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Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria nº 13/2017:

3.1; 3.4; 3.7, 4.2; 4.11; 6.8; 7.1; 7.2; 7.8; 7.9.

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 12/2017

Senhor Gestor, 

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

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

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

exercício analisado, apresentamos o  Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento

das ações previstas no PAINT 2017, realizadas pelo Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da

Silva, conforme descritas abaixo:

2.2. Acompanhamento da regularidade contábil.
3.1. Diárias, passagens e ajuda de custos.
3.2. Acompanhamento dos registros contábeis.
3.3.Retenção e recolhimento de Tributos.
3.4.Acompanhamento da Receita.
3.5. Concessão de bolsas financeiras aos servidores.
3.6. Assistência ao educando.
4.1. Análise nos processos licitatórios em todas as modalidades.
6.1. Constatação financeira dos materiais de almoxarifado apresentados no

inventário anual de almoxarifado da unidade.
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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 do presente  Relatório de

Auditoria, examinados a partir do ponto de encerramento da análise anterior. 

Salienta-se que a análise relatada restringe-se exclusivamente aos aspectos

de formalização legal  dos procedimentos,  excluídos,  portanto aqueles  de natureza  técnica,

inclusive  quanto  ao  detalhamento  do  objeto  do  certame,  suas  características,  requisitos  e

especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de que a autoridade competente se

municiou  dos  conhecimentos  específicos  imprescindíveis  para  a  sua  adequação  às

necessidades da Administração.

Foi  verificado  inventário  anual  do  estoque  e  do  patrimônio,  projetos

pedagógicos dos cursos cursos de Edificações  (todas as modalidades) e Geoprocessamento

(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  referente  aos  cursos  de
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Edificações  (todas  as  modalidades),  Eventos  (todas  as  modalidades)  Geoprocessamento

(Tecnologia),   Engenharia  da  Computação  (Bacharelado)  e  Engenharia  de  Controle  e

Automação (Bacharelado). Foi realizada reunião com o Diretor Geral do campus, Diretor de

Administração e Planejamento, servidores do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão

(DEPEX),  do  Departamento  de Administração  e  Planejamento,  da Coordenação  Geral  de

Gestão  de  Pessoas,  do  Gabinete  do  Diretor  Geral,  visitas  aos  setores  de  almoxarifado  e

patrimônio,  registro  escolar,  gestão  de  pessoas,  bem  como  entrevistas  com  funcionários

terceirizados, com a Coordenador de Integração escola-Empresa, 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 Edificações (Técnico

médio integrado) e Geoprocessamento (Tecnologia).

Foram analisados, para fins de verificação das ações  de acompanhamento

de egressos e de permanência (evasão), nos cursos técnicos, em andamento, de Edificações

(integrado,  subsequente,  Concomitante  e  Proeja),  Eventos  (Integrado e Subsequente)  e  os

cursos  Superiores  de  Tecnologia  em  Geoprocessamento.  Engenharia  da  Computação  e

Engenharia de Controle e Automação  no campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge, com exceção

dos  cursos  ofertados  por  meio  dos  programas  de  governo  UAB  e  Profuncionário.   As

consultas ao Q-Acadêmico foram realizadas no período de 04/07/2017 a 21/07/2017. 

Durante  a  análise  de  conformidades  no  campus  foram  verificadas  as

seguintes boas práticas: 

➢ Relatório do fