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Unidade Auditada: Reitoria 

Nome do Gestor: Levi Andrade Cargo: Pró-reitor Extensão 

 

Ordem de Serviço: 13/2016 

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

Descrição da restrição: Não se aplica. 

Justificativas acatadas quanto às constatações da Nota de Auditoria n.º 34/2016:  

3 e 4. 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 40/2016 

 

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2016, 

referente aos exercícios de 2015 (Julho a Dezembro) e de 2016 (Janeiro a Junho), objetivando 

o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos durante o exercício 

analisado, apresentamos o Relatório de Auditoria referente à análise da prestação de contas 

dos jogos estudantis do IFMT, realizadas pela Reitoria, através da Pró-reitoria de Extensão. 

  

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, sendo limitada a 

análise nas despesas geradas em função da realização do II jogos estudantis - categoria 

Estadual, sem verificação na conformidade dos processos licitatórios. Durante a verificação 
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da prestação de contas dos jogos estudantis, surgiu a necessidade de analisar projetos de 

extensão onde foram utilizados taxas de bancadas para organização dos jogos estudantis. 

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 feita consulta ao SIAFI e Tesouro Gerencial.  

    

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 34/2016, encaminhada à unidade auditada 

(PROEX e campus avançado Tangará da Serra), para manifestação via Google Docs. Após 

encerrado o prazo e  havendo manifestações dos gestores, os Auditores Internos emitiram 

análise e recomendações, sendo elaborado este Relatório de Auditoria, conforme segue. 

 

 CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

Constatação 1. Fragilidade na elaboração do edital que regulamenta os processos de seleção 

dos editais de extensão. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23753.015774.2016-01 

➢ 23753.013483.2016-71 

Campus: Tangará da Serra - Edital 01/2016 -  Fluxo 

Contínuo - Edital 01/2016 / EXT 

a) Ausência de previsão legal que regulamenta o 
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➢ 23753.018066.2016-14 processo seletivo; 

b) Ausência da descrição do número de bolsas a 

serem ofertadas; 

Manifestação da PROEX:  Os editais de Fluxo contínuo dos Campi do 

IFMT, foram oriundos de iniciativas da PROEX e das Coordenações de extensão de cada um 

dos Campi do IFMT, escritos e deliberados durante o segundo Fórum de Coordenadores, 

realizado em Cuiabá, no primeiro semestre do ano de 2015. O Edital objetiva apoiar as 

iniciativas da comunidade escolar dos Campi, associado ao Planejamento de cada Unidade. 

O Campus Tangará da Serra obteve aceite como sede dos Jogos dos Institutos Federais 2016, 

em deliberação no CONSUP no mês de maio de 2016, apresentando o desejo de realizar 

inúmeras atividades organizacionais e complementares, plausíveis de serem contempladas 

por intermédio de projetos de livre iniciativa dos servidores a exemplo do software de apoio a 

gestão esportiva, dentre outros projetos. Informamos que a Pró Reitoria adotou as boas 

práticas de orientar, qualificar e instruir os servidores locais, para a perfeita conclusão da 

redação do edital, resguardando as características específicas do campus e dos eventos que o 

edital objetivava na ocasião contemplar, bem como a descrição sucinta das questões 

orçamentárias e financeiras a serem apoiadas pelo Campus. Posteriormente efetuamos a 

descentralização de recursos para apoio a projetos com temas referentes aos JIFMT 2016. A 

prática dos editais orientados pela PROEX é pelo pagamento de bolsas ao coordenador do 

Projeto e outra ao estudante bolsista, nos termos do Regulamento de Valorização da Pesquisa 

e da Extensão do IFMT. Porém, prezando pela economicidade, o edital de fluxo contínuo do 

Campus Tangará da Serra não possibilitou a concessão de bolsas. A PROEX, como prática 

adotada, ciente dos equívocos apresentados pela presente constatação, manteve contato com 
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o Campus, solicitando suspensão da abertura de novos editais por iniciativa do Campus para 

aferimento e melhorias do texto, e acompanhamentos pontuais. 

Manifestação do campus Tangará da Serra: A previsão legal que 

regulamenta a realização do processo seletivo existe e CONSTA  no edital em questão, como 

pode-se verificar no caput do edital: “O Edital está em observância às metas do Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2014 – 2019, em conformidade com o Regulamento do 

Programa de Valorização da Produção de Pesquisa e Extensão do IFMT, em obediência à 

Portaria 058, de 21 de novembro de 2014, da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica – SETEC, em consonância com o Regulamento das Atividades de Extensão deste 

Instituto (Anexo à Resolução CONSUP/IFMT nº 035, de 15/08/2013)”. 

