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Relatório de Auditoria nº 22/2015 
 

 

 

Unidade Auditada: Campus Várzea Grande  

 

Nome do Gestor: XXXXX 

 

Cargo: Diretora Geral 

 

Ordem de Serviço: 13/2015 

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

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria nº. 21: 

1.1; 3.3; 5.4.2; 5.5.1; 7.1; 7.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5; 11.6; 11.7; 11.8; 

11.10; 11.11; 11.20; 11.21; 12.1; 13.1; 14.1; 16.2. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 22/2015 

 

Senhor Gestor,  

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

aos exercícios de 2014 (setembro a dezembro) e 2015 (janeiro a junho), apresentamos a 

Nota de Auditoria referente ao acompanhamento das ações previstas no PAINT 2015, 

realizadas pelo Campus Várzea Grande, conforme descritas abaixo: 

1.17. Acompanhamento das ações e regulamentações de TI; 

1.18. Acompanhamento das ações de sustentabilidade; 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal 

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

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custo; 

3.2. Cartão de pagamento do Governo Federal; 

3.3. Recursos exigíveis – restos a pagar; 

3.4. Retenção e recolhimento de tributos; 

3.5. Acompanhamento da receita; 
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3.6. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.7. Assistência ao Educando; 

4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades; 

6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifado 

apresentados no inventário anual; 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual; 

6.3. Avaliação dos procedimentos de incorporação e de alienação ou 

desfazimento de bens móveis do patrimônio; 

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

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

6.5.  Ocupação de imóvel funcional; 

7.2.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada 

curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

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

os percentuais de amostras contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna. 

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 
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competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua 

adequação às necessidades da Administração. 

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

frotas; além da consulta ao SIAFIWeb, Tesouro Gerencial, Comprasnet, SICAF, SCDP, 

SPIUNET e ao SIMEC. Foi realizada reunião com a equipe do Departamento de 

Administração e Planejamento e Diretoria de Ensino do campus, contador responsável do 

campus, PRONATEC, SCDP, responsável pelos contratos, além de visitas aos setores de 

almoxarifado e patrimônio, obra de construção do campus e entrevistas com funcionários 

terceirizados e alunos dos cursos técnicos de Desenho de Construção Civil e em Logística. 

 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

 

Após análise dos processos, consultas ao SIAFI, SICAF, SIMEC, 

SPIUNET, COMPRASNET, SCDP, reunião com a equipe da Diretoria Geral, incluindo o 

Departamento de Administração e Planejamento, Departamento de Ensino, com os 

responsáveis pelo almoxarifado, patrimônio, PRONATEC e transporte, foi elaborada a 

Nota de Auditoria nº 21/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou 

manifestação via google docs em 07/10/2015. Após análise das manifestações pelos 

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

foram mantidas, conforme segue. 

 

1 - FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

Constatação 1.1. Ausência de publicação mensal (Boletim de serviço) dos atos 

administrativos do IFMT/campus Varzea Grande, em desacordo à Lei 4.965/1966. 
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Descrição 

No exercício de 2014 consta apenas o mês de junho/2014 com publicações de 

concessões de diárias, e sem a devida formalização (capa, indice, folha de rosto,...), de 

acordo com o site do campus Várzea Grande.  

No exercício 2015 constam apenas os meses de Janeiro a Junho/2015 com publicações 

das portarias.  Não constam publicações mensais de ordens administrativas, diárias, 

férias e licenças médicas. 

        Manifestação da Unidade: “Em relação ao exercício 2014, foram publicadas 

todas as concessões de diárias, elas só não estão no formato correto, sendo que o Campus 

Várzea Grande está em inicio de atividades e esta havendo dificuldades na inserção dos 

boletins de forma correta no site do IFMT; 

Em relação ao exercício 2015, os meses em atraso, em virtude da greve, serão 

colocados em dia, observa-se que o site do IFMT está em fase de alteração de plataforma, 

assim não está ocorrendo treinamentos para manuseio desta plataforma antiga. 

Em relação as publicações de férias e licenças médicas, o Campus atualmente não 

dispõe de servidor exclusivo para tratar dos Recursos Humanos, haja vista numero 

pequeno de servidores no Campus, o que esta dificultando a inserção das mesmas. 

Porém o Campus estará buscando corrigir todas essas questões relatadas” 

Análise da AUDIN: A emissão e publicação dos boletins internos é 

dever do gestor para garantir a transparência dos atos administrativos à sociedade, e deve 

ocorrer no mês subsequente à efetivação dos atos.  Além das concessões de diárias, 

também são recomendadas as publicações de portarias, ordens administrativas, licenças 

médicas e programação de férias.   
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Recomendação: Providenciar as publicações das diárias nos boletins de 

serviços no mês subsequente ao das concessões. 

 

Constatação 1.2. Ausência de controle mensal de assiduidade e pontualidade (folha de 

frequência ou ponto eletrônico) dos servidores lotados no campus Várzea Grande, em 

desacordo ao Art. 6º do Decreto 1.590/95. 

 Manifestação da Unidade:  “Inicialmente relatamos que o Campus Várzea 

Grande está com quantidade de servidores administrativo muito abaixo das necessidades 

da Instituição, a titulo de exemplo o Departamento de Administração e Planejamento 

(DAP) consta atualmente com 4 servidores (considerando o Chefe do Departamento), os 

quais são responsáveis pelas contratações (Quaisquer modalidades e formas), Empenhos, 

pagamentos, conformidades, gestão de patrimônio, almoxarifado, gestão de Contrato, 

manutenção do Campus, fiscalização dos Contratos, e todas outras atividades 

desenvolvidas regularmente ou não pela administração. Cumpre ainda ressaltar que dos 4 

servidores que estão no DAP um é Assistente de Alunos que possui Coordenação de 

Manutenção e logística do Campus, que auxilia além do controle da manutenção, logística 

do Campus, atua na fiscalização dos Contratos terceirizados e telefonia. 

Desta forma evidencia-se pela impossibilidade de atribuir com exclusividade a um 

servidor essa atividade de Gestão de pessoas do Campus. 

Mas apesar da dificuldade relatada informamos que fora feita, mesmo que não 

ideal, o controle mensal de frequência no Campus Várzea Grande, conforme folhas de 

frequencia (Anexo). 

Mesmo assim o Campus Várzea Grande esta atuando no sentido de atender todas 

as obrigatoriedades legais das atividades de Gestão de Pessoas, sendo certo que 

estaremos mesmo com numero reduzido de servidores, aperfeiçoando a Gestão de Pessoas 

na Instituição, e resolvendo as Constatações apresentadas.” 
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Análise da AUDIN: O Decreto 1590/95 determina que a Administração 

controle mensalmente a frequência dos servidores.  Sendo assim, se o campus optar pela 

folha de frequência como forma de controle, deve-se emitir no inicio de cada mês a folha 

de frequência e recolher a folha de frequência do mês anterior devidamente assinada pelo 

servidor e seu respectivo chefe imediato. Essas folhas de frequência devem ser arquivadas 

em local próprio, definido pela Gestão, para monitoramento desta Auditoria Interna e dos 

órgãos de controle quando forem requisitados.  No campus Várzea Grande não foi 

percebido esse controle por parte da Gestão, o que deve ser regularizado. 

Recomendação: Efetivar controle de frequência dos servidores lotados 

no campus Várzea Grande. 

 

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

3 - DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 

Constatação 3.1. Ausência de prestação de contas referente a ajuda de custo a discente 

concedida pelo campus Várzea Grande para participação em eventos, em desacordo com a 

portaria 19/2015 artigo 6º. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.015113.2015-59 

 

Participação na viagem técnica a cidade de Campo 

Novo dos Parecis, referente ao projeto Expedições 

Seculares turma do curso de Técnico em desenho de 

construção civil integrado. 

