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Unidade Auditada: Campus Confresa 

 

Nome do Gestor: Rafael de Araújo Lira Cargo: Diretor Geral 

Ordem de Serviço: 06/2016 

Houve restrição ao trabalho de Auditoria? (    )Sim   (  X  )Não 

Descrição da restrição: Não se aplica 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria n.º 

08/2016: 1.1, 4.5.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2, 9.3, 9.6, 9.7, 9.9. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 008/2016 

 

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) referente ao 

exercício de 2015 (Abril a Dezembro) e ao exercício 2016 (Janeiro a Março), 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 no PAINT 2016, realizadas pelo Campus Confresa, conforme descritas abaixo: 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal 

(Pronatec, Pró-funcionário, UAB, Mulheres Mil); 

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custo; 

3.2. Recursos exigíveis – restos a pagar; 

3.3. Retenção e recolhimento de tributos; 

3.4. Acompanhamento da receita; 

3.5. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.6. Assistência ao Educando; 

4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades; 

6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifado 

apresentados no inventário anual; 
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6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual; 

6.3. Análise nos sistemas e procedimentos de conservação e utilização da 

frota de veículos e a utilização e controle do consumo de combustíveis; 

7.3.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada curso 

do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

  

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público  Federal. 

Foram analisados os processos relacionados no Anexo I, de acordo com os 

percentuais de amostras contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna. Além disso 

também verificou-se os relatórios de consumo de combustível e inventário anual do estoque e 

do patrimônio. 

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. 

Foi verificado o uso do SUAP – módulos almoxarifado, patrimônio e frotas; 

além da consulta ao SIAFIWeb, Tesouro Gerencial, Comprasnet, SICAF, SCDP, SPIUNET e 

ao SIMEC.  Foi realizada reunião com o Diretor Geral e equipes do Departamento de 

Administração e Planejamento e do Departamento de Ensino, além de visita ao setor de 

patrimônio do campus, entrevista nos Departamentos de Pesquisa, de Extensão e de Ensino. 

     Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as seguintes 

boas práticas:  

➢ Concessões - diárias e passagens (SCDP). 
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➢ Boletim de serviço divulgado e atualizado. 

➢ Identificação do local de lotação do bem no SUAP (coluna “sala”). 

➢ Efetivação de aditivo ao contrato para aquisição de passagens, constando a 

obrigatoriedade de apresentação das faturas das companhias aéreas. 

➢ Existência e aplicação de Regimento Interno com os ambientes organizacionais do 

campus. 

➢ Gestão dos “Restos a Pagar”. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 08/2016, encaminhada à unidade auditada, 

que apresentou manifestação via google docs em 24/06/2016. Após análise das manifestações 

pelos Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria com as constatações que 

foram mantidas, conforme segue. 

 

 1 - FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

3 - DIÁRIAS E PASSAGENS  

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

4 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

4.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  
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4.2. Retenção e recolhimento de tributos 

Constatação 4.2.1. Atraso no recolhimento de contribuição previdenciária - GPS em 

desacordo com o art. 130 da Instrução Normativa RFB 971/09. 

Descrição 

2015GP800071; 2015GP00072 ; 2015GP00010 ; 2015GP00062; 2015GP00078; 

2015GP00068 

Manifestação da Unidade:  “GP800010 – Conforme apontamento já feito 

no Relatório Audin n.º 11/2015, trata-se de retenção referente a Nota Fiscal 483, emitida em 

30/11/2014 – referente a prestação dos serviços de motorista executados no mês de 

novembro/2014. Com isso, a empresa emitiu a nota dentro do mês de execução dos serviços, 

um erro que só vislumbramos com os apontamentos da Auditoria, o que reduziu o prazo de 

recolhimento. Porém o que motivou o atraso no recolhimento das retenções foi a inexecução 

por parte da contratada na época dos serviços, conforme consta no Processo n.º 

23193.000993/2013-28 à pg.453, onde em 09/12/2014 a notificamos pela falta de pagamento 

de salário de novembro, falta de pagamento de diárias ao motorista, falta de pagamento 13º 

salário e falta de reposição do funcionário faltoso; enfim já estávamos nos preparando para 

realização de pagamento direto ao funcionário enquanto a empresa não se manifestava, o 

que fez que retivéssemos o pagamento. 

