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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 13/2017

Senhor Gestor, 

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

exercício  de  2016  (Junho  a  dezembro)  e  exercício  2017  (Janeiro  a  abril),  objetivando  o

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

apresentamos  o Relatório  de  Auditoria referente  ao  acompanhamento  das  ações  previstas  no

PAINT 2017, realizadas pelo Campus Cuiabá - Bela Vista, conforme descritas abaixo:

2.2. Acompanhamento da regularidade contábil.
3.1. Diárias, passagens e ajuda de custos.
3.2. Acompanhamento dos registros contábeis.
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 nos processos licitatórios em todas as modalidades.
6.1.  Constatação  financeira  dos  materiais  de  almoxarifado  apresentados  no

inventário anual de almoxarifado da unidade.
6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no inventário

anual de bens da unidade.
6.3.  Análise nos sistemas e procedimentos de conservação e utilização da frota de

veículos e a utilização e controle do consumo de combustíveis.

1

Relatório de Auditoria nº 13/2017

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

7.1.  Acompanhamento  da execução dos  projetos  pedagógicos  de  cada curso do
IFMT e padronização das matrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Superior.

7.2. Acompanhamento dos estudos sobre evasão escolar no âmbito do IFMT.
7.3. Avaliação do acompanhamento de egressos nos campi do IFMT.

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. Os processos foram

selecionados  por  meio  de  amostra  aleatória,  sendo  que  aqueles  já  analisados  em  trabalhos  de

auditoria anteriores foram, para fins de elaboração do presente Relatório de Auditoria, examinados a

partir do ponto de encerramento da análise anterior. 

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 inventário anual do estoque e do patrimônio, projetos pedagógicos

dos cursos Química  (Técnico médio subsequente) e Gestão Ambiental (Tecnologia), relatórios de

consumo de combustível, bem como o uso do SUAP – módulos almoxarifado, patrimônio e frotas;

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

e Q-Acadêmico. Foi realizada reunião com o Diretor Geral do campus, Diretor de Administração e

Planejamento,  servidores  do  Departamento  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  (DEPEX),  do

Departamento de Administração e Planejamento, da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, do

Gabinete  do  Diretor  Geral,  além de  verificação  de  itens  de  obras  do  campus  e  aos  setores  de

almoxarifado  e  patrimônio,  registro  escolar,  gestão  de  pessoas,  bem  como  entrevistas  com

funcionários  terceirizados,  Diretor  de  Ensino,  Comissão  de  Ações  de  Permanência  e  Êxito  do
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campus, reunião com a equipe responsável pela atualização do Plano Permanente de Providências da

Auditoria Interna, além de visitas aos laboratórios constantes dos PPCs e entrevistas com os alunos

dos cursos Química (Técnico médio subsequente) e Gestão Ambiental (Tecnologia).

Foram analisados, para fins de verificação das ações de permanência (evasão), os

cursos  de  Química  (integrados,  Subsequentes),  Meio  Ambiente  (integrado  e  Subsequente),   e

Tecnologia em Gestão Ambiental em andamento no campus Cuiabá -Bela Vista, com exceção dos

cursos ofertados por meio dos programas de governo UAB e Profuncionário. As consultas ao Q-

Acadêmico foram realizadas no período de 04/07/2017 a 21/07/2017. 

Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as seguintes boas

práticas: 

➢ Publicação do Plano de Trabalho Docente no site institucional;

➢ Formalização dos processos de assistência estudantil;

➢ Melhora na conformidade de gestão;

➢ Formalização dos processos licitatórios;

➢ Gestão e fiscalização dos contratos;

➢ Acompanhamento dos egressos.

II – RESULTADO DOS EXAMES

Após  análise  dos  processos,  foi  elaborada  a  Nota  de  Auditoria  nº  12/2017,  encaminhada  à

unidade  auditada,  que  apresentou  manifestação  via  google  docs  até  dia  29/08/2017.  Após  análise  das

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

foram mantidas, conforme segue.

1 - CONTROLE DE GESTÃO

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017.

GESTÃO DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DO IFMT 

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017.
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2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

REGULARIDADE CONTÁBIL

Conformidade de Gestão

Rol de Responsáveis

Não houve constatação.

Limite de dispensa de licitação

Constatação 2.1.  Extrapolação do limite  de dispensa,  em desacordo com o artigo 24,  II  da Lei

8.666/93.Reincidência.

Empenho N. 

Despesa Detalhada

Processo n. º Valor

158494264142016NE800077

33903916

23190013298201607 6.085,00

158494264142016NE800183 23190006708201655 7.990,00

158494264142016NE800010

33903917

23190003450201635 7.999,00

158494264142016NE800024 23190004448201683 7.980,00

158494264142016NE800054 23190009379201602 6.600,00

158494264142016NE800107  2319002111920160 2.139,30

Manifestação  da  Unidade:  “Referente  aos  empenho  2016NE800077  E

2016NE800183, o primeiro foi um serviço essencial onde o campus não detinha de licitação e não

tinha  contrato  para  terceirizado  realizar  o  serviço,  estes  serviço  realizados  não  estavem  no

planejamento do campus, assim se caracterizaram como essencial para melhorias no campus. O

segundo foi  adquirido  tendas  para colocar  no  espaço onde os  alunos  se alimentam próximo a

cantina, como a aquisição não previa montagem e o serviço era extremamente emergencial, para a

saúde dos alunos, foi contratado a empresa por dispensa de licitação.

As aquisições por dispensa de licitação no sub item 17, foram realizados em caráter de urgência,

uma vez  que o campus não possuía contrato com empresa de manutenção de ar condicionado,

conserto de  projetores  e  serviços  de  manutenção de  telefonia  e  rede foram contratados pois  a
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paralisação dessas atividades  causaria sérios danos as atividades do campus, tanto a paralisação

de aulas como atividades administrativas, admitimos uma falta de planejamento, mas sandas esses

problemas foram realizados um replanejamento do campus assim foi sanado para que não aconteça

mais a extrapolação do limite de dispensa.

A dispensa realizada através do empenho 2016NE800107, foi em caráter emergencial pois

havia queimado a central telefônica do campus assim, foi realizado essa aquisição para o campus

voltar a normalidade”.

Causa: Fragilidade no planejamento

Análise  da  AUDIN:  Primeiramente  cabe  ressaltar  em  casos  de  contratação

emergencial,  somente  nos  casos  explícitos  na  legislação,  conforme  inciso  IV  do  art.  24  da  lei

8.666/93.Os  casos  de  dispensa  de  licitação  em função  do  valor  do  objeto  licitado,  previstos  à

primeira  vista  nos  incisos  I  e  II  do art.  24 da Lei  n.  8.666/93,  encerram previsão taxativa,  sem

nenhum  conteúdo  variável  ou  passível  de  interpretação,  precedendo,  portanto,  a  edição  de  ato

tipicamente vinculado. A dispensa de licitação é uma prerrogativa do Gestor, desde que obedecida a

legislação  vigente.  A  unidade  gestora  deverá  adotar  medidas  de  planejamento  e  prorrogação

tempestiva de contratos vincendos. A reincidência dessa constatação poderá acarretar apuração de

responsabilidade do Gestor.

Recomendação:  Efetuar  o  planejamento  prévio  das  despesas  do  Campus,

utilizando-se de dispensa para os casos excepcionais e permitidos.

Segregação de funções

Constatação 2.2. Não cumprimento do princípio da segregação de funções, conforme dispõe o item

3, IV, Seção VIII da IN SFC n.º 1/2001, das normas relativas ao controle interno administrativo.

Descrição

➢ Mesmo  agente  responsável  pelas  naturezas  de  despesas  131  (Responsável  pelo

planejamento)  137  (Responsável  pelos  atos  de  gestão  orçamentária),  138
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(Responsável pelos atos de gestão financeira) 140 (Responsável pela arrecadação

de receitas)

Manifestação da Unidade:  “Considerando o quadro atual  do campus Cuiabá

Bela Vista, a estrutura do departamento de administração foi alterado, foram lotados 03 servidores

a mais que o quadro antes analisados, acatamos a orientação, e salientamos que estamos buscando

ao máximo evitar as segregações dentro do departamento”.    

Causa: Fragilidade no setor Contábil   

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elide a constatação, visto que

conforme definido pela IN/SFC Nº 01/01:

Controle interno administrativo é o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos

e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e

entidades da administração pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando

eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público. 

A segregação de funções consiste em um dos princípios básicos de controle interno

administrativo conforme IN 1/2001, Seção VIII, item 3 inciso IV, manual SIAFI assunto 020315

item 8.1.1,  Acórdão nº 5.615/2008-TCU-2ª Câmara item 1.7.1, e no Acórdão nº 3.031/2008-TCU-1ª

Câmara item 1.6 determina que não se deve permitir  que: “um mesmo servidor execute todas as

etapas da despesa, em obediência ao princípio de segregação de funções, que defende a separação

entre as funções de autorização, aprovação de operações, execução, controle e contabilização”; Cabe

ressaltar que o atendimento ao princípio da segregação de função vem agregar à instituição muitos

benefícios como: racionalização.

Recomendação:  Promover  a  segregação  de  funções  entre  as  funções  de

autorização/aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de tal forma que nenhuma

pessoa detenha competências e atribuições em desacordo com o princípio da segregação de função.
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3 - GESTÃO FINANCEIRA

DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO

Conformidade da execução e prestação de contas

REGISTROS CONTÁBEIS

Contas Contábeis 

RETENÇÃO E  RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Constatação  3.1.  Realização  de  despesas  indevidas  (multas,  atualização  de  valores  e  juros)

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

TCU 7506/2010 - Segunda Câmara. Reincidência.

Documento

 GPS - Valor

INSS

 GPS - Valor

ATM/Multa/Juros

 GPS - Valor

Total

158494264142016GP800021      1.796,72               160,26      1.956,98

158494264142016GP800022         947,80               191,55      1.139,35

158494264142016GP800023         756,25               191,55         947,80

158494264142016GP800024         756,25               183,99         940,24

158494264142016GP800025         488,73               123,78         612,51

158494264142016GP800026         488,73               118,90         607,63

158494264142016GP800027      1.208,30               450,57      1.658,87

158494264142016GP800042         110,77                 31,50     142,27

158494264142016GP800043         234,98                 57,28         292,26

Manifestação  da  Unidade:  “Acatamos  a  constatação,  considerando  que  os

acréscimos de multa e juros incide quando a obrigação tributária não é cumprida tempestivamente
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e  é  custeado  pela  parte  que  deu  causa,  cabe  ressaltar  que  não  há  nos  autos  dos  respectivos

processos  a  justificativa  ou manifestação  de  "culpa"   por  parte  das  empresas.  As  GPSs foram

recolhidas tão logo as notas fiscais foram atestadas: 

Documento Referência n.f. e processo
Data 
emissão 
da nf

Data do Ateste
Data

recolhimento

2016GP800021

Retenção da nota fiscal 4811 
referente a repactuação 2015 do 
contrato 10/2014 conforme 
proc. 23190.006608/2015-48

12/04/16

01/06/2016 gestor
de contrato    
14/06/2016 gestor
financeiro

15/06/16

2016GP800022 Cancelada

2016GP800023

Retenção nota fiscal 1218 ref. 
nov/15 contrato 03/2015 de 
serviços recepção processo 
23190.015605.2015-03

02/12/15 14/06/2016 gestor
de contrato     
14/06/2016 gestor
financeiro

16/06/16

2016GP800024

Retenção nota fiscal 
20160000005 ref. dez/15 
contrato 03/2015 de serviços 
recepção processo 
23190.015605.2015-03

05/01/16 14/06/2016 gestor
de contrato      
16/06/2016 gestor
financeiro

16/06/16

2016GP800025

Retenção nota fiscal 1219 ref. 
ao mês de nov/15 contrato 
02/2015 de serviços 
terceirizados de motorista proc 
23190.015593/2015-17.