➢ 23188.014713.2015-08 
Participação na viagem técnica a cidade de Campo 

Novo dos Parecis, referente ao projeto Expedições 
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Seculares turma do curso de Técnico em logística 

integrado. 

Manifestação da Unidade:  “Foi solicitado junto a Coordenação dos 

Cursos responsáveis por esta viagem técnica com alunos dos Cursos Intregados Desenho 

de Construção Civil e Logística, os quais encaminharam os referidos relatórios (Anexo), 

sendo que não foram apresentados anteriormente em razão da viagem ter ocorrido no 

final do semestre e logo após ter iniciado o período de greve.“ 

Análise da AUDIN: Conforme artigo 6º da portaria nº 19/2015 de 

Várzea Grande determina que a prestação de contas deverá ocorrer até 5 dias após a data 

de retorno.  Nos processos analisados, não se percebeu esse controle por parte da Gestão, o 

que deve ser regularizados para as próximas viagens do campus. 

Recomendação: Adotar rotinas de acompanhamento das prestações de 

contas, dentro do prazo estabelecido, referente a ajuda de custo ao discente . 

 

4 - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

5 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

5.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

Constatação 5.1.1. Manutenção de saldo de empenhos inscritos em restos a pagar não 

processados que correspondem a obrigações insubsistentes, em desacordo com o art. 35 do 

Decreto 93.872/86 e Acórdão 1.396/2003 - Segunda Câmara - TCU. 

Descrição 

➢ Saldos residuais de empenhos 2014NE000012, 2014NE000013, 

2014NE000025, 2014NE800013, que carecem de análise e cancelamento.  
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Manifestação da Unidade:  “Com relação aos primeiros 03 empenhos 

informamos que se refere a bolsas do PRONATEC, sendo que estamos em contato com o 

Coordenador do PRONATEC no Campus Várzea Grande para que analise o crédito e 

autorize o cancelamento, em relação ao ultimo empenho informado trata-se de saldo não 

utilizado de contratação de serviços gráficos, sendo que estaremos cancelando o saldo 

não utilizado”. 

Análise da AUDIN: De acordo com o art. 35 do Decreto n
o
. 

93.872/1986, o empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de 

dezembro. No entanto, o art. 68, § 2
o
 estendeu prazo para que “os restos a pagar inscritos 

na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de 

junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3
o”

. O 

não cancelamento de restos a pagar não processados no prazo previsto constitui 

infringência ao art. 68 do Decreto 93.872/86, salvo se prorrogado por instrumento legal 

dentro do prazo de vigência dos mesmos. Cabe ressaltar o Acórdão 1396/2003 - Segunda 

Câmara - TCU que determina a não inscrever, como restos a pagar não processados, saldos 

de empenhos que correspondam a obrigações insubsistentes. Nesse sentido, a inscrição e 

reinscrição dos saldos de empenhos não liquidados deverá considerar a validade do 

Contrato e/ou da Ata de Registro de Preços, a variação de preços de mercado, dentre outros 

fatores que impedem o cumprimento do objeto pelos fornecedores. Ademais, a unidade 

deverá observar a nova disposição em relação ao gerenciamento dos Restos a Pagar 

instruída pelo Decreto 8.407/2015. Apesar da manifestação da unidade gestora, 

observamos a necessidade da atualização do estoque de restos a pagar, com a finalidade de 

evidenciar as despesas que efetivamente serão realizadas. A AUDIN fará o monitoramento 

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

saneamento. 

Recomendação: Analisar as despesas inscritas e reinscritas em restos a 

pagar e efetuar o cancelamento das despesas que não serão executadas. 
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5.2. Retenção e recolhimento de tributos 

Constatação 5.2.1. Atraso no recolhimento de contribuição previdenciária - GPS em 

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

 

Descrição 

Documentos 2015GP800001, 2015GP800044, 2015GP800047, 2015GP800075, 

2015GP800079. 

Manifestação da Unidade: “ Na GP800001 houve erro no ano do 

preenchimento do campo competência, o qual se referia a 2015 e foi digitado 

erroneamente 2014. A GP800044, GP800047 e GP800075  a competência informada está 

incorreta, pois foi informada no mês da liquidação do documento, havendo atraso no 

repasse dos recursos, no momento do pagamento não houve alteração do documento, 

ficando errada a informação. Sobre a GP800079 não identificamos o atraso, tendo em 

vista que a Contribuição possuí competência Agosto/2015 e foi recolhida em 03/08/2015”  

Análise da AUDIN: Conforme art. 132 da Instrução Normativa RFB 

971/2009, a falta de recolhimento, no prazo legal, das importâncias retidas configura, em 

tese, crime contra a Previdência Social previsto no art. 168-A do Código Penal, ensejando 

a emissão de representação fiscal para fins penais, podendo prejudicar, inclusive, a 

regularidade da Administração. Os valores retidos deverão ser recolhidos até o dia 20 

(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia 

útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia. O fiscal de 

contrato deve observar os prazos relativos aos recolhimentos dos encargos fiscais 

decorrentes da emissão de nota fiscal de serviços e a tempestividade dos procedimentos 

para o envio do processo à liquidação, dentre eles a aceitação do serviço e a verificação da 

regularidade da contratada por meio de consulta ao SICAF, para que os valores retidos 

sejam recolhidos no prazo legal estipulado pela SRFB. A AUDIN fará o monitoramento da 

constatação através do PPP, visando a aplicação das recomendações para seu saneamento. 
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Recomendação 1: Exigir do fiscal de contrato,  agilidade no ateste das 

notas fiscais e na emissão de relatório mensal de fiscalização, visando a tempestividade na 

liquidação e retenções tributárias obrigatórias. 

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

 

5.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

5.4. Conformidade de gestão 

Constatação 5.4.1. Ausência de registro de conformidade de gestão diária, em desacordo 

com a IN STN nº 6 de 3/10/2007.  

Manifestação da Unidade: “Inicialmente relatamos que o Campus 

Várzea Grande está com quantidade de servidores administrativos muito abaixo das 

necessidades da Instituição, observa-se que o Departamento de Administração e 

Planejamento (DAP) consta atualmente com 4 servidores (considerando o Chefe do 

Departamento), os quais são responsáveis pelas contratações (Quaisquer modalidades e 

formas), Empenhos, pagamentos, conformidades, gestão de patrimônio, almoxarifado, 

gestão de Contrato, manutenção do Campus, fiscalização dos Contratos, e todas outras 

atividades desenvolvidas regularmente ou não pela administração. Cumpre ainda 

ressaltar que dos 4 servidores que estão no DAP um é Assistente de Alunos que possui 

Coordenação de Manutenção e logística do Campus, que auxilia além do controle da 

manutenção, logística do Campus, atua na fiscalização dos Contratos terceirizados e 

telefonia. 

 Assim não está sendo feita, devido à falta de servidor. Os servidores 

disponíveis estão atuando em etapas dentro do ciclo das atividades envolvidas, que não 

permite que sejam atuantes da conformidade de gestão. 
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Porém, a Direção Geral do Campus está atuando no sentido de 

encontrar a solução quanto a esta Constatação.” 

Análise da AUDIN: 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”. 

Será admitida exceção ao registro da conformidade quando a unidade se encontre, 

justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos para exercer tais funções, 

sendo que, nesse caso, a conformidade será registrada pelo próprio ordenador de despesas, 

devendo 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. A carência de servidores lotados no campus não 

pode ser motivo para deixar de efetuar a conformidade de gestão diária, devendo o Gestor 

buscar lotar novos servidores para o setor de administração. A AUDIN fará o 

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

para seu saneamento. 