2015GP800062 – Conforme consta à pag. 2271 do Processo 23188.000142/2010-46, o atraso 

na retenção se deu em face da empresa não apresentar a nota tempestivamente (entregue em 

10/03/2015), além de não regularizar a situação de falta de entrega da documentação que 

deve acompanhar a Nota, sendo entregue em 29/04/2015 junto com as demais notas que 

também resultaram no atraso do recolhimento 2015GP800068. Até esse momento 

entendíamos que na ocorrência da não apresentação da documentação devíamos reter o 

pagamento, porém após o Relatório Audin 11/2015, recebemos a orientação de melhorar a 
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cobrança de apresentação tempestiva das notas fiscais e da documentação, o que tem 

reduzido o atraso no recolhimento. 

2015GP800071 e 2015GP00072 -  Considerando as constatações 3.5 (recomendação 2) e 3.6 

do Relatório de Auditoria n.º 07/2014, se deu pela inexecução dos serviços pela contratada, 

em face da inclusão indevida de itens na planilha e a glosa pela falta de apresentação do 

número de funcionários contratados, além do recorrente atraso de salários e verbas 

rescisórias (culminou no pagamento direto aos terceirizados), resultando na apuração dos 

fatos e valores a serem devolvidos/glosados, portanto ocorreu a retenção dos pagamentos, 

haja vista o previsto no Acórdão TCU 1214/13 e no Art. 36 da IN 02/2008, § 6º: “A retenção ou 

glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando o contratado: 

I - não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida 

as atividades contratadas; ou 

II - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-

los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

2015GP00078 - Por um equívoco o preenchimento da competência da referida nota foi 

lançada errado, competência 06/2015, sendo o correto 05/2015, o que resultou na confusão 

da data de recolhimento. ” 

Análise da AUDIN: A manifestação do campus não elide a constatação, 

pois conforme art. 132 da Instrução Normativa RFB 971/2009, a falta de recolhimento, no 

prazo legal, das importâncias retidas configura, em tese, crime contra a Previdência Social 

previsto no art. 168-A do Código Penal, ensejando a emissão de representação fiscal para fins 

penais, podendo prejudicar, inclusive, a regularidade da Administração. Os valores retidos 

deverão ser recolhidos até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva 

nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente 

bancário naquele dia. O fiscal de contrato deve observar os prazos relativos aos recolhimentos 

dos encargos fiscais decorrentes da emissão de nota fiscal de serviços e a tempestividade dos 

procedimentos para o envio do processo à liquidação, dentre eles a aceitação do serviço e a 
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verificação da regularidade da contratada por meio de consulta ao SICAF, para que os valores 

retidos sejam recolhidos no prazo legal estipulado pela SRFB. Caso o prestador não resolva 

em tempo hábil as pendências apresentadas, o fiscal de contrato deverá notificar a empresa 

para que apresente os comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista no mês subsequente, e 

dentro do prazo atesta a nota fiscal, a fim de evitar o recolhimento indevido de multas e juros. 

Se no mês seguinte a empresa não apresentar os comprovantes, o fiscal deve recomendar ao 

Gestor penalidades contratuais previstas.  A AUDIN fará o monitoramento da constatação 

através do PPP, visando a aplicação das recomendações para seu saneamento. 

Recomendação 1: Orientar o fiscal de contratos, quanto a prazos, para o 

encaminhamento tempestivo das notas fiscais para a liquidação e retenções tributárias 

obrigatórias. 

Recomendação 2: Cumprir o prazo de recolhimento dos valores retidos.  

 

4.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

4.4. Conformidade de gestão 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

4.5. Controle de gestão, rol de responsáveis e segregação de funções 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

4.6. Limite de dispensa de licitação 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO 

FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  
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6 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO E AJUDA DE CUSTO 

Constatação 6.1. Ausência da prestação de contas da concessão de bolsas de Iniciação 

Científica, em desacordo com o item 18 do Edital n.º006/2015 - NIT/DPI/PROPES/IFMT e 

Art. 31 e32 da Resolução n.º51/2012 - CONSUP.  

Processo n. º Descrição 

23193.013988/2015-47 Pagamento de Bolsas de Iniciação Científica, conforme 

Edital n.º006/2015 - NIT/DPI/PROPES/IFMT. 

Não localizamos nos autos processo em tela a prestação 

de contas da concessão de bolsas referente ao edital 

n.º006/2015. 

Manifestação da Unidade:  “A referida prestação de contas habitualmente 

fica arquivada na Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e seguem em anexo. Porém 

alguns servidores não entregaram, e foram notificados conforme aponta os anexos.” 

