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Relatório de Auditoria nº 18/2017 

  

 

 

Unidade Auditada: Campus Várzea Grande 

Nome do Gestor: Sandra Maria de Lima Cargo: Diretora Geral 

Ordem de Serviço: 15/2017 

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

OBS:  

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria nº 17/2017: 

3.1; 3.2; 3.3; 4.2; 4.6; 4.8; 7.2; 7.6. 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 18/2017 

 

Senhora Gestora,  

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

referente ao exercício de 2016 (Junho a dezembro) e exercício 2017 (Janeiro a junho), 

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 Várzea Grande, conforme 

descritas abaixo: 

2.2. Acompanhamento da regularidade contábil. 

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custos. 
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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. 

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 da presente Nota de Auditoria, 
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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 Técnico em Desenho de Construção Civil Integrado ao Nível Médio e 

Gestão Pública (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 a Diretora Geral do campus, Diretor de Administração e Planejamento, 

servidores do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, 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 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 Técnico em Desenho de Construção Civil Integrado ao Nível Médio e 

Superior de Tecnologia em Gestão Pública, visita ao almoxarifado e patrimônio. Foram 

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

nível médio integrado, subsequentes, Proeja e tecnologia em andamento no campus Várzea 

Grande, com exceção dos cursos ofertados por meio da Educação a Distância e programas de 

governo UAB e Profuncionário. As consultas ao Q-Acadêmico foram realizadas no período 

de 07/08/2016 a 21/08/2016. 
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Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as 

seguintes boas práticas:   

➢ Efetivo acompanhamento de Egressos; 

➢ Publicação no site do campus referente aos Planos de Trabalho Docente 

e Boletins de Serviço; 

➢ Gestão de almoxarifado; 

➢ Formalização de processos licitatórios; 

➢ Formalização de seleção e controle de bolsas monitoria, esporte e 

cultura; 

➢ Utilização do SUAP módulo Frota. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos processos, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 17/2017, 

encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs até dia 

10/10/2017. 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 

Constatação 2.1. Ausência de registro de conformidade de gestão diária, em desacordo com a 

IN STN nº 6 de 03/10/2007. (Reincidente). 

Descrição 

➢ Ano 2016 

Agosto - 21 dias  

Setembro - 07 dias 

Outubro - 01 dia 

Novembro - 11 dias 

Dezembro - 12 dias 

➢ Ano 2017 

Janeiro - 05 dias 

Fevereiro - 07 dias 

março - 05 dias 

Abril - 10 dias 

Maio - 07 dias 

Junho - 06 dias 

Julho - 09 dias 

Manifestação da Unidade: “Considere que o IFMT - Campus Várzea 

Grande não possui servidores suficientes para designar alguém específico para realizar a 

conformidade de gestão diária. Desta forma atualmente quem faz a conformidade e a 

Diretora Geral do Campus. Ocorre que em razão das atividades rotineiras e diversos 
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compromissos da Diretora Geral, em algumas dessas conformidades realmente houve 

esquecimento no acompanhamento. Porém desde já manifestamos que estaremos fazendo o 

possível para que não ocorra novas perdas de prazo para Conformidade de Gestão. Porém 

nossa realidade atual de servidores técnicos é praticamente o mesmo quantitativo desde o 

início das atividades da Instituição, o que incorre nessa dificuldade das atividades 

administrativas”. 

Causa: Pessoal insuficiente na atividade contábil 

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

pois a conformidade de gestão diária é uma ferramenta necessária de controle interno e 

permite a supervisão e conferência dos documentos no sistema Siafi. Conforme o art. 8º, § 1º 

do Decreto n 6.976/2009, a conformidade dos Registros de Gestão consiste da certificação dos 

atos e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídas no SIAFI e da 

existência de documentos hábeis que comprovem as operações. Dispõe o art. 8º da IN STN nº 

6/2007 que “o registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade de 

servidor formalmente designado pelo Titular da Unidade Executora, o qual constará no Rol de 

Responsáveis, juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de emitir 

documentos”. O registro da conformidade deverá ser registrada em até três dias úteis a contar 

da data do registro da operação no SIAFI, podendo ser atualizada até a data fixada para o 

fechamento do mês. A ausência ou o registro com restrição da conformidade dos registros de 

gestão implicará o registro de conformidade contábil com restrição.  

Recomendação 1: Efetuar o registro de conformidade tempestivamente e 

quando da ausência do titular e/ou substituto que esta seja realizada pelo ordenador de 

despesa.  

Recomendação 2: Designar servidor substituto para o registro da 
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conformidade de gestão. 

 

Constatação 2.2. Descumprimento do registro contábil referente aos meses 09 e 11/2016 e 

04/2017, em desacordo com manual SIAFI assunto 020315 - Conformidade Contábil e a  IN 

STN nº 6/2007. 

Manifestação da Unidade: “A conformidade contábil não foi realizada  em 

razão perda de prazo pelo servidor responsável. Há de considerar que a Coordenação 

responsável por realizar a conformidade, possui somente 01 servidor, ou seja, a própria 

Coordenadora. Veja que esta Coordenação realiza as atividades Contábil, bem como 

financeiro (liquidação, pagamento de pessoas físicas e jurídicas etc). No entanto em que pese 

todas as justificativas apresentadas, estaremos tomando medidas para que não ocorra 

novamente perda do prazo para realização da conformidade contábil”. 

