gerou a necessidade de qualificar melhor a 
instrução dos processos de tombamento. Diante dessa demanda, a instituição elaborou 
e publicou da portaria do IPHAN n°11/1987, que regulamenta a instauração de 
processos de tombamento. Com a qualificação da instrução, que aprofunda a análise 
do bem, aliada ao desmonte do IPHAN na década de 1990, há uma desaceleração do 
número de processos analisados pelo Conselho, conforme figura 3.  

 
Figura 3 - Processos com tombamento aprovado por Década 
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Figura 4 - Deliberações pelo Conselho na última Década 

Se considerarmos a última década, em maior detalhe, é possível verificar que o 
índice de deliberações pelo Conselho Consultivo nos últimos anos, teve um aumento 
significativo, resultado das ações implantadas desde 2012. Acompanhando isso, houve 
um significativo aumento de processos indeferidos pela área técnica, contabilizando 
também o índice de processos conclusos, conforme gráfico abaixo: 
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Figura 5 - processos indeferidos 

 
 

Fazendo uma leitura da trajetória de indeferimentos da instituição, é possível 
verificar um significativo crescimento na ação de conclusão de processo por 
indeferimento. Se compararmos o ano de 2012 ao de 2013 da década mais recente 
(figura 6), é possível constatar o resultado do impacto das iniciativas de: encaminhar 
processos antigos abertos às Superintendências do IPHAN nos estados para avaliação 
da pertinência da continuidade do processo ou arquivamento; e da orientação para 
arquivamento dos processos de tombamento de sítios arqueológicos (6 processos em 
dois meses). 

 

2010-2015 Processos 
indeferidos 

2010 13 
2011 18 
2012 14 
2013 33 
2014 53 
2015 11 

Total 142 
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Figura 6 - Indeferidos desde 2010 

Voltamos a ressaltar, que cada processo de tombamento pode tratar de um ou 
mais bens, ou seja, o resultado da conclusão de um processo pode resultar em 
acautelamento ou indeferimento da proposta de proteção de vários bens. 

 

 

Figura 7 - Bens inscritos no Livro do Tombo  
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capacitações, e por fim um plano de ação, principalmente com cronogramas e prazos 
estipulados, para enfrentamento dos processos relativos a terreiros. 

Encaminhamento dos processos abertos à Superintendência do IPHAN nos 
estados para avaliação da pertinência da continuidade do processo ou arquivamento – 
Trazer os dados dos processos que foram incluídos no universo para envio às 
superintendências. A partir daí, comprovar, quantitativamente, qual índice de processos 
teve sua análise finalizada e suas respectivas destinações (continuidade ou 
arquivamento), e qual o índice faltante para finalizar essa análise. Evidenciar como cada 
superintendência vem respondendo a essa demanda e suas programações para a 
finalização dessa etapa. 

Triagem de processos que podem ser discutidos na Câmara Setorial do Conselho 
Consultivo – Demonstração de como essa prática foi inserida na rotina da Unidade. Se 
houve formalização por normatização interna, estabelecendo os fluxos e as respectivas 
competências.  

Deste modo, para que a Unidade caminhe no sentido de atender à recomendação, 
é necessária a sua relativização, levando em consideração os parâmetros supracitados.  

Fato não considerado e que merece relevante consideração, por se vincular 
diretamente ao tema, diz respeito à divulgação da carta ao cidadão pelo Instituto em 
julho de 2014. Especificamente, ela faz a seguinte citação quando trata do acesso à 
sociedade civil para ter obtenção do serviço relativo ao tombamento de bens: 

“Tempo para a prestação do serviço: até trinta dias, para 
informar a abertura de processo administrativo. Até cinco anos, 
para informar o deferimento ou indeferimento do 
tombamento.”(grifo nosso) 

Nota-se o estabelecimento de um limite temporal para a decisão final sobre os 
pedidos de tombamento feitos à unidade. Tal medida impacta diretamente na tratativa 
de impasse sobre os processos abertos e não concluídos acumulados historicamente. 

Ressalta-se, porém, a necessidade de disciplinamento de tal limite exposto na 
Carta ao Cidadão. Para que a sua eficácia seja otimizada, é fundamental haver 
parâmetros para situar a aplicabilidade da medida, visto o cenário complexo aos quais 
os processos estão submetidos. Um caso prático para ilustrar a importância da 
regulamentação seria definir quais os critérios que situariam um processo a se inserir 
nesse limite de tempo: se apenas os abertos após a normatização do tema ou se haveria 
uma aplicação retroativa abrangendo todos os já vigentes, com consequência direta para 
os situados no passivo. 
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##/Fato## 

3.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 
Inexistência de um monitoramento efetivo dos bens tombados. 
 
Fato 

 
Com a devida relevância que é atribuída ao processo de tombamento e aos seus 

procedimentos acessórios, mostra-se essencial, como etapa destes, o monitoramento que 
traga a situação individualizada de cada bem tombado, propiciando as informações 
elementares a seu respeito, considerando sua natureza patrimonial particularizada. 
Independente do meio de operacionalização, o produto deste acompanhamento destina-
se a obter informações que garantam seu resguardo, tais como a situação de conservação 
do bem, eventuais necessidades de intervenção, manutenção das características que 
fundamentaram o tombamento, entre outras. 

Como fonte de base para todas as atividades inseridas na competência da 
unidade, o monitoramento efetivo da situação e da realidade dos bens tombados 
ensejará as informações estratégicas que nortearão as necessidades de intervenção, e de 
toda e qualquer execução de política pública ligada à preservação dos bens tombados. 

Tendo em conta as interações havidas para tratativa de situações análogas, junto 
à Unidade, o cenário atual revela-se que, como bases de dados, exista o controle na 
abertura, inscrição nos Livros do Tombo e arquivamento de processo, realizado, e 
registrado, no Arquivo Central do Rio de Janeiro. Adicionalmente, houve a exposição 
de medidas que estariam a ser adotadas, enquanto metodologia de divulgação pública 
das atividades de identificação, reconhecimento e proteção dos bens culturais e 
ferramenta de apropriação de dados relativos aos objetos tombados ou sob proposta de 
tombamento, destacando-se o SICG - Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão, 
bem como a Carta de Serviços ao Cidadão que estabeleceria o prazo máximo de 5 anos 
para decisão de pedido de tombamento, na intenção de implementar um sistema 
integrado que venha a abarcar esta necessidade. 