02/12/15 14/06/2016 gestor
de contrato - 
16/06/2016 gestor
financeiro

16/06/16

2016GP800026

Retenção nota fiscal 
20160000000006 ref. ao mês de 
dez./15 contrato 02/2015 de 
serviços terceirizados de 
motorista processo 
23190.015593/2015-17

05/01/16 14/06/2016 gestor
de contrato          
16/06/2016 gestor
financeiro

16/06/16
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2016GP800027

Retenção da nota fiscal 247 
referente a repactuação do 
contrato 038/2009 diferença de 
do período 01/01/2014 a 
31/12/2014, conf. processo 
23190.002448/2014-87

02/02/15 29/06/2016 gestor
de contrato - 
01/07/2016 gestor
financeiro

01/07/16

Quanto 2016GP800042 e 2016GP800043 foram recolhidas atendendo constatação de 2016 e são

referente ao pagamento realizado em 17 março 16 dos fiscais não servidores - edital 01/2016 - processo

23188006613/2016-81”.

Causa: Fragilidade na gestão do contrato  

Análise da AUDIN: Considerando as datas de emissão da nota fiscal e a data do

ateste, houve uma diferença de dias que ocasionou o recolhimento em atraso, por isso é importante

que o fiscal do contrato haja a fim de evitar novos pagamentos de multa e juro. Tal fato pode ser

minimizado se no momento do recebimento do documento fiscal o responsável não aceitar a nota até

que todas as pendências sejam solucionadas, caso a mesma se mantenha na virada de um mês para

outro por motivo de atraso do fornecedor, exigir que o mesmo faça a troca da nota ou arque com todo

ônus do atraso, como pagamento de multa e juros dos impostos, a fim de evitar que o serviço público

arque  com  custo  que  não  de  sua  autoria,  principalmente  em  tempos  de  contingenciamento  do

orçamento público.

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

atendimento a Portaria MPOG 23/2015.

Recomendação 1:  Controlar os pagamentos das despesas, de forma tempestiva,

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

Recomendação  2:  Inserir  nos  processos  motivações  que  ocasionaram  os

pagamentos de multas e juros sobre tributos.

Recomendação 3:  Aprimorar a gestão de contrato, com a criação de check list,

manuais, orientações etc...

RECEITA PRÓPRIA DO CAMPUS

Não houve constatação.

CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES

Não foram selecionados processos referentes a esse assunto na amostra do campus.

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Constatação 3.2. Ausência de devolução de bolsas acumuladas por bolsistas, conforme item 14, “f”

e “g” do Edital nº 76/2016 – NIT/DPI/PROPES/IFMT.

Processo n. º Descrição

➢ 23190.038151.2016-11 Bolsas  de  iniciação  científica  Edital  76/2016  –

NIT/DPI/PROPES/IFMT.  Conforme  Memorando  nº

287/2016/NIT/DPI/PROPES/IFMT,  foi  solicitada  a

substituição de duas discentes bolsistas pelo fato de já

estarem  recebendo  bolsas  pelo  PIBITI  CNPq.  Em

consulta  ao  SIAFI2016/2017,  foi  verificado  que  foi

pago  bolsas  às  discentes  A.C.M  e  J.D.O.,  sem

providenciar,  no  entanto,  a  devolução  dos  recursos

posteriormente, conforme previsto em edital.
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Manifestação da Unidade: “O campus acata a constatação e informa que entrou

com contato com as discentes para resolução em até 60 dias”.

Causa:  Fragilidade  no  gerenciamento  dos  processos  de  pagamento  de  bolsas

estudantis.

Análise da AUDIN:  Diante da manifestação da unidade, aguarda-se o envio dos

comprovantes de devolução das bolsas acumuladas indevidamente.

Recomendação:  Encaminhar, para compor os papéis de trabalho desta Auditoria

Interna,cópia dos comprovantes de devolução das bolsas pagas indevidamente.

Constatação 3.3.  Fragilidade  no acompanhamento  e  avaliação dos discentes  para pagamento  de

bolsas.

Processo n. º Descrição

➢ 23190.023361.2016-13 Bolsas  de  iniciação  científica  Edital  06/2015  -

NIT/DPI/PROPES/IFMT - IV Feira IFMT de Inovação

Tecnológica.  A unidade  utilizou  somente  um simples

despacho autorizando o pagamento das bolsas mensais

de iniciação científica.  Não constam informações,  nos

autos,  sobre  o  acompanhamento  dos  projetos

selecionados e sobre as atividades mensais executadas

pelos discentes bolsistas, tais como relatório mensal das

atividades,  preenchimento  de  formulários,  declaração

dos responsáveis pelo acompanhamento, se os discentes

mantêm as condições previstas em edital, se não estão

acumulando  bolsas,  entre  outros,  para  posterior

autorização  de  pagamento  das  bolsas  de  iniciação

científica.  Tal  informação  foi  inclusive  citada,  no

processo, pela responsável pela conformidade de gestão,
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conforme Despacho nº 14/2017 (fls. 88).

➢ 23190.038151.2016-11 Bolsas  de  iniciação  científica  Edital  76/2016  –

NIT/DPI/PROPES/IFMT.  A unidade  utilizou  somente

um  simples  despacho  autorizando  o  pagamento  das

bolsas  mensais  de  iniciação  científica.  Não  constam

informações,  nos autos,  sobre o acompanhamento dos

projetos  selecionados  e  sobre  as  atividades  mensais

executadas pelos discentes bolsistas, tais como relatório

mensal  das  atividades,  preenchimento  de  formulários,

declaração dos responsáveis pelo acompanhamento, se

os discentes mantêm as condições previstas em edital,

se  não  estão  acumulando  bolsas,  entre  outros,  para

posterior  autorização  de  pagamento  das  bolsas  de

iniciação científica.

➢ 23188.024018.2016-27 Bolsas  de  iniciação  científica  Edital  33/2016  –

PROPES/IFMT.  A  unidade  utilizou  somente  um

simples despacho autorizando o pagamento das bolsas

mensais  de  iniciação  científica.  Não  constam

informações,  nos autos,  sobre o acompanhamento dos

projetos  selecionados  e  sobre  as  atividades  mensais

executadas pelos discentes bolsistas, tais como relatório

mensal  das  atividades,  preenchimento  de  formulários,

declaração dos responsáveis pelo acompanhamento, se

os discentes mantêm as condições previstas em edital,

se  não  estão  acumulando  bolsas,  entre  outros,  para

posterior  autorização  de  pagamento  das  bolsas  de

iniciação científica.

Manifestação da Unidade: “Acatamos a constatação, porém os editais aventados

são gerenciados pela Reitoria através da Pró Reitoria de Pesquisa, onde ao Campus cabe fazer o

pagamento através de autorização via Memorando”.
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Causa:  Fragilidade  no  gerenciamento  dos  processos  de  pagamento  de  bolsas

estudantis.

Análise da AUDIN: Em análise aos processos citados, foi verificado que a unidade

se utiliza somente de memorandos encaminhados pela Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação

informando a lista de bolsistas para fins de pagamento. Não constam informações, nos autos, sobre o

acompanhamento dos projetos selecionados e sobre as atividades mensais executadas pelos discentes

bolsistas, tais como relatório mensal das atividades, preenchimento de formulários, declaração dos

responsáveis pelo acompanhamento, se os discentes mantêm as condições previstas em edital, se não

estão  acumulando  bolsas,  entre  outros,  para  posterior  autorização  de  pagamento  das  bolsas  de

iniciação científica. O próprio memorando solicitando pagamento poderia trazer essas informações,

junto com o parecer do setor que mantém o registro escolar. Tais instrumentos visam fortalecer a

gestão informando que a conferência foi realizada e ratificada pelos gestores.

Recomendação:  Criar checklist  ou outra forma de controle  a fim de conferir  e

autorizar os pagamentos das bolsas aos discentes.

4 - GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 

PROCESSOS LICITATÓRIOS

Conformidade do planejamento e edital

Contratos, execução e fiscalização

Constatação 4.1. Pagamentos efetuados de valores unitários superiores aos firmados na cláusula 

primeira do contrato n. 01/2015, em desacordo com o Art. 66 da Lei 8.666/93.

Processo n. º Descrição

➢ 23190.003317/2015-06

➢ 23190.012756/2015-00

Aquisição  de  combustível-  Contrato  n.  01/2015  -  O

preço unitário estabelecido em contrato é de Álcool =

R$ 2,29, Gasolina Comum= R$ 3,19,  Óleo Diesel= R$

2,80.   Entretanto  houve  pagamentos  com  valores

unitários  a  maior  e  sem  constar  do  processo  n.
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23190.012756/2015-00 nenhum pedido de reequilíbrio

financeiro  anterior  a  DEZ/2015,  conforme  segue

demonstrado abaixo:

-Fatura n. 13142 de 26/06/2015 - Gasolina Comum= R$

3,25 (fls 29);

-  Fatura  n.  14893  de  25/11/2015  -  Gasolina

Comum=3,7/ Óleo Diesel = 3,37 (fls 57);

-Fatura n. 14988 de 02/12/2015 - Gasolina Comum =

3,80/ Óleo Diesel= 3,50 (fls 64);

Consta  um  Processo  n.  23190.037412/2015-03

solicitando reequilíbrio financeiro referente ao Contrato

nº, 01/2015 datado de dezembro/2015, porém o mesmo

trata de Pregão n.  22/2013 e não consta se o pedido foi

acatado  pelo  Gestor  do  campus,  porém  após

dezembro/2015 continuou-se pagando valores unitários

diferenciados.

Manifestação da Unidade: “Conforme a cláusula sexta do contrato 01/2015, que

trata do reajuste; O preços proposto poderá ser reajustado durante o prazo de vigência da Ata de

Registro  de  preço  caso  ocorra,  nesse  período  o  reajuste  do  preço  do  produto  devidamente

autorizado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), assim como no termo de referência, cláusula

sétima”.

Causa: Processo inadequado de reajuste de valor de combustível.