Quanto a ausência do número de bolsas a serem ofertadas, entendemos que 

um edital que regulamenta FLUXO CONTÍNUO, dificilmente terá condições de especificar 

um limitador do número de bolsas, justamente por ter a natureza de regulamentar projetos 

suscitados ao longo do ano letivo (por isso é CONTÍNUO). Oras, se, por exemplo, o edital 

limitasse em 5 projetos e cinco bons projetos fossem apresentados logo em seguida e fossem 

selecionados, durante todo o restante do ano ninguém mais poderia apresentar propostas, 

mesmo que surgissem situações que justificassem o desenvolvimento de projetos. A idéia de 

se ter um edital de fluxo contínuo é justamente para atender a demandas da comunidade que 

podem aparecer durante o ano, deixando bem claro, é óbvio, as condições para que as 

propostas sejam aceitas, como pode-se verificar no edital em questão. Por isso, a ausência de 

número limitador de projetos a serem aceitos não torna o edital frágil e sim, torna-o 

consistente, pois, somente dessa forma ele pode atender os objetivos a que se propõe. 
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Em respeito a esta constatação a Direção Geral se reunirá com as 

Coordenações e Departamentos que realizam editais visando melhorar a eficácia dos 

procedimentos e das práticas de controle dos próximos editais elaborados pelo campus 

avançado. 

Análise da AUDIN: O edital é um documento formal, onde deve constar 

todas regras, leis, limitações, permissões etc, ou seja, todas as informações necessárias para o 

correto entendimento do ato, principalmente a base legal, que é o suporte indispensável para a 

lisura de um processo seletivo com maior transparência e impessoalidade. No caso do Edital 

simplificado 01/2016 constante do Processo n.º 23.753.013483/2016-71, não foi identificado 

no preâmbulo em que normativas estavam assentadas os procedimentos para a seleção dos 

projetos de extensão.  Apesar das manifestações dos gestores, também não identificamos no 

preâmbulo legislação que embase um procedimento seletivo de fluxo contínuo do Edital 

01/2016 (para concessões de bolsas e taxas de bancadas) onde não estejam definidos os 

recursos orçamentários para atender os projetos de extensão específicos deste edital, bem 

como os critérios para escolha dos projetos que receberão bolsas ou taxas de bancadas. 

Quanto aos itens constantes de um edital, a Resolução CONSUP 35/2013 em seu Art. 32 §4º 

Incisos IV, VIII e IX, determina que devem constar os valores de financiamento e itens 

financiáveis, sistemática de liberação de recursos e cronograma das atividades de seleção. 

Desta forma, deverá constar do edital de fluxo contínuo: o valor total específico a ser utilizado 

com o pagamento de bolsas e taxas durante o exercício corrente (conforme art. 32, § 4º, IV); e 

que as bolsas e taxas serão concedidas por ordem cronológica de inscrição dos projetos 

aprovados até o limite do valor total, conforme art. 32, § 4º, VIII - observando-se sempre que 

as bolsas podem ser concedidas apenas para as atividades de longa duração, conforme art. 1º, 

II e III, da Resolução CONSUP 35/2013). Cabe ainda ressaltar que os editais para concessão 

de bolsas de extensão a discentes e/ou servidores devem ocorrer apenas nos projetos de longa 

duração, sendo que no caso do Edital 01/2016 fluxo contínuo, houve indevida previsão de 

possibilidade de pagamento para os projetos que tiveram prazo máximo menor que 06 meses, 
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ou seja, curta duração (Resolução CONSUP 35/2013 Anexo IV Art. 1º Incisos I e II).  Há  

ainda a necessidade de uma revisão geral no regulamento interno das atividades de extensão, 

utilizado pelo IFMT, pois percebe-se algumas contradições dentro do próprio documento. Um 

exemplo disso está na não concessão de bolsas para projetos de extensão de curta duração, 

prevista em seu Anexo IV arts. 1º e 2º, entretanto em seu Anexo III define valores para 

pagamentos de bolsas de projeto de extensão de curta duração . 

Recomendação 1: Abster-se de lançar edital sem a descrição de todas 

informações necessárias para o correto entendimento dos documentos, bem como de editais 

de fluxo contínuo sem estar amparado em normativa interna. 

Recomendação 2: Complementar a Resolução CONSUP 35/2013 quanto aos 

procedimentos para seleção continuada (fluxo contínuo) de projetos de extensão no âmbito do 

IFMT. 

Recomendação 3: Revisar toda a Resolução CONSUP 35/2013, especialmente 

quanto a contradições sobre bolsas para projeto de extensão de curta duração. 

Recomendação 4: Prever, em cláusulas editalícias, concessão de bolsas a 

servidores somente em projetos de extensão de longa duração, ou seja, prazo mínimo 06 

meses. 

 

 

Constatação 2. Ausência de publicidade no site do IFMT dos editais de seleção dos projetos 

de extensão do Campus em desacordo com o inciso I do art. 17 da resolução Consup 035/2013 

- Programa institucional de incentivo à extensão - Proinex. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23753.015774.2016-01 Campus: Tangará da Serra -  

Edital 01/2016 -  Fluxo Contínuo 
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➢ 23753.013483.2016-71 

➢ 23753.018066.2016-14 

Edital 01/2016 / EXT 

Manifestação da PROEX:  A PROEX realizou durante o Fórum de 

Coordenadores de extensão 2016, todos os esclarecimentos aos campi sobre a exigência legal 

da publicização de todas as suas ações, especialmente dos editais de seleção de projetos de 

extensão. Em contato com o Campus Tangará da Serra, no sentido de corrigir erros e 

distorções dessa boa prática, obtivemos a informação de que o Campus não possuía na 

ocasião dos JIFMT 2016, jornalista em seu quadro de servidores, dificultando sobremaneira 

a publicização de algumas das suas inúmeras ações, entre elas a apresentação via site, do 

edital de fluxo contínuo. Outrossim, lembramos que várias outras modalidades de 

publicização foram efetuadas, a exemplo da fixação em mural e disposição em e-mail 

institucional dos setores de extensão, possibilitando transparência e conhecimento pela 

comunidade, minimizando transtornos. A PROEX informou ao Campus a presente 

constatação e solicitou providências no sentido de fazer cumprir o estabelecido nas 

legislações extensionistas e do serviço público como um todo, no tocante a publicização dos 

editais de maneira a obter o máximo alcance, especialmente nas páginas oficiais do IFMT. 

Manifestação do campus Tangará da Serra:  A publicidade do edital em 

questão foi realizada através da afixação do mesmo no mural do campus e também pelo e-mail 

institucional, pelo canal do grupo INFORMATIVO, do qual fazem parte TODOS os 

servidores do campus, como verifica-se na copia abaixo: 

Infelizmente o campus não dispõe de servidor da área de comunicação 

(jornalista), o que dificulta a divulgação de eventos e documentos, a exemplo do edital 001/16  

na página do IFMT. Porém, como o referido edital dizia respeito especificamente a 
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comunidade interna, não podendo ser aderido por ninguém da comunidade externa, a 

divulgação do edital foi realizada, amplamente, entre os interessados (servidores), ficando, de 

fato, esta lacuna no site do Instituto Federal. 

Entendemos que a ausência da divulgação deste edital no site do IFMT não 

macula o processo a que o edital se propunha, contudo, reconhecemos que faz-se necessário 

termos no campus, com urgência, um servidor capacitado para manter no site do IFMT 

algumas informações importantes, como editais, mesmo que não sejam de interesse direto da 

comunidade externa. A Direção Geral do campus designará um servidor do Gabinete (até que 

tenha um servidor da área específica) para manter estas informações atualizadas no site do 

IFMT. 

Análise da AUDIN:  De acordo com a Resolução 35/2013 que regulamenta 

as Atividades de Extensão no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
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de Mato Grosso: “ Art. 17º - Compete à Diretoria / Coordenação de Extensão dos campi: I - 

divulgar os editais referentes ao Programa Institucional de Incentivo à Extensão”; 

A manifestação da unidade não elide a constatação, apesar de ser positivo que a publicização 

seja feita em murais e através de e-mails, porém, não devem ser os únicos instrumentos de 

divulgação. A publicização deve ocorrer no âmbito do IFMT (campi e reitoria) e sociedade 

em geral, garantindo a transparência ativa prevista no Art. 7º do Decreto n. 7.724/2012 e o 

controle social dos atos administrativos.  Essa difusão do edital no site do campus é necessária 

para que todos os docentes interessados tomem conhecimento e possam usufruir dessa 

oportunidade com igualdade de possibilidades em relação aos demais candidatos, inclusive 

para que todos os discentes possam tomar conhecimento e manifestar interesse em participar 

dos projetos.  Cabe ainda destacar que a inserção do edital e de outras informações públicas 

pode ser realizada por qualquer servidor do campus, devidamente designado pelo Gestor, 

independentemente da sua formação acadêmica. 

                   Recomendação: Publicar no site do campus todos os editais (projetos de 

extensão, pesquisa etc) para acesso à comunidade escolar de todo o IFMT. 

 

Constatação 3. Ausência de encaminhamento de relatórios de atividades de extensão em 

desacordo com resolução Consup 035/2013  art. 11.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23753.015774.2016-01 

➢ 23753.013483.2016-71 

➢ 23753.018066.2016-14 

Campus: Tangará da Serra -  

Edital 01/2016 -  Fluxo Contínuo 

Edital 01/2016 / EXT. Os relatórios periódicos de 

atividades de extensão devem ser entregues pelos 

alunos mesmo quando não há bolsa financeira. 

Manifestação da PROEX:  A PROEX  orientou os campi da necessidade e 

obrigatoriedade do envio dos relatórios de todas as atividades de extensão. No caso 
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específico do Campus Avançado de Tangará da Serra, por ter ocorrido troca de pessoal na 

coordenação de extensão, onde o coordenador passou a assumir outra função institucional, 

houve transtornos já sanados, no envio de algumas informações. Porém, informamos que a 

coordenação de extensão daquele campus é ocupada por profissional dedicado e 

comprometido, que acompanhou os projetos de apoio aos JIFMT 2016 de maneira pontual, 

presencial e organizada, resultando em grandioso evento que atendeu todos os objetivos 

institucionais. A PROEX solicitou novo relatório dos projetos dos referidos processos, citados 

na presente constatação, com maiores detalhamentos, bem como, material fotográfico das 

ações e produtos obtidos, para publicização e garantia de transparência pública dos 

trabalhos realizados. 