Recomendação 1: Efetuar o registro de conformidade de gestão, no 

prazo previsto na IN STN n.º 6/2007, e quando da ausência do titular e/ou substituto que 

esta seja realizada pelo ordenador de despesa, conforme norma vigente. 

Recomendação 2: Promover a adequada orientação ao servidor para o 

desempenho de suas atividades. 
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Recomendação 3: Lotar novos servidores no setor de administração do 

campus. 

 

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

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

5.6. Limite de dispensa de licitação 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

6 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

7 - PRONATEC E MULHERES MIL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

 

8 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Constatação 8.1. Concessão de assistência estudantil em desacordo com a resolução 

CONSUP 02/2012 artigo 8º §3º e artigo 19º. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.015058.2

015-05 

Concessão de assistência estudantil a discente 

***.093.261-** sem aprovação em processo seletivo. 

Manifestação da Unidade:  “No paragrafo Único do Artigo 4º do 

Decreto nº 7.234/2010 que Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – 

PNAES estabelece como finalidade: “As ações de assistência estudantil devem considerar 

a necessidade de viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do 

desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações de retenção e evasão 
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decorrentes da insuficiência de condições financeira”, sendo a sua natureza pautada em 

necessidade, igualdade de oportunidade, melhoria do desempenho acadêmico, prevenção 

da evasão e insuficiência de condições financeiras. 

Desta forma a discente que houve concessão de assistência estudantil 

sem aprovação em processo seletivo, foi estabelecido a concessão totalmente amparado 

pela natureza e princípios do programa de Assistência Estudantil como está devidamente 

fundamentado no referido processo. 

O Campus Várzea Grande entende da necessidade do Processo Seletivo 

para concessão da bolsa, mas o processo seletivo é justamente para atender essas 

situações que estão estabelecidas no Programa da Assistência Estudantil, sendo que este 

caso apresentado na Constatação é uma situação excepcional que ficou caracterizada a 

necessidade da aluna na Concessão da Bolsa visando a continuação de seus estudos.” 

Análise da AUDIN: Conforme determina o caput do artigo 8 da 

resolução Consup 2/2012: 

“As  verbas  do  Programa  de  Assistência  Estudantil  serão  

divididas  prioritariamente: 

a. Moradia 

b.  Alimentação 

c. Transporte 

d. Atenção a saúde 

e. Inclusão digital 

f. Cultura 

g. Esporte 

h. Apoio didático-pedagógico 

    i. acesso,  participação  e  aprendizagem  de estudantes  com  

necessidades  educacionais específicas (deficiência, transtornos globais do  

desenvolvimento,  altas  habilidades  e superdotação); 

Os itens lançados acima são taxativos, ou seja, somente nesses casos deverão ser 

concedidos auxílio estudantil, e no seu paragrafo 3º diz que a seleção será feita por edital. 

Porém , colegiado atento a situações adversas, em que mereceria uma analise mais pessoal, 

inseriu na resolução o artigo 19: 
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Art. 19 Os  casos  omissos  nesta  Instrução  Normativa  deverão  ser  

encaminhados  ao CONSUP para análise e manifestação.(Grifo 

nosso) 

Recomendação: Propor, junto ao CONSUP, inclusão de critérios para a 

concessão de assistência estudantil não prevista no regulamento interno do IFMT.  

 

9 - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

10 -  ANÁLISE DO EDITAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

11 - CONTRATOS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Constatação 11.1. Ausência de juntada aos autos da apólice e certificados de seguro, 

contendo os elementos mínimos que devem constar de sua emissão, conforme Circular 

SUSEP 491/2014, em desacordo com o artigo 9º do Decreto-Lei 73/66 e artigo 2º do 

Decreto 60.459/67 

Processo Descrição 

➢      23188.002749/2015-31 Contratação de seguro escolar.  

Manifestação da Unidade: “Inicialmente vemos que uma apólice é um 

documento emitido por uma seguradora, que formaliza a aceitação do risco objeto do 

contrato de seguro. Nela estão discriminadas uma série de condições, como o bem ou a 

pessoa segurado/a, as coberturas e garantias contratadas, o valor do prémio, assim como 

o prazo do contrato, entre outras. Ocorre que nesta Contratação com relação as 

discriminações das Condições, coberturas, garantias contratadas, valor do premio e prazo 

do Contrato estão todos estabelecidos no Termo de referencia nos autos do processo de 
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Contratação. Assim a empresa Contratada efetuou a Emissão da apólice simplificada a 

qual formaliza a aceitação do risco bem como o segurado. Segue anexo a apólice de 

aceitação juntamente com o termo de referencia que detalha todas condições da 

Contratação”.  

Análise da AUDIN: A Circular nº 491/2014 da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP) estabelece os elementos mínimos que as apólices ou 

certificados de seguro devem conter: 

Art. 2º As apólices emitidas pelas sociedades seguradoras deverão 

conter em seu frontispício, no mínimo, os seguintes elementos de 

caracterização do seguro:  

I – nome completo da sociedade seguradora, seu CNPJ e o código 

de registro junto à Susep;  

II – nome completo da sociedade cosseguradora, seu CNPJ e o 

código de registro junto à Susep;  

III – indicação do número de ordem da proposta a qual a apólice 

está vinculada, na sociedade seguradora;  

IV – número de controle da apólice;  

V – ramo(s) de seguro, com o(s) respectivo(s) código(s), nos 

termos da legislação específica, do(s) produtos(s) de seguro 

vinculado(s) à apólice;  

VI – número do(s) processo(s) administrativo(s) de registro junto 

à Susep do(s) produtos(s) de seguro vinculado(s) à apólice;  

VII – nome ou razão social do segurado, no caso de contratação 

individual, ou estipulante, no caso de contratação coletiva, seu 
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endereço completo e respectivo CPF, se pessoa física, ou CNPJ, 

se pessoa jurídica;  

VIII – identificação do(s) beneficiário(s), no caso de seguro de 

pessoas individual;  

IX – identificação do bem segurado, no caso de seguro de danos, 

se aplicável;  

X – cobertura(s) contratada(s);  

XI – valor monetário do limite máximo de garantia ou do capital 

segurado de cada cobertura contratada;  

XII – franquia(s) e/ou carência(s) aplicável(is) a cada cobertura, 

se prevista(s);  

XIII – o período de vigência da apólice, incluindo as datas de 

início e término da(s) cobertura(s) contratada(s);  

XIV – valor total do prêmio de seguro, discriminando: a) valor do 

prêmio de seguro por cobertura contratada; b) adicional de 

fracionamento, quando for o caso; e c) valor do IOF, quando for o 

caso.  

XV – prazo e forma de pagamento do prêmio e, se for o caso, sua 

periodicidade;  

XVI – data da emissão da apólice;  

XVII – chancela ou assinatura do representante da sociedade 

seguradora;  
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XVIII – nome e número de registro na Susep do corretor de 

seguros, se houver;  

XIX – número de telefone da central de atendimento ao 

segurado/beneficiário disponibilizado pela sociedade seguradora 

responsável pela emissão da apólice;  

XX – número do telefone da ouvidoria da seguradora;  

XXI – número de telefone gratuito de atendimento ao público da 

Susep; e  

XXII – informação do “link” no portal da Susep onde podem ser 

conferidas todas as informações sobre o(s) produtos(s) de seguro 

vinculado(s) à apólice;  

XXIII – texto informativo, com a seguinte redação: “SUSEP – 

Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal 

responsável pela fiscalização, normatização e controle dos 

mercados de seguro, previdência complementar aberta, 

capitalização, resseguro e corretagem de seguros.”. 