Nesse diagnóstico atual, percebe-se a ausência de um esboço que retrate e 
forneça um panorama coerente com a realidade atual de cada bem. Com relação ao 
instrumento da fiscalização, método primário e inerente às atribuições da unidade, tem-
se que a atual metodologia está calcada na razoável autonomia, que cada 
superintendência regional possui, para planejar as fiscalizações anuais, levando-se em 
conta diversas variáveis, a partir das quais o Órgão central realiza a consolidação e 
planeja a alocação dos respectivos recursos necessários. Nesses termos, uma das 
ferramentas aptas a efetivarem o monitoramento, trazendo o aporte das informações e 
dados para as circunstâncias atualizadas nas quais o bem tombado se insere, mostra-se 
como insuficiente para o diagnóstico devido. 

A partir de um enfoque reverso, para que se efetive um monitoramento 
fidedigno, é necessário um levantamento de informações que tenha sua 
operacionalização aprimorada. Reiterando-se sobre a fiscalização, a estratégia para 
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colhimento de dados, visto a complexidade e amplitude de bens tombados, deve estar 
alinhada com a expertise adquirida pela Unidade ao longo de seu histórico de atuação. 

No intuito de se trazer alternativas paralelas e que venham a agregar nesse 
processo de levantamento, vários aspectos requerem ser levados em conta. Como já 
citado, o histórico de fiscalizações e todo conhecimento consolidado pela equipe técnica 
aperfeiçoarão, se aplicados, o processo. Aliado a isso, fundamentalmente um suporte 
tecnológico, por meio de sistemas corporativos robustos e que consigam fazer a gestão e 
manipulação dos dados com precisão. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Sistemas estruturantes, que subsidiem o levantamento das informações sobre estado de 
conservação dos bens, não implantados e alimentados integralmente. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
A despeito da documentação que endosse o planejamento, a implantação, o 

funcionamento e, principalmente, a alimentação dos sistemas corporativos SICG e 
FISCALIS (plano de ação e cronograma, prazos, metas etc.), a Unidade, por meio do 
Memorando 056/2015, datado de 19/05/15, assim se manifestou: 

Em relação aos sistemas SIGC e Fiscalis, segue anexa (Anexo2) documentação 
referente ao planejamento e acompanhamento das ações para implementação do 
Sistema de Fiscalização e Autorização de Intervenções em Bens Culturais/Fiscalis, a 
saber: 

- Planilha de desenvolvimento dos ajustes finais do sistema Fiscalis e de ações 
visando sua entrada em operação, componente da iniciativa “Implementação do 
Sistema de Fiscalização e Autorização de Intervenções em Bens Culturais/Fiscalis”, no 
âmbito do Mapa Estratégico da instituição. 

No tocante ao Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão/SICG, registre-se 
que sua alimentação de dados segue dois eixos básicos de trabalho: a carga de dados 
básicos dos bens culturais, mediante contratação de empresa para tanto e 
homologação destas informações pelo DEPAM; e a própria ação fiscalizatória, que 
atualiza o estado de conservação e preservação dos bens. Trabalhamos com a meta de 
alimentar o campo de informação sobre o estado de conservação de todos os Bens 
tombados pelo Iphan (1150 Bens) até Dezembro de 2016. 

  Para meta da fiscalização mediante o sistema Fiscalis estabelece-se 25% das 
vistorias previstas nos planos de fiscalização anuais pelas superintendências – número 
definido em função da necessidade de apropriação e adaptação do uso do sistema (com 
a consequente necessidade de proceder a capacitações). 

  
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 

 
Em consideração a todo encadeamento já havido sobre o controle e 

monitoramento dos bens tombados que permitam extrair informações precisas sobre o 
patrimônio público, as manifestações e medidas alegadas pela Unidade podem se calcar 
em dois estágios distintos: do planejamento, trazendo todas suas etapas e ações, e a 
implantação, de fato. 

Relevando a necessidade de uma base de dados sólida, que traga um retrato 
fidedigno e razoável da situação de conservação dos bens tombados, missão primordial 
do órgão, os estágios, planejamento e implantação, nessa busca, devem estar integrados 
e com todo seu traçado bem definido e amparado em prazos, planos e delineamentos 
que permitam a condução em tempos futuros, vista sua complexidade. 

Depreendendo-se sobre cada aspecto citado, há de ressaltar todo fluxo 
enfrentado pela Unidade, seus estágios e peculiaridades, fazendo a devida consideração 
sobre os avanços e medidas estudadas, principalmente pela internalização de que ações 
coordenadas, onde a ação fiscalizatória proporcionará os subsídios junto à alimentação 
dos sistemas corporativos previstos, é que propiciarão uma eficiência do processo. 

Fazendo a distinção dos principais sistemas corporativos que nortearão o 
levantamento, Fiscalis e SICG, nota-se que o segundo, embora não implantado 
efetivamente, traz uma orientação dada por um cronograma, disciplinando suas ações, 
tarefas, status e metas. Devido à necessidade de inter-relacionamento entre os sistemas, 
não foi apresentado documentação análoga que endosse a evolução do Sistema 
Integrado de Conhecimento e Gestão/SICG. 

Dado que ambos ainda não se encontram efetivamente implantados, a adoção de 
planos de ação, e suas respectivas etapas com responsáveis e prazos, faz-se essencial na 
condução de processo de amplitude tão elevada e que envolve a área-fim do órgão. O 
monitoramento de processo que se estende a período passado considerável, visto a 
manifestação da unidade em outras ações de controle que abordaram situação 
semelhante, é determinante para garantir a implementação e alimentação de seus dados 
de forma efetiva.  

De forma a intensificar essa demanda, cita-se manifestação da unidade, por via 
do Ofício n˚ 1187/2013/PRESI/IPHAN, datado de 11.12.2013: 

“Como medidas que estão a ser adotadas, enquanto metodologia de divulgação 
pública das atividades de identificação, reconhecimento e proteção dos bens culturais e 
ferramenta de apropriação de dados relativos aos objetos tombados ou sob proposta de 
tombamento, destacamos o SICG - Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão - que 

entrará em funcionamento no primeiro semestre de 2014, bem como a Carta de 
Serviços ao Cidadão que estabelece o prazo máximo de 5 anos para decisão de pedido 
de tombamento.”( grifo nosso) 
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Observa-se que, em demanda sobre questão similar, foi estabelecido prazo o 
qual não se efetivou perante a previsão da Unidade, levando-se em consideração que o 
“funcionamento” diga respeito à sua implantação efetiva. Evidencia-se a necessidade de 
um planejamento interno que traga incisivamente os passos a serem percorridos na 
busca da alimentação do sistema, o qual, segundo seu escopo, demandará período 
considerável e mobilizará grande força de trabalho da Unidade. 

Ainda, por fim, quanto à meta citada pela unidade, a qual é trabalhada para 
dezembro de 2016 na consolidação dos dados que digam respeito ao estado de 
conservação dos bens tombados, não foi trazido, por meio dos mesmos recursos já 
demandados, a metodologia e os planos de ação que atribuíssem uma exequibilidade 
razoável ao prazo mencionado. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar plano de ação, com estimativa de prazos, competências, 
metas e o que mais envolver as etapas para tratar a implantação efetiva e posterior 
alimentação do sistema corporativo SICG, a fim de monitorar efetivamente a situação 
de conservação do patrimônio tombado. 
 
 
3.1.1.4 INFORMAÇÃO 

 
Priorização de riscos na fiscalização dos bens tombados. 
 
Fato 

 
De acordo com a avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos 

administrativos, consideram-se alguns componentes básicos que os compõem. 
Especificamente quanto à avaliação de risco, cita-se que ela permite a uma organização 
que considere até que ponto eventos em potencial podem impactar a realização de seus 
objetivos, definindo forma de mensurá-los considerando a possibilidade de ocorrência 
destes eventos e o seu impacto no caso de ocorrência. 

Aplicando-se tais conceitos ao campo de ação da unidade e considerando o 
objetivo citado como a gestão do patrimônio cultural, observa-se a relação havida entre 
a avaliação de riscos e a fiscalização e monitoramento do estado de conservação dos 
bens tombados: um dos instrumentos que dão suporte à efetivação da política pública a 
qual o Iphan é responsável. 

A adoção de uma avaliação de riscos, nesse contexto, é essencial para que as 
peculiaridades dos bens tombados sejam ponderadas, em cada análise individual, no 
planejamento das fiscalizações. Há de se levar em conta os distintos aspectos que cada 
bem pode apresentar, tais como idade, estado de conservação, relevância cultural, entre 
outros. Ter a ciência, na ordem das análises, de características próprias de cada bem 
tombado, justificará uma priorização de fiscalização e minimizará os prejuízos 
decorrentes de uma conclusão tardia do processo. 
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A partir de análise já estabelecida em outro momento, nesse relatório, observa-
se, atualmente, a ausência de um levantamento efetivo que traga, na sua integralidade ou 
de forma razoável, a situação atualizada do estado de conservação dos bens já tombados 
e protegidos. 

Destaca-se que, sendo dos braços de atuação para que se garanta a preservação 
destes bens, a fiscalização e a avaliação in loco, por aqueles que detêm a competência, 
do estado de conservação dos bens têm sua efetividade ampliada, pois dela decorrem as 
devidas medidas protetivas ou, até mesmo, sancionadoras. 

Inserindo a avaliação de risco nesse contexto, pode se fazer a vinculação entre as 
abordagens, concluindo que os insumos para esta avaliação decorrem diretamente de um 
diagnóstico fidedigno e atualizado da conservação dos bens. Em síntese, para que seja 
aplicada uma efetiva análise de riscos que subsidie a fiscalização dos bens tombados, é 
necessário o mapeamento prévio que traga as informações, individualmente para cada 
bem, que balizarão a ação nas áreas definidas como prioritárias.    

Considera-se que a Unidade adota, sob determinado aspecto, a avaliação de risco 
quando se utiliza do tombamento emergencial previsto no Art. 7º da Portaria Iphan 
11/86: 

Em caso de urgência decorrente de ameaça, iminente à 
integridade do patrimônio cultural do País, a Coordenadoria de 
Proteção poderá, excepcionalmente, dispensar a instrução 
técnica da Diretoria Regional respectiva. 

Embora haja essa possibilidade, tal dispositivo normativo não tem o condão de 
satisfazer as exigências devidas. Ressalta-se que, diante da expressividade e abrangência 
dos bens tombados existentes no panorama atual, além do relevante índice de bens 
tombados em mau estado de conservação, decorrente do não cumprimento, assimetria e 
ausência de gestão compartilhada quanto aos Planos de Fiscalização, tal regramento, 
isoladamente, mostra-se ineficaz. 

Salienta-se outra realidade, somada às demais, a qual intensifica a adoção da 
avaliação de riscos na fiscalização dos bens tombados: a estrutura operacional reduzida. 
Tal situação compromete a efetividade da preservação dos bens tombados, 
especialmente no cenário já demonstrado de uma gestão dos Planos de Fiscalização 
desconforme.  

Portanto, há indicativo de situação que pode comprometer a eficiência do 
objetivo norteador do órgão, quando a adoção de uma avaliação de riscos para planejar 
fiscalizações não é adotada. Salienta-se, por fim, que para fortalecimento dos controles 
internos da unidade, especificamente da avaliação referida, é condição indispensável o 
diagnóstico integral da área de atuação, no caso o estado de conservação dos bens 
tombados, o qual inexiste atualmente. 

  
 
##/Fato## 
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3.1.1.5 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de sistemática que propicie transparência à sociedade de informações 
sobre a tramitação dos processos de tombamento. 
 
Fato 

 
Aspecto trazido pelo elemento “Informação e Comunicação”, no processo dos 

controles internos, está calcado na identificação, coleta e comunicação de informações 
relacionadas a atividades e eventos internos e externos, necessárias ao alcance dos 
objetivos da organização, bem como à efetividade das atividades por ela desenvolvidas.  

Questão que se vincula diretamente com este elemento referido diz respeito à 
divulgação, pelo Instituto, de forma sistemática, de informações sobre a tramitação dos 
processos de tombamento vigentes à sociedade civil. Essas informações devem ser 
transmitidas às pessoas de forma oportuna e tempestiva, de modo a permitir, nesse caso 
em específico, a garantia à publicidade sobre os desdobramentos de todos os atos 
envolvidos no processo de tombamento, o qual apresenta ampla competência para ser 
desencadeado. 

Sob a ótica da relevância do instrumento de tombamento e a abrangência de 
atores envolvidos, essa necessidade de promover tais informações ganha mais ênfase e 
prioridade. A natureza do bem requerente, seja material e/ou imaterial, pode representar 
a guarda de referências à identidade e à memória dos diferentes grupos sociais, o que 
fortalece o desenvolvimento sustentável, a promoção do bem-estar social e o exercício 
da cidadania. 

A pertinência da questão se acentua quando se tem como o enfoque o histórico 
de diligências e apontamentos análogos por esta unidade de controle. Ilustrando a 
situação apresentada, em 2012, por meio do Memorando 232/2012 – GAB/DEPAM, o 
Instituto se manifestou no sentido de que: 

  “Já quanto aos processos abertos, poderá ser estudado, também junto ao 

arquivo, uma solução para, assim que o processo administrativo for autuado como 

processo de tombamento, esta informação também seja imediatamente disponibilizada 

no site do Iphan”.  