Análise da AUDIN: Nos casos de aquisição de combustível por ARP, é possível o

reajuste de preço de cada tipo de combustível durante a vigência do contrato, desde que haja um

apostilamento/reequilíbrio  de preço para cada reajuste ocorrido. Cabe ainda destacar que atualmente

o  IFMT tem  optado  por  contratar  empresa  administradora  de  combustível  para  que  ela  faça  o

controle desses reajustes e apresentem relatórios de consumo com pagamento. No caso analisado,
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não foi verificado nenhum pedido, por parte da empresa contratada, sobre reajuste de preço e muito

menos apostilamentos sobre esses reajustes, exigidos conforme §8º do art. 65 da Lei 8.666/93. Como

o contrato do processo analisado já encerrou e não foi detectado fraude ou desvio de recursos em

uma auditoria preliminar, cabe o Gestor adotar providências para evitar falhas nos contratos futuros,

quanto à apostilamento e/ou reequilíbrio de preços, uma vez que a reincidência dessa constatação

acarretará apuração de responsabilidade.

Recomendação:  Formalizar  apostilamento  e/ou  reequilíbrio  de  preços  em

contratos futuros, em casos previstos nos §7º e 8º do art. 65 da Lei 8.666/93.

Constatação 4.2. Ausência de autorização da PROAD para execução de despesas conforme valores

estabelecidos inciso III, art. 6º da Portaria n.º 1.291 de 22/05/2015.

Processo n. º Descrição

➢ 23188.014811.2016-18 Participante -  Pregão Eletrônico n.º01/2015 -  SALC -

CO/3º - GPT - UASG 160141 - Reparos e adequações -

Campus Bela Vista.

Não  localizamos  nos  auto  do  processo  em  questão,

autorização  expressa  da  Proad  ou  do  Reitor  para

execução da despesa contratada.

Manifestação da Unidade: “O campus esclarece que contratação destes serviços

estavam previstos no planejamento anterior, assim como na PLOA, uma vez que a contratação foi

por serviços e em partes, não atentamos da autorização conforme portaria citada, como dito já

aprovado em PLOA, mas acatamos integralmente a NA, para que nas próximas o processo ocorra

conforme portaria e ocorra todos os trâmites”.  

Causa: Fragilidade no planejamento das aquisições.

Análise da AUDIN: Conforme estabelece o art. 6.º da Portaria 1291/15 - IFMT,

nas compras com valor igual ou inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) a autorização caberá

ao Pró-Reitor de Administração, sendo assim, o Campus ao realizar um procedimento licitatório deve
15
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observar os valores estabelecidos na legislação vigente. A reincidência na ausência da autorização

prévia da PROAD nas contratações acima do valor estipulado em portaria acarretará apuração de

responsabilidade.

Recomendação: Observar o cumprimento da Portaria/IFMT n.º1291 de 22 de maio

de /2015.

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Não houve constatação.

Cartão de Pagamento do Governo Federal

Ação não prevista na análise do campus no PAINT 2017.

5 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Área não prevista  na  análise  do  campus  no PAINT 2017 –  análise  será  feita  em relatórios  por

assunto, encaminhados à DSGP.

6- GESTÃO PATRIMONIAL

ALMOXARIFADO 

Constatação 6.1. Ausência de inventário de Almoxarifado do ano 2016, em desacordo com o art. 8º

da Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP.

Manifestação  da  Unidade:  “Entre  o  final  de  2016  e  início  de  2017,  aconteceu

mudanças  de  prédio  do  almoxarifado,  pois  o  local  anterior  dificultava  tanto  os  trabalhos  quanto  a

armazenagem dos materiais, por ser um local insalubre, e houve um melhor acondicionamento de materiais,

também foi feito um levantamento dos mesmos. Informamos que do exercício 2017 faremos o Inventário de

Almoxarifado conforme o art. 8º da Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP.”

Causa: Fragilidade na gestão do setor de almoxarifado 
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Análise da AUDIN:  Conforme IN SEDAP 205/88 item 8: Inventário físico é o

instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e

dos equipamentos e materiais  permanentes,  em uso no órgão ou entidade.etc”.  A inexistência do

controle efetivo do almoxarifado da Unidade é motivo de Restrição ao Balanço da Unidade e do

IFMT, além de apresentar uma situação inexistente dos materiais de almoxarifado do Campus na

contabilidade.  Esta  constatação  refere-se  ao  exercício  2016  que  deveria  ter  sido  providenciado

inventário  até  janeiro/2017.  Sendo  assim,  será  mantida  até  a  efetiva  emissão  de  inventário  de

almoxarifado. 

Recomendação:  Enviar  ainda  no  exercício  2017,  para  compor  os  papéis  de

trabalho desta AUDIN, o inventário do almoxarifado referente ao exercício 2016 do campus.

Constatação 6.2. Ausência de comissão para levantamento anual de bens (materiais de consumo),

em desacordo com os itens 8.1 e 8.4 da IN 205/88/SEDAP.

Manifestação da Unidade: “Há uma comissão criada pela Portaria nº 51/2017,

para avaliação, baixa e alienação de bens no IFMT Campus Bela Vista”.

Causa: Fragilidade na gestão do setor de almoxarifado 

Análise da AUDIN: A manifestação do campus se referente a criação da comissão

para outros fins, não inserindo a atividade de inventário, deste modo mantemos a constatação. O

Inventário  físico  é  o  instrumento  de  controle  para  a  verificação  dos  saldos  de  estoques  nos

almoxarifados  e  depósitos,  e  dos  equipamentos  e  materiais  permanentes,  em  uso  no  órgão  ou

entidade, que irá permitir, segundo IN/SEDAP 205/88, dentre outros:

“d) o levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso

e das suas necessidades de manutenção e reparos; e

e) a constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade”.
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Conforme  consubstanciado  pela  IN/SEDAP  205/88  as  comissões  especiais  de

Inventário deverão ser constituídas de,  no mínimo,  três servidores do órgão ou entidade,  e serão

instituídas pelo Diretor do Departamento de Administração ou unidade equivalente e, no caso de

impedimento desse, pela Autoridade Administrativa a que ele estiver subordinado.

Recomendação 1: Instituir comissão para proceder ao levantamento anual de bens

e almoxarifado.

Recomendação 2:  Abster-se de nomear membros do setor de almoxarifado para

futuras comissões de levantamento de bens do campus.

Constatação 6.3. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMA ao setor de contabilidade

para a conciliação dos saldos no SIAFI, em desacordo com procedimentos 021101 do manual SIAFI

item 2.2.

Manifestação da Unidade:  “Acatamos a constatação e informamos que  a partir da

mudança  do  local  do  almoxarifado  houve  um melhor  acondicionamento  de  materiais,  possibilitando  o

levantamento e contagem dos mesmos e desde então, março de 2017, o RMA (proc. 23190.014094/2017-66)

está sendo encaminhado mensalmente ao setor de contabilidade conforme procedimentos 021101 do manual

SIAFI item 2.2. Informamos também que a  conciliação dos saldos  SIAFI X SUAP está sendo realizada

mensalmente pela contabilidade”. 

Causa: Fragilidade no setor de Almoxarifado  

Análise da AUDIN:  Apesar da manifestação do Gestor, não foram identificados

documentos referente essa constatação enviados a Auditoria Interna. 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 dos materiais de almoxarifado - 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
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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  RMA mensal,  bem  como  solicitar  melhorias  no

SUAP para o efetivo controle e evidenciação do patrimônio do Campus.

PATRIMÔNIO 

Constatação  6.4.  Ausência  de  inventário  de  Patrimônio,  em  desacordo  com  o  art.  94  da  lei

4.320/64.8/SEDAP.

Manifestação  da  Unidade:  “Elencamos  que  não  houve  uma  implantação  de

processo de inventário, no entanto existe uma comissão criada pela Portaria nº 51, para avaliação,

baixa e alienação de bens no IFMT Campus Bela Vista e ao final deste trabalho será criada uma

comissão para inventário patrimonial”.

Causa: Fragilidade na gestão do setor de Patrimônio

Análise da AUDIN:  Apesar da manifestação do Gestor, não foram identificados

documentos referente essa constatação enviados a Auditoria Interna. Conforme item 8 da IN SEDAP

205/88: “Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos

almoxarifados  e  depósitos,  e  dos  equipamentos  e  materiais  permanentes,  em  uso  no  órgão  ou

entidade.etc. No art. 94 da Lei 4320/64 define a obrigatoriedade dos registros analiticos de todos

bens  permanentes.  A  inexistência  do  controle  efetivo  do  patrimônio  da  Unidade  é  motivo  de

Restrição ao Balanço da Unidade e do IFMT, além de apresentar uma situação inexistente dos bens

do Campus  na contabilidade.  A constatação será mantida até  a efetiva  emissão de inventário  de

patrimônio.  Esta  constatação  refere-se  ao  exercício  2016  que  deveria  ter  sido  providenciado

inventário  até  janeiro/2017.  Sendo  assim,  será  mantida  até  a  efetiva  emissão  de  inventário  de

patrimônio.
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Recomendação:  Enviar, para compor os papéis de trabalho desta AUDIN, ainda

no exercício 2017, o inventário do patrimônio referente ao exercício 2016. 

Constatação  6.5.  Ausência  de  comissão  para  levantamento  anual  de  bens  patrimoniais,  em

desacordo com os itens 8.1 e 8.4 da IN SEDAP/PR 205/1988.

Manifestação da Unidade: Item repetido, respondido no 6.2.

Análise  da  AUDIN:  Primeiramente  cabe  explicar  que  as  constatações  são

separadas em grupo, sendo neste caso o grupo de almoxarifado e outro patrimônio, diante disso não

há duplicidade de constatação, visto que a constatação 6.2 se referente a criação de comissão de

levantamento para os bens de almoxarifado, e está a formação de comissão para levantamento dos

bens patrimoniais.

 A manifestação do campus se referente a criação da comissão para outros fins, não

inserindo a atividade de inventário,  deste modo mantemos a constatação. O Inventário físico é o

instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e

dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade, que irá permitir, segundo a

IN/SEDAP 205/88, dentre outros:

“d) o levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso

e das suas necessidades de manutenção e reparos; e

e) a constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade”.

Conforme  consubstanciado  pela  IN/SEDAP  205/88  as  comissões  especiais  de

Inventário deverão ser constituídas de,  no mínimo,  três servidores do órgão ou entidade,  e serão

instituídas pelo Diretor do Departamento de Administração ou unidade equivalente e, no caso de

impedimento desse, pela Autoridade Administrativa a que ele estiver subordinado.

Recomendação 1: Instituir comissão para proceder ao levantamento anual de bens

e almoxarifado.
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Recomendação  2:  Abster-se  de  nomear  membros  do  setor  de  patrimônio  para

futuras comissões de levantamento de bens do campus.

Constatação 6.6. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMB ao setor de contabilidade

para a conciliação dos saldos no SIAFI, em desacordo com procedimentos  do manual SIAFI 021101

item 2.2.

Manifestação da Unidade: “Acatamos a constatação e informamos que no final

dos trabalhos Portaria nº 51/2017, a comissão para avaliação, baixa e alienação de bens no IFMT

Campus  Bela  Vista,  será  criada  a  comissão  para  inventário  patrimonial  e  assim  permitir  um

controle eficaz em busca de uma conciliação contábil entre SUAP X SIAFI”.