O artigo 50 da Resolução SUSEP nº 117/2004, por sua vez, estabelece 

que os prazos e procedimentos para liquidação de sinistros deverão constar das condições 

gerais, com especificação dos documentos básicos previstos a serem apresentados para 

cada tipo de cobertura. 

O artigo 6º da Circular 491/2014 ressalta que os documentos contratuais 

deverão ser entregues ao segurado quando da efetivação da contratação do plano de seguro, 

juntamente com as condições gerais. Todavia, não localizamos nos autos os elementos 

indicados no artigo 2º, incisos III a VI, XIV, XV, XVIII a XXIII, da Circular SUSEP nº 

491/2014, e artigo 50 da Resolução SUSEP 117/2004. 
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Recomendação 1: Regularizar a contratação a fim de que constem do 

instrumento todas as informações obrigatórias constantes da Circular SUSEP nº 491/2014, 

Resolução SUSEP nº 117/2004 e demais legislações aplicáveis ao objeto do contrato.  

Recomendação 2: Aprimorar os controles das contratações da unidade, 

com a elaboração de roteiros de verificação que indiquem a necessidade de verificação da 

legislação específica aplicável, quando for o caso. 

 

Constatação 11.2. Atrasos nos pagamentos do prêmio de seguro, em desacordo com o 

artigo 12 do Decreto-Lei 73/66 e artigo 6º do Decreto 60.459/67.  

Processo Descrição 

➢      23188.002749/2015-31 Contratação de seguro escolar.  

Manifestação da Unidade: “Realmente houve atraso em alguns 

pagamentos do premio do seguro, que ocorreram em razão do desencontro de informações 

entre a fiscal do Contrato, o financeiro do Campus e o financeiro da Empresa Contratada 

e também por atraso no repasse de financeiro pelo Governo Federal, atraso este que 

tornou-se recorrente no ano de 2015. Com relação a esses desencontro de informações 

ocorreu no inicio do Contrato e que já havíamos corrigido durante a execução, porém em 

razão da greve novamente ocorreu estes atrasos justamente porque os servidores 

responsáveis por este procedimento, não estariam comparecendo no Campus. Informamos 

ainda que até a presente data o Governo Federal não regularizou os repasses de 

financeiros. Apesar de todos os percalços informados, informamos que atualmente este 

processo encontra-se com todos pagamentos em dia..”  

Análise da AUDIN:  O atraso no pagamento do prêmio de seguro expõe 

os segurados a risco, pois caso ocorra um sinistro após a data de vencimento, sem que 
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tenha ocorrido o pagamento, ocasionará a ausência de indenização ou cobertura dos danos, 

conforme dispõe o artigo 6º do Decreto 69.459/67: 

Art 6º A obrigação do pagamento do prêmio pelo segurado vigerá 

a partir do dia previsto na apólice ou bilhete de seguro, ficando 

suspensa a cobertura do seguro até o pagamento do prêmio e 

demais encargos. 

§ 1º O prêmio será pago no prazo fixado na proposta. 

§ 2º A cobrança dos prêmios será feita, obrigatoriamente, através 

de instituição bancária, de conformidade com as instruções da 

SUSEP e do Banco Central. 

§ 3º Qualquer indenização decorrente do contrato de seguro 

dependerá de prova de pagamento do prêmio devido, antes da 

ocorrência do sinistro. 

§ 4º A falta do pagamento do prazo do prêmio de suspensão da 

cobertura não prejudicará a indenização, desde que pago prêmio 

no prazo devido. 

§ 5º A falta do pagamento do prêmio no prazo previsto no 

parágrafo 1º deste artigo determinará o cancelamento da 

apólice. 

(grifos nossos) 

Recomendação: Providenciar o pagamento do prêmio do seguro no 

prazo, evitando assim o risco de não cobertura dos danos decorrentes de eventual sinistro 

ou até mesmo o cancelamento do contrato. 
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Constatação 11.3. Pagamento efetuado em processos seletivos sem previsão na Resolução 

CONSUP n.º 10/2013 (normativa de gratificação por encargos de cursos ou concursos).  

Processo Descrição 

➢      23188.020699/2015-73 - 

Pagamentos de fiscais não 

servidores - Edital 037/2015 

Contratação de pessoa física para prestação de 

serviço de limpeza e portaria no dia da aplicação 

do processo seletivo no campus Várzea Grande 

edital nº 037/2015, sem existir essa atuação no 

regulamento da Gratificação por encargos de 

cursos ou concursos. (Reincidência conforme 

relatorio de auditoria nº 19/2014 destinado ao 

Departamento de Políticas de Ingresso). 

Manifestação da Unidade: “Os procedimento de Contratação de 

pessoal para trabalho em processo seletivo é todo realizado pelo Departamento de 

Política de Ingresso (DPI) do IFMT, sendo que ao final do procedimento que o processo é 

enviado ao Campus devidamente manifestado pela PROAD no sentido de informar que 

repassou o Crédito Orçamentário conforme solicitação da DPI, para que o Campus 

simplesmente efetue o pagamento. Assim o Campus Várzea Grande não tinha ciência da 

impossibilidade de Contratação de serviço de limpeza e portaria para o processo seletivo, 

até porque o processo já vinha todo instruído pela DPI e PROAD do IFMT no sentido de 

efetuarmos o pagamento para as pessoas que realmente realizaram seus serviços no dia 

do processo seletivo. Desta formamos que acatamos a Constatação apresentada no sentido 

de não efetuarmos mais pagamento em desacordo com a Resolução CONSUP nº 

10/2013.”   

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

Visto ser vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de 

serviços cujo custo exceda aos limites previamente fixados em lei.   Na planilha de 

encargos para cursos ou concurso não há a atividade de limpeza, e enquanto for essa a 
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regulamentação, o serviço de limpeza do local das provas deve ser feito pelos terceirizados 

do campus, sendo garantido o direito a hora extra ou compensação do dia trabalhado.    

Recomendação: Evitar de contratar serviços de limpeza/porteiro ou 

qualquer atividade em desacordo com a Resolução Consup nº10/2013, enquanto esta ainda 

estiver em vigência. 

 

Constatação 11.4. Existência de aditivo positivo sem considerar itens não executados. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.004854/2013-42 

Obra Construção do 

campus - Contrato n. 

19/2013 

 

Em 2014 já havia sido constatada a contratação de 

fundação por estacas, sendo a  execução realizada por 

sapata (Relatório de auditoria  n. 18/2014 - constatação 

3.3). Em 2015 houve aditivo positivo de itens sem 

efetivar o aditivo negativo dos itens que não foram 

executados. 

Manifestação da Unidade: “O Contrato 19/2013 – IFMT 

23190.004854/2013-42 foi sub-rogado ao Campus Várzea Grande, por meio do Termo de 

Sub Rogação N. 08, datado de 24/07/2015, data posterior à lavratura do Termo Aditivo de 

Preço n. 1, referente ao contrato em questão, portanto não houve a participação desta 

Direção Geral nesse processo. Contudo, em questionamento verbal ao Departamento de 

Engenharia sobre a supressão dos itens da planilha que não serão executados, dentre eles, 

a fundação em estacas, explicou-se que esses serviços poderiam ser necessários para a 

realização de outros elementos construtivos. Outrossim, o Departamento de Engenharia 

vislumbra a necessidade de um novo termo aditivo, e na ocasião da elaboração desse novo 

termo, seria realizada a supressão dos serviços excedentes. Mesmo com tal explicação, 

sugerimos que seja emitida uma nota de auditoria solicitando a manifestação daquele 

setor para a constatação 11.12.”  
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Análise da AUDIN: Os itens licitados constantes na planilha 

orçamentária e que posteriormente não foram executados por imprevistos não definidos no 

projeto de engenharia, devem ser suprimidos para evitar pagamentos futuros.  No caso 

analisado, o tipo de fundação da obra foi definido em projeto, sem o projetista ter acesso a 

uma análise do solo do local a ser construído o novo campus.   Essa ausência de um análise 

prévia de solo do local onde é escolhido, para novas construções, têm acarretado no IFMT 

alterações na execução com inclusões de novos itens, por vezes aumentando o valor 

licitado da obra. 