Ressalta-se que não havia sido dado início ao estudo citado e a alguma outra 
ação, implantada efetivamente, para a disponibilização de informações próprias a 
tombamentos. Os únicos canais citados, com relação a trâmites distintos e a 
informações não específicas, diziam respeito aos: 

  “Canais anunciados no portal do IPHAN, na plataforma web, por meio de 

mensagem eletrônica, ou por escrito, no âmbito do previsto na Lei de Acesso à 

Informação”. 
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Ponderando, novamente, pela ampla legitimidade de toda a sociedade civil 
provocar o processo de tombamento, a publicidade desse trâmite, visto a amplitude de 
instâncias que ele pode percorrer, atribuirá a possibilidade de qualquer pessoa 
questionar e controlar essa atividade administrativa que deve representar o interesse 
público. 

Fato que corrobora para os apontamentos expostos e que denota a elevação do 
interesse, pela sociedade civil, em temáticas ligadas ao patrimônio histórico diz respeito 
à evolução dos números de acesso ao portal do Instituto. Quando se compara os 
números de janeiro de 2013 com os de abril de 2015, último mês mensurado, tem-se um 
crescimento da ordem de 143,79%. Ilustrativamente, o quadro abaixo sintetiza o 
histórico de acessos ao site do Iphan. 
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MÊS Visitas 

jan/13 72.628 

fev/13 75.963 

mar/13 106.584 

abr/13 124.378 

mai/13 110.797 

jun/13 94.085 

jul/13 88.710 

ago/13 105.481 

set/13 106.216 

nov/13 113.288 

dez/13 72.175 

jan/14 93.709 

fev/14 100.689 

mar/14 112.096 

abr/14 102.077 

mai/14 99.736 

jul/14 88.472 

ago/14 100.850 

set/14 112.192 

nov/14 129.633 

dez/14 97.850 

jan/15 120.177 

fev/15 118.696 

mar/15 189.729 

abr/15 177.062 

 

 

  *Fonte: Departamento de Articulação e Fomento - IPHAN  
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Por fim, amparado nesse princípio, tem-se que um dos pilares que aportam o 
tratamento da cultura e, consequentemente, dos bens tombados que se inserem nesse 
conceito, está na Constituição Federal, em seu Artigo 215, ao tratar do Plano Nacional 
de Cultura: 

3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à 
integração das ações do poder público que conduzem à: 

I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;  

II produção, promoção e difusão de bens culturais; 

 III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em 
suas múltiplas dimensões;  

IV democratização do acesso aos bens de cultura; (grifo nosso) 

Com fulcro nesse regramento, não seria desarrazoado concluir que ao fazer 
menção à difusão e democratização de acesso, a Carta Magna, ainda que indiretamente, 
tem o condão de ampliar a divulgação das informações referentes aos bens culturais, de 
fato, e daqueles passíveis de sê-lo. A difusão e a democratização correspondem ao 
acesso à produção cultural, além dos dados que lhes são inerentes no sentido de 
universalizar a informação e a educação da sociedade. 

Visto os instrumentos atuais que colaboram para a disseminação da informação, 
sobretudo no âmbito administrativo, essa prática pode ser facilitada e, por meio dos 
sistemas corporativos e de redes, haver um acompanhamento mais preciso, oportuno e 
abrangente.  

Dados os apontamentos, aportados na relevância social que possui o instituto do 
tombamento e na ampla legitimidade para instaurar seu processo, subsidiados pelo 
princípio constitucional da publicidade, torna-se indispensável suprir essa carência de 
publicização de tramitação do processo.  

  
##/Fato## 

Causa 

 
Atuação ineficiente da Unidade quanto à disponibilização das informações à sociedade 
civil, de forma acessível e atualizada, sobre os processos de tombamento instaurados. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
A despeito das medidas implementadas, no que diz respeito à publicidade dos 

processos abertos de Tombamento, e à existência, na unidade, de algum tipo de estudo, 
análise, no sentido de proporcionar acompanhamento de tais processos pela sociedade 
civil, a Unidade, por meio do Memorando 056/2015, datado de 19/05/15, assim se 
manifestou: 
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“Foi publicada, no dia 15 de maio, a Portaria IPHAN nº 200/2015, cuja cópia 
encaminha anexa (anexo 3). O objetivo deste Grupo de Trabalho é conduzir todo o 
processo de implantação de um Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos.  

O Sistema Eletrônico de Informações – ou SEI – já foi implantado em diversos 
órgãos e o Ministério do Planejamento, por sua vez, criou uma espécie de programa de 
governo, denominado Processo Eletrônico Nacional – ou PEN –, que vai estimular a 
adoção do SEI por toda a Administração Pública.  

Com este sistema em funcionamento, cuja previsão de implantação é março de 
2016, além de todos os processos serem no formato digital, a visibilidade e consulta 
poderá ser efetuada pela sociedade em geral, acompanhando inclusive o estágio e as 
instancias de cada documento e de seus respectivos processos. Desta forma, 
pretendemos dar a visibilidade necessária e que vem sendo implementada por todos os 
ministérios.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Dadas as circunstâncias atuais e as providências alegadas pela unidade, as 

seguintes considerações são feitas. Levando-se em conta a medida apontada, abarcando 
a instauração de um Grupo de Trabalho para análise e definição de solução corporativa 
para a gestão eletrônica de documentos, reconhece-se sua validade e pertinência quanto 
ao tema. É necessário, porém, salientar que se trata de medidas primárias, de caráter 
genérico, abrangendo a transição documental da unidade como um todo. 

Nesse eixo, tem-se que o produto esperado da medida citada é um plano de 
trabalho, que englobará necessariamente a transição entre plataformas tecnológicas. 
Assim, o escopo da medida aborda primordialmente a substituição dos instrumentos que 
farão o suporte dos processos. Etapa preliminar a qual não traz uma conclusão 
específica quanto aos processos de tombamento em si, considerando-se a sua divulgação 
ao público externo. 

Reitera-se pela legitimidade da medida, porém enfatiza-se a necessidade de sua 
adequação, quanto a seus desdobramentos, à disseminação das informações sobre a 
tramitação dos processos de tombamento. Além disso, de seu caráter preliminar e 
genérico, carecendo de um plano de ação paralelo no encalço de adaptá-lo a essa 
vertente. 

É necessário avaliar que, para uma destinação tão específica, é necessário que 
haja todo um planejamento prévio, ensejando um projeto de ação futura, e que esteja 
lastreado por prazos e outros parâmetros, a partir do produto produzido pelo grupo de 
trabalho. A medida apresentada, embora um estágio necessário para dar suporte, 
aplicada isoladamente, não tem a eficácia de dirimir integralmente a ausência de 
publicidade aos processos de tombamentos abertos. 