Causa: Fragilidade na gestão do setor de Patrimônio  

Análise da AUDIN:  Apesar da manifestação do Gestor, não foram identificados

documentos referente essa constatação enviados a Auditoria Interna. 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  -  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,  bem  como  solicitar  melhorias  no

Suap para o efetivo controle e evidenciação do patrimônio do Campus.
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Constatação 6.7.  Não cumprimento das normas relativas ao lançamento mensal de depreciação de

bens móveis, não evidenciando a adequada situação patrimonial do ente público e suas variações, em

desacordo com o art. 15, IV da Lei 10.180/01.

Manifestação da Unidade: “Acatamos a constatação e conforme já informado

estamos trabalhando no inventário e a conciliação entre os sistemas SUAP x SIAFI, possibilitando

assim, o lançamento mensal da depreciação de bens móveis”. 

Causa: Fragilidade na gestão do patrimônio  

Análise da AUDIN: Primeiramente cabe esclarecer que a constatação e sua análise

refere - se  unicamente ao lançamento de depreciação dos bens móveis. 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. O Manual de Contabilidade Pública instituída pela

Portaria STN 700/2014 orienta que o lançamento da depreciação deverá ser realizada mensalmente e

o reconhecimento encontra-se vinculado à identificação das circunstâncias que determinem o seu

registro, de forma que esse valor seja reconhecido no resultado do ente através de uma variação

patrimonial diminutiva (VPD). A apuração da depreciação deve ser feita mensalmente, a partir do

momento em que o item do ativo se tornar disponível para uso, ou seja, quando estiver no local e em

condição de funcionamento na forma pretendida pela administração. A depreciação cessa quando o

ativo for baixado. Entretanto, não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado de uso. Apesar

do sistema de controle patrimonial SUAP não disponibilizar de ferramenta que automatiza o cálculo

dessa variação (depreciação), o setor de contabilidade deverá promover o ajuste e/ou conciliação dos

bens inventariados e registrados no SUAP e que constam registrados no sistema de contabilidade

com saldos desatualizados, para a correta evidenciação da situação patrimonial do Campus.
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Recomendação:  Ajustar os saldos dos bens inventariados, atualizar o cálculo da

depreciação mensal, efetuando o registro no sistema contábil.

Constatação 6.8. Divergência entre o saldo registrado dos itens de Patrimônio no sistema SUAP e

no sistema SIAFI,  referente  ao ano de 2016,  em desacordo ao item 7.3.1 da IN de medição  e

orientação SEDAP nº 205/88 e ao art. 94 da Lei nº 4.320/64. (Reincidente) 

Código Nome  SUAP
 Siafi Diferença

123.110.101 Aparelhos    

49.894,68           

257.436,18 -207.541,50

123.110.102 Aparelhos  e  equipamentos  de
comunicação

        119,99        
1.997,98 -1.877,99

123.110.103 Apart.  Equip.  Utens.  Med.,  odont,
labor. Hospit.

 

939.385,19

          

951.250,20 -11.865,01

123.110.104 Aparelhos  e  equip.  P/  esportes  e
diversões

   

82.285,28

          

105.785,28 -23.500,00

123.110.105 Equipamento de proteção, segurança e
socorro

   

39.469,50

            

31.792,50 7.677,00

123.110.106 Máquinas  e  equipam.  De  natureza
industrial

   

10.136,34
                     

    -  10.136,34

123.110.107 Máquinas e equipamentos energéticos    

16.787,80
 

-  16.787,80

123.110.109 Maq.,  ferramentas  e  utensílios  de
oficina

     

2.407,31

             

1.600,00 807,31

123.110.120 MÁquinas e utensílios agropecuários                
-  

             

6.149,00 -6.149,00

123.110.121 Equip.  E  utensílios  hidráulicos  e
elétricos

     

3.226,66
            10.778

,00 -7.551,34
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123.110.125 MÁquinas,  utensílios  e  equipamentos
diversos

   

45.495,12

          

266.247,44 -220.752,32

123.110.201 Equipamentos  de  processamento  de
dados

 

567.409,73

          

298.628,68 268.781,05

123.110.301 Aparelhos e utensílios domésticos  

238.506,52

            

78.623,82 159.882,70

123.110.302 Máquinas, instalações e utens. De
escritório

 

116.406,98

          

114.288,00 2.118,98

123.110.303 Mobiliário em geral  

491.287,93

          

529.968,10 -38.680,17

123.110.402 Coleções e materiais bibliográficos 193.706,87

    403.360,10 -209.653,23

123.110.405 Equipamentos para áudio, vídeo e foto    81.520,76          69.183,9
9 12.336,77

123.110.501 Veículos diversos  

479.400,00

          

482.900,00 -3.500,00

123.110.503 Veículos de tração mecânica  257.005,00

113.480,00 143.525,00

123.119.909 Peças não incorporáveis a imóveis    25.275,00         41.135,9
9 -15.860,99

TOTAL 3.650.277,00 3.755.155,60 -124.878,60

 Manifestação da Unidade: “Acatamos a constatação, informamos que o Campus

está  fazendo  levantamento  dos  registros  das  contas  contábeis  lançadas  no  SUAP  para

posteriormente realizar a conciliação do SUAP x SIAFI, uma vez que hoje existe cerca de 100 itens

do bens móveis com a classificação incorreta no SUAP gerando tais divergências, pedimos 90 dias

para regularizar a situação”.

Causa: Ausência do inventário de patrimônio.

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
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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. A constatação

será mantida até a devida atualização dos registros dos bens patrimoniais

Recomendação: Atualizar os registros dos bens patrimoniais no sistema de SUAP

e promover a conciliação no SIAFI. 

CONSERVAÇÃO  E  UTILIZAÇÃO  DE  FROTA  E  UTILIZAÇÃO  E  CONTROLE  DO
CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

Constatação 6.9.  Não utilização do sistema SUAP/módulo FROTA, em desacordo com a portaria

864/2015/IFMT,  conforme  documentação  disponibilizada  para  análise  -  o  controle  de  saída  de

veículo é efetuado por meio de planilhas eletrônicas. 

Manifestação  da  Unidade:  “No  campus  não  tinha  um  setor  específico  de

transporte, com o redesenho do departamento criamos o setor de transporte com servidor exclusivo

para isto, cadastramos os veículos dentro do SUAP FROTA  mas devido a uma atualização do

sistema o responsável que vai trabalhar ficou sem acesso, a DGTI está arrumando para que o mais

breve possível colocarmos em funcionamento”.   

Causa: Processo inadequado de controle de frota de veículos no IFMT - Campus

Cuiabá.

Análise  da  AUDIN:  A  resposta  encaminhada  pelo  Campus,  não  elide  a

constatação,  tendo  em  vista  a  obrigatoriedade  de  utilização  do  sistema  prevista  na  Portaria

n.º864/2015/IFMT,  bem  como  as  boas  práticas  de  controle  interno.  Ressaltamos  que  a

operacionalização do módulo FROTA é simples e prática, trazendo facilidades para o trabalho do

servidor responsável.
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Recomendação:  Efetivar o devido controle de veículos do Campus por meio do

SUAP - Módulo FROTA.

7 - GESTÃO ACADÊMICA

EXECUÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS

Constatação 7.1. Fragilidade no preenchimento e execução dos Planos de Trabalho Docentes - PTDs

-  2016/2, em desacordo com a Resolução CONSUP nº 46/2013. Reincidência.

Dos 53 PTDs enviados à Auditoria Interna, 36 estão sem assinatura do colegiado e 23 estão 

sem assinaturas do colegiado e do chefe do setor de ensino.

Manifestação da Unidade: “Os PTDs que apresentam a ausência de assinaturas, é

devido às trocas dos formulários, pois depois que o Professor abre o processo, é feito a avaliação por

parte  do colegiado,  no entanto,  como a distribuição das aulas acontecem no 2º  bimestre  do ano

anterior,  muitas  vezes  até  o  início  do  próximo  semestre  já  ocorreram mudanças  de  disciplinas,

projetos aprovados, orientações entre outros. Apesar disso, é possível recolher essas assinaturas. A

solução para tal situação é o PTD online, pois as atividades docentes são dinâmicas e se alteram ao

longo do semestre.”

Causa:  Fragilidade na Gestão Acadêmica   

Análise da AUDIN:  Apesar da manifestação do Gestor,  enquanto o IFMT não

possuir  um sistema informatizado para controle  dos PTDs,  essa atribuição  cabe ao Dirigente de

Ensino  do  campus,  que  deverá  analisar,  assinar  e  encaminhar  para  apreciação  do  colegiado.  A

constatação ficará mantida para acompanhamento da formalização dos PTDs nos períodos letivos

seguintes.

Recomendação:  Controlar  o  devido  preenchimento  e  arquivo  dos  PTDs,  para

monitoramento do Gestor de ensino.
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Constatação 7.2. Ausência de divulgação de informes sobre os cursos e horários de aula  no site

institucional  do campus,  em desacordo,  conforme artigo  8º  da  Lei  nº  12.527/2011,  artigo  7º  do

Decreto nº 7.724/2012.

- Ausência de divulgação sobre o perfil dos cursos de Química integrado, Química 

subsequente e Alimentos subsequente.
- Não foi localizada a divulgação no site do horário de aula dos cursos do campus, 

com exceção dos cursos técnicos subsequentes.

Manifestação da Unidade: “Com relação a ausência de divulgação do perfil dos

cursos de Química Integrado, Química e Alimentos subsequente, justifico que  o campus não tinha

servidor na área de jornalismo até o mês de junho de 2017, o que prejudicou a construção dos sites

dos cursos. Todavia, com a chegada do jornalista, o campus está se organizando para alimentar as

páginas online dos cursos e do campus até o mês de novembro de 2017.

Com relação aos horários de aulas, eles ficam hospedados nos sites específicos

dos cursos. Além disso, todos alunos e professores têm o acesso pelo sistema q-acadêmico, e-mail

institucional e murais físicos do campus. Para ter acesso aos horários, disponibilizamos os links

abaixo:

Engenharia de Alimentos - http://cea.blv.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/horariosdeaulas/

Gestão Ambiental - http://tga.blv.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/grade-de-horarios/

Cursos  Técnicos  Integrados  ao  Ensino  Médio  em  Química  e  Meio  Ambiente  -

http://tqui.blv.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/grade-de-horarios2/

Curso  Técnico  em  Química  Subsequente  -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15o_KNJNWZ7QdarRwIvcyhfyS4IZXhXPK7ReE1Uq3kzQ/e

dit#gid=1810840250

Curso  Técnico  Subsequente  em  Alimentos  -  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-

tewoOFpxQcI87uUEVxk_A6umhkhqz13qfHroHtZxb8/edit#gid=34323351”

    Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica
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Análise  da  AUDIN:  A  divulgação  no  site  institucional  dos  dados  dos  cursos

ofertados e dos horários de aulas têm o intuito de dar transparência aos atos do gestor e as atividades

desenvolvidas no âmbito do campus.  As informações devem estar dispostas nos site institucional de

forma a facilitar o acesso do cidadão. Quanto a publicação do perfil dos cursos, esta deve permitir o

acesso ao PPC - Projeto Pedagógico de cada Curso.

Recomendação:  Publicizar, e manter atualizados, os dados referentes aos cursos

ofertados, PPC e horários de aulas no site institucional.