Análise da AUDIN: A prestação de contas do processo de concessão de 

Bolsas de Iniciação Científica, visa garantir a correta utilização dos recursos públicos e 

transparência nas ações de uma gestão. Conforme documentação apresentada pelo Campus, 

acatamos parcialmente a manifestação relatada anteriormente até o envio da prestação de 

contas das pessoas notificadas de acordo com os documentos de notificações em anexo a 

manifestação. 

Recomendação 1: Promover a correta prestação de contas do recebimento 

de Bolsas de iniciação Científica; 
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Recomendação 2: Acompanhar o cumprimentos das notificações expedida 

pela Coordenação de Pesquisa e Pós Graduação do Campus (Doc. encaminhado em anexo a 

manifestação da unidade). 

Recomendação 3: Não atendido as notificações, adotar as providências 

previstas no Regulamento de Auxilio Financeiro ao Pesquisador, conforme Resolução 

n.º05/2012 - CONSUP/IFMT. 

 

 

7 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Constatação 7.1. Realização de despesas indevidas (multas, atualização de valores e juros) 

contrariando o artigo 4° da Lei 4.320/64, artigo 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e 

Acórdão TCU 7506/2010 - Segunda Câmara.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23193025905.2015-62 
Fornecimento de energia elétrica. Pagamento de 

multas/juros no valor total de R$ 1.661,54, 

encontrados nas faturas constantes das fls. 30, 

34, 56, 62. 

Manifestação da Unidade:  “A ocorrência de multa/juros se dá em virtude 

do pagamento em atraso face a não disponibilização de financeiro suficiente para quitar 

todos os compromissos do Campus Confresa, em média do total liquidado mensalmente 

recebemos aproximadamente 60%. Com isso, faz-se necessário que os compromissos mais 

urgentes e passíveis de paralisação sejam quitados com maior urgência, caso dos serviços 

terceirizados, combustível e manutenção restaurante (gêneros alimentícios e gás), o que não 

é uma característica do fornecimento de energia, que é ininterrupto. Vale destacar ainda que, 

como o recebimento da energia se dá por FATURA, não é possível a realização de 
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pagamento parcial, mas o atraso não ocorre por prazo superior a 10 dias. Nesse momento de 

escassez de recursos financeiros fazemos o possível para equilibrar a quitação dos 

compromissos. “ 

Análise da AUDIN: Segundo o art. 4º da Lei 4.320/64 “a Lei de Orçamento 

compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da administração 

centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar”. As despesas relativas a 

encargos (multas, juros, atualização de valores, outros) pelo atraso no pagamento de faturas 

gera para a administração despesas consideradas ilegítimas e, portanto, passíveis de 

ressarcimento, demonstrando a falta de planejamento no controle de pagamento dos serviços 

considerados contínuos e ininterruptos, cujo pagamento em dia poderia ter sido feito, se 

medidas de controle fossem tomadas a fim de evitar essa ocorrência. O Campus deverá fazer 

constar as justificativas do atraso decorrentes de fatores alheios à vontade dos gestores nos 

correspondentes processos de despesa, e ainda adotar medidas para o saneamento da 

impropriedade/irregularidade, bem como adotar práticas responsáveis de consumo para dar 

atendimento a Portaria MPOG 23/2015. É fato que as IFEs tem passado por dificuldades no 

cumprimento de suas obrigações, uma vez que o Governo Federal não tem repassado recursos 

financeiros mensais condizentes com o total empenhado pelo Gestor, no entanto por ser uma 

questão legal o pagamento tempestivo das faturas, cabe ao Gestor buscar soluções para evitar 

o pagamento de multas. 

Recomendação 1: Controlar os pagamentos das despesas, de forma 

tempestiva, evitando a incidência de encargos financeiros (multas, juros ou outros); 

Recomendação 2: Adotar estudos e medidas de sustentabilidade para 

redução dos custos com energia elétrica e demais despesas fixas de consumo do Campus. 
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8 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Constatação 8.1. O registro dos Itens de estoque em Almoxarifado no SUAP, não 

representam a situação real dos bens de consumo estocados, em desacordo ao item 8 da IN 

SEDAP 205/88 e ao art. 94 da lei 4.320/64. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23193.038822.2015-33 
Conforme inventário descrito em planilha de 

excel enviada pelo Campus. 