Manifestação do campus Tangará da Serra: Logo após a realização dos 

Jogos, houve uma solicitação de prestação de contas acerca dos gastos com o evento, e isso foi 

feito tanto pelo campus avançado Tangará da Serra quanto pelos demais campi. No momento 

desta solicitação, não havia se esgotado o prazo para os servidores que haviam desenvolvido 

projetos do edital 001/16 apresentarem os relatórios finais das suas atividades. Posteriormente, 

dentro do prazo, TODOS os envolvidos nos projetos apresentaram seus relatórios e estes 

encontram-se na Coordenação de Extensão do campus avançado Tangará da Serra, como 

previa o edital 001/16 e em conformidade com a Resolução Consup 035/2013  art. 11, estando 

à disposição da comunidade. O Campus adotou as providências solicitadas pela PROEX para 

publicização aos setores do IFMT e sociedade. 

Análise da AUDIN: De acordo com a Resolução Consup 35/2013: 

Art.11. O acompanhamento e coordenação das atividades de extensão serão 

realizados pelo Coordenador de Extensão do Campus correspondente.  
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§1º O coordenador do projeto deverá enviar bimestralmente e ao término do 

mesmo, o relatório das atividades desenvolvidas ao Coordenador de Extensão do 

Campus.  

 

Os relatórios bimestrais de atividades dos projetos de extensão devem ser elaborados 

periodicamente durante a execução do projeto, e não depois de finalizados, pois tem como 

finalidade informar ao coordenador de extensão do Campus e a Proex sobre a evolução dos 

trabalhos, deste modo o mesmo não deve ser dispensado.  A PROEX deve acompanhar todas 

as atividades de extensão ocorridas nos campi, e para isso necessita ter informações gerenciais 

sobre tais atividades pelos campi (Resolução CONSUP 35/2013 art. 11, § 3º ). No caso dos 

projetos analisados, estes foram específicos para atender as atividades durantes os jogos 

estudantis, aniversário do campus e festa junina, que encerraram em junho/2016.  Os projetos 

analisados foram aprovados/homologados em 03/05/2016 (fls 09 Proc 23753.013483/2016-

71)  e 20/05/2016  (fls 13 Proc. 23753.015774/2016-01), e a Auditoria Interna do IFMT 

solicitou a prestação de contas dos jogos estudantis até o dia 11/08/2016 (por meio do 

requerimento n. 13/2016 de 21/07/2016), ou seja, quase 60 dias após os eventos, sendo que 

parte dessa prestação se referia aos recursos gastos com os projetos de extensão já citados, 

necessitando que a primeira etapa da prestação de contas já tivesse sido apresentada (art. 27 

da resolução CONSUP/IFMT n.º 11/2015) devido os mesmos terem sido usados para garantir 

a realização dos eventos.   Devido os projetos serem para atender os eventos que ocorreram 

até junho/2016, não haveria necessidade de estender prazo de execução dos projetos após esse 

mês, sendo necessário no máximo 30 dias para a emissão do relatório de atividades. E nesse 

contexto, o edital de fluxo contínuo deveria possuir cláusula editalícia em que permite a 

possibilidade de concessão de bolsas para projetos apenas para projetos com duração mínima 

de 06 meses. Cabe ainda destacar inconsistências nos prazo de execução e cronogramas 

constantes nos projetos de curta duração (menos de 06 meses e carga horária até 60 horas), 

como segue: 

Projetos aprovados prazo de execução 

previsto 

cronograma para 

entrega de relatório  

Análise 
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Music Dança maio e junho julho e agosto Segundo o art. 11 § 

1º e 2º da Resolução 

35/2013, o 

Coordenador de cada 

projeto deveria 

enviar um relatório 

de atividades no final 

de junho e outro no 

final de agosto. Os 

três eventos 

ocorreram até o mês 

de junho, sendo que 

utilizaram a metade 

da duração do projeto 

(02 meses) com 

atividade de emissão 

de relatório final das 

atividades.  O projeto 

“Qualidade de Vida” 

talvez seja o único 

que necessitasse de 

mais 60 dias após o 

evento  para analisar 

as respostas dos 

questionários de 

pesquisa aplicados 

durante os jogos. 

Recepção para 

festividades 

maio e junho julho e agosto 

Torcida do bem maio e junho julho e agosto 

Qualidade de vida maio e junho julho e agosto 

Considerando a análise exposta, caracterizou-se o uso inadequado da figura 

“Projeto de Extensão” para facilitar o planejamento e organização dos eventos no campus 

Tangará da Serra. 