Constatação  7.3. Inadequações  no  funcionamento  dos  laboratórios  dos  cursos  de  Técnico

Subsequente em Química e de Tecnologia em Gestão Ambiental, em desacordo com os PPC’s de

Química 2007, 2010/1 e 2010/2 e Resoluções CONSUP nºs 73 e 74 de 2012 e de Tecnologia em

Gestão Ambiental versão 09/07/2010 Resolução N° 05 de 2007.  

Curso Descrição
Técnico Subsequente

em Química

Foram realizadas vistorias nos laboratórios de Química Analítica,

laboratório  de  Solos,  Análise  de  Águas  e  laboratório  de

Monitoramento,  onde  constatou-se  que  em  todos  eles  o

equipamento Capela não estava funcionando.

Ademais,  destaca-se  que  no  laboratório  de  monitoramento

observou-se o equipamento de vulto valor econômico denominado

“Absorção  atômica”  não  está  em  funcionamento  por  defeito  na

placa,  bem  como,  ainda  relatou  a  técnica  do  laboratório  que  o

equipamento “densímetro” não está operacionalizando por que não

ocorreu capacitação suficiente para os laboratoristas e professores. 

Durante a visita foi verificado  no laboratório de química analítica

que  os  exaustores  não  funcionam  e  o  ar  condicionado  não  é  o

apropriado para laboratório por não fazer troca de ar com o meio

externo, e ainda o equipamento estufa está com defeitos.

Na  inspeção  do  laboratório  de  Águas,  constatou-se  que  o
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almoxarifado  está  inadequado  por  conter  os  materiais  que  são

restringidos pela Polícia federal  sem a segurança necessária, pois,

estes encontram-se apenas fechados por uma porta de madeira,  e

junto com os outros materiais , enquanto deveriam estar num local

gradeados  e  trancados  com  cadeados,  e  separados  dos  demais

materiais. 

Tecnologia  em

Gestão Ambiental

Foram  realizadas  vistorias  nos  laboratórios  de  bromatologia,

Alimentos,  Análise  Instrumental,  e  Química  Orgânica,  onde

constatou-se  que  em  todos  eles  o  equipamento  capela  não  está

funcionando.

Observou-se durante a visita do laboratório de bromatologia que os

equipamentos  Soxhlet  e  extrator  de  nitrogênio  não  estão

funcionando, e ainda destaca-se que uma das pias onde são lavados

os  equipamentos  está  obstruída  a  vazão,  possibilitando  assim,  a

existência de criadouros de mosquito transmissor da dengue.

Manifestação  da Unidade:  “Realmente  o  campus  apresenta  laboratórios  com

limitações  físicas,  no  entanto  estão  sendo  trabalhados  junto  a  PRODIN  os  projetos  de

reestruturação.  Foi  enviado  ao  Reitor  solicitação  de  orçamentos,  através  do  memorando  nº

170/2017-GD.  Portanto,  esperamos  que  com  os  projetos  prontos  e  o  auxílio  orçamentário  da

reitoria, possamos adequar os laboratórios.

Com  relação  ao  equipamento  “Espectrômetro  de  Absorção  Atômica”,  já  foi

solicitada a análise técnica de uma empresa especializada em manutenção deste equipamento e o

parecer  dado  foi  que  é  necessário  realizar  a  troca  da  placa  PCI-GPIB  por  estar  danificada,

conforme pode ser observado no relatório de serviço emitido pelo técnico especialista disponível no

link abaixo:

https://drive.google.com/open?id=0BzRykVhZunUXQlZxWmU4b2E3UDg
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Como a placa tem um custo alto, a mesma ainda não foi adquirida. Entretanto, o

campus já está se organizando para aquisição da mesma e realizando a revisão do sistema de gases

que compõe o equipamento para colocá-lo em funcionamento o mais breve possível.

Com  relação  ao  equipamento  densímetro  digital,  o  campus  providenciou  o

treinamento específico com o técnico da empresa T. (fornecedora), Sr. V. S.,  na  na data do dia 15

de agosto de 2013. Os técnicos de laboratórios estavam cientes do treinamento e seis professores

foram convidados, conforme pode ser observados nos e-mails disponíveis nos links abaixo:

https://drive.google.com/file/d/14i91BT4BQKhz6QGAThj7WWsI-

cBlZFOUyu8Sm_B23dCgB9jsGJp1wEqJS4tlZOHiA1DPWJMhRPCktbmu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1s_LKbTtUhCdm-

9aJCRL6KTaxLPc7tAtQIXt6P3IifZnFC2GJslrPkrJj_r213JFqzvM4uCb9JvYyVw_s”.

Causa: Inadequações na estrutura física e tecnológica dos laboratórios.    

Análise  da  AUDIN: As  adequações  de  infraestrutura  e  de  equipamentos  dos

laboratórios, onde são realizadas as atividades previstas nos PPC’s  dos cursos técnico subsequente

em Química e Tecnologia em Gestão Ambiental, são necessárias para atender  os objetivos do curso

aprovado pelas  Resoluções CONSUP N° 05 de 2007, Nºs 73 e 74 de 2012. Dessa forma, o gestor

deverá  providenciar ações para corrigir as seguintes falhas encontradas nas vistorias: Capela sem

operacionalização, equipamento denominado “Absorção atômica” com defeito na placa, exaustores

que não funcionam, almoxarifado inadequado por conter materiais restringidos pela Polícia federal

sem  a  segurança  necessária,  equipamentos  Soxhlet  e  extrator  de  nitrogênio  que  não  estão

funcionando e as  pias que estão obstruídas.

Recomendação 1:  Realizar as adequações de infraestrutura e dos equipamentos

enumerados na análise.

Recomendação  2:  Garantir  a  guarda  e  segurança  dos  produtos  químicos

controlados pela Polícia Federal, com restrições de acesso.
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EVASÃO ESCOLAR

Constatação  7.4.  Fragilidade  na  identificação  dos  cursos  existentes  atualmente  no  campus,

comparando a lista fornecida pelo campus, relação da PROEN, PDI e Q-acadêmico.

Curso Forma PDI PROE

N

Campus Qacad

Agroindústria Proeja Sim Sim Não Não
Processos Químicos Tecnologia Sim Não não Não
Alimentos Doutorado Sim Não não Não
Ciências Ambientais Mestrado Acad Sim Não não Não
Alimentos Mestrado acad Sim Não não Sim
Educação Química Especialização Sim Não Não Não

Ensino de Química res 090/2015- UAB Especialização Não Não Não Sim
Química/ Ead Licenciatura Sim Não Não Sim

Matemática res 091/2015 -UaB
Licenciatura

Não Não Não Sim

Manifestação da Unidade: “Acatamos a fragilidade sobre a oferta dos cursos

previstos pelo PDI, entretanto justificamos tal situação pela necessidade de readequação da criação

de  alguns  cursos,  considerando algumas  limitações  de  estrutura  física  disponível,  orçamento  e

corpo docente: 

1. Técnico em Agroindústria (Proeja): não foi ofertado devido à necessidade de professor de

Engenharia  de  Alimentos  e  laboratórios  didáticos  necessitando  de  adequações  na

construção  e  nas  instalações  elétricas.  O  campus  já  encaminhou  a  solicitação  das

adequações à PRODIN.

2. Tecnologia em Processos Químicos: a gestão após consulta à comunidade possivelmente

substituirá pela oferta do curso de Bacharelado em Farmácia por entender que a procura

será maior pelo fato de nenhuma instituição pública ofertar este curso na região e que  um

curso  similar  ao  de  Processos  Químicos  já  é  ofertado por  outra  instituição  pública  em

Cuiabá. Esta substituição será prevista no PDI do próximo quadriênio. 

3. Doutorado em Alimentos: a abertura do curso de doutorado depende da avaliação do triênio

do curso de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos que já está em funcionamento.

Esta avaliação é realizada por uma comissão da CAPES através da visita “in loco” que está

prevista para acontecer ainda este ano. Dependendo do conceito que o curso de Mestrado
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receber, o curso de Doutorado receberá ou não a autorização da CAPES para abertura e

funcionamento.

4. Mestrado em Ciências Ambientais:  em fase de elaboração da PCN - Proposta de Curso

Novo para ser submetido para à apreciação da Pró-Reitoria de Pesquisa no ano de 2017  e

se aprovado será submetido à CAPES também este ano.

5. Mestrado  em  Ciência  e  Tecnologia  de  Alimentos:  como  se  trata  de  um  curso  de  Pós-

Graduação,  o  projeto  de  curso não foi  submetido  À PROEN,  e  sim  à  Pró Reitoria  de

Pesquisa  e  Inovação  -  PROPES,  pois  esta  é  a  responsável,  segundo  o  artigo  366  da

Organização Didática do IFMT.

6. Especialização em Educação Química: o curso está sendo ofertado na modalidade educação

à distância, com o intuito de alcançar uma abrangência maior em outras cidades além da

capital.

7. Especialização em Ensino de Química (res 090/2015- UAB): substitui a oferta do curso do

item anterior. Este projeto foi submetido à Coordenação de Educação à Distância, analisado

pela PROPES, que por sua vez encaminhou à PROEN (processo 23188.030017.2015-31).

8. Curso de Licenciatura em Química (EAD): O curso está passando por alteração da matriz

para se adequar à legislação vigente.  O PPC foi  encaminhado para apreciação da Pró

Reitoria de Ensino que fará o encaminhamento para análise do Conselho Superior.

9. Curso de  Licenciatura  em Matemática  (EAD):  O PPC foi  encaminhado à  PROEN e  se

encontra em fase de análise para posterior encaminhamento para o Conselho Superior”.

Causa:  Fragilidade na Gestão Acadêmica 

Análise da AUDIN:  Nos planejamentos de criações de cursos do IFMT há sempre

a necessidade prévia de um estudo de viabilidade para criação e manutenção de cursos considerando

a realidade do Estado de Mato Grosso, e, que  o plano de gestão do Instituto deve refletir os anseios

da  comunidade,  estando  as  ações  em  consonância  com  os  diversos  setores  do  IFMT.  Quando

proposto no PDI, a PROEN e os campi devem trabalhar em conjunto para a implantação e execução

das suas estratégias e metas previstas.  
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Recomendação 1: Promover, em conjunto com todos os segmentos da Instituição

e  comunidade  externa,  estudos  realistas  e  executáveis,  visando  construir  um  Planejamento  de

Desenvolvimento  Institucional  para  os  próximos  anos  que  atenda  as  demandas  e  anseios  da

sociedade.

Recomendação 2: Executar o PDI, nos termos aprovados pelo Conselho Superior e

registrados no Ministério da Educação.

Constatação 7.5. Fragilidade no lançamento de informações no sistema de gestão acadêmica do

IFMT (Q-Acadêmico). 