Recomendação 1: Suprimir da planilha orçamentária, por aditivo 

negativo, o item que trata da fundação por estacas. 

Recomendação 2: Executar análise de solo no local escolhido, antes da 

elaboração do projeto de engenharia, para novas construções no IFMT. 

Recomendação 3: Realizar supressão de itens licitados, através de 

aditivos negativos, sempre que for detectado a inviabilidade de sua execução. 

 

Constatação 11.5. Ausência de projeto executivo referente à Obra contratada, em 

desacordo ao previsto na planilha orçamentária da contratada. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.004854/2013-42  

Obra Construção do 

campus - Contrato n. 

19/2013. 

 

Apesar de ter sido medido e pago o item 1.8 - Projeto 

executivo da planilha orçamentária (fls 04/05 - 

Processo n. 23188.018053/2015-26), este  não foi 

localizado no processo.   O projeto executivo foi 

previsto no projeto básico com o intuito de “evitar 

desvios de prazo e extrapolação de limites” do valor 
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contratatado.  

Manifestação da Unidade: “Para que a manifestação dessa Direção 

seja melhor entendida, transcreve-se a seguir os seguintes trechos da Lei 8666/96. 

A Lei 8666/96 em seu Artigo 6º, inciso IX define como Projeto Básico: 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de 

obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão 

global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, 

de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 

elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 

equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os 

melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a 

sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem 

frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 

fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
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f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 

  

E continua em seu inciso X a definição de PROJETO EXECUTIVO 

como sendo: 

X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e 

suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 

Em seu Art. 7º a Lei 8666/96  regula que: 

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de 

serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 

I - projeto básico; 

II - projeto executivo; 

III - execução das obras e serviços. 

§ 1o  A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da 

conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas 

anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido 

concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado 

pela Administração. 

Então, entende-se que o projeto executivo é parte dos elementos que 

compõem o PROJETO BÁSICO. 

Mas em seu Artigo 7º, a lei 8666/96 dá permissão para que o projeto 

executivo seja desenvolvido concomitantemente com a execução da obra, com a seguinte 

restrição imposta em seu Art. 9º: 

Art. 9o  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou 

da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 
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I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 

elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação. 

 Portanto, essa Direção Geral, entende que para a licitação da obra, o 

projeto executivo deveria ser  fornecido pela contratante,  ou por outro prestador de 

serviços que não estivesse envolvido diretamente na execução da obra. Entendendo que o 

projeto executivo deva compreender a arquitetura e os projetos complementares de 

terraplanagem, fundações, estrutura, instalações elétricas, lógica, PDA, instalações 

hidrossanitárias, climatização e pavimentação. 

Ao ter o Contrato sub rogado a essa Direção, deu-se por falta do 

projeto executivo, motivo pelo qual foi lavrada a  NOTIFICAÇÂO DE OCORRÊNCIA nº 

1/IFMT-VGD/2015, datada de 31/07/2015, à qual a contratada pediu prorrogação de 

prazo, e entregou à Direção, na data de 29/09/2015, os referidos projetos, os quais serão 

analisados e aprovados a partir de então.”  

Análise da AUDIN: Conforme o Acórdão n. 1874/2007/TCU-Plenário: 

“9.4.2.2. admite-se que sejam entregues à responsabilidade das empresas contratadas, 

como encargo, e desde que expressamente previsto no edital, apenas a elaboração do 

projeto executivo da obra, cujo principal escopo é o de continuação e detalhamento do 

projeto básico, não se admitindo, por isso, que o projeto executivo traga alterações 

significativas nos quantitativos dos serviços mais relevantes, em termos financeiros, 

estimados pelo projeto básico e nas principais soluções técnicas nele adotadas;”.  Sendo 

assim, após análise do setor de engenharia é possível incluir no edital de licitação a entrega 

do projeto executivo pela empresa vencedora do certame.  No entanto, esse projeto 

executivo deve ser apresentado pela empresa no início do contrato e sem alterações 
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significativas, em termos financeiros.  Durante a análise do processo verificou-se que o 

item da planilha orçamentária que trata do projeto executivo foi medido e pago, porém não 

constava dos autos.   Na manifestação do Gestor foi informado que a contratada apresentou 

recentemente o projeto executivo, o qual está sendo analisado.  Com isso, lembramos que o 

Gestor deve atentar para as alterações significativas, em termos financeiro, em relação ao 

projeto básico, pois esse ponto já foi alvo de investigação do TCU, inclusive com emissão 

do Acórdão n. 1521/2013-TCU/Plenário.  Esta contatação será mantida e acompanhanda 

através do Plano Permanente de Providências, até a inclusão do projeto executivo nos autos 

e resultado da análise sobre o impacto financeiro do projeto executivo na obra contratada. 

Recomendação 1: Incluir, no processo analisado, o projeto executivo da 

obra. 

Recomendação 2: Demonstrar, após análise do projeto executivo,  se 

houve alterações significativas, em termos financeiros, para a contratação da obra. 

 

Constatação 11.6. Ausência de atualização do cronograma físico financeiro referente à 

Obra contratada. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.004854/2013-42 

Obra Construção do  

campus - Contrato n. 

19/2013 

 

Houve aditivo positivo de itens a serem executados e 

ainda houve paralisações na execução da obra, porém 

não foi localizado no processo atualização do 

cronograma (ou justificativa da manutenção do prazo 

de execução).    

Manifestação da Unidade: “Na data de 13/07/2015, a XXXXX 

protocolou o pedido de aditivo de prazo, via processo de n. 23188.024491.2015-23, o qual 

foi encaminhado à direção geral do Campus Várzea Grande, na data de 24/07/2015. 
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Nesse processo a XXXXX apresentava um cronograma físico financeiro 

em desacordo com real situação da obra, o que motivou a notificação de ocorrência de 

n.03/IFMT-VGD/2015 de 13/08/2015. 

Outrossim, a XXXXX não havia instruído o processo com os 

documentos que justificassem o pedido de aditivo de 12 meses de prazo para a conclusão 

da obra, fato que fez com que a Direção Geral elaborasse a notificação de n. 04/IFMT-

VGD/2015, de 13/08/2015, dando prazo de cinco dias para que a contratada apresentasse 

tais documentos, uma vez que o pedido já havia sido feito verbalmente, na data do dia 

24/07/2015 e, até a data da notificação, a contratada não havia apresentado as 

documentações. 

Com a apresentação das documentações e sua respectiva análise, essa 

Direção entendeu que a empresa teria justificativa para aditar a obra em 7 meses, 

passando a sua data limite para fevereiro de 2016. 

Com a análise de todos os documentos, montou-se o processo de n. 

23749.027436/2015-92, o qual foi encaminhado à Procuradoria do IFMT para parecer. A 

Procuradoria sugeriu que esse processo fosse juntado ao processo original da obra, cujo 

n. é 23188.00349/2013-94. 