Como temática já suscitada, entende-se pela ineficiência das vias apresentadas 
na busca da acessibilidade às informações no contexto do processo de tombamento, 
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necessitando aperfeiçoamento nessa disponibilização, com dados pertinentes, 
atualização contínua e publicidade em sua divulgação, visto o tombamento ser 
instrumento de grande interesse social e nacional que demanda esse tipo de tratamento 
tempestivo em sua condução. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Apresentar Plano de Ação (com cronogramas, prazos, metas e 
competências), a partir do produto entregue pelo grupo de trabalho sobre a transição de 
plataformas tecnológicas, que aborde a implantação da publicidade dos processos 
instaurados de tombamento. 
 
 
3.1.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

3.1.2.1 INFORMAÇÃO 

 
Informações complementares às apresentadas originalmente no Relatório de 
Gestão. 
 
Fato 

 

Com base no disposto no Anexo II da Decisão Normativa TCU Nº 314, de 4 de 
Dezembro de 2013, foi encaminhada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) a Solicitação de Auditoria Nº 201503439/004, de 10 de Junho de 
2015, com vistas a verificação, na elaboração do Relatório de Gestão,  sobre os 
seguintes pontos com supostas inconformidades ou omissões. 

Assim, considerando os apontamentos feitos e em complemento às peças 
enviadas por meio do sistema e-Contas ao Tribunal de Contas da União do exercício de 
2014, a unidade, apresentou, por meio do Ofício Nº 99/2015/GAB/DAP/IPHAN, a(s) 
informação(ões) a seguir relacionada(s) às apresentadas originalmente: 

APONTAMENTO CGU INFORMAÇÃO COMPLEMENTADA PEÇA 
ITEM/ 

NORMATIVO 

Ausência de informação 
das datas de nomeação e 
de exoneração dos 
titulares das áreas 
estratégicas da unidade.  

O IPHAN posicionou-se no 
sentido que, de 01 de Janeiro a 
31 de Dezembro, do referido 
exercício, todos os integrantes da 
Diretoria Colegiada, bem assim 
da Presidência, mantiveram-se 
no exercício de suas respectivas 
funções. 

Relatório 
de 
Gestão 

Item 1.3 da 
Parte A do 
Anexo II da 
DN TCU nº 
134/2013 
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Ausência de informações 
pertinentes aos seguintes 
itens: 
a) principais atividades 
relacionadas; 
d) unidades técnicas 
diretamente responsáveis; 
e) principais insumos e 
fornecedores para a 
execução de cada 
macroprocesso; 
f) principais clientes e 
parceiros (externos à 
unidade jurisdicionada, da 
administração pública ou 
da iniciativa privada) 
relacionados à execução 
dos macroprocessos 
finalísticos e a forma de 
implementação das 
parcerias. 

 
 
A resposta da UJ está sintetizada 
no Quadro A.1.4 

Relatório 
de 
Gestão 

Item 1.4 da 
Parte A do 
Anexo II da 
DN TCU nº 
134/2013 

O descritivo traz uma 
análise mais subjetiva do 
que objetiva, o que 
dificulta a identificação 
dos itens abordados. Não 
foi verificada uma 
referência aos itens "b" e 
"e", o que pode ser 
desconsiderado pela 
subjetividade do caso. 

Resposta da unidade: "Sim, 
entendemos que o Planejamento 
Estratégico definido para o 
Instituto tem impactado de forma 
positiva a abordagem tática e 
operacional da gestão do 
IPHAN." 

Relatório 
de 
Gestão 

Item 5.1 da 
Parte A do 
Anexo II da 
DN TCU nº 
134/2013 

Possível incoerência no 
preenchimento das 
tabelas, pois se verificou, 
na demonstração da força 
de trabalho, que os itens 
"1" (gênero) das tabelas 
possuem valores menores 
que os "1.2" (espécies), 
ensejando disparidade 
numérica ou de 
classificação. 

A resposta da UJ está sintetizada 
nos Quadros A.7.1.1.1, A.7.1.1.2 
e A.7.1.1.3 

Relatório 
de 
Gestão 

Item 7.1 da 
Parte A do 
Anexo II da 
DN TCU nº 
134/2013 
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Com relação aos imóveis 
locados de terceiros, 
observou-se apenas o 
quadro demonstrativo da 
distribuição geográfica 
dos imóveis locados. 
Assim, os itens "b" e "c" 
não foram abordados, 
quais sejam: 
 
b) a finalidade de cada 
imóvel locado; 
c) os custos relacionados 
ao imóvel, discriminando 
os custos de locação e os 
de manutenção do imóvel. 

O IPHAN trouxe o seguinte 
posicionamento: 
"Os gastos com manutenção e 
conservação do Edifício onde 
abriga a Sede deste Instituto são 
arcados integralmente pelo 
IPHAN, tais como: limpeza e 
conservação, manutenção de Ar 
condicionado, Sistema Alarme 
Contra Incêndio, CFTV, Bombas 
de hidrantes, Água, Luz e demais 
serviços correlatos à conservação 
e manutenção, não sendo 
deduzidos do valor mensal de 
aluguel pago ao locador. 
 
Item b) Finalidade de cada 
imóvel locado: Os imóveis são 
utilizados para abrigar a sede das 
Superintendências. 
Item c) Os custos mensais 
relacionados à locação dos 
imóveis tratados no Quadro 
A.8.3 são apresentados na tabela 
a seguir. Quanto aos custos com 
a manutenção, estas existem de 
forma pontual, uma vez tratar-se 
de aquisição de material de 
consumo (elétricos e 
hidráulicos), motivo pelo qual a 
informação não sendo 
apresentada." 
 
Encaminha-se abaixo o Quadro 
A.8.3 apresentado pela UJ. 

Relatório 
de 
Gestão 

Item 8.3 da 
Parte A do 
Anexo II da 
DN TCU nº 
134/2013 

 

Conforme o disposto na tabela acima, seguem os quadros apresentados pelo 
IPHAN: 
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Desse modo, a partir das verificações por esta Unidade de controle, o Iphan 
trouxe as considerações expostas aptas a aprimorar as informações constantes no 
Relatório de Gestão enviado ao Tribunal de Contas da União.  

  
##/Fato## 

3.1.2.2 INFORMAÇÃO 

 
Registro, no CGU-PAD, dos processos administrativos disciplinares instaurados 
pela Unidade. 
 
Fato 

 
No intuito de avaliar o registro, quanto às informações referentes aos 

procedimentos disciplinares instaurados, no sistema CGU-PAD, foi encaminhada à 
Unidade a Solicitação de Auditoria (SA) nº 201503439/001, de 16 de Abril de 2015, 
tendo-se por base o disposto no Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 314/2013. No 
documento foram solicitadas informações com relação aos processos administrativos 
instaurados na unidade e os dados básicos que os identificassem.  