Manifestação da Unidade:  “Com a realização do inventário físico 2015 

constatou-se a divergência, em parte se dá pelo fato de vários materiais não existirem no 

banco de dados do SUAP, o que  necessita de um cadastramento feito pela Reitoria e leva 

certo tempo, mas já solicitamos as correções. Outro motivo se dá pela falta de hábito dos 

servidores em solicitarem materiais apenas pelo SUAP, gerando um acúmulo em requisições 

manuais para serem baixadas e devido a escassez de servidores, faz com que haja um atraso, 

mas está sendo realizada. ” 

Análise da AUDIN: Compete ao setor de Controle de Estoques, conforme 

atribuições exaradas pela IN SEDAP 205/88, dentre outras: b) manter os instrumentos de 

registros de entradas e saídas atualizados; c) promover consistências periódicas entre os 

registros efetuados no Setor de Controle de Estoques com os dos depósitos (fichas de 

prateleira) - e a consequente existência física do material na quantidade registrada. Portanto, o 

responsável pelo controle do Almoxarifado deverá acompanhar a movimentação de material 

ocorrida no âmbito do órgão ou entidade, registrando os elementos indispensáveis ao 

respectivo controle físico periódico com a finalidade de constatar as reais necessidades dos 

usuários e evitar os eventuais desperdícios, conforme orienta o item 7.9 da IN SEDAP 205/88 

“a movimentação de material entre o almoxarifado e outro depósito ou unidade requisitante 

deverá ser precedida sempre de registro no competente instrumento de controle (ficha de 
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prateleira, ficha de estoque, listagens processadas em computador) à vista de guia de 

transferência, nota de requisição ou de outros documentos de descarga” A AUDIN fará o 

monitoramento da constatação através do PPP, visando a aplicação das recomendações para 

seu saneamento.  

Recomendação: Promover a conciliação entre os registros efetuados no 

SUAP com os dos depósitos e a consequente existência física do material na quantidade 

registrada. 

 

Constatação 8.2. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMA ao setor de 

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, conforme dispõe o item 2.2 dos 

procedimentos estabelecidos pela IN STN 12/96.  

Manifestação da Unidade:  “A partir de Janeiro/2016 o RMA está sendo 

encaminhado no prazo  conforme demonstra o gerado em 30/01/2016, anexo.” 

Análise da AUDIN: Conforme também o manual siafi 021101 - REL. 

MOV.ALMOXARIFADO E REL.MOV.BENS MÓVEIS item 2.2: o  setor de Contabilidade 

deverá promover a conciliação mensal das movimentações de entrada e saída de bens no 

SIAFI. Para tanto o responsável pelo setor de patrimônio deverá encaminhar à Contabilidade 

em que a UG esteja jurisdicionada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de 

referência, os relatórios mensais de movimentação de bens - RMA para que procedam o ajuste 

e conciliação dos saldos contábeis. Conforme entendimento da CGU, o setor de controle dos 

bens deve estar preparado para o acompanhamento das operações típicas: aquisições, 

movimentações, doações, baixas, etc, com emissão e guarda dos documentos comprobatórios 

necessários (notas fiscais, termos de responsabilidade, termos de transferência, termos de 

doação, relatórios de comissões de sindicância e avaliação), em especial, quando ocorrer 

perda, extravio, dano, ou, ainda, obsolescência, desuso, etc. A Administração deverá dispor de 
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mecanismos de controle que permitam gerar essa informação, mesmo que o sistema Suap 

ainda não possua tal ferramenta. 

Recomendação: Providenciar RMA mensalmente no campus. 

 

9 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 9.1. Ausência de registros dos imóveis de uso especial do campus no SPIUNET. 

(Reincidente) 

Manifestação da Unidade:  “Para registrar os imóveis no SPIUNET o 

Campus deve ter escritura pública e para isto estamos empenhando todos os esforços desde a 

primeira solicitação datada de 29 de maio de 2008 ao INCRA, detentor da escritura. No ano 

de 2014, juntamos todos os documentos solicitados pelo INCRA e protocolamos através do 

Ofício  nº 063/2014/GAB/IFMT- CAMPUS CONFRESA (protocolo no SUAP 23193.032290.2014-

40) e Processo Administrativo de nº 54240.002311/2014-13 (protocolo do INCRA), em consequência 

conseguimos a Autorização Provisória de Ocupação nº 27/2014 até que conclua o referido processo. 