Explico ainda que a XXXXX deu entrada com o pedido para aditivo de 

prazo, pela primeira vez, em 29/12/2014, por meio do Processo de N. 23188.037334/2015-

05, que ficou aguardando parecer no setor de Engenharia da PRODIN até a data do 

segundo pedido da XXXXX, em 13/07/2015. 

O cronograma ainda não foi atualizado, pois a XXXXX pediu 12 meses 

e a Direção Geral entende que há justificativa para 7 meses. Desta maneira, a Direção 

aguarda o parecer jurídico para dar continuidade ao processo.”  

Análise da AUDIN: A solicitação de aditivo de prazo pela contratada 

sempre deve vir acompanhada de um novo cronograma físico financeiro demonstrando 

como serão executados os itens da planilha orçamentária.  No caso analisado, não foi 
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apresentado (até a data da análise pelos auditores desta AUDIN), pela empresa esse novo 

cronograma para análise dos setores competentes no momento da solicitação de 

prorrogação, ou no caso de concordância entre as partes por um prazo reduzido, a 

contratada deve apresentar novamente um cronograma atualizado.  Esse processo encontra-

se na Procuradoria Federal para analisar esse pedido de prorrogação, sendo que a empresa 

apresentou posteriormente o cronograma atualizado. Essa constatação será acompanhada 

através do Plano Permanente de Providências desta Auditoria Interna até o cumprimento 

das recomendações. 

Recomendação: Exigir da contratada, um novo cronograma físico 

financeiro, sempre que efetuar pedido de prorrogação de prazo de execução da obra; 

 

Constatação 11.7. Ausência de comprovação da regularização da situação trabalhista, 

acordado entre a empresa e o MTE. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.004854/2013-42 

Obra Construção do  

campus - Contrato n. 

19/2013 

 

Não foi localizado no processo: cópia da apólice de 

seguro dos funcionários da Obra; comprovante de 

disponibilização de EPI; comprovação da adequação 

do refeitório para os funcionários da Obra; 

Manifestação da Unidade: “Considerando que o processo da Obra 

possui atualmente mais de 20 volumes. Considerando que todo o processo esta na 

Procuradoria Federal em analise para emissão do Parecer com relação a Rescisão 

Contratual. Ficamos impossibilitado de analisar o processo com objetivo de atender de 

imediato a esta Constatação. No entanto estaremos encaminhando ao fiscal da Obra e de 

Contrato para que Apresente as documentações objeto desta Constatação.”    
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Análise da AUDIN: As condições de trabalho dos funcionários, no 

canteiro de obras, devem ser objeto de acompanhamento pelo fiscal do contrato, para evitar 

reclamações trabalhistas em que o IFMT seja responsável solidário. Essa constatação será 

acompanhada através do Plano Permanente de Providências desta Auditoria Interna até o 

cumprimento das recomendações. 

Recomendação 1: Juntar ao processo analisado, todos os comprovantes 

de regularidade das condições de trabalho dos servidores no canteiro de obras. 

Recomendação 2: Orientar o fiscal de contrato, em obras do IFMT, a 

verificar as condições de trabalho dos funcionários no canteiro de obras. 

 

 

Constatação 11.8. Utilização de projetos de outro campus sem a devida adequação para a 

licitação. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.004854/2013-42 

Obra Construção do  

campus - Contrato n. 

19/2013 

 

A licitação da obra de construção do campus Várzea 

Grande ocorreu com os projetos elaborados para o 

campus Sorriso, sem a devida adequação.  Essa falta de 

planejamento da Obra acarretou aditivo de novos itens 

e aumento do quantitativo em item existente na 

planilha orçamentária, como: 

Itens novos:  

1)Levantamento topográfico = R$ 8.314,20; 

2)Escavação, carga e transporte de terra (corte e bota 

fora) = R$ 50.170,94; 

3)Escavação, carga e transporte de terra ( Aterro) = R$ 

42.476,40; 
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4)Material de Jazida (pedregulho ou piçarra) = R$ 

261.732,00; 

5)Aterro interno (edificações)= R$ 46.878,50. 

Acréscimos em Itens existentes: 

1)Barracão = R$ 78.217,02; 

Manifestação da Unidade: “Todo procedimento licitatório dessa obra 

foi realizado pela Reitoria do IFMT. Sugiro que essa Constatação seja encaminhada à 

Comissão Permanente de Licitações para tais esclarecimentos.” 

 Análise da AUDIN: Para  a elaboração de um projeto de engenharia 

para novas construções, o Gestor deve previamente requisitar estudos do local escolhido 

para a obra, além de uma análise de solo para definir qual a melhor edificação para aquela 

localidade.  Deve-se evitar utilizar projetos de outros campi ou órgãos para licitação de 

obras, sem a devida adequação baseada em estudos da localidade a ser construída, 

prevendo o tipo correto de fundação e a movimentação de terra necessária.  No IFMT tem-

se tido como prática o aproveitamento de projetos de engenharias de um campus para 

licitação de obra em outros campus, sem os estudos e adequações necessários, sendo que a 

continuidade dessa prática acarretará apuração de responsabilidade. 

    Recomendação 1: Realizar estudo de solo e levantamento topográfico 

do local a ser construído, antes da elaboração dos projetos de engenharia. 

    Recomendação 2: Evitar utilizar projetos de engenharia que não 

demonstre o tipo de terreno em que a obra será executada. 

 

Constatação 11.9. Alteração na execução da obra, em desacordo ao projeto original do 

campus. 

Processo n. º Descrição 
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➢ 23190.004854/2013-42 

Obra Construção do  

campus - Contrato n. 

19/2013. 

 

Consta nos autos que salas de aula foram construídas 

em posição oposta ao previsto no projeto original do 

campus, sendo que não ficou demonstrado o impacto 

específico dessa alteração nas despesas com a Obra; 

Manifestação da Unidade: “Todo procedimento, bem como a tomada 

de decisão da alteração na execução da Obra não foi realizado pelo Campus Várzea 

Grande, uma vez que a Gestão do Contrato estava vinculado a Reitoria do IFMT. Sugiro 

que essa Constatação seja encaminhada ao Departamento de Engenharia da PRODIN 

para esclarecimentos.” 

 Análise da AUDIN: Os projetos de engenharia após aprovado, 

necessitam de autorização do autor para a alteração do que está definido, a mudança do 

tipo ou posição de uma obra sem um estudo e a devida autorização do autor pode acarretar 

numa edificação insegura e sem a responsabilização registrada na anotação de 

responsabilidade técnica do CREA/MT.  Também não foi verificado no processo um 

estudo ou despacho quanto ao impacto financeiro que a alteração na posição de um bloco 

de salas de aulas causou ou se não houve nenhum impacto na planilha orçamentária. 

Recomendação 1: Incluir, no processo analisado, um parecer do setor de 

engenharia sobre possível impacto financeiro, com a alteração da posição do bloco de sala 

de aula. 

Recomendação 2: Abster-se de executar obra diferente do que está 

previsto nos projetos de engenharia, sem a concordância expressa do autor, ou a 

apresentação dos projetos devidamente adequados. 
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Constatação 11.10. Ausência de previsão, em projeto, de obra de contenção. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.004854/2013-42 

Obra Construção do  

campus - Contrato n. 

19/2013. 

 

Não constam nos projetos e na planilha orçamentária, a 

execução de serviço de contenção na construção dos 

blocos do campus Várzea Grande, e que será 

necessária conforme verificado e registrado in loco, 

devido a grande quantidade de movimentação de terra 

no canteiro de obra, para segurança da comunidade 

escolar e para evitar deslizamento de terras e danos à 

edificação do local. 

Manifestação da Unidade: “De acordo com a manifestação à 

constatação 11.13, a Direção Geral do Campus recebeu os projetos executivos somente na 

data do dia 29/09/2015, não tendo sido possível ainda a análise em sua completeza. 

Quando dessa análise, caso não seja constatado a solução para as encostas e taludes, essa 

Direção Geral solicitará a solução, desde o projeto executivo, bem como memoriais 

descritivos e planilha orçamentária. Quanto ao fato desses servições não fazerem parte do 

escopo do objeto licitado, sugiro que se emita uma nota de auditoria seja ao 

Departamento de Engenharia da PRODIN para esclarecimentos.” 

Análise da AUDIN: Durante a visita in loco, verificou-se que havia 

edificação em terreno com desnível muito acentuado, e que não havia no projeto de 

engenharia qualquer menção à obra de contenção, para previnir desmoronamentos ou 

acidentes com os membros da comunidade escolar no interior do campus. Sendo assim, 

faz-se necessário um estudo sobre a situação, para uma provável licitação dessa contenção 

antes da entrega definitiva da obra para uso dos alunos e servidores. 
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Recomendação: Realizar projeto de contenção (caso não esteja previsto 

no projeto executivo), junto ao setor de engenharia, para licitação e execução desse serviço 

antes da utilização do novo prédio do campus pelos servidores e alunos. 

 

Constatação 11.11. Atraso no cronograma fisico financeiro da Obra. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.004854/2013-42 

Obra Construção do  

campus - Contrato n. 

19/2013. 

A vigência do contrato é de 24 meses, no entanto após 

20 meses foi efetivamente executado apenas 26% da 

planilha orçamentária original. 

Manifestação da Unidade: “A Direção Geral do Campus após a Sub 

rogação da Gestão do Contrato, constatou essa situação de atraso, e com o Fiscal de 

Contrato, Eng. XXXXX, elaborou o Parecer técnico N. 2, que demonstra a lentidão na 

execução da obra, e por isso, elaborou uma Consulta Técnica à Procuradoria do IFMT, 

para certificar-se de que tal Parecer está corretamente e legalmente consubstanciado de 

modo a pedir a rescisão contratual. Em anexo, seguem a cópia do Parecer Técnico e a 

cópia da Consulta Jurídica.”  

Análise da AUDIN: Durante visita in loco, verificou-se o atraso na 

execução da planilha orçamentária, sendo ratificado pelos fiscais de contratos e de obras, 

com apenas 26% executado do que foi licitado para 24 meses.  A contratada está 

requerendo prorrogação de 12 meses para conclusão da obra, porém não demonstrou se 

tem capacidade técnica para cumprir esse prazo.  O Gestor deve avaliar junto com o Setor 

de Engenharia a capacidade dessa contratada. 

Recomendação: Analisar a capacidade técnica da contratada para 

concluir a obra no campus.  

 



    
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 

34 

 
Relatório de Auditoria nº 22/2015 
 

12 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

13 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 13.1. Não cumprimento das normas relativas ao lançamento mensal de 

depreciação de bens, não evidenciando a adequada situação patrimonial e suas variações, 

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

Manifestação da Unidade: “O Controle Patrimonial do Campus 

Várzea Grande estava vinculado a responsabilidade no SUAP da reitoria do IFMT, sendo 

que somente no inicio de setembro de 2015 fora transferido para o SUAP do Campus de 

Várzea Grande a Gestão de seu patrimônio. Informamos que o sistema SUAP apesar de 

ser um sistema novo em implantação já inicia defasado haja vista este não realizar a 

depreciação do Patrimônio Cadastrado, o qual torna-se o IFMT totalmente atrasado na 

questão de Controle Patrimonial de seus Bens. No entanto estaremos buscando formas de 

viabilizar a Depreciação em acordo com a legislação vigente.”  

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

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

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

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

orçamentária, inclusive as variações patrimoniais. 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 
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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.   

Recomendação 1: Ajustar os saldos dos bens inventariados, atualizar o 

cálculo da depreciação mensal, efetuando o registro no sistema contábil. 

 

Constatação 13.2.  Ausência de registro do imóvel cedido junto ao SPIUNET, em 

desacordo a Portaria Interministerial da STN/SPU n° 322/2001. 

Manifestação da Unidade: “O Campus Várzea Grande não possui 

acesso ao sistema SPIUNET, sendo que todas as informações solicitadas pela PROAD do 

IFMT foram passadas no sentido de registrar o Imóvel cedido junto ao referido sistema. 

Informo que estaremos novamente encaminhando a PROAD os documentos relativos ao 

registro do Imóvel no SPIUNET.”  

Análise da AUDIN: A resposta encaminhada não elide a constatação, 

tendo em vista o tempo de implantação do campus e a obrigatoriedade prevista nos artigos 

94 e 96 da Lei 4320/1964, artigo 2º da Portaria STN/SPU 322/2001 e no item 4.6.2 da 

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

4320/64.  O imóvel do campus Várzea Grande foi emprestado enquanto não se conclui o 

novo prédio do campus, e mesmo nessa condição precisa estar registrado no SPIUNET. 

Recomendação: Efetuar o registro do bem imóvel junto ao SPIUNET. 
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14 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E 

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

15 - OCUPAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

16 - SUSTENTABILIDADE 

Constatação 16.1. Ausência de Plano de Gestão e Logística Sustentável, em desacordo a 

IN nº 10/2012 – SLTI. 

Manifestação da Unidade: “Tendo em vista esta Constatação 

informamos que o plano de Gestão e Logística Sustentável será instituído durante o 

segundo semestre/2015, seguindo recomendação desta Auditoria. Porém relatamos que 

temos a dificuldade da falta de capacitação dos novos Servidores. Capacitação que 

depende de orçamento não disponível por esta instituição no ano de 2015.”   

Análise da AUDIN: O Plano de Gestão e Logística Sustentável é 

ferramenta de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, 

prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permite ao órgão ou 

entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na 

Administração Pública. A constatação ficará mantida até que a unidade encaminhe a esta 

AUDIN o seu Plano de Gestão e Logística Sustentável, bem como informe o andamento 

das ações do plano que passarão a ser implementadas, tais como coleta seletiva e separação 

de resíduos recicláveis descartáveis do campus e instalação de comissão permanente de 

sustentabilidade do campus. 

Recomendação: Elaborar Plano de Gestão e Logística Sustentável do 

campus, bem como implantar as suas ações, conforme Decreto nº 5.977/2006 e IN nº 

10/2012 – SLTI. 
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17 – ÁREA PEDAGÓGICA 

Constatação 17.1. Ausência de informações no PPC conforme Resolução CONSUP/IFMT 

nº 023 de 06 de julho de 2011. 

Curso Descrição 

➢ Serviços de 

condomínios - 

PROEJA. 

 

No item organização curricular está ausente as 

informações quanto aos dias letivos da semana, 

números de alunos por turma e horas de estagio. No 

item quadro de docentes, está ausente a informação 

dos nomes, formação, titulação, numero do CPF, 

regime de trabalho, tempo de experiência no 

magistério ou profissional, media de alunos e 

disciplinas por docente. 