Em seguida, por mensagem eletrônica, de 12 de Junho de 2015, com o intuito de 
aprimorar a análise e conferir maior efetividade ao trabalho, buscou-se a colheita de 
informações (para posterior confrontação com o Sistema CGU-PAD) referentes a duas 
situações:  

1) Como se daria a publicidade dos processos administrativos disciplinares 
abertos pela unidade (Exemplo: Boletim interno); 

2) Fornecer todas as publicações sobre os PADs abertos no exercício de 2014, 
juntamente com a data dos atos ou fatos que deram origem ao processo. 

Assim, a Unidade pronunciou-se encaminhando as portarias e os relatórios 
emitidos no CGU-PAD, juntamente com o seguinte quadro informativo: 

PROCESSO PORTARIA (em 
anexo) 

DATA DO FATO 

01502.000108/2014-18 11/2014 IPHAN/BA - 

01504.000519/2014-93 12/2014 IPHAN/SE - 

01502.001473/2014-86 14/2014 IPHAN/BA - 

01421.000802/2013-54 22/2014 GAB/DPA 09/07/2013 a 10/07/2013 

01450.000657/2014-45 39/2014 GAB/DPA 06/11/2009 a 07/11/2009 

01450.000658/2014-90 62/2014 GAB/DPA 12/08/2008 a 19/09/2009 

01450.0006612014-11 68/2014 GAB/DPA 23/03/2012 a 06/12/2013 

01450.000663/2014-01 89/2014 GAB/DPA 17/04/2014 a 05/05/2014 
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A partir das informações prestadas, buscou-se verificar os seguintes pontos: 

- Comprovação do integral registro dos processos disciplinares no sistema; 

- No caso de ter havido registro, se foi obedecido o prazo legal de 30 dias após a 
publicação, conforme disposto no artigo 1º, § 3º da Portaria nº 1.043/2007 da CGU. 

Após a busca, alguns casos que mostraram inconformidades com os critérios 
acima foram verificados, situações estas que foram elencadas a fim de que a unidade se 
manifestasse a respeito. Desta forma, por meio da SA 201503439/006, datada de 02 de 
Julho de 2015, buscou-se trazer as supostas inconformidades verificadas, ilustradas 
pelos seguintes itens: 

PROCESSO PORTARIA VERIFICAÇÃO 

01502.000108/2014-
18 

11/2014 IPHAN/BA 
Não houve registro do processo no CGU 
PAD 

01504.000519/2014-
93 

12/2014 IPHAN/SE 
Não houve registro do processo no CGU 
PAD 

01502.001473/2014-
86 

14/2014 IPHAN/BA 
Não houve registro do processo no CGU 
PAD 

01450.000657/2014-
45 

39/2014 GAB/DPA Registro feito 54 dias após a publicação 

01450.000663/2014-
01 

89/2014 GAB/DPA Registro feito 231 dias após a publicação 

01450.000678/2014-
61 

186/2014 GAB/DPA Registro feito 235 dias após a publicação 

01450.007357/2014-
97 

256/2014 GAB/DPA Registro feito 33 dias após a publicação 

 

A Unidade, por meio do Memorando º 072/2015-AUDIN/IPHAN, de 13 de 
julho de 2015, assim se manifestou sobre os apontamentos: 

 

01450.000673/2014-38 153/2014 GAB/DPA 09/12/2010 a 10/12/2010 

01450.000678/2014-61 186/2014 GAB/DPA 13/09/2009 a 28/05/2010 

01450.007357/2014-97 256/2014 GAB/DPA 28/07/2008 a 21/10/2009 
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1. Em atenção ao Memorando em referência, que trata da Solicitação de 
Auditoria nº 201503439/006, de 06.07.2015, cabe registrar que este Departamento 
dispõe de apenas um servidor para efetuar os cadastramentos e registros dos processos 
disciplinares deste Instituto, junto ao Sistema CGU-PAD, condição esta, informada à 
Corregedoria Setorial das Áreas de Cultura e de Esporte, em recente inspeção 
correcional realizada neste IPHAN. 

2. Salientamos que o IPHAN conta com 01 (uma) Superintendência em cada 
Estado e no Distrito Federal, com competência delegada para realizar instaurações de 
sindicância, sendo que após o apuratório, providenciam o encaminhamento do 
processo correspondente a esta Diretoria para providências quanto ao cadastramento 
no sistema CGU-PAD, o que pode ocorrer algum lapso temporal. 

3. Por fim, salientamos que a inconformidade constatada acerca do registro dos 
processos ns. 01502.000108/2014-18 e 01504.000519/2014-93 referentes a possíveis 
irregularidades constatadas nas Superintendências da Bahia e do Sergipe, 
respectivamente, foi sanada com o devido cadastramento junto ao Sistema CGU-PAD e 
que para o processo disciplinar nº 01502.001437/2014-86 o envio foi solicitado a 
Unidade descentralizada responsável pela sua instauração e estamos aguardando o 
encaminhamento a esta Diretoria para efetivação do registro. 

 

Dada a contextualização sobre a atuação desta Unidade de Controle quanto à 
atuação do Instituto, levando-se em conta a sua estrutura interna, nos registros dos 
processos disciplinares junto ao CGU-PAD, considera-se que não houve impacto 
significativo à gestão. Enfatiza-se, porém, a necessidade de aprimoramento dos 
mecanismos de registro correcional aptos a atender a normatização do Sistema de 
Correição do Poder Executivo Federal. 

  
##/Fato## 

3.1.2.3 INFORMAÇÃO 

 
ROL DE RESPONSÁVEIS 
 
Fato 

 
A partir da verificação no tocante à elaboração das peças obrigatórias com as 

especificidades a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o 
exercício de referência, especificamente quanto ao Rol de Responsáveis, as seguintes 
medidas foram procedidas. 

Com fulcro no conteúdo do estabelecido no Rol de Responsáveis, verificou-se 
suposta inconsistências quando confrontado com as normas vigentes. As informações 
prestadas na peça divergiam em dois aspectos principais no que tange aos agentes 
passíveis de compor o documento.  

Havendo como parâmetro que, de acordo com as responsabilidades definidas no 
artigo 10 da IN/TCU 63/2010, os possíveis a se incluírem no Rol, adotou-se o 
posicionamento de contraste entre as peças.  
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Sendo o dirigente máximo da Unidade, o membro de diretoria e o membro de 
órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por 
atos de gestão e levando em consideração a peça apresentada pela Unidade, 
especificamente em seu item c, houve a citação dos membros do Comitê Gestor do 
instituto, incluindo-os no grupo “Membro de órgão colegiado que, por definição legal, 
regimental ou estatutária, seja responsável por atos de gestão”. 

