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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. 
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- 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. 
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