Recomendação 1: Abster-se de executar os projetos de extensão sem que 

todos os requisitos necessários determinados na resolução CONSUP 035/2013 sejam 

cumpridos. 

Recomendação 2: Exigir a entrega de relatórios bimestrais do Coordenador 

do projeto de extensão, mesmo quando não acarretar concessão de bolsa. 
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Recomendação 3: Incluir no teor do edital de seleção que poderá ser 

concedido bolsas de até R$ XXX aos projetos com duração mínima de 06 meses. 

Recomendação 4: Definir no regulamento das atividades de extensão 

(resolução CONSUP/IFMT 35/2013) quando o recurso pertence à Reitoria e quando pertence 

ao campus (art. 8º  §1º e 2º).  

Recomendação 5:  Orientar os membros das comissões de avaliações dos 

projetos de extensão, quanto a forma e critérios de julgamento, observando a importância da 

ação e o tipo de envolvimento entre comunidade interna e externa. 

 

Constatação 4. Utilização de taxa de bancada para realização dos Jogos Estudantis, inseridos 

como projetos de extensão.  

Processo Descrição 

➢ 23753.013483.2016-71 Serviço de iluminação e estrutura NF 13 pg. 67 R$ 

2.260,00 

Etanol NF 3298 pg. 81 R$ 96,00 

Etanol NF 3275 pg. 82 R$ 132,01 

Etanol NF 3229 pg. 83 R$ 100,04 

Locação de Toalha de mesa NF 106 pg 86 R$ 133,00 

Locação de Toalha de mesa NF 105 pg. 87 R$ 180,00 

Locação de serviços de estrutura de palco e luz de 

palco NF pg 97 14 R$ 1.000,00 

Produtos de primeiros socorros NF 75 pg 98 R$ 

1.398,82 

➢ 23753.018066.2016-14 Materiais elétricos diversos NF 177105 pg. 100 R$ 

1.970,00 

Manifestação da PROEX: Em reunião entre a PROEX e a Direção Geral do 

Campus Avançado de Tangará da Serra, deliberou-se que o cerimonial de abertura dos JIFMT 2016 

seria inteiramente executado pelo Campus, com o apoio da Reitoria mediante a descentralização de 

recursos, para aquisições de bens e serviços necessários, conforme orientações efetuadas pela 
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PROEX, compartilhando a execução dos recursos descentralizados, com profissionais da dos Campi 

Tangará da Serra e campo Novo especialmente na verificação técnica, controle e efetivação dos 

processos de aquisições e pagamentos.  

Pelo MEMORANDO N° 59/2016/PROEX/IFMT, de 18 de março de 2016, da Pró Reitoria de 

Extensão, para a Pró Reitoria de Administração do IFMT, que trata da Descentralização de recursos 

para os III JIFMT 2016 – Tangará da Serra, informamos que os recursos financeiros descentralizados 

ao Campus Avançado de Tangará da Serra, seriam geridos pelo Campus Campo Novo dos Parecis, 

nos valores e elementos de despesa conforme tabela: 

TABELA 01: PRODUTOS E SERVIÇOS E NATUREZAS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

DESCENTRALIZADOS PELA REITORIA. 

 ORDEM  
   FINALIDADE 

   

VALOR TOTAL 

   

ELEMENTO 

   

 0

1 

   

Produção    de software de gestão 

esportiva 

   

6.000,00 

   

33.90.20 

   

02 

   

Realização    de Cerimonial de abertura 

do evento 

   

10.000,00 

   

33.90.39 

  

03 

   

Aluguel    de tendas para locais das 

competições e para local das refeições   

     

3.000,00 

   

33.90.39 

   

04 
 serviços    de confecção de faixas, 

banners de identificação de locais e   
1.000,00 

33.90.39 
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 de saudações. 

   
   

 0

5 

   

Aluguel    de mesas e cadeiras para local das 

refeições 

   

3.000,00 

   

33.90.39 

   

06 

   

Aluguel    de caixas térmicas 

   

1.000,00 

   

33.90.39 

   

07 Aquisição    de água mineral em copo 

e gelo 

   

3.000,00 

   

33.90.30 

   

08 

   

Aquisição    de medicamento e 

materiais de primeiros socorros 

   

1.000,00 

   

33.90.30 

   

Quaisquer outros procedimentos e deliberações por novas aquisições ou origem de recursos em outra 

natureza de despesa, não contemplados na tabela descritiva acima,  fogem ao alcance dos controles 

da PROEX. Entendemos que o macroprocesso finalístico: cerimonial de abertura dos JIFMT 2016 

alcançou todos os seus objetivos, tendo sido um brilhante evento, com todos os recursos investidos 

prezando princípios da eficiência, de eficácia, da economicidade. A PROEX solicitou aos campi 

Tangará da Serra e Campo Novo dos Parecis manifestação contendo todos os detalhamentos e 

justificativas, dos procedimento adotados para a inserção de outros projetos que não estavam 

previstos para a realização do Cerimonial, bem como está implantando questionários de controle 

detalhado da aplicação dos recursos mesmo quando descentralizados aos campi do IFMT. Nas 
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próximas edições dos JIFMT, a PROEX irá ainda, nomear servidor responsável pelo 

acompanhamento imediato, direto e irrestrito aos projetos vinculados aos Jogos, bem como das 

aquisições por naturezas de despesa, conforme preconiza o SIAFI e os procedimentos da gestão 

pública, evitando quaisquer transtornos. 