Pela própria definição normativa do TCU, observa-se que é condição precípua, 
para a inclusão no Rol, que o membro do órgão colegiado seja responsável por ato de 
gestão “que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da 
unidade”. Pode-se concluir que o critério diz respeito a órgãos colegiados que tenham, 
por definição normativa, competência decisória, determinativa. 

Levando-se em consideração as competências do órgão colegiado pertencente à 
estrutura da unidade, o Comitê Gestor, algumas considerações merecem destaque: 
expostas tanto no Decreto 6.844/09 quanto em seu Regimento Interno, nota-se que tais 
atribuições não trazem, de fato, natureza deliberativa, a fim de estabelecer ou definir 
atos que venham repercutir na gestão. 

Não é forçoso concluir que, quanto ao Comitê Gestor, de acordo com os atos 
expressos, as competências ali atribuídas revestem-se por um caráter de assessoramento. 
Os próprios termos usados, tais como “colaborar, propor, elaborar”, evidenciam essa 
condição de órgão com natureza de assistência, indo de encontro com o perfil exigido 
pelos normativos do TCU.  

Além disso, nota-se que outro órgão colegiado previsto na estrutura do Instituto, 
o Conselho Consultivo, não foi relacionado, com seus respectivos membros, no Rol, 
não obstante tenha na essência de sua competência legal o caráter decisório. 

O exame, a apreciação e as decisões relacionadas à proteção do patrimônio 
cultural brasileiro, além da ingerência sobre questões relacionadas ao tombamento, ao 
registro de bens culturais de natureza imaterial e à saída de bens culturais do país, são 
atribuídas a tal órgão colegiado, podendo opinar acerca de outras questões relevantes 
propostas pelo Presidente. 

Além das disposições acima citadas, outras citações normativas vão ao encontro 
desse entendimento: 

DECRETO Nº 6.844, DE 7 DE MAIO DE 2009 

Art. 21. Ao Presidente incumbe: 

X - determinar o registro dos bens culturais de natureza 
imaterial, conforme deliberação do Conselho Consultivo do 
Patrimônio Cultural. (grifo nosso) 
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PORTARIA Nº486, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012: 

Art. 21 

A deliberação sobre a saída temporária do país, por prazo 
determinado e para fins culturais, de bens culturais protegidos 
por lei, poderá ocorrer por meio físico, telemático ou 
eletrônico, devendo, nesse caso, ser observados os seguintes 
procedimentos: 

IV - a autorização de saída de bens culturais só ocorrerá com a 

manifestação favorável da maioria absoluta dos membros do 
Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. 

 
Art. 115. Ao Presidente incumbe:  

IX - assinar os atos de tombamento de bens culturais e chancela 
da paisagem cultural, submetendo-os ao Ministro de Estado da 
Cultura para homologação;  

Assim, evidencia-se que a natureza das competências do Conselho Consultivo 
está intimamente ligada ao critério decisório necessário, principalmente com relação às 
políticas públicas, para inclusão junto ao Rol de Responsáveis.  

Concluiu-se, então, pela não pertinência, segundo análise das competências dos 
órgãos, quando defrontadas com os parâmetros exigidos pelo TCU, da inclusão dos 
membros do Comitê Gestor do Iphan, assim como pela omissão dos membros do 
Conselho Consultivo, no Rol de Responsáveis enviado ao Tribunal de Contas da União. 

Tal entendimento foi materializado pela Nota de Auditoria 201503439/001, de 
29/05/2015, e remetido à Unidade para os devidos ajustes, recomendando-se para que 
fosse feito contato com a sua respectiva unidade técnica do TCU para substituição da 
peça no sistema E-contas e encaminhamento do rol ajustado à CGU, ensejando que o 
relatório final contenha todos os integrantes do rol de responsáveis, e não a informação 
da ausência de algum integrante. 

Como réplica, a Unidade solicitou reunião presencial para tratativa do tema, a 
qual se realizou no dia 16/06 nas dependências da CGU. 

A partir da divergência de entendimentos sobre o teor da Nota de Auditoria, 
optou-se por pertinente a consulta direta ao próprio Tribunal de Contas da União. Por 
meio do Ofício 373/2015/PRESI/IPHAN, datado de 16/06/15, a Unidade se remeteu ao 
TCU no encalço de dirimir esse ponto conflituoso, mostrando-se, quanto à inclusão do 
Conselho Consultivo, discordância em relação ao desta Unidade de controle. 
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Nesse desencadeamento de fatos, expõe-se que até o final dos trabalhos, não 
houve manifestação por parte da Unidade e que se mantém o posicionamento relatado 
por esta Controladoria.  

 



 Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

   

Certificado: 201503439  
Unidade(s) auditada(s): Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 
Ministério supervisor: Ministério da Cultura 
Município (UF): Brasília (DF) 
Exercício: 2014 
 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2014 pelos 
responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução 
Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 
informado no(s) Relatório(s) de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação 
federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das 
ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da(s) 
unidade(s) auditada(s). 

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, 
considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de 
gestão de agentes do Rol de Responsáveis: 

-  Relevante índice de bens tombados com evidência de má conservação. 

- Ausência de indicadores que possam aferir o desempenho de gestão, considerando o 
processo de Tombamento promovido pela Unidade. 

-  Inexistência de um monitoramento efetivo dos bens tombados. 

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas 
as seguintes medidas saneadoras. 

- Disciplinar todo o processo que envolve o Plano de Fiscalização ou de instrumento 
congênere, a partir da implantação do sistema Fiscalis, através de uma ação integrada entre a 
unidade central e as superintendências regionais, a fim de propiciar uma padronização e 
estabelecer diretrizes, exigências e critérios. 

- Implantar integral e efetivamente o sistema Fiscalis, principalmente quanto ao módulo que 
permitirá o planejamento das atividades pelas unidades, sendo este planejamento vinculado 
aos parâmetros gerais expostos na recomendação anterior. 

 

 

Certificado de Auditoria 
Anual de Contas 



 
 
- Considerando que a expansão do conceito de patrimônio cultural, que evidenciou que as 
políticas de preservação já não estão apenas vinculadas à ideia  de excepcionalidade dos bens, 
mas principalmente ao exercício da cidadania, disponibilizar com outros agentes públicos ou 
privados, informações sobre o potencial de exploração econômica dos bens acautelados. 
 
- Implementar indicadores de desempenho que mensurem e retratem os resultados quanto às 
suas ações no sentido de preservar o patrimônio tombado, com as metas estabelecidas, dados 
históricos de medições e metodologia utilizada para definição e aferição desses indicadores. 
 