Manifestação da Unidade: “Sobre a ausência de informações no 

Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Serviços de Condomínio PROEJA é importante 

destacar que a informação sobre os dias letivos da semana, são definidas em Calendário 

Acadêmico, devidamente discutido com a comunidade acadêmica e instituído anualmente 

por Ordem Administrativa do gestor máximo do Campus aprovando o Calendário, a 

vigorar no ano letivo. No caso, o Calendário Acadêmico 2015, foi instituído pela Ordem 

Administrativa Nº 01 de 12 de março de 2015. Isso significa dizer que a definição dos dias 

letivos, não estão previstas no Projeto Pedagógico do Curso, mas sim no Calendário 

Acadêmico, o qual pode sofrer alterações em razão de paralisações, greves ou 

acontecimentos fortuitos que demandem suspensão de dias letivos, que ocasionem 

necessidade de reposição para cumprimento do que determina a Lei de Diretrizes de Base 

da Educação em seu Art. 24, que aponta pela obrigatoriedade do cumprimento de 

duzentos dias letivos anualmente na educação básica. No que toca o número de alunos por 

turma, a informação consta do Processo nº 23188.024216.2014-29, à folha 176 no item 2 

que trata dos dados do curso, bem como à folha 309, no quadro “Informações Gerais” 
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cuja indicação é de o curso em questão ofertará 30 vagas por turma (60 vagas anual). No 

que toca às horas de estágio, cumpre informar que essas informações estão devidamente 

justificadas nas páginas 200 e 201 do processo em tela, e nessas páginas há ainda a 

informação de que o estágio profissional será substituído pelas praticas interdisciplinares 

previstas no Projeto Integrador do curso, no caso o “Projeto Zelar”que acompanha o 

anexo do processo na página 292. Para essa atividade substitutiva do estágio curricular 

são previstas 400 horas de atividades. Sobre as informações dos professores que atuarão 

no curso cabe observar que o processo foi iniciado em 15 de Agosto de 2014, quando o 

Campus não contava com quadro de pessoal efetivo para atribuição de encargos 

didáticos. O primeiro ano letivo no Campus Várzea Grande teve início em 09 de fevereiro 

de 2015, ou seja, 06 meses depois de iniciado o processo pela aprovação do curso técnico 

em Serviços de Condomínio. O que significa dizer que do momento da elaboração do 

projeto de curso, o Campus não podia informar os professores com o detalhamento 

exigido pela Resolução 023/2011/CONSUP exatamente porque não havia recebido 

nenhum docente no quadro efetivo para poder informá-los. Somente em 2015 os 

professores passaram a tomar posse ou ser removidos pelos editais internos, e desse modo 

será o trâmite de composição do quadro docente, gradativamente até o ano de 2020, 

quando da implantação completa do Campus.”  

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

A normativa para elaboração dos PPCs técnicos e de ensino médio define a forma e a 

estrutura desses projetos, que devem ser observados pelo campus. Em seu artigo 7º inciso 

II a XIII estabelece o fluxo caso o PCC seja alterado, “...A Comissão construirá ou 

reformulará o PPC conforme o roteiro previsto (no caso de cursos novos, com 

aproveitamento da pesquisa de demanda regional) e o encaminhará à Diretoria de Ensino;” 

e também em seu artigo 14, determina que “Os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) 

técnicos já elaborados anteriormente, deverão passar, gradativamente, por reformulação 

para adequação à esta normativa”, principalmente quanto à sua forma e os dados que 

devem constar no projeto. Apesar das informações ausente descritas na constatação 
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estarem em outros documentos, a resolução do CONSUP determina que elas devem estar 

nos PPCs. 

Recomendação: Providenciar, junto ao CONSUP, alteração do Proejto 

Pedagógico do curso  de Serviços de condomínios - PROEJA, ofertado no campus. 

 

         III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade na gestão e fiscalização dos contratos. 

Causa 2: Fragilidade na elaboração dos PPCs. 

Causa 3: Fragilidade na gestão sustentável. 

Causa 4: Inobservância da Regulamentação interna, que trata de 

assistência estudantil, do IFMT. 

 Causa 5: Fragilidade na elaboração de projetos de engenharia. 

 Causa 6: Fragilidade na execução de obras e serviços de engenharia. 

 

IV – CONCLUSÃO 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de 

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

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

recomendações emitidas neste relatório. 

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou aquisições 

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

inconsistências em seus campi. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

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

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

providências. 
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Cuiabá, 13 de outubro de 2015. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Renata Bueno Contrera Coordenadora de Auditoria 

na Área de Obras e 

Suprimento de Bens e 

Serviços. 

 

Jane Maria Delgado Auditora 
 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
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ANEXO I 

AMOSTRAGEM DO CAMPUS VÁRZEA GRANDE 

 
     

2014 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 
Processo n.º 

(Analisados) 
CNPJ Favorecido Valor Liquidado 

1 12 23188.000434.2013-97 
23188.026836.2014-

01 
XX348340001XX R$ 32.627,00  

2 12 67290.11825/2013 
23188.015954.2014-

85 
XX066270001XX R$ 2.297,00  

3 12 23188.006321.2013-03 
23188.027787.2014-

15 
XX762380003XX R$ 70.416,65  

4 6 23188.022386.2014-79 XX8191920001XX R$ 7.907,35  

5 6 23188.030791.2014-61 XX8170500001XX R$ 660,00  

6 

8 23188.000167.2015-10 

XXX53131XX R$ 214,00  

7 XXX168871XX R$ 214,00  

8 XXX56571XX R$ 214,00  

9 8 23188.021452.2014-93 XXX32571XX R$ 2.880,00  

10 8 23188.021457.2014-16 XXX243851XX R$ 5.760,00  

      
2015 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 
Processo n.º 

(Analisados) 
CNPJ Favorecido Valor Liquidado 

1 12 2373.004897.2013-31 
23188.004735.2015-

51 
XX4237280001XX R$ 14.520,00  

2 12 2,30560006320140E+015 
23188.003984.2015-

20 
XX2461100017XX R$ 3.576,00  

3 12 23188.011004.2014-81 

23188.011004.2014-

81 

XX3716820001XX 

R$ 10.999,98  

23188.008710.2015-

27 

23188.025045.2015-

36 

4 8 -8 
23188.020699.2015-

73 
XXX852871XX R$ 171,36  

5 
 

23189.000508.2012-02 
23188.010315.2015-

12 
XX4446510001XX R$ 1.305,00  

6 8 -8 
23188.020699.2015-

73 
XXX559791XX R$ 171,36  

7 6 23188.016196.2015-01 XX4208750001XX R$ 2.500,00  
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8 6 23188.00045.2015-39 XX6108340001XX R$ 2.800,00  

9 12 23208006342014DV 
23188.000385.2015-

54 
XX5678910001XX R$ 30.210,00  

10 12 23188.015702.2014-23 
23188.011985.2015-

48 
XX9416900001XX R$ 669,44  

11 8 -8 
23188.014713.2015-

08 
XXX06231XX R$ 210,00  

12 8 -8 
23188.015113.2015-

59 
XXX06281XX R$ 210,00  

13 12 2,32230002722014E+016 
23188.002749.2015-

31 
XX1806050001XX R$ 901,28  

14 12 2,32230002722014E+016 
23188.002749.2015-

31 
XX1806050001XX R$ 928,80  

15 Processo ñ veio 

16 8 

-8 
23188.015058.2015-

05 

XXX250231XX R$ 210,00  

17 8 XXX563038XX R$ 260,00  

18 8 XXX729672XX R$ 260,00  

19 8 XXX563038XX R$ 260,00  

20 4 23188.004854.2013-42 

23188.010848.2014-

13 

XX131080001XX 

R$ 1.518.484,40  

23188.017193.2014-

04 

23188.020473.2014-

91 

23188.024592.2014-

13 

23188.028324.2014-

71 

23188.018053.2015-

26 

23188.005965.2015-

38 

23188.005527.2015-

70 

23188.001877.2015-

67 

23188.034997.2014-

60 

23188.032338.2014-

99 

 

 