Causa: Processo inadequado quanto a contabilidade 

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

pois conforme manual Siafi, assunto 020315, a conformidade contábil tem a finalidade de 

certificar as informações contábeis gerada pelo sistema, tendo como base os princípios 

contábeis do setor público e outros instrumentos de validação das informações da instituição, 

sendo o setor contábil da unidade o responsável por essa validação, e o contador, técnico 

contábil ou quem executa atividades equivalente a contábil com habilitação no órgão 

competente o responsável pela execução da rotina. No momento da nomeação do conformista 

sempre observar se a segregação de função. A conformidade deve ser efetuada no mês 

subsequente conforme calendário a ser consultado na transação >CONFECMES. 

 Recomendação: Efetuar o registro de conformidade contábil 
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tempestivamente. 

Rol de Responsáveis:  

Não houve constatação. 

Limite de dispensa de licitação 

Não houve constatação. 

Segregação de funções 

Não houve constatação. 

 

 

3 - GESTÃO FINANCEIRA 

 DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 

Conformidade da execução e prestação de contas 

Não houve constatação. 

 

REGISTROS CONTÁBEIS 

 RETENÇÃO E  RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 
Não houve constatação. 

 

RECEITA PRÓPRIA DO CAMPUS 
Não houve constatação. 

  

CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 
Não houve constatação. 

 

 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Não houve constatação. 
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4 - GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS  

 

 PROCESSOS LICITATÓRIOS 

 Conformidade do planejamento e edital 

Constatação 4.1. Realização de despesa para pagamento de coffee break e registros 

fotográficos de cerimônia de colação de grau, em desacordo com  Acórdão nº 1.730/2010 - 

Plenário do TCU. 

Processo Descrição 

➢ 23749026756/2016-14 Contratação de empresa para prestação de serviço de 

suporte a eventos: 

- fls. 108, 110 e 148: solicitação de prestação de 

serviços de coffee break para 100 pessoas e 

registros fotográficos da colação de grau realizada 

em dezembro de 2016 e Nota Fiscal nº 471, foi 

pago R$ 1.290,00 referente ao coffee break e R$ 

299,00 referente ao registro fotográfico por meio 

das OBs 800099 e 800100. 

- fls. 165, 192 e 197: solicitação de prestação de 

serviços de coffee break para 40 pessoas para 

cerimônia de colação de grau (valor de R$ 

516,00), Ordem de Fornecimento 40/2017, Nota 

Fiscal 521, valor pago por meio da OB 801469. 

- fls. 195 e 198: solicitação de prestação  de serviços 

de coffee break para 30 pessoas (não consta da 
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requisição nem da nota fiscal a data do evento), no 

valor de R$ 387,00, Nota Fiscal 522, valor pago 

por meio da OB 801470. 

Manifestação da Unidade: “Foi solicitado o serviço para Colação de 

Grau considerando que era um quantitativo pequeno de formandos e principalmente porque 

era a Primeira Colação de Grau realizada pelo Campus Várzea Grande. Veja que o evento 

em si não era pura e simplesmente a Colação de Grau era por se tratar dos primeiros 

formandos da Instituição. No entanto não iremos contratar esses serviços nas próximas 

colações de grau”. 

Causa: Processo inadequado quanto ao planejamento da aquisição de bens, 

serviços comuns, obras e serviços de engenharia. 

Análise da AUDIN: A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é 

pacífica no sentido de que são indevidas as despesas que não se coadunam com as atividades 

do órgão, caracterizando desvio de finalidade. Neste sentido, os acórdãos 1.730/2010-

Plenário, 741/2010-Plenário, 73/2003-2ª Câmara, 2.431/2004-1ª Câmara, 1.386/2005-

Plenário, 691/2006-Plenário, 5.268/2008-1ª Câmara. A inclusão de despesas com pagamento 

de coffee break dentre as providências adotadas pelo IFMT para realização de cerimônias de 

formatura de seus alunos amplia demasiadamente o âmbito de atuação do IFMT, cuja missão 

é a prestação de serviços de ensino, pesquisa e extensão. Ao autorizar a aquisição do bem ou 

serviço deve o gestor observar se a despesa se coaduna com as atividades da instituição. 

Recomendação: Analisar, durante o planejamento da aquisição de bens ou 

serviços, se a despesa se coaduna com as atividades do IFMT. 
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Constatação 4.2. Ausência da portaria de designação de fiscal e gestor de contratos, 

contrariando art. 67 da Lei 8.666/93 e art. 31, § 2º, IN 02/2008. 

Processo Descrição 

➢ 23749.023696.2016-70 Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço de limpeza, asseio e conservação, Pregão n.º 

01/2016, contrato n° 11/2016.  

Manifestação da Unidade: “Realmente verificamos que não foi nomeado 

fiscal para esse Contrato. Registra-se que o Campus Várzea Grande não possui servidor 

responsável exclusivamente a Gestão de Contratos, sendo que esta função está sendo 

exercida pelo Chefe do Departamento de Administração, e devido a diversas funções as quais 

estão a sua responsabilidade acabou deixando de solicitar a nomeação do fiscal deste 

Contrato. No entanto informamos que foi solicitado à Direção Geral a nomeação do fiscal 

para esse Contrato. Na pasta de documento está o Memorando de solicitação”. 