- Elaborar plano de ação, com estimativa de prazos, competências, metas e o que mais 
envolver as etapas para tratar a implantação efetiva e posterior alimentação do sistema 
corporativo SICG, a fim de monitorar efetivamente a situação de conservação do patrimônio 
tombado. 

 
5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes 
do Rol de Responsáveis seja pela regularidade. 

 

 

                                               Brasília (DF), 24 de agosto de 2015. 
 
 

 
assinado digitalmente 

José Marcelo Castro de Carvalho 
Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Cultura 
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Parecer: 201503439 
Unidade Auditada: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 
Ministério Supervisor: Ministério da Cultura 
Município/UF: Brasília (DF) 
Exercício: 2014 
Autoridade Supervisora: João Luiz Silva Ferreira 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2014, do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, expresso a seguinte opinião acerca dos atos 

de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

No tocante aos aspectos que denotassem evolução quanto à gestão dos bens culturais tombados, 

por parte do Instituto, observa-se que algumas medidas já foram sinalizadas na busca de um monitoramento 

efetivo dos bens tombados. Dois sistemas corporativos, o SICG (Sistema Integrado de Conhecimento e 

Gestão) e o FISCALIS, os quais subsidiarão o gerenciamento do tombamento, quando terminado poderão 

promover o aperfeiçoamento progressivo da coordenação de todos os procedimentos envolvidos no 

Tombamento.  

As principais constatações, que sustentam a emissão do certificado, são o relevante índice de 

bens tombados com evidência de má conservação, a ausência de indicadores que possam aferir o 

desempenho de gestão, considerando o processo de tombamento promovido pela Unidade e a inexistência 

de um monitoramento efetivo dos bens tombados. Além destas, quanto às Transferências Voluntárias, 

apontou-se também o comprometimento da continuidade e da respectiva efetivação de convênios já 

celebrados, a publicação tardia de Edital de Chamamento Público para Convênios, a morosidade de 

apreciação por instâncias envolvidas no fluxo do Termo Aditivo de Convênio e o retardamento das análises 

sobre as propostas vencedoras dos Editais de Chamamento Público.  

  As causas identificadas que ensejaram as constatações descritas, quanto à análise das 

transferências voluntárias, são a instrução ineficiente dos convenentes, a indefinição no delineamento de 

competências entre áreas envolvidas, a fragilidade no planejamento da Unidade, que não se subsidiou dos 

dados históricos para determinar cronograma compatível, o fluxo ineficiente do Termo Aditivo, além dos 

processos de trabalhos desintegrados na condução do chamamento público apto a celebração de convênio. 



 Quanto aos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, com ênfase no Tombamento, 

destacam-se a ausência de normatização que discipline a simetria entre os Planos de Fiscalização das 

superintendências estaduais, a ausência de gestão compartilhada que seja efetivamente integrada entre a 

unidade central e as suas superintendências regionais, além da ausência de estudo ou levantamento sobre o 

patrimônio tombado que possui condições de utilização econômica ou de sustentabilidade. Com relação aos 

indicadores instituídos pela Unidade, em sua área-fim, verificou-se que não foi avaliada a sua atuação de 

preservação dos bens tombados. 

 As principais recomendações construídas para dirimir as causas apontadas no relatório são: a 

elaboração de Edital de chamamento público buscando dar mais ênfase aos encargos que o proponente está 

passível; a elaboração de cartilha elucidativa, antecedida de interação entre as unidades envolvidas, 

estabelecendo os padrões de elaboração dos itens necessários às propostas; a interação prévia com os 

proponentes que fizerem adesão ao edital de chamamento, com respectivo repasse da cartilha elucidativa 

que traz os padrões e exemplos; a definição das devidas competências entre as áreas técnica e financeira em 

todo o fluxo do processo da transferência, através de normativo interno, após entendimento entre os 

envolvidos; inserir cronograma e aplicar procedimentos para tornar compatível todo o processo de 

convênios; mapear os principais pontos críticos da elaboração do parecer técnico pelo fiscal, a fim de 

subsidiar uma capacitação; buscar ação conjunta junto à Procuradoria da Unidade, no intuito de estabelecer 

medidas que possam otimizar o tempo de análise e dar vazão ao Termo Aditivo; prever normativamente, 

para elaboração do Edital de chamamento, o envolvimento das áreas pertinentes (financeira e técnica); 

prever normativamente a participação das principais áreas envolvidas, quais sejam a técnica e a financeira, 

na Comissão de seleção das propostas em edital de chamamento público; disciplinar todo o processo que 

envolve o Plano de Fiscalização ou de instrumento congênere, a partir da implantação do sistema Fiscalis;  

disponibilizar com outros agentes públicos ou privados informações sobre o potencial de exploração 

econômica dos bens acautelados; implementar indicadores de desempenho que mensurem e retratem os 

resultados quanto às suas ações no sentido de preservar o patrimônio tombado, com as metas estabelecidas, 

dados históricos de medições e metodologia utilizada para definição e aferição desses indicadores.  

Quanto ao atendimento das recomendações do Plano de Providências Permanente, verifica-se 

que 56,52% foram atendidas, e 43,48% das recomendações ainda dependem da adoção de providências por 

parte da Unidade. 

No tocante aos controles internos administrativos adotados pela Unidade, com ênfase no 

Tombamento, apontou-se o descompasso entre os processos apresentados, os arquivados e os que chegam 

ao conselho para análise, além da ausência de sistemática que propicie transparência à sociedade de 

informações sobre a tramitação dos processos de tombamento. Conclui-se, assim, pela necessidade de 

adoção de medidas aptas a sanar as seguintes fragilidades: processos de trabalho com eficiência 

comprometida, diante do cenário atual, para dar uma vazão razoável aos processos abertos de tombamento; 



sistemas estruturantes, que subsidiem o levantamento das informações sobre estado de conservação dos 

bens, não implantados e alimentados integralmente; e a atuação imprópria da Unidade quanto à 

disponibilização das informações à sociedade civil, de forma acessível e atualizada, sobre os processos de 

tombamento instaurados.  

Algumas medidas foram trazidas, pela Unidade, ressaltando a edição da Portaria 542/2014, a 

qual dispõe sobre o estabelecimento de procedimentos e fluxo do processo de gestão de convênios a serem 

observados no âmbito do Instituto. Assim, mostrou-se avanço significativo, nessa linha, com a concepção de 

tal normativo, construído de forma coordenada entre as áreas envolvidas e que estabeleceu uma 

normatização base de aprimoramento dos processos de trabalho. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 

e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse 

modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da 

CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de 

que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do 

mesmo sistema. 

 

Brasília/DF, 25 de agosto de 2015. 

 
 

Cláudio Antônio de Almeida Py 
Diretor de Auditoria da Área de Produção e Comunicações 

 

 

 