Acontece que até hoje está no INCRA, mas apesar disto não nos contivemos e visitamos 

pessoalmente a sede do referido órgão em Cuiabá, por duas vezes, cobrar providencias e 

agilidade no andamento deste processo.” 

Análise da AUDIN: A manisfestação da unidade não elide a constatação, 

pois a obrigatoriedade dos registros dos bens imóveis encontra-se prevista nos artigos 94 e 96 

da Lei 4320/1964, artigo 2º da Portaria STN/SPU 322/2001 e no item 4.6.2 da Orientação 

Normativa GEADE-004, de 25/2/2003 (parágrafos 75-82 da instrução). A falta de 

cadastro/atualização de valores dos imóveis no SPIUNET que gera lançamento para a 

contabilidade e a inexistência de controle efetivo dos bens imóveis da Unidade contraria o 

determinado pela Lei 4.320/64 e pela Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP, sendo 

ainda motivo de Restrição no Balanço da Unidade e do IFMT. A AUDIN fará o 
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monitoramento da constatação através do PPP, visando a aplicação das recomendações para 

seu saneamento.  

Recomendação: Efetuar o registro dos bens imóveis junto ao SPIUNET. 

 

Constatação 9.2. Não cumprimento das normas de contabilidade, quanto à evidenciação da 

adequada situação patrimonial da unidade, em desacordo com o art. 83 e 85, da Lei 4.320/64 e 

art. 15, IV da Lei 10.180/01. 

Manifestação da Unidade:  “Para adequar a situação patrimonial desta 

unidade em conformidade com as normas de contabilidade será necessário uma avaliação 

total dos bens, readequar o sistema Suap quanto a emissão de RMB e depreciação, esta 

demanda será encaminhada  para a direção do campus.” 

Análise da AUDIN: Conforme dispõe o art. 15, IV da Lei 10.180/01 e o art. 

3º do Decreto 6.976/2009, o Sistema de Contabilidade  tem por finalidade, utilizando as 

técnicas contábeis, registrar os atos e fatos relacionados com a administração e evidenciar a 

situação patrimonial do ente público e suas variações, decorrentes ou não da execução 

orçamentária, inclusive as Variações patrimoniais. Conforme evidenciado pela contabilidade, 

através de registro de restrição contábil, os responsáveis pelo Patrimônio não tem 

encaminhado os relatórios mensais de movimentação - RMB para a conciliação e ajustes 

contábeis, e que constam registrados no sistema de contabilidade com saldos desatualizados, 

sendo necessário regularizar os lançamentos para a correta evidenciação da situação 

patrimonial do Campus. 

Recomendação:  Conciliar os saldos dos bens inventariados com o Suap e 

Siafi e sua movimentação e atualizar o cálculo da depreciação mensal. 

 

 

Constatação 9.3. O registro dos bens do Patrimônio no SUAP não representam a situação 

real dos bens permanentes do Campus, em desacordo ao art. 94 da lei 4.320/64. 
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Manifestação da Unidade:  “Alguns bens foram adquiridos pelo campus 

São Vicente, e não foram transferidos via sistema "siga" para essa unidade gestora. Com a 

migração do sistema Siga para Suape alguns dados se perderam, os quais estamos tentando 

recuperar.” 

Análise da AUDIN: A correta e adequada escrituração contábil, registro e 

controle dos bens patrimoniais da unidade é essencial para que o Balanço Patrimonial da 

Unidade reflita adequadamente a sua situação patrimonial, conforme art. 94 Lei 4.320/64, 

bem como a necessidade da implementação de controles internos com a finalidade de 

assegurar a devida preservação dos bens móveis da unidade. A existência de saldos 

inconsistentes nas contas de bens permanentes, sem um controle eficiente e tempestivo, é 

motivo de Restrição ao Balanço Geral da União e do IFMT, com possibilidade, pela 

reincidência, de aplicação de penalidade aos gestores responsáveis. 

Recomendação: Atualizar os registros dos bens patrimoniais no sistema de 

SUAP e promover a conciliação no SIAFI. 

 

 

Constatação 9.4. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMB ao setor de 

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, conforme dispõe o item 2.2 dos 

procedimentos estabelecidos pela IN STN 12/96.  

Manifestação da Unidade:  “O Sistema SUAP não dispõe da emissão de 

RMB.” 

Análise da AUDIN: Conforme também o manual siafi 021101 - REL. 