Causa: Processo inadequado quanto a contratação de serviço continuado.  

Análise da AUDIN: De acordo com a art. 67 §1º da lei 8.666/93 em 

conformidade com o art. 34º da IN 02/2008, o gestor de contrato deve anotar todas 

ocorrências, falhas ou defeitos apresentados, verificadas e sempre que possível buscar 

resolvê-las a fim de zelar pela correta execução do contrato. 

Recomendação 1: Adotar checklist de documentação e procedimentos 

necessários nos processos licitatórios e relatórios padronizados de fiscalização, bem como 

explicitar em relatórios se a execução dos serviços estão de acordo com o contratado.  

Recomendação 2: Designar fiscal para o contrato de serviço de limpeza, 

bem como viabilizar a designação de gestor de contrato. 
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Constatação 4.3. Ausência das certidões negativas previdenciárias e trabalhistas, 

contrariando arts. 34, § 5º, b e 36, § 1º, IN 02/2008. 

Processo Descrição 

➢ 23749.023696.2016-70 Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço de limpeza, asseio e conservação, Pregão n.º 

01/2016, contrato n° 11/2016, NF  790 e 797.  

Manifestação da Unidade: “As certidões negativas foram incluídas no 

momento da contratação. Porém realmente verificamos que para a realização dos 

pagamentos em alguns meses foi deixado de incluir no processo. Estaremos tomando 

providências para que em todos os pagamentos seja incluídas as Certidões Negativas de 

Débitos”. 

Causa: Processo inadequado quanto aos pagamentos de serviços 

continuados. 

Análise da AUDIN: O artigo 55, XIII, da Lei 8.666/93, estabelece que são 

cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam a obrigação do contratado de 

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

O artigo 39 da IN MPOG 05/2017, estabelece que: 

Art. 39. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o 

conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela 

Administração para os serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações 

previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o 

encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
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procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, 

eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o 

cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto. 

I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho –

CLT:(Redação dada pela Instrução Normativa nº 5/2017, anexo VIII- B, da fiscalização 

administrativa) 

(...) 

b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao 

setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for 

possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores 

(Sicaf):(Redação dada pela Instrução Normativa nº 5/2017, anexo VIII- B, da fiscalização 

administrativa): 

b.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e 

à Dívida Ativa da União (CND); 

b.2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, 

Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 

b.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e 

b.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

c) entrega, quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos 

seguintes documentos: 

c.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério 

da Administração contratante; 

c.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos 

serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante; 
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c.3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da 

prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; 

c.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, 

vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou 

Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de 

qualquer empregado; e 

c.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e 

reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato. 

d) entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da 

extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo 

definido no contrato: 

d.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados 

prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da 

categoria; 

d.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, 

referentes às rescisões contratuais; 

d.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do 

FGTS de cada empregado dispensado; 

Logo, evidenciasse a necessidade de demonstrar a manutenção de tais 

condições, e a manifestação do Gestor não elide a constatação, uma vez que não constam as 

certidões da empresa nos Processos acima citados. Assim, a constatação será mantida para 

verificação nos processos futuros. 

Recomendação: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos contratos, 

incluindo a verificação da manutenção das condições de habilitação. 
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Contratos, execução e fiscalização 

Não houve constatação. 

 

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

Constatação 4.4. Ausência de comprovante de depósito em conta vinculada, contrariando o 

art. 19-A, I e art.36, §7°, IN 06/2013. 

Processo Descrição 

➢ 23188.007432.2015-91 
Contratação de serviços de vigilância e segurança 

patrimonial armada, contratação de remanescente 

conforme Contrato nº 03/2015, termo aditivo n° 01/2016 e 

n° 01/2017.  

Manifestação da Unidade: “Essa contratação está em fase inicial de 

implantação de Contas Vinculadas, sendo que no momento de realização desta auditoria, 

estamos em fase de aguardar a empresa contratada ir ao Banco do Brasil para assinar o 

termo de ciência quando ao início dos procedimentos do Depósito em Conta Vinculada. 

Sendo que todos os Comprovantes serão devidamente anexados ao processo”. 

Causa: Processo inadequado quanto a contratação de serviço continuado.  

Análise da AUDIN: A conta vinculada deve ser providenciada e 

administrada pelo IFMT como mais uma ferramenta para evitar futura responsabilização 

solidária por descumprimento de obrigações trabalhistas dos funcionários terceirizados nos 

termos da Súmula nº 331 do TST. Essa exigência deverá ser prevista em Edital e no contrato,  

Recomendação: Providenciar abertura de conta vinculada, realizar os 
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depósitos conforme previsões contratuais, e anexar os comprovantes no processo. 

 

Constatação 4.5. Ausência do relatório de fiscal de contrato, contrariando art. 67 § 1°, Lei 

8.666/93. 

Processo Descrição 

➢ 23188.007432.2015-91 
Contratação de serviços de vigilância e segurança 

patrimonial armada, contratação de remanescente 

conforme Contrato nº 03/2015, termo aditivo n °01/2016 e 

n° 01/2017.  