Descrição

a)Todos os cursos constantes das relações de cursos enviadas pela PROEN e pelo campus

estão cadastrados no Q-Acadêmico. Porém, em consulta a Registro escolar > Relatórios de

alunos > Listagem de alunos, não foram localizados os cadastros dos alunos do curso de

FIC-Artesã  Em  Biojóias  (cod  4813),  Atendente  de  Lanchonete  (cod  5513)  e  Curso

Certificador do ENEM (cod ENEM13) (consulta a Registro escolar > Relatórios de alunos >

Listagem) 
b) Existência de turmas com  os alunos matriculados durante período que supera o período

normal de duração do curso de Gestão Ambiental (2008/2, 2009/1, 2009/2,02010/1, 2010/2,

2011/1)  e  no curso de Química  Subsequente  (2012/1,2012/2),  gerando dúvidas  quanto à

consistência e fidedignidade da informação:
c) Baixo nº de registro no Q-Acadêmico, de estudantes ( em relação ao PDI 2009-2014) nos

cursos de:

Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental nos períodos letivos de  (2008 a 2011/2)

Curso de Química Integrado ao Nível Médio período 2011/1

Curso de Química Subsequente, períodos letivos 2012/1, 2013/1, 2013/2, 2015/2 (consulta a

Registro escolar > Relatórios de alunos > Listagem)
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d)Mudança  do  regime  anual  para  o  semestral  (em 2016)  para  estudantes  em curso  dos

períodos letivos de 2012/1, 2013/1, 2014/1, 2015/1 do  curso de Meio Ambiente o que gera

dúvida sobre a  consistência e fidedignidade da informação referente a análise da evasão

escolar (consulta a Registro escolar > Relatórios de alunos > Listagem).
e)Estudante  com  trancamento  de  matrícula  que  ultrapassa  o  limite  estabelecido  na

Organização Didática  artigo 293 § 4º e 5º, aprovada pela Resolução CONSUP/IFMT  nº

104/2014

Curso P letivo 

Inicial

Matrícula Nome Nº períodos

trancados
Tecnologia em 

Gestão 

Ambiental

2009/2 200920149054

9

P. F. do C. 8

2010/2 201020149052

6

C. B. de A. 6

2011 201110149003

4

M. G. da C. A. 3

2012/2 201220149022

0

T. dos S. 3

2012/2 201220149015

8

T. F. de S. V. 3

Manifestação da Unidade: “a) FIC-Artesã Em Biojóias (cod 4813) - O curso teve

alunos inscritos, entretanto não foram inseridos no sistema acadêmico. O controle acadêmico foi

realizado através de documentos físicos (diários).

Atendente de Lanchonete (cod 5513) - O curso foi cadastrado no sistema acadêmico, mas não houve

ingressantes.

Curso Certificador do ENEM (cod ENEM13) - A certificação pelo ENEM não era realizado pelo

sistema Q-Acadêmico. Desde 2011 o procedimento era realizado pelo sistema IDempiere e desde

2014 segue a recomendação da publicação da lista de certificação no site do campus. 

b) O campus acata a constatação e se compromete  em atualizar os dados acadêmicos dos cursos

citados.
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c) O campus acata a constatação e se compromete em consolidar ações que já têm sido implantadas

com  o  intuito  de  promover  a  permanência  de  alunos  nos  cursos  e  desta  forma  diminuir  a

divergência entre o número de registro e o número previsto no PDI.

d) O campus acata a recomendação e justifica que o problema detectado é ocasionado devido à

forma de cadastro da matriz do curso no sistema. A coordenação dos cursos de ensino médio já foi

orientada pela PROEN que a matriz do curso deverá ser cadastrada novamente de maneira correta

para que os próximos ingressantes sejam registrados e não gere mais inconsistências ao extrair

relatórios.

e) O campus acata a recomendação e se compromete em regularizar a situação acadêmica dos

discentes  na  condição  de  trancamento  com mais  de  dois  períodos  consecutivos  até  dia  29  de

setembro”.

Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica

Análise  da  AUDIN:  O  Sistema  de  Gestão  Acadêmica  se  justifica  como

instrumento imprescindível para manter de forma fidedigna, padronizada e atualizada os registros de

todos os alunos do campus, desde seus ingressos, devem ser de fácil acesso para consulta do IFMT e

prestar informações, quando solicitadas, aos alunos ou ex-alunos. Os dirigentes de ensino dos campi

devem  adotar  procedimentos  padrões,  quanto  a  forma  de  inserção,  matrícula,  rematrícula,

lançamento  de  notas  e  fechamentos  dos  períodos  no  sistema  acadêmico.  Quanto  aos  alunos

matriculados sem registro no Sistema de gestão, os campi devem observar as orientações emitidas

pela Pró-reitoria de ensino, mantendo um efetivo controle dos documentos e dados desses alunos.

Recomendação 1:  Providenciar atualização dos dados dos alunos do campus no

sistema acadêmico do IFMT.

Recomendação 2:  Estabelecer controles internos para guarda dos documentos e

dados dos alunos concluídos antes da implantação do sistema, visando facilitar o acesso à situação

desses alunos.
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Recomendação 3: Executar a inserção de dados no sistema, conforme previsto no

Projeto e as Resoluções de funcionamento e do PPC do curso. 

Constatação  7.6. Ausência  de  demonstração  de  instrumentos  sistematizados  (planejamento,

planilhas e relatórios) que demonstrem as ações de acompanhamento dos estudantes implementadas

no  campus,  no  que  se  refere  a  permanência  e  êxito,  conforme  as  metas  do  PDI  definidas  em

consonância  com  o  Acórdão  nº  506/2013  TCU-Plenário,  orientados  pela  nota  Informativa  nº

138/2015/DPE/DDR/SETEC/MEC, Ofício circular nº 60/2015/CGPG/DDR/SETEC/MEC- 77/2015

DDR/SETE/MEC E 84/2015- 84/ 2015/CGPG/DDR/SETEC/MEC. 

Manifestação da Unidade: “O campus designou uma comissão para implementar

ações de permanência e êxito no dia 23 de dezembro de 2015, composta pela Pedagoga, Assistente

Social  e Psicóloga do campus.  Desde então,  esta comissão tem implementado e supervisionado

programas de monitoria e auxílios para alimentação, moradia, transporte, cultura. Também fazem o

acompanhamento psicopedagógico de discentes de todas as modalidade de ensino que se encontram

em situação de vulnerabilidade. Nos links abaixo é possível observar a planilha de controle e um

relatório enviado à PROEX  com as ações desenvolvidas, os dados de quantidade de auxílio e a

relação de  discentes contemplados:

Planilha  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yrj5TXicOgzhfBYZkkX6R8NfNSPfWkzZF1Ot-

8C982Q/edit?usp=sharing

Relatório 

https://docs.google.com/document/d/1xmPtbd7FHVgGNhma2pFq0sjlWJ28OxSs2ytuncdX_Ak/edit?

usp=sharing”

Causa: Processo inadequado quanto a ações de permanência e êxito de alunos no

campus.

Análise da AUDIN: O planejamento é imprescindível para o desenvolvimento de

ações sistematizadas que atendam com maior eficiência as demandas existentes. O ato de planejar

torna  o  trabalho  mais  dinâmico  porque permite  aos  participantes  do  processo  a  compreensão  o
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porquê das ações (objetivos), as etapas, e a necessidade de realização de cada ação e a dimensão  do

trabalho  no  contexto  da  instituição.  Nesse  sentido  é  importante   que  a  instituição  elabore  o

planejamento,  definindo  objetivos,  estratégias,  metas,  cronogramas,  recursos,  formas  de

acompanhamento  e  indicadores,  para  que  as  ações  implementadas  sejam  mantidas  de  maneira

permanente visando evitar que o estudante deixe a instituição. 

Recomendação:  Elaborar Planejamento da Comissão de Permanência e êxito do

campus, conforme previsto no PDI definidas em consonância com o Acórdão nº 506/2013 TCU-

Plenário, orientados pela nota Informativa nº 138/2015/DPE/DDR/SETEC/MEC, Ofício circular nº

60/2015/CGPG/DDR/SETEC/MEC-  77/2015  DDR/SETE/MEC  E  84/2015-  84/

2015/CGPG/DDR/SETEC/MEC e as orientações da Pró-Reitoria de Ensino. 

Constatação 7.7. Quantidade de ingressos, dos cursos analisados por amostragem (Química -, Meio

Ambiente  e Gestão Ambiental),  constante  no sistema Q-Acadêmico divergente da quantidade  de

vagas prevista no PDI 2014-2018, conforme quadro abaixo 

Curso

 

Forma

 

2015 2016 2017

PD

I

Qaca

d

PDI Qaca

d

PD

I

Qaca

d
Química Subsequente 50  48 50 54 50  25
Química Res 003/2005/CEFET Integrado 10

0  55 100  58 100  39
Meio Ambiente Res 01/2005 Integrado 10

0  75 100  0 100  0
Gestão Ambiental Res 05/2007 

CEFET

Tecnologia

50  88 50  54 50  37
Processos Químicos Tecnologia 50 NRE 50  NRE 50  NRE
Educação Química Especialização 0  - 100  NRE 100  NRE

Ensino de Química res 090/2015
Especialização

0  0 0  0 0  143

NRE= Nenhum Registro encontrado

Manifestação da Unidade:  “Técnico  em Química Subsequente  -  o  número de

candidatos  não  superou  o  número  de  vagas  ofertadas  no  período  de  2015/2.  O  campus  tem

37

Relatório de Auditoria nº 13/2017

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

aprimorado  ações  de  divulgação  dos  processos  seletivos  e  ofertado  processos  de  vagas

remanescentes quando não há o preenchimento de vagas pelo processo seletivo convencional. No

período de 2016/1 e 2016/2 houve solicitações de cancelamentos de matrícula e candidatos da lista

de espera foram chamados, superando assim o número de registros no ano de 2016.

1. Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio - ofertou menos vagas que o previsto no

PDI, pois a estrutura física e corpo docente não comportaria a quantidade de discentes

ingressantes.  No ano de 2015 foram ofertadas 25 vagas por semestre, pois era o previsto no

PPC do curso. Entretanto, o número de ingressantes superou a quantidade ofertada devido à

processos de transferência externa e mandados de segurança.

2. Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio -  ofertou menos vagas que o previsto

no PDI, pois a estrutura física e corpo docente não comportaria a quantidade de discentes

ingressantes. No ano de 2015 foram ofertadas 70 vagas anuais divididas em duas turmas de

35 discentes,  o que está previsto  no PPC do curso.  Porém, a quantidade superou em 5

discentes devido aos processos de Transferência Externa. Em 2016, o curso sofreu mudança

de  regime  anual  para  semestral  e  manteve  a  oferta  de  35  vagas  por  semestre.  Com a

mudança de matriz, o curso foi cadastrado sob um novo código, portanto no código antigo

(0248) não houve registro de alunos nos anos de 2016 e 2017. Para extrair relatórios destes

anos, é necessário alterar para o código da matriz atual  0431024. 

3. Tecnologia em Gestão Ambiental - Acatamos que os números de registros de alunos  estão

divergentes com o previsto no PDI. Segundo o PPC, a oferta é de 25 vagas por turma, sendo

uma turma no matutino e uma turma no noturno, totalizando 50 vagas por semestre e 100

vagas anuais. Entretanto, frente à baixa relação candidato por vaga no período matutino, o

curso passou a ofertar  a partir de 2015/1, 50 vagas no período noturno, devido à maior

concorrência. No ano de 2017, o campus se adequou ao PDI e está ofertando 25 vagas no

primeiro semestre e 25 no segundo, totalizando 50 vagas e fará os devidos ajustes no Projeto

Pedagógico do Curso

4. Processos Químicos - Não houve oferta de vagas em 2015, 2016 e 2017.
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5.  Especialização em Educação Química -  Não houve oferta de vagas em 2015, 2016 e 2017.

Foi ofertado na modalidade educação à distância com a nomenclatura “Especialização em

Ensino de Química”.

Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica 

Análise da AUDIN: Nos planejamentos de criações de cursos do IFMT há sempre

a necessidade prévia de um estudo de viabilidade para criação e manutenção de cursos no Estado de

Mato Grosso, e que o plano de gestão do Instituto deve refletir os anseios da comunidade, estando as

ações em consonância com os diversos setores do IFMT. Quando proposto no PDI, a PROEN e os

campi devem trabalhar  em conjunto para a implantação e execução das suas estratégias  e metas

previstas.   Cabe ainda  ressaltar  que durante  o planejamento  de  curso,  a  Gestão  deve considerar

também o quadro de pessoal que possui à época e sua estrutura física atual.

Recomendação 1: Promover, em conjunto com todos os segmentos da Instituição e

comunidade  externa,  estudos  realistas  e  executáveis,  visando  construir  um  Planejamento  de

Desenvolvimento  Institucional  para  os  próximos  anos  que  atenda  as  demandas  e  anseios  da

sociedade.

Recomendação 2: Executar o PDI, nos termos aprovados pelo Conselho Superior e

registrados no Ministério da Educação.

Constatação 7.8. Divergência a maior entre o quantitativo de vagas ofertadas - aprovadas no PPC e

o número de estudantes efetivamente matriculados no Q-acadêmico, conforme  quadro abaixo. 

Curso Forma Início

Curso

Turmas registradas 

no Q-Acadêmico 

(período de ingresso)

Qtde

aprovada

no PPC

Qtde efetiva de

ingressos

matriculados

no Q-Acad

Química

 

Subsequente

  

 

2012/2

25

26

2015/1
26

2016/1
27

Educação Química Especializaçã  NRE 100 NRE
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o

Gestão  Ambiental  Res

05/2007 CEFET

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia

 

 

 

 

 

 

 

 2007

 

 

 

 

 

 

 

2012/2 25 29

2013/1 34

2014/1 30

2014/2 40

2015/1 50

2015/2 38

2016/1 35

2017/1 37

NRE= Nenhum registro encontrado

Manifestação  da  Unidade:  “Todas  as  constatações  são  coerentes,  entretanto

justificamos que:

1- Curso Técnico em Química Subsequente - à medida que são constatadas evasões e cancelamentos
na turma de ingressantes, a Coordenação de Curso solicita à Secretaria a chamada de candidatos
da lista de espera. Os cancelamentos e evasões continuam constando como registro no sistema,
somatizando com os que porventura são matriculados como ingressantes posteriormente.

2- Especialização em Educação Química - Não houve oferta deste curso. O campus está ofertando o
curso de Especialização em Ensino de Química na modalidade Educação à Distância. Anualmente
são oferecidas 210 vagas distribuídas em 7 pólos. O campus estará fazendo os ajustes necessários
no PDI do próximo período para regularização.

3 - Tecnologia em Gestão Ambiental - A somatória dos ingressos dos períodos de 2012/2, 2013/1,
2014/1 e 2014/1 se referem à duas turmas de 25 vagas, uma no turno matutino e outra no noturno,
totalizando 50 vagas. Contudo, não houve o preenchimento total das turmas nesses períodos. Nos
períodos dos anos de 2015 e 2016, o curso suspendeu a oferta no período matutino e começou a
ofertar duas turmas de 25 vagas no período noturno, totalizando 50 vagas. Entretanto não houve o
preenchimento total das vagas. No período de 2017/2, o campus se adequou ao PDI para ofertar as
25 vagas por  semestre,  porém  houve  falha  no edital  71/2016 do processo seletivo  dos  cursos
superiores  com uma oferta  superior  de  vagas.  O campus  solicitou  alteração do edital   para  a
PROEN, mas não foi atendido, o que ocasionou o ingresso maior que o limite”.

 Causa: Fragilidade da Gestão Acadêmica         

Manifestação da unidade: Acatamos a justificativa do campus quanto aos cursos

Química  subsequente  e  Especialização  de  educação  em  química.  Quanto  ao  curso  de  Gestão
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Ambiental, no momento do ingresso dos alunos não se pode caracterizar evasão para substituir por

novo aluno,  além de  que  os  pedidos  de  cancelamentos  de  matrículas  e  mandados  judiciais  não

justificam a extrapolação de até  100% das  vagas  ingressantes.  Os dados descritos  no quadro da

constatação referem-se aos ingressos por semestre nos cursos de Gestão Ambiental. O Gestor antes

de autorizar edital de seleção com quantitativo de vagas, deve observar as características dos PPCs

definidos por resolução do Conselho Superior,  sendo que para modificações de uma ou algumas

características do projeto pedagógico, faz-se necessária autorização prévia pelo Conselho Superior.

Recomendação: Ajustar o PPC do curso Técnico em Gestão Ambiental, quanto às

características do curso, bem como adequar a estrutura do curso ao PDI (2014-2018), referente ao

campus.

 

EGRESSOS 

Constatação 7.9. Ausência de indicativo no relatório de acompanhamento de egressos do campus 

em relação a:

Descrição

a) informação sobre a utilização do resultado do acompanhamento de egresso no que 

se refere a retroalimentação curricular. 

      b)  informações sobre a perspectiva de continuidade dos trabalhos de  acompanhamento

de egresso

Manifestação da Unidade: “O campus acata a constatação e se compromete em

estruturar em 2017/2018 uma política de acompanhamento de egresso, com o apoio da Comissão

Própria de Avaliação (local) e dos Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos, com o objetivo de

implantar  ações  e  ferramentas  mais  efetivas  que  subsidiem  a  congregação  de  dados  para  a

retroalimentação curricular”.

Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica
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Análise da AUDIN:O acompanhamento de egressos tem múltiplos objetivos e um

significado único: a potencialização das atividades acadêmicas no sentido da melhoria da qualidade

do ensino e o atendimento aos compromissos com a sociedade. O acompanhamento de egressos deve

possibilitar  não  apenas  o  acompanhamento  da  trajetória  profissional  dos  estudantes,  de  modo  a

identificar  o  conhecimento  de  suas  dificuldades  na  integração  com o  mundo  do  trabalho,  mas,

também obter dos ex-alunos um processo constante de avaliação sobre o curso realizado visando

garantir  que  este  acompanhe  a  introdução  de  novos  recursos  tecnológicos  e  as  demandas  de

atualização dos profissionais,  dos conteúdos trabalhados dos cursos como forma a aprimorar sua

qualidade. Por outro lado, para o estudante a reaproximação com a estrutura da instituição permite a

potencialização das atividades profissionais, tanto através de da manutenção de bancos de currículos

a disposição das empresas e empregadores, quanto pela oportunidade de se engajar em atividades

acadêmicas que lhes possibilitam atualizar seus conhecimentos profissionais.  Trazer os ex-alunos

para  dentro  da  instituição  é  criar  um  vínculo  de  parceria  e  cumplicidade  no  sentido  do

desenvolvimento  de  uma  boa  formação  profissional  é,  com  certeza,  uma  ação  que  ajuda  no

cumprimento dos compromissos institucionais de atualização dos cursos e que tem nos ex-alunos um

aliado de fundamental importância.

Recomendação  1:  Implementar,  com  apoio  da  Pró-reitoria  de  Extensão,  o

acompanhamento sistemático de egressos no campus.

Recomendação 2:  Apropriar-se do resultado do acompanhamento de egressos na

retroalimentação curricular dos cursos ofertados pelo campus.

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 constatações acima

registradas  dos  processos  analisados,  e  também  para  saneamento  de  todas  as  inconsistências
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similares nos processos futuros, assumindo os riscos pela não implementação das recomendações

emitidas neste relatório.

As constatações que se referirem a 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, 13 de setembro de 2017.

Equipe Auditoria Interna (AUDIN):

Nome Cargo Assinatura

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe

Renata Bueno Contrera Coord. de Auditoria na Área

de  Obras/Suprimento  de

Bens e Serviços.

Augusto  César  Lira  de

Amorim

Auditor

Cacilda Guarim Tec. Assuntos Educacionais

Deuzimar  Lira  de

Matos

Assistente Administração

Marcelo  Gonçalves

Ortega

Auditor

Márcio Menezes Roza Auditor

Tatiane  Aguiar  de

Oliveira

Auditora
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ANEXO I – Amostragem campus Bela Vista

PROCESSOS ANALISADOS - 2016

Item
Mod

Licitação

Número do Processo

(TESOURO
GERENCIAL)

Número dos
Processos

(constam da capa do
processo físico)

CNPJ Favorecido

Valor
Liquidado
(Tesouro

Gerencial)

Valor
Liquidado
(Processo

Fisico)

1 8 23190.020460.2016-35 23190.020460.2016-35 ***47840001513 R$1.325,30 1.325,30

2 2 2

23190.032380.2016-22 ***8510121 R$1.406,89 1.406,89

23190.032380.2016-22 ***8595135 R$1.406,89 1.406,89

23190.032380.2016-22 ***6635147 R$1.406,89 1.406,89

23190.032380.2016-22 ***9336109 R$1.406,89 1.406,89

23190.032380.2016-22 ***726711 R$1.406,89 1.406,89

23190.032380.2016-22 ***4091196 R$1.406,89 1.406,89

3 8 23190.034267.2016-81 23190.034267.2016-81 ***5283118 R$570,00 570,00

4 8 23190.034267.2016-81 23190.034267.2016-81 ***8577130 R$300,00 300,00

23190.034267.2016-81 ***7538103 R$300,00 300,00

23190.034267.2016-81 ***7956157 R$570,00 $570,00

23190.034267.2016-81 ***7618177 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***7993161 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***4905148 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***1273119 R$300,00 300,00

23190.034267.2016-81 ***8791161 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***0801100 R$300,00 300,00

23190.034267.2016-81 ***9994106 R$300,00 300,00

23190.034267.2016-81 ***9599199 R$300,00 300,00

23190.034267.2016-81 ***8164150 R$570,00 570,00
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23190.034267.2016-81 ***1497101 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***0753175 R$300,00 300,00

23190.034267.2016-81 ***9590179 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***2114150 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***8351114 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***4919122 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***1471131 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***7163110 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***1896146 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***3488128 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***0035183 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***7880119 R$300,00 300,00

23190.034267.2016-81 ***7199183 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***3679120 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***90997136 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***4945105 R$300,00 300,00

23190.034267.2016-81 ***8829130 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***85252155 R$570,00 570,00

23190.034267.2016-81 ***7618177 R$570,00 570,00

5 6 23190006708201655 23190.006708.2016-55 ***5288000121 R$7.990,00 7.990,00

6 6 23190020510201684 23190.020510.2016-84 ***17822000195 R$31.217,38 37.742,16

7 6 231900239192016-5 23190.023919.2016-52 ***83649000108 R$241,60 241,60

8 7 23190025949201601 23190.025949.2016-01 ***16972000179 R$3.750,00 3.750,00

9 7 23190026149201608 23190.026149.2016-08 ***13742000396 R$1.260,00 1.260,00

10 8 23190037619201651 23190.037619.2016-51 ***7199183 R$1.260,00 1.260,00
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23190.037619.2016-51 ***8862163 R$1.956,00 1.956,00

23190.037619.2016-51 ***6913195 R$1.956,00 1.956,00

23190.037619.2016-51 ***9693179 R$1.956,00 1.956,00

23190.037619.2016-51 ***2301180 R$1.956,00 1.956,00

23190.037619.2016-51 ***8592135 R$652,00 652,00

23190.037619.2016-51 ***2289171 R$652,00 652,00

23190.037619.2016-51 ***3192122 R$1.350,00 1.350,00

11 7 23190038907201622 23190.038907.2016-22 ***01118000152 R$4.000,00 4.000,00

12 8
231903023361/2016-

13

23190.023361.2016-13 ***704296 R$1.200,00 R$1.200,00

23190.023361.2016-13 ***5527100 R$1.200,00 R$1.200,00

23190.023361.2016-13 ***0793195 R$1.200,00 R$1.200,00

23190.023361.2016-13 ***3612144 R$750,00 R$750,00

23190.023361.2016-13 ***1007120 R$750,00 R$750,00

23190.023361.2016-13 ***1865120 R$1.200,00 R$1.200,00

23190.023361.2016-13 ***8463112 R$1.200,00 R$1.200,00

23190.023361.2016-13 ***8936188 R$1.200,00 R$1.200,00

23190.023361.2016-13 ***7719197 R$1.200,00 R$1.200,00

23190.023361.2016-13 ***2527101 R$1.200,00 R$1.200,00

23190.023361.2016-13 ***9342133 R$750,00 R$750,00

23190.023361.2016-13 ***9845103 R$750,00 R$750,00

23190.023361.2016-13 ***8757142 R$1.200,00 R$1.200,00

23190.023361.2016-13 ***4555189 R$1.200,00 R$1.200,00

23190.023361.2016-13 ***0866162 R$1.200,00 R$1.200,00

13 12 23747012420201686 23190.034406.2016-77 ***1564000159 R$52.562,29 52.562,29

16 8 -8 23190.013849.2016-24 ***9845103 R$1.801,08 R$1.801,08
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17 8 -8

23190.012756.2015-00 ***4374000302 R$7.454,81 7.225,20

23190.012756.2015-00 ***4374000302 R$229,61 R$229,61

23190.012756.2015-00 ***4374000302 R$8.060,00 R$8.060,00

18 8 -8 23190.023361.2016-13 ***4576156 R$1.200,00 R$1.200,00

19 8 -8

23190.038151.2016-
11

***4555189 R$4.000,00 R$4.000,00

23190.038151.2016-
11

***9845103 R$2.500,00 R$2.500,00

23190.038151.2016-
11

***8006181 R$2.500,00 R$2.500,00

23190.038151.2016-
11

***3272110 R$4.000,00 R$4.000,00

23190.038151.2016-
11

***7261178 R$4.000,00 R$4.000,00

23190.038151.2016-
11

***5735180 R$250,00 R$250,00

23190.038151.2016-
11

***1787100 R$4.000,00 R$4.000,00

23190.038151.2016-
11

***5088154 R$800,00 4.000,00

20 12 23190.003317.2015-06 23190.003317.2015-06 ***4374000302 R$8.071,70 R$8.071,70

23190.003317.2015-06 ***4374000302 R$7.220,00 R$7.220,00

PROCESSOS ANALISADOS - 2017

Item
Mod

Licitação

Número do Processo

(TESOURO
GERENCIAL)

Número dos Processos

(constam da capa do
processo físico)

CNPJ
Favorecido

Valor
Liquidado
(Tesouro

Gerencial)

Valor
Liquidado
(Processo

Fisico)

1 8 23188.024018.2016-27 23188.024018.2016-27 ***4507107 R$2.000,00 R$2.000,00
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23188.024018.2016-27 ***0308158 R$1.250,00 R$1.250,00

23188.024018.2016-27 ***8330194 R$1.750,00 R$1.750,00

23188.024018.2016-27 ***8330194 R$1.250,00 R$1.250,00

23188.024018.2016-27 ***6810136 R$1.750,00 R$1.750,00

23188.024018.2016-27 ***6810136 R$1.250,00 R$1.250,00

23188.024018.2016-27 ***0308158 R$1.750,00 R$1.750,00

23188.024018.2016-27 ***7719197 R$2.800,00 R$2.800,00

23188.024018.2016-27 ***7719197 R$1.600,00 R$1.600,00

2 8 23190014408.2017-21 23190014408.2017-21 ***2215163 R$220,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***6096159 R$220,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***1173127 R$220,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***4558120 R$220,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***26323816 R$220,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***96075149 R$220,00 1.230,00

23190014408.2017-21 ***2151110 R$220,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***7051107 R$220,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***9618248 R$220,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***8862163 R$220,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***1200180 R$220,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***0287173 R$220,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***5149193 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***4294148 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***4900133 R$1.320,00 1.320,00
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23190014408.2017-21 ***4842169 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***2824137 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***3833100 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***8120173 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***1887197 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***5083122 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***6605107 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***4986101 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***704140 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***4437140 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***66791987 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***1612136 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***2302102 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***6867130 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***0769176 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***3131106 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***9158170 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***6087116 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***618177 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***9976142 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***8580190 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***9599199 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***8577130 R$1.320,00 1.320,00
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23190014408.2017-21 ***7868193 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***45603200 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***5448179 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***2815186 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***0034135 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***4052183 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***9463102 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***7373155 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***1164129 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***8762137 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***19194187 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***0249104 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***1447114 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***9124192 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***0293173 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***5717190 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***5524102 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***08712100 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***5174136 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***1536109 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***1903109 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***2721170 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***7346118 R$1.320,00 R$1.320,00
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23190014408.2017-21 ***6632146 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***3128107 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***2858154 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***2665195 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***2263124 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***8595135 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***983160 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***7848195 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***7262194 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***9590179 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***4040177 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***8244101 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***9500105 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***3272110 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***5806107 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***2301180 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***0392142 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***4346142 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***888175 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***1729138 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***67596156 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***0455101 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***4419135 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***1200180 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***9831100 R$1.320,00 R$1.320,00
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23190014408.2017-21 ***6851127 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***6170175 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***3666183 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***3615165 R$1.320,00 1.320,00

23190014408.2017-21 ***3416183 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***6097120 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***9855102 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***7448146 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***1129301 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***79129723 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***8731148 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***03278172 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***48017353 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***1717113 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***6182158 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***0310135 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***0035183 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***4696127 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***4174146 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***5198144 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***9955165 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***70301 R$1.320,00 R$1.320,00
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23190014408.2017-21 ***4279127 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***0898143 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***0756106 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***3376108 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***8276114 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***0154121 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***2253105 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***2103107 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***7691131 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***1590185 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***8664199 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***1192144 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***2117131 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***4500184 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***0287173 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***3583117 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***2426175 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***2253105 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***5852152 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***9361108 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***7234100 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***0911139 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***9143194 R$1.320,00 R$1.320,00
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23190014408.2017-21 ***5366121 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***9860193 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***6635147 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***7865174 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***1341185 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***2441199 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***4649130 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***3621151 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***4959166 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***7523121 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***9956184 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***1006100 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***4943171 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***4333169 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***5210105 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***9134167 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***9903106 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***7192182 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***6724194 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***85252155 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***9453150 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***85278100 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***0431188 R$1.600,00 R$1.600,00
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23190014408.2017-21 ***2815186 R$1.600,00 R$1.600,00

23190014408.2017-21 ***99888381 R$1.600,00 R$1.600,00

23190014408.2017-21 ***5356114 R$1.600,00 R$1.600,00

23190014408.2017-21 ***3658164 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***6039107 R$1.600,00 R$1.600,00

23190014408.2017-21 ***1007120 R$1.600,00 R$1.600,00

23190014408.2017-21 ***0303139 R$1.600,00 R$1.600,00

23190014408.2017-21 ***4465106 R$1.600,00 R$1.600,00

23190014408.2017-21 ***453135 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***4986101 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***6528163 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***1447114 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***7229105 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***8688178 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***0022101 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***4091196 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***2215163 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***5083122 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***7868193 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***1903180 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***3872190 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***0310135 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***7691131 R$880,00 R$880,00
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23190014408.2017-21 ***9463102 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***2858154 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***17713172 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***8791161 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***2302102 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***0769176 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***9599199 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***5448179 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***53314814 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***6913195 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***0857106 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***1651196 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***3128107 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***1729138 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***4419135 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***3615165 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***3416183 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***6360279 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***4696127 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***5198144 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***7884170 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***3376108 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***6810136 R$640,00 R$640,00
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23190014408.2017-21 ***4289177 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***1341185 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***2441199 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***7231162 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***1478192 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***2389147 R$640,00 R$640,00

23190014408.2017-21 ***0195138 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***1355196 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***5524102 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***888175 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***94575831 R$880,00 R$880,00

23190014408.2017-21 ***8201166 R$1.600,00 R$1.600,00

23190014408.2017-21 ***7761110 R$1.600,00 R$1.600,00

23190014408.2017-21 ***0035183 R$1.320,00 R$1.320,00

23190014408.2017-21 ***5253142 R$80,00 640,00

6 12 23194035699201599 23190.004310.2017-65 ***50705000151 R$11.327,00 R$11.327,00

7 12 23190.003265.2017-21 23190.003265.2017-21 ***50705000151 R$5.760,80 R$5.760,80

14 12 64331001802201481 23188.014811.2016-18 ***2014000129 R$25.304,59 R$25.304,59

15 12 23188.014811.2016-18

23188.014811.2016-18 ***2014000129 R$2.454,39 R$2.454,39

23188.014811.2016-18 ***2014000129 R$2.836,70 R$2.836,70

23188.014811.2016-18 ***2014000129 R$18.798,40 R$18.798,40

23188.014811.2016-18 ***2014000129 R$12.435,48 R$12.435,48

23188.014811.2016-18 ***2014000129 R$1.122,30 R$1.122,30
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23188.014811.2016-18 ***2014000129 R$39.141,13 R$39.141,13

23188.014811.2016-18 ***2014000129 R$1.388,00 R$1.388,00

23188.014811.2016-18 ***2014000129 R$15.559,56 R$15.559,56

23188.014811.2016-18 ***2014000129 R$13.104,11 R$13.104,11

23188.014811.2016-18 ***2014000129 R$1.570,44 R$1.570,44

23188.014811.2016-18 ***2014000129 R$9.209,78 R$9.209,78

23188.014811.2016-18 ***2014000129 R$3.435,98 R$3.435,98

23188.014811.2016-18 ***2014000129 R$15.975,14 R$15.975,14

16 12 23194029727201458 23190.005986.2016-95 ***21508000147 R$3.512,30 R$9.643,60

17 12 009772/2015-73 23190.034464.2016-09 ***2745000132 R$4.658,40 R$5.018,40

59

Relatório de Auditoria nº 13/2017

mailto:audin@ifmt.edu.br