Manifestação do campus Tangará da Serra: Logo após a realização dos 

Jogos, houve uma solicitação de prestação de contas acerca dos gastos com o evento, e isso foi 

feito tanto pelo campus avançado Tangará da Serra quanto pelos demais campi. No momento 

desta solicitação, não havia se esgotado o prazo para os servidores que haviam desenvolvido 

projetos do edital 001/16 apresentarem os relatórios finais das suas atividades. Posteriormente, 

dentro do prazo, TODOS os envolvidos nos projetos apresentaram seus relatórios e estes 

encontram-se na Coordenação de Extensão do campus avançado Tangará da Serra, como 

previa o edital 001/16 e em conformidade com a Resolução Consup 035/2013  art. 11, estando 

à disposição da comunidade. O Campus adotou as providências solicitadas pela PROEX para 

publicização aos setores do IFMT e sociedade. 

 

Análise da AUDIN: Primeiramente cabe ressaltar que a constatação não se 

refere ao tipo de serviço contratado ou a sua natureza de despesa, mas sim, o fato das despesas 

terem sido executadas com recursos da Resolução 11/2015 (PVPE) na modalidade taxa de 

bancada, subdivididos em 04 (quatro) projetos de extensão de curta duração, mesmo o Gestor 

exemplificado no Edital o que é um projeto de extensão de curta duração como: olimpíada, 

jornada, torneio etc (fls 05 Proc. 23753.015774/2016-01).  
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De acordo com a resolução Consup 11/2015: 

Art. 1° Este Regulamento apresenta as diretrizes para o Programa de Valorização 

das Atividades  de  Pesquisa  e  Extensão  -  PVPE,  através  da  concessão  de  

bolsas  e recursos financeiros para projetos e publicações de materiais, 

impresso ou digital, para pesquisadores,  extensionistas,  estudantes  e  

colaboradores  externos  ao  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso. (Grifo Nosso). 

A taxa de bancada tem como finalidade financiar ações de projetos de extensão que facilite a 

difusão de conhecimento entre a sociedade interna do IFMT e a sociedade externa em geral, e 

foi utilizada de forma desordenada para adquirir bens e serviços para a organização do evento. 

O III JIF 2016 é um evento de extensão (ou um único projeto de extensão de curta duração), e 

que foi subdivididos em mais de um projeto de extensão, para utilizar taxas de bancadas a fim 

de adquirir bens e serviços necessários para a organização do evento. 

Antes de tratar das despesas, um fator que aqui merece destaque é o conflito 

de entendimento entre ações de extensão, projetos de extensão (de longa duração) e eventos 

de extensão (projetos de extensão de curta duração).   

Ações de extensão tratam de programa, projeto, curso, evento e prestação de 

serviços. 

Projetos de extensão (de longa duração) é uma ação processual e contínua de 

caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo 

determinado. 
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Evento de extensão (projeto de extensão de curta duração) trata de uma ação 

que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com clientela específica, do 

conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico desenvolvido, 

conservado ou reconhecido pela Instituição de Ensino. Como exemplo, podemos citar: 

exposição, feira, mostra, espetáculo, festival, recital, exibição, concerto, audição, assembléia, 

reunião, conclave, encontro, conselho, circuito, colóquio, conferência, palestra, congresso, 

simpósio, oficina, fórum, jornada, debate, escola de férias, treinamento, lançamento e 

publicação de produtos, mesa redonda, olimpíada, torneio, campeonato ou semana de 

estudos, entre outras, que contribuem para a disseminação do conhecimento.   Sendo assim, o 

III Jogos Estudantis do IFMT é um evento de extensão (um projeto de extensão de curta 

duração), que não cabe concessão de bolsas, e apenas concessão de 01 (uma) taxa de bancada  

no valor da planilha de custo apresentada no projeto (de acordo com o previsto edital), não 

podendo subdividir em vários projetos com direito a uma taxa de bancada cada um deles 

(decoração, torcida, cerimonial, apresentações de dança etc.). 