Manifestação da Unidade: “Documentos constantes na página 191, do 

volume 1 e 318, do volume 2 do processo (anexo a pasta documentos)” 

Causa: Processo inadequado quanto a contratação de serviço continuado.  

  Análise da AUDIN: De acordo com o  art. 67 §1º da Lei 8.666/93 em 

conformidade com o art. 34º da IN 02/2008, o gestor de contrato deve anotar todas 

ocorrências, falhas ou defeitos apresentados, verificadas e sempre que possível buscar 

resolvê-las a fim de zelar pela correta execução do contrato. Apesar da manifestação do 

Gestor, o documento apresentado não demonstra as informações sobre a conferência das 

regularidades trabalhistas e previdenciárias, bem como a efetiva execução do serviço, antes de 

cada ateste de nota fiscal. 

Recomendação: Adotar checklist de documentação, procedimentos 

necessários em processos licitatórios e relatórios padronizados de fiscalização.  

 

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 

 

17 

Relatório de Auditoria nº 18/2017 

  

Constatação 4.6. Ausência de comprovante de reposição de funcionário, contrariando art. 36, 

§ 6º, IN MPOG 02/2008. 

Processo Descrição 

➢ 23188.007432.2015-91 
Contratação de serviços de vigilância e segurança 

patrimonial armada, contratação de remanescente 

conforme Contrato nº 03/2015, termo aditivo n° 01/2016 e 

n° 01/2017.  

➢ NF 4179, a ficha de frequência do funcionário 

E.D.F.L referente a dezembro/2016 consta uma 

falta, pág: 780, e não verificou documento de 

reposição de funcionário. 

Manifestação da Unidade: “Documentos constante nas Páginas 780 e 783 

do processo (anexo a pasta documentos)”. 

Causa: Processo inadequado quanto a contratação de serviço continuado.   

Análise da AUDIN: Os documentos apresentados nas páginas 780 e 783 

anexados pelo campus apresentam a ficha de frequência do mês de dezembro/2016 do 

funcionário E.D.F.L, pág: 780, contendo falta no dia 07, e a folha de presença  do funcionário 

S.L.M que nesta data não apresenta assinatura. Desta forma, não foi comprovado a reposição 

do funcionário. O que geraria glosa na fatura da contratada, o que não foi localizado no 

processo, sendo que  a IN 05/2017 permite a contratada previsão do custo de reposição do 

funcionário ausente conforme modelo de planilha de custo e formação de preço  constante no 

anexo VII-D.  

Recomendação 1: Notificar a contratada e proceder a glosa na próxima 
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fatura, pela ausência da devida reposição do funcionário. 

Recomendação 2: Providenciar a glosa em faturas futuras, nos dias que 

houver ausência de funcionários sem a devida reposição. 

 

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  

Não houve constatação. 

 

PATRIMÔNIO  

Constatação 6.1. Divergência entre o saldo registrado dos itens de Patrimônio e no sistema 

SUAP e no sistema SIAFI, em desacordo ao item 7.3.1 da IN SEDAP 205/88 e ao art. 94 da 

Lei 4.320/64.  

Descrição Suap SIAFI Diferença 

Aparelhos de medição e orientação 27.554,59 28.747,59 1.193,00 
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Aparelhos e equip. P/ esportes e 

diversões 

3.160,50 892,50 -2.268,00 

Equipamento de proteção, segurança e 

socorro 

8.490,00 2.190,00 -6.300,00 

Equipamentos de processamento de 

dados 

583.859,10 585.058,10 1.199,00 

Aparelhos e utensílios domésticos 96.052,13 69.202,77 -26.849,36 

Mobiliário em geral 368.193,98 357.764,58 -10.429,40 

Coleções e materiais bibliográficos 130.519,86 130.424,86 -95,00 

Armamentos 25,00 - -25,00 

Bens moveis a classificar  300,00 300,00 

Peças não incorporáveis a imóveis 413.230,90 412.912,70 -43.274,84 

Total 1.663.290,04 1.619.697,00 -86.549,68 

Manifestação da Unidade: “Não foi realizada a conciliação dos dados 

informados nos sistemas Siafi e Suap  em razão de não haver disponibilidade do servidor 

responsável. Há de considerar que a Coordenação responsável por realizar o controle 

patrimonial possui somente 01 servidor, que atua também nas áreas de fiscalização de 

contratos, gestão  de frota e manutenção do campus. Por outro lado na função de 

responsável pela contabilidade há somente uma pessoa, ou seja, a própria Coordenadora. 

Veja que esta Coordenação realiza as atividades Contabil, bem como financeiro (liquidação, 

pagamento de pessoas físicas e jurídicas etc). No entanto em que pese todas as justificativas 
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apresentadas, estaremos tomando medidas para regularização das diferenças  

apresentadas”. 

Causa:  Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio 

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

pois a correta e adequada escrituração contábil, registro e controle dos bens patrimoniais da 

unidade é essencial para que o Balanço Patrimonial da Unidade reflita adequadamente a sua 

situação patrimonial, conforme art. 94 Lei 4.320/64, bem como a necessidade da 

implementação de controles internos com a finalidade de assegurar a devida preservação dos 

bens móveis da unidade. A existência de saldos inconsistentes nas contas de bens 

permanentes, sem um controle eficiente e tempestivo, é motivo de Restrição ao Balanço Geral 

da União e do IFMT, com possibilidade, pela reincidência, de aplicação de penalidade aos 

gestores responsáveis.Conforme item II do Manual de administração patrimonial do IFMT 

 “Os bens móveis, imóveis e de consumo que compõem o acervo patrimonial do 

IFMT são gerenciados pelo Sistema Unificado de Administração Pública – 

SUAP, disponibilizado pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação – 

DGTI do IFMT, pelo Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da 

União – SPIUnet e pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal – SIAFI, que consistem nos principais instrumentos utilizados para registro, 

acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do 

Governo Federal.” (Grifo nosso).  

