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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 24/2017

Senhor (a) Gestor (a), 

Em  cumprimento  ao  Plano  Anual  de  Auditoria  Interna  (PAINT)  2017,

referente  ao  exercício  de  2016  (Fevereiro  a  Dezembro),  objetivando  o  acompanhamento

preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos durante o exercício analisado, apresentamos a

Nota de Auditoria referente ao acompanhamento das ações previstas na área 5 – Gestão de

Recursos Humanos,  realizadas pela Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas,  no PAINT

2017 conforme descritas abaixo:

5.8. Acompanhamento dos descontos das taxas administrativas dos servidores com

imóvel funcional;

1.21. Regime Disciplinar

I – ESCOPO DO TRABALHO
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Este  trabalho  foi  realizado  de  acordo  com  as  Normas  de  Auditoria

aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Os processos analisados foram selecionados de acordo com os percentuais

de amostra contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna. 

Foi verificado o uso do SUAP – módulos: Recurso Humanos e processo e

consulta noS sistemaS SIAPE e SIAFI, além disso, foi consultado legislações, normativas e

regulamentos do IFMT. 

Foi realizado uma visita em loco nos Campus São Vicente na qual foram

entrevistados, por amostragem, servidores e não servidores que possuem a concessão dos

imóveis funcionais do campus.

           O acompanhamento dos descontos das taxas administrativas dos servidores com

imóvel funcional,  foram analisados conforme a Resolução CONSUP/IFMT nº 89 de dezembro de

2014. 

   Foram  analisados  03(três)  processos  referente  a  Processo  Administrativo

Disciplinar, por meio das Portarias de designação de comissão divulgados no Boletim de Serviço,

aleatoriamente. 

               Salienta-se que a análise relatada restringe-se exclusivamente aos aspectos

de formalização legal dos procedimentos, excluídos, portanto aqueles de natureza técnica,

inclusive  quanto  ao detalhamento  do  objeto  do  certame,  suas  características,  requisitos  e

especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de que a autoridade competente se

municiou  dos  conhecimentos  específicos  imprescindíveis  para  a  sua  adequação  às

necessidades da Administração.

II – RESULTADO DOS EXAMES

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
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ACOMPANHAMENTO DOS DESCONTOS DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS

DOS SERVIDORES COM IMÓVEL FUNCIONAL

Constatação 1.1  Ausência de controle e acompanhamento dos pagamento referente a taxas

administrativas de imóveis funcionais de Terceirizados do campus São Vicente.

NOME - CPF DESCRIÇÃO

G.A.E.S.
***.515.331-**

GRU’s pendentes: 04/2017.
Imóvel nº R30.

A.J.G.C.
***.598.994-**

GRU’s pendentes: 04 e 09/2017.
Imóvel nº R31.

E.A.M.
***.021.491-**

GRU’s pendentes: 01/2017.
Imóvel nº R34.

G.P.S.
***.315.571-**

GRU’s pendentes: 03, 04, 05, 06 e 07/2017.
Imóvel nº R03.

J.B.P.B.
***.515.351-**

GRU’s pendentes: 01,02 e 09/2017.
Imóvel nº R25.

M.S.R.
***.341.011-**

GRU’s pendentes: 08 e 09/2017.
Imóvel nº R06.

W.A.O.
***.099.391-**

GRU’s pendentes: 09/2017.
Imóvel nº R11.

Manifestação  da  Unidade: “  Procedemos  o  envio  de  notificações  para

regularização  dos  débitos  existentes  aos  permissionários  terceirizados,  quais  alguns  já

procederam  à  regularização  e  outros  estão  em  vias  de  regularizar.  O  controle  e

acompanhamento desses pagamentos serão realizados mensalmente de maneira mais efetiva

pela Coordenação de Patrimônio e o Departamento de Contabilidade e Finanças através de

planilhas excel, bem como, via sistema SISGRU. Ficará estabelecida a data até dia 15 do

mês sequente para o recolhimento dessa taxa pelo permissionário (essa definição de data se

deve  em  razão  da  empresa  terceirizada  empregadora  dos  permissionários  efetuar  o
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pagamento de seus salários até o dia 10 do mês seguinte,  assim, tendo tempo hábil  dos

mesmos efetuarem os devidos pagamentos)  e quando este  pagamento não ocorrer neste

prazo, a Coordenação de Patrimônio procederá o envio da notificação e tomará as medidas

legais para resolver a questão o mais breve possível.”

Causa: Processo inadequado quanto a ocupação de imóvel funcional.

Análise da AUDIN: Considerando a manifestação fornecidas pela unidade, o controle

e acompanhamento efetivo dos bens imóveis no campus São Vicente ocorrem de forma muito

frágil, permitindo reincidências em constatações como esta . Observa-se que os pagamentos

das taxas ocupacionais quando ocorrem por meio de GRUs, são facilmente descumpridos

seus  prazos  e  sendo  efetuados  quando  o  beneficiário  do  imóvel  decidir   não  sendo

cronologicamente pagos mês a mês ou ficando inadimplente alguns meses.  Cabe salientar

que existe a Resolução CONSUP/IFMT nº89/2014, a qual  regulamenta a cessão de uso de

imóveis funcionais  pertencente ao IFMT, e que dispõe de prazos a serem cumpridos nos

pagamentos  dos  permissionários,  assim  como  da  responsabilidade  dos  servidores  no

cumprimento. 

Recomendação 1:  Controlar os pagamentos das taxas de descontos dos servidores

permissionários que ocupam os imóveis funcionais no campus.