A Pró-reitoria de Extensão - PROEX é a responsável pela organização dos 

jogos estudantis do IFMT, de acordo com o art. do regimento interno do IFMT, entretanto por 

uma deliberação do Conselho de Dirigentes do IFMT, o campus avançado Tangará da Serra 

foi escolhido para sediar o III JIF.  Com essa escolha a PROEX comunicou à Pró-reitoria de 

Administração - PROAD, via Memorando n. 59/2016/PROEX/IFMT de 18/03/2016, que “Em 

reunião entre a PROEX e a Direção Geral do Campus Avançado de Tangará da Serra, 

deliberou-se que algumas das ações para realização deste grande evento será inteiramente 

executado pelo Campus, diminuindo a necessidade de envolvimento de profissionais da 

PROAD e PROEX nos processos de aquisições e pagamentos.  Assim, solicitamos a 

descentralização de recursos financeiros ao Campus Avançado de Tangará da Serra, geridos 

pelo Campus Campo Novo, nos valores e elementos de despesas conforme tabela 02”.   Essa 

Tabela se refere ao resumo da tabela 01, também do mesmo memorando, que descreve os 

serviços e bens que o Gestor do campus deveria ter adquirido, bem como os elementos de 

despesas para utilização do processo licitatório.  No entanto, em consulta ao SIAFI verificou-
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se que não houve aquisição desses itens citados por processo licitatório, mas que o Gestor 

optou por reverter os recursos descentralizados para “taxas de bancadas”, e através dos 

projetos de extensão adquiriram serviços como locações de palco, iluminação, toalhas, mesas. 

Vale dizer ainda que os Jogos Estudantis sendo um evento de extensão que 

atinge a comunidade interna e externa, pode utilizar os recursos da ação orçamentária 2994 

“Assistência estudantil” entretanto isso não dispensa o Gestor de licitar os bens e serviços 

necessários para utilizar no evento.  

Na prestação de contas referente ao III JIF, constam os processos licitatórios 

n. 23753.016191/2016-90 e 23753.015096/2016-79 para locações de  mesas, cadeiras, tendas, 

e para estrutura de luz, som e palco, porém também constam das planilhas de custos nos 

projetos de extensão os gastos de taxas de bancadas com locações de  mesas, cadeiras, tendas, 

e para estrutura de luz, e palco.   Isso demonstra que, na prática, houve contratação de 

serviços utilizados na organização do evento sem a devida licitação e observância aos 

princípios que devem nortear as contratações públicas, em desacordo com os artigos 2º e 3º da 

Lei 8.666/93.  

Cabe ainda reiterar a importância da Pró-reitoria de Extensão criar a rotina de 

apresentar, ao Reitor, relatório de prestação de contas, detalhado, logo após cada evento 

realizado no IFMT, sob sua responsabilidade e que atinge toda a comunidade escolar da 

Instituição.  Para tanto, sugerimos modelo de planilha (Anexo II) com detalhamento suficiente 

para utilização da PROEX. 

Considerando o exposto, caracterizou-se procedimentos em desacordo com os 

artigos 2º e 3º da Lei 8.666/93, para dispensar a licitação, cometendo assim uma 

irregularidade, devendo apurar responsabilidade. 

Recomendação 1: Incluir no regulamento das atividades de extensão 

(resolução CONSUP/IFMT 35/2013), distinção clara entre as definições de ações, projetos e 

eventos de extensão . 
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Recomendação 2: Alterar a Resolução CONSUP/IFMT n. 11/2015, 

incluindo cláusula, impossibilitando utilização de taxa de bancada para realizar evento de 

extensão. 

Recomendação 3: Especificar nos editais de seleção de projetos de 

extensão e de pesquisa que a taxa de bancada é de até R$ XXXX, observando a planilha de 

custos anexa ao projeto proposto. 

Recomendação 4: Utilizar procedimentos licitatórios (Lei 8.666/93, 

Decreto n. 3555/2000, Lei 10.520/2002 Decreto n. 5.504/2005 e Decreto n. 7.892/2013), para 

aquisições de bens e serviços necessários no planejamento e organização de evento de 

extensão. 

Recomendação 5: Apresentar ao Reitor, em até 30 dias após o 

encerramento de cada evento, prestação de contas detalhada com no mínimo as despesas 

financeira.. 

Recomendação 6: Apurar responsabilidade pela aquisição de bens e 

serviços, sem adotar as normas para licitações da Administração Pública, previstas na Lei 

8.666/93. 

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Normativa interna de projetos de extensão com falhas nos 

procedimentos. 

 Causa 2: Fuga de procedimentos licitatórios para aquisição de bens e 

serviços. 