 

Desse modo é indispensável que todas as informações e saldos estejam consonantes entres os 

sistemas de gerenciamento (Suap e Spiunet) com  o sistema contábil (Siafi). 

Recomendação 1: Estruturar o setor de Patrimônio do Campus para o 

efetivo controle patrimonial. 

Recomendação 2: Atualizar os registros dos bens patrimoniais no sistema  

SUAP e promover a conciliação no SIAFI, após a finalização do inventário. 
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Constatação 6.2. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMB ao setor de 

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, em desacordo com os outros 

procedimentos do Manual SIAFI (021101) item 2.2.(Reincidente). 

Manifestação da Unidade: “O Campus Várzea Grande desde o início de 

suas atividades em 2014 não possui servidor suficiente para designar alguém responsável 

exclusivamente na Gestão de Patrimônio e Almoxarifado, agora em setembro/2017 que 

entrou nova servidora no Departamento de Administração, que foi nomeada como 

responsável por estas atividades. Sendo assim estaremos tentando o mais breve possível, 

considere o período de treinamento da servidora, resolver o problema em questão”. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio. 

Análise da AUDIN: 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 
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no Suap para o efetivo controle e evidenciação do patrimônio do Campus. 

 

Constatação 6.2. Ausência de registro de depreciação em desacordo com a Resolução CFC 

1136/2008, NBCT 16.9 e Manual de Procedimentos Contábeis, parte II. (Reincidente). 

Manifestação da Unidade: “Ausência de sistema que proporcione o 

cálculo e controle eficiente. Pois conforme justificativa apresentada no item 6.1 acerca da 

falta de servidor para desempenhar as atividades essenciais aos controles internos, torna 

inexequível a execução de cálculos de depreciação e avaliações patrimoniais sem um sistema 

eficiente de controle”. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio 

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

uma vez que os registros de despesas com Depreciação é uma obrigatoriedade definida pelas 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e legislação de 

Contabilidade Pública vigente e o seu controle poderá ser efetuada através de sistema 

informatizado ou até em planilhas eletrônicas.  O Gestor do campus é responsável pelo 

controle dos bens patrimoniais lotados em sua unidade. 

Recomendação: Promover os cálculos e os registros de depreciação  

 

Constatação 6.3. Avaliação dos imóveis de uso especial do campus com prazo de validade 

vencido, em desacordo com o artigo 28 da Instrução Normativa nº 01, de 2 de dezembro de 

2014. 

Manifestação da Unidade: “Estaremos solicitando a Reitoria para que 

realize a Avaliação do Imóvel, haja vista que o Campus não possui servidor capacitado para 
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tal atividade”. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio. 

Análise da AUDIN: Informamos que foi revogada a IN 01/2014 pela IN 

02/2017 e devem ser observados novas orientações. Desta forma ao artigos 94 e 96 da Lei 

4320/1964, artigo 2º da Portaria STN/SPU 322/2001 e a IN 2/2017 seção VI prevê 

avaliação/revalidação periódica dos imóveis especiais existentes no órgão público, nesse caso, 

no âmbito do IFMT. 

Recomendação: Atualizar/revalidar as avaliações dos imóveis de uso 

especial do campus. 

 

 CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E 

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

Não houve constatação. 

 

7 - GESTÃO ACADÊMICA 

EXECUÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS 

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

- PTDs, em desacordo com a Resolução CONSUP nº 46/2013. 

Descrição 

a) Os PTDs 2016/2 enviados não constam as assinaturas do colegiado de departamento 

e do Dirigente de Ensino; 

b) Ausência de PTDs dos docentes constantes nos horários de aulas: Z.A. D. P, T.A.T, 

E.A.P e R.F.S; 
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c) Docente em regime de Dedicação Exclusiva com 30 horas semanais de encargos 

didáticos, conforme PTD disponibilizado: Jucelino Gimenez; 

d) Encargos didáticos, registrados nos PTDs divergentes dos horários de aulas 

divulgado aos alunos: 

- M.C.S.V - 29h no PTD e 15h no horário de aula disponibilizado; 

- H.C.O. N. - 08h no PTD e 04h no horário de aula disponibilizado; 

- I.T - 368h no PTD e 17h no horário de aula disponibilizado; 

- C.A.A  -15h no PTD e nenhuma aula no horário disponibilizado; 

e) Os encargos de regência de aulas, registrados nos PTDs, extrapolando o definido no 

regulamento de atividades docentes do IFMT: 

- M.C.S.V  = 29 horas aulas. 

- I.T = 368 horas aulas.  