Recomendação 2: Notificar os permissionários sempre que houver inadimplência de

pagamentos em taxas de ocupação, a mais de 30 dias do prazo estipulado.

Constatação 1.2  Não foi localizada a publicação do ato de outorga no Boletim de Serviço

para entrega das chaves do imóvel, de acordo com o art.6º da Resolução CONSUP/IFMT

nº89/2014.

Manifestação da Unidade: “Reconhecemos que houve essa falha da administração

do campus.  Mas,  a  administração se compromete  em realizar  essa publicação se vier  a

ocorrer novas situações de entrega de chaves de imóveis funcionais.”
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Causa: Processo inadequado de ocupação de imóvel funcional.

Análise  da  AUDIN:  A permissão  de  imóvel  funcional  está  regulamentada  pelo

Conselho Superior e define que o Reitor ou o Diretor-geral do campus, só entregará as chaves

no  imóvel  funcional,  após  a  publicação  do  ato  de  outorga  no  Boletim  de  serviço.

Considerando que  a unidade se compromete regularizar a constatação nos próximos atos de

outorga de uso de imóveis no campus, a constatação fica mantida para acompanhamento da

Auditoria Interna.

Recomendação 1: Publicar  os  atos  de outorga de uso de imóveis  no Boletim de

serviço, antes da entrega da chave do imóvel funcional do campus.

         Recomendação 2: Entregar as chaves do imóvel funcional, somente após a publicação

no boletim de serviço.

Constatação 1.5 Ausência de recolhimento por estimativa do consumo de água e energia,

de cada ocupante das residências funcionais do campus São Vicente, de acordo com o §2º,

item IV, art.8º, da Resolução CONSUP/IFMT nº89/2014.

          Manifestação da Unidade: “Realizamos sim o recolhimento estimativo do consumo de

energia elétrica e água dos permissionários dos imóveis funcionais desde o mês 09/2015. Os

recolhimentos são realizados em uma única GRU por permissionário mensalmente, qual o

consumo de energia elétrica é calculado com base na quantidade de equipamentos elétricos /

eletrônicos existentes na casa e conforme instruções da ANEEL, e o consumo de água como o

campus não possui hidrômetro e ele mesmo quem faz a captação, tratamento e a distribuição,

foi estipulado uma taxa fixa de R$ 20,00/mês por imóvel. Cópia de uma memória de cálculo

para emissão da GRU segue em anexo ao email de manifestação desta nota.”

Causa:  Processo inadequado de ocupação do imóvel funcional.
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Análise  da AUDIN:  De acordo  com anexos  encaminhados  junto  a  manifestação,

observasse  que  o  Chefe  do  Departamento  de  Administração  e  Finanças.  encaminhou  o

memorando  circular  nº33/2015/DAF/IFMT Campus  São  Vicente,   aos  permissionários  a

respeito do demonstrativo de cálculo para cobrança de energia e água, relativo aos imóveis

funcionais  ocupados.  Os referidos  pagamentos  seriam efetuados por  GRU, mês a  mês,  a

iniciar os recolhimentos a partir do mês 09/2015. No entanto, foi consultado o sistema SIAFI,

código do recolhimento 28852-7, UG/Gestão: 158335/26414, CPF de cada permissionário e

constatamos que não há controle e acompanhamento dos recolhimentos pela gestão, já que

foram identificados vários permissionários com pagamentos em atraso, sem recolhimento na

respectivas competências,  somente a  permissionária  de CPF: ***.863.881-**, encontrasse

com seu recolhimentos  regular  até  o mês 12/2017,  os demais estão irregulares  com seus

recolhimentos.

Recomendação 1: Regularizar os recolhimentos das taxas de energia elétrica e água

de cada permissionário.

Recomendação 2: Controlar os recolhimentos de GRU referente as taxas de energia

elétrica e água dos usuários de imóveis funcionais do campus.

REGIME DISCIPLINAR

Não houve constatação.

III – CONCLUSÃO

Considerando as verificações realizadas,  somos de opinião que a Unidade

Gestora  deve  adotar  medidas  corretivas  com  vistas  a  elidir  os  pontos  ressalvados  nas
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constatações acima registradas dos processos analisados, e também para para saneamento de

todas  as  inconsistências  similares  nos  processos  futuros,  assumindo  os  riscos  pela  não

implementação das recomendações emitidas neste relatório.

Informamos  que  as  providências  tomadas  pelo  Gestor,  em  relação  às

recomendações  descritas  neste  relatório  de  auditoria,  serão  acompanhadas  ao  longo  do

exercício por esta Auditoria Interna do IFMT, através do plano permanente de providências.

               Cuiabá, 19/12/2017.

Autores:

Nome Cargo Assinatura

Edson Jerônimo Nobre Auditor chefe  

Edilene Sakuno Maeda
 

Coordenadora de
Auditoria na Área de

Gestão de Pessoas
 

 

Deuzimar Lira de Matos Assistente em
Administração

ANEXO I

IMÓVEIS FUNCIONAIS

CPF.

***.515.331-**
***.598.994-**
***.338.881-**
***.390.521-**
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***.215.281-**
***.078.511-**
***.052.091-**
***.021.491-**
***.315.571-**
***.406.721-**
***.560.211-**
***.161.241-**
***.515.351-**
***.383.071-**
***.341.011-**
***.594.166-**
***.866.421-**
***.099.391-**
***.863.881-**

REGIME DISCIPLINAR

PROCESSO Nº

23188.005974.2016-18;
23188.002567.2017-21;
23188.018842.2016-48.
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