 

 

IV – CONCLUSÃO 
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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, 30 de janeiro de 2017. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe   

Tatiane Aguiar de Oliveira Auditora  

 

Anexo I 
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PROCESSOS ANALISADOS DOS JOGOS ESTUDANTIS 

Item Número do Processo     (TESOURO GERENCIAL) 

01 23753.015774.2016-04 

02 23188.025778.2016-51 

03 23753.018066.2016-14 

04 23753.013483.2016-71 

 

 

Anexo II 

Modelo de Planilha para prestação de contas de evento de extensão 
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Prestação de Contas* – Jogos Estudantis IFMT 
*com no mínimo informações sobre recursos financeiros, pois a PROEX pode exigir que os campi prestem contas em relação a outros aspectos 

Categoria: (   ) Estadual        (   ) Regional       (   ) Nacional 

 

Período dos jogos: __/__/__ a __/__/__             Local dos Jogos: _________________________________________ 
 

DESPESAS CONSOLIDADAS (R$) 
Tipo/Campus CBA SVC CAS BLV PLC CNP JNA CFS ROO SRS VGD BAG PDL ALF TOTAL 

DIÁRIAS  - 
SERVIDORES 

               

DIÁRIAS -
TERCEIRIZADOS 

               

SERVIÇO 

ARBITRAGEM 

               

SQUEZES                

UNIFORMES 

(Camisetas e/ou 

calções) 

               

TRÓFEUS E/OU 

MEDALHAS 

               

BANNERS                

CERTIFICADOS                

LOCAÇÃO DE 

ÔNIBUS 

               

COMBUSTÍVEL                

AUXÍLIO                
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ESTUDANTIL 

LOCAÇÃO 

MESAS, 

CADEIRAS E 

TENDAS 

               

LOCAÇÃO DE 

SOM E 

ILUMINAÇÃO 

               

LOCAÇÃO 

PALCO 

               

MATERIAIS DE 

PRIMEIROS 

SOCORROS 

E/OU DE 

EXPEDIENTE 

               

SHOW 

ARTISTICO 

               

SHOW 

PIROTÉCNICO 

               

                

TOTAL                

 

 

1- DETALHAMENTO DAS DESPESAS (R$) – CAMPUS  XXXXXX 

DIÁRIAS – SERVIDORES 

Nome do servidor Período 
Qtas 

Diárias 

Valor 

total 

Frequentou o 

evento? 

*Existe comprovante de 

participação do servidor 

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 

3 

 
Relatório de Auditoria nº 40/2016 
 

 

 

no evento? 

    Sim/Não Sim/Não 

      

      

TOTAL   
*Se a resposta for sim, anexar comprovantes. 

 

DIÁRIAS – TERCEIRIZADOS 

Nome do Terceirizado Período 
Qtas 

Diárias 

Valor 

total 

Frequentou o 

evento? 

*Existe comprovante de 

participação do servidor 

no evento? 

    Sim/Não Sim/ Não 

      

      

      

TOTAL   
*Se a resposta for sim, anexar comprovantes. 

 

SERVIÇO DE ARBITRAGEM 

Nome do Arbitro Período 
Qtos jogos 

participou? 
Valor total 

*Existe comprovante de 

participação nos jogos? 

    Sim/ Não 
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TOTAL   
*Se a resposta for sim, anexar comprovantes. 

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO  

PRODUTO UN QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

Squezes     
Uniformes - camisa     
Uniformes – calção     
Trofeus     
Medalhas     
Banners     
Certificados     
Materiais de primeiros socorros     
Combustível     
Outros materiais de expediente (detalhar)     

TOTAL  
 

 

LOCAÇÕES 
PRODUTO QUANTOS UN QTDE VALOR VALOR 
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DIAS? UNITÁRIO TOTAL 

Ônibus      
Outro tipo de veículo (especificar)      
Mesas      
Cadeiras      
Tendas      
Serviço de sonorização      
Serviço de iluminação      
Estrutura de Palco      
Outras locações (detalhar)      

TOTAL  

 

CONCESSÕES DE BOLSA/ TAXA DE BANCADA PARA O EVENTO DE EXTENSÃO 
NOME DO FAVORECIDO DESCRIÇÃO NE DATA VALOR TOTAL 

     
     

TOTAL  

 

 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

PRODUTO 
DATA(S) 

UN QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

Contrato de 02h show artístico com Banda/Cantor XXX, com inclusão de 

iluminação e sonorização. 
 un    
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Contrato de show pirotécnico, com ……  minutos 05   

TOTAL  

 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (Ajuda de custo aos atletas discentes) 

NOME DO DISCENTE ATLETA 

CPF DISCENTE MODALIDADE DO 

ESPORTE 

CURSO 

FORMA DE 

ESCOLHA DO 

ATLETA** QTDE 

DIAS 

FORA DO 

CAMPUS 

VALOR 

UNITÁ

RIO 

VALOR 

TOTAL 

*Existe 

comprovante 

da 

participação 

do discente 

em todos os 

dias do 

evento? 

 XXX.XXX.XXX-XX Futebol de salão Masc. Téc. Alimentos Competição interna    Sim/ Não 

         

         

         

         

         

         

         

Total   
*Se a resposta for sim, anexar comprovantes.  Os discentes em que seus times forem eliminados logo nos primeiros jogos, devem  participar das torcidas ou de outras atividades 

ligadas aos jogos, para justificarem a ajuda de custo recebida de todo o período dos jogos. 

** Informar , de forma sucinta, se houve jogos/competições prévios entre os alunos do campus, ou como foi escolhido esse discente entre os demais alunos do campus. 
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