Manifestação da Unidade: “O Dpto de Ensino era chefiado por outro 

professor no semestre 2016/2. A partir de 2017/1, sob nova gestão, trabalhamos para evitar 

situações similares ao que foi constatado pela auditoria. Propomos a correção dessas 

documentos até o dia 15/12/2017, exceto em relação aos professores Z.A.D. P., T.A.T e R.F.S, 

que foram professores substitutos que já tiveram o contrato rescindido no IFMT-VGD. 

Nesses casos, qual a orientação da Auditoria?”. 

Causa: Processo inadequado quanto a controle de encargos didáticos. 

Análise da AUDIN: Considerando a manifestação do Gestor, enquanto o 

IFMT não possuir um sistema informatizado para controle dos PTDs, essa atribuição cabe ao 

dirigente de Ensino do campus, inclusive com o devido monitoramento dos encargos didáticos 

docentes. Com relação aos encargos didáticos de professores substitutos que já encerraram o 

contrato, não há mais o que se fazer, pois o monitoramento ocorre durante a execução desses 

encargos. A constatação ficará mantida para acompanhamento da formalização e 
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monitoramento dos PTDs nos períodos letivos seguintes. 

Recomendação: Supervisionar o devido preenchimento e arquivo dos 

PTDs, bem como monitoramento dos encargos didáticos, pelo dirigente de ensino. 

 

Constatação 7.2. 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 PROEN Campus Qacad 

 Aeroportuário Integrado Sim Sim não Não 

Logística Integrado Não Sim Sim Sim 

Aeroportuário Subsequente Sim Sim Não Não 

Logística Subsequente Sim Sim Não Não 

Desenho de Construção Civil Subsequente Não Sim Sim Sim 

Construções de Edifícios Tecnologia Sim Não Não Não 

Manifestação da Unidade: “atualmente, o IFMT-VGD oferece os cursos 

de Logística, Desenho de Construção Civil e Edificações na modalidade de médio integrado, 

além do curso Tecnologia em Gestão Pública. O curso de Desenho de Construção Civil na 

modalidade Subsequente foi descontinuado devido a baixa procura, assim como o PROEJA 

em Serviços de Condomínio. O PPC do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios está 

em fase de elaboração e a previsão é que se inicie em 2019/1”. 
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Causa: Processo inadequado quanto a 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.   

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. 

Recomendação 3: Providenciar, junto ao Conselho Superior/IFMT,  a 

regularização da situação dos cursos que sofreram descontinuidade, decidindo pela extinção 

ou retomando a oferta de vagas. 

 

EVASÃO ESCOLAR 

Constatação 7.4. Fragilidades no lançamento de informações no sistema de gestão acadêmica 

do IFMT (Q-Acadêmico). 

Descrição 
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a) Ausência do registro no Q-Acadêmico (listagem de alunos) do curso e de estudantes do 

curso de Língua Portuguesa e cultura Brasileira para Estrangeiros, do IFMT/Campus Várzea 

Grande, definido na Resolução de funcionamento dos cursos FIC do IFMT nº Nº 102 de 

13/06/2016/CONSUP e Resolução de PPC do curso nº 006, emitida em  

23/12/2016//PROEN. 

b) Ausência de cadastro no Q- acadêmico (listagem de alunos) da turma de ingresso 20161, 

2016/2, 2017/1 e 2017/2 referente ao curso Técnico em Serviços de Condomínio Integrado 

na Modalidade Proeja Noturno. 

c) Não foram localizados no Q-Acad (listagem de alunos) o registros de estudantes do curso 

de Desenho de Construção Civil na forma Subsequente, períodos letivos 2016/2 e 2017/1 e 

2017/2. 

d) Não foi localizado, no Sistema de Gestão Acadêmica, o cadastro do curso de Bacharelado 

em Administração Pública, aprovado pela Resolução Ad Referendum nº 092/2015  que 

autorizou o funcionamento do curso no Campus Várzea Grande. 
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e) Estudante com situação indefinida. Houve primeira matrícula em 2017/1, não foi 

localizada rematrícula em 2017/2: 

curso ano de acesso matrícula Nome situação  

Tecnologia em Gestão Pública 2017/1 201711342140*** W.M Matriculado 

f) Estudante com situação indefinida.  Houve primeira matrícula em  2016/1 não foi 

localizada rematrícula em  2016/2 e 2017/1: 

curso ano de acesso matrícula Nome situação  

Técnico em Desenho de 

Construção Civil Subsequente Ao 

Nível Médio 

2016/1 201611333210*** C.C.C Matriculado 

Técnico em Desenho de 

Construção Civil Subsequente Ao 

Nível Médio 

2016/1 201611333210*** L.S.P Matriculado 

Técnico em Desenho de 

Construção Civil Subsequente Ao 

Nível Médio 

2016/1 201611333210*** L.F.N.F  Matriculado 

 

Manifestação da Unidade: 

a) A Resolução nº 006, emitida em  23/12/2016,  aprova o funcionamento 

do Curso Técnico em Desenho de Construção Civil Subsequente ao 

Nível Médio, do IFMT/Campus Várzea Grande. Nunca se pretendeu 
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oferecer o curso descrito no item “a”; 

b) O curso de Serviços de Condomínio na modalidade de PROEJA foi 

descontinuado devido à baixa procura já no segundo processo seletivo 

de alunos (apenas 4 inscritos); 

c) Idem item anterior; 

d) O curso de Bacharelado em Administração Pública na modalidade à 

distância seria oferecido em parceria com a Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), mas seu ingresso foi suspenso devido à grande demanda 

da Especialização em Gestão Pública IFMT/UAB, que exige muito 

tempo e pessoal do IFMT-VGD; 

e)  Várias tentativas de entrar em contato com o aluno foram feitas para 

verificar o interesse em estudar na instituição, mas todas sem sucesso. 