MOV.ALMOXARIFADO E REL.MOV.BENS MÓVEIS item 2.2: o setor de Contabilidade 

deverá promover a conciliação mensal das movimentações de entrada e saída de bens no 

SIAFI. Para tanto o responsável pelo setor de patrimônio deverá encaminhar à Contabilidade 

em que a UG esteja jurisdicionada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de 
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referência, os relatórios mensais de movimentação de bens - RMB para que procedam o ajuste 

e conciliação dos saldos contábeis. Conforme entendimento da CGU, o setor de controle dos 

bens deve estar preparado para o acompanhamento das operações típicas: aquisições, 

movimentações, doações, baixas, etc, com emissão e guarda dos documentos comprobatórios 

necessários (notas fiscais, termos de responsabilidade, termos de transferência, termos de 

doação, relatórios de comissões de sindicância e avaliação), em especial, quando ocorrer 

perda, extravio, dano, ou, ainda, obsolescência, desuso, etc. A Administração deverá dispor de 

mecanismos de controle que permitam gerar essa informação, mesmo que o sistema Suap 

ainda não possua tal ferramenta. 

Recomendação: Providenciar RMB mensal no campus. 

 

10 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E CONTROLE DO CONSUMO 

DE COMBUSTÍVEIS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade na demonstração contábil patrimonial do Campus com 

registros de saldos desatualizados.  

Causa 2: Fragilidade na gestão do patrimônio imobiliário do Campus.  

Causa 3: Ausência de planejamento para gestão patrimonial da unidade. 

Causa 4: Fragilidade no controle de pagamentos tempestivos. 

Causa 5: Fragilidade na prestação de contas da concessão de Bolsas de 

iniciação Científica .  

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 

AUDITORIA INTERNA 
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br 

16 

 
Relatório de Auditoria nº 008/2016 
 

 

 

 

IV – CONCLUSÃO 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade 

Gestora deve adotar medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos ressalvados nas 

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. 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas 

as inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou aquisições que 

tenham outros campi como participantes, estes devem ser comunicados para sanear as 

inconsistências em seus campi. 

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, 29 de junho de 2016. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe  
 

Augusto César Lira de  Auditor 
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Amorim 

Deuzimar Lira de Matos Assistente em 

Administração 

  

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Tatiane Aguiar de Oliveira Auditora 
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ANEXO I 

 

PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS CONFRESA ANO 2015 

Ite

m 

Modali

dade 

Licitaç

ão 

Número do Processo 

(SIAFI GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CNPJ 

Favorecido 

Valor 

Liquidado 

1 08 23193.013988.2015-47   02396110209  R$    1.600,00  

2 12 23096.052311.2014-21 23193.018995.2015/35 
00604122000

197  R$  13.033,84  

3 06 2319.3025905.2015-62   
03467321000

199  R$  88.707,18  

4 08 23193.013988.2015-47   05597197100  R$    1.250,00  

5 12 23041.009069.2012-60 23193.001559.2015-27 
47866934000

174  R$  11.659,60  

6 12 23188.016070.2014-48   
08658622000

113  R$       155,40  

7 08 23188.029887.2015-67   00402266110  R$       230,00  

8 08 23193.026893/2014-11   04269375116  R$    1.200,00  

9 12 23195.004277.2014-81 23193.005605.2015-67 
19808881000

108  R$    3.677,60  

10 08 23193.013988.2015-47   04749396184  R$    1.600,00  

11 12 64662.002142.2014-12   
17467753000

104  R$    3.607,40  

12 08 23193.029317/2015-06   158496  R$  15.675,00  

13 08 23193.026974/2015-93   04821205173  R$       840,00  

14 08 23193.013988/2015-47   04212977192  R$    1.200,00  

15 08 23193.013988/2015-47   06119323180  R$       500,00  

16 08 23193.014646.2015-44   02211474110  R$       600,00  

17 12 23197.002434.2015-84 23193.027193.2015-16 
01174808000

158  R$  52.550,00  
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PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS CONFRESA ANO 2016 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Número do Processo 

(SIAFI GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CNPJ 

Favorecido 
Valor Liquidado 

1 08 23193.001555.2016-20   158496  R$    6.624,24  

2 08 23193.014646/2015-44   158496  R$    6.000,00  

3 08 23193.007005/2016-14   158496  R$  14.850,00  

4 12 23223000662201555 23193.002194/2016-39 
122147540001

23  R$    1.779,50  

5 12 23188017533201570 23193.002561/2016-02 
087108710001

00  R$  72.960,00  
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