Providenciaremos a baixa de sua matrícula até 10/10/17; 

f) Providenciaremos a baixa das matrículas até 10/10/17. 

Causa: Processo inadequado quanto à controle acadêmico. 

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.  Na manifestação do Gestor sobre: item a) as 
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Resoluções do curso de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para estrangeiros, 

esclarecemos que a Resolução 102/2016 do CONSUP autoriza a Pró-reitoria de Ensino a 

homologar o PPC, sendo que a Resolução 006/2016 - citada na constatação - foi emitida pela 

PROEN. Sendo assim, os dados desses alunos deveriam estar inseridos no sistema acadêmico; 

itens b, c e d) a descontinuidade dos cursos “Serviços de Condomínio PROEJA e Desenho de 

Construção Civil” e a não oferta do curso previsto no PDI, como motivo para não haver dados 

dos alunos no sistema acadêmico fica acatada a justificativa do Gestor, ressaltando a 

necessidade de regularização da descontinuidade de cursos conforme recomendado na 

constatação anterior; itens “e” e “f”) acatamos a justificativa do Gestor. 

Recomendação 1: Estabelecer controles internos para guarda dos 

documentos e dados de alunos concluídos antes da implantação do sistema, visando facilitar o 

acesso à situação desses alunos. 

Recomendação 2: Executar inserções de dados no sistema, conforme 

previsto nas Resoluções de funcionamento e nos PPCs.  

 

Constatação 7.5. Quantidade de ingressos constante no sistema Q-Acadêmico divergente da 

quantidade de vagas prevista no PDI e PPCs, conforme quadro abaixo: 

    2015 2016 2017 

Curso Forma PDI PPC Qacad PDI PPC Qacad PDI PPC Qaca

d 

Aeroportuário Integrado 60 0 0 60 0 0 60 0 0 

Edificações Integrado np 0 np 30  60 61 60 60 64 
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Desenho de 

Construção Civil 

Integrado np 0 63 30 60 64 60 60 61 

Logística Integrado np 0 61 np 60 62 np 60 62 

Serviços de 

Condomínio 

Proeja 60 60 37 60 60 0 60 60 0 

Aeroportuário Subsequente np 0 np 30 0 0 60 0 0 

Logística Subsequente np 0 np 30 0 0 60 0 0 

Desenho de 

Construção Civil 

Subsequente np 60 63 np 60 06 np 60 np 

Gestão Pública 

(Presencial) 

Tecnologia np 0 np np 60 67 60 60 68 

Construções de 

Edifícios 

Tecnologia np 0 np np 0 np 60 0 0 

Np= Não Previsto 

Manifestação da Unidade: “como os cursos do IFMT-VGD são 

semestrais, o ingresso se dá em duas vezes ao ano, com 30 turmas por semestre, ou seja, 60 

alunos por ano, exceto o curso de Tecnologia em Gestão Pública (Presencial), que tem 

entrada de 35 alunos por período (70 ao ano), conforme o PPC aprovado no CONSUP 

(Resolução nº 090 de 13/06/16). Os números no Q-Acadêmico que ultrapassam 60 são as 

reprovações ou rematrícula de alunos que tenham trancado o curso. O PDI do campus 

deverá sofrer alterações em 2018 para contemplar o cenário atual”. 

Causa: Processo inadequado quanto a gestão acadêmica. 

Análise da AUDIN: Nos planejamentos de criações de cursos do IFMT há 
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sempre a necessidade prévia de um estudo de viabilidade para criação, quantidade de vagas 

ofertadas e manutenção de cursos no Estado de Mato Grosso, e que o plano de gestão do 

Instituto deve refletir a realidade nos anseios da comunidade, estando as ações em 

consonância com os diversos setores do IFMT.  

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 7.6. Fragilidades no acompanhamento das ações de permanência e êxito dos 

estudantes pela comissão: 

Descrição 

1- Ausência de acompanhamento da evolução de indicadores de permanência e êxito dos 

estudantes do campus; 

2- Ausência de análise do quantitativo de alunos evadidos beneficiários de assistência 

estudantil, em relação aos que não receberam bolsas; 

3- Sistec sem acesso, para consulta, aos membros da comissão de permanência e êxito dos 

estudantes; 

Manifestação da Unidade: “a atual chefia de Dpto de Ensino irá 

acompanhar os trabalhos da Comissão de Permanência e Êxito no sentido de melhorar a 
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eficiência desses trabalhos. Atualmente, a comissão é composta pelos servidores J.C, C.V, 

F.Z  e S.A, nomeados pela Portaria nº 03 de 19/02/16”. 

Causa: Processo inadequado quanto à gestão acadêmica. 

Análise da AUDIN: Os indicadores de permanência e êxito de estudantes 

do campus têm a finalidade de estabelecer parâmetros para o Gestor tomar as decisões quanto 

a execução dos cursos e modalidades ofertadas. A comissão de acompanhamento das ações de 

permanência e êxito, devidamente estruturada, deve propor ações no campus, promovendo 

ainda o acompanhamento das suas execuções e dos seus indicadores. A Instituição de Ensino 

quando decide criar um curso deve planejar além das ações para criação, as de permanência e 

acompanhamento de egressos. Sendo assim, a constatação será mantida para 

acompanhamento das ações de permanência e êxito de alunos no campus. 

Recomendação 1: Estruturar a comissão de ações de permanência e êxito 

de estudantes do campus, para planejarem e executarem tais ações. 

Recomendação 2: Acompanhar, pela comissão permanente, as ações e 

indicadores de permanência e êxito de estudantes do campus. 

 

EGRESSOS  

Constatação 7.7. 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.  
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b) percepção dos estudantes sobre a utilidade do curso na perspectiva da inserção no 

mundo do trabalho e na melhoria da qualidade de vida  dos egressos, conforme prevê a 

proposição introdutória do relatório.  

Manifestação da Unidade: “Em relação ao item “a”, as únicas turmas 

egressas do IFMT-VGD é de curso que foi descontinuado (Desenho de Construção Civil - 

Subsequente).  Um novo questionário de avaliação do egresso foi elaborado para contemplar 

aquilo que está relacionado no item “b” e será aplicado nas turmas egressas a partir do 

semestre 2017/2”. 

Causa: Processo inadequado quanto a gestão acadêmica. 

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 
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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 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, 27 de outubro de 2017. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 
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Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Coord. de Auditoria 

de Obras e 

Suprimento de Bens 

e Serviços 

Substituto 

 

Renata Bueno Contrera Auditora 
 

Augusto César Lira de 

Amorim 

Auditor 
 

Cacilda Guarim Téc. Assuntos 

Educacionais 

 

Deuzimar Lira de 

Matos 

Assistente 

Administração 

 

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
 

   

ANEXO I 

PROCESSOS ANALISADOS - 2016 
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Item 

Mod 

Licita

ção 

Número do Processo 

(TESOURO GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CNPJ Favorecido 

Valor 

Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Liquidado 

(Processo 

Físico) 

1 8 23749.029555.2016-61 23749.029555.2016-61 ***97126*** R$2,400.00 R$2,400.00 

2 8 23749.030031.2016-12 

 ***8093*** R$320.00 R$320.00 

 ***2342*** R$320.00 R$320.00 

3 8 23749.012285.2016-59 

 ***4753*** R$1,000.00 R$1,000.00 

 ***3435*** R$1,000.00 R$1,000.00 

 ***4758*** R$1,000.00 R$1,000.00 

4 8 23749.030751.2016-88  158971 R$180.00 R$180.00 

5 8 23749.033854.2016-08 

 ***1626*** R$400.00 R$400.00 

 ***0623*** R$400.00 R$400.00 

 ***2134*** R$400.00 R$400.00 

 ***1924*** R$400.00 R$400.00 

 ***8331*** R$400.00 R$400.00 

6 8 23749.031810.2016-35  ***2934*** R$1,250.00 R$1,250.00 

7 8 23749036240201670 

 ***3435*** R$300.00 R$300.00 

 ***401*** R$300.00 R$300.00 

8 8 23749037090201611 

 ***0797*** R$100.00 R$100.00 

 ***26525*** R$100.00 R$100.00 

9 7 23749028165201673 23749.028165.2016-73 ***5079000*** R$5,861.31 R$10,000.00 

10 6 23749028106201603 23749.028106.2016-03 ***65482000*** R$2,805.00 R$2,805.00 

11 7 23749023245201632 23749.023245.2016-32 ***38045000*** R$690.00 R$690.00 

12 12 23416000102201533 23749.029377.2016-78 ***70648000*** R$3,740.00 R$3,740.00 
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13 12 23189003748201501 23749.028675.2016-41 ***63825000*** R$3,529.30 R$3,529.30 

14 12 23747012420201686 23749.032253.2016-70 ***1564000*** R$3,182.80 R$36,830.00 

15 12 23188017533201570 23749.004427.2016-12 ***0871000*** R$201,980.50 R$201,980.50 

16 6 23749035450201641 23749.035450.2016-41 ***0871000*** R$1,359.00 R$1,359.00 

       

PROCESSOS ANALISADOS - 2017 

Item 

Mod 

Licita

ção 

Número do Processo 

(TESOURO GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CNPJ Favorecido 

Valor 

Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Liquidado 

(Processo 

Físico) 

1 8 23749003825201794  158971 R$18,750.00 R$18,750.00 

2 8 23749.008570.2017-56 23749.008570.2017-56 158971 R$5,379.12 28,500.00 

3 6 231,880,074,322,015 23188.007432.2015-91 ***3119000*** R$73,746.17 105,382.97 

4 12 23196015482201542 23749.026019.2016-11 ***323000*** R$5,641.02 R$5,641.02 

5 12 23747012420201686 23749.032253.2016-70 ***1564000*** R$11,023.00 R$11,023.00 

6 12 23194.03599.2015-99 23749.026756.2016-14 ***5070500*** R$387.00 R$516.00 

7 12 23108130548201656 23749.000824.2017-98 ***21364000*** R$5,361.00 R$5,361.00 

   23749.000824.2017-98 ***21364000*** R$10,721.00 R$10,721.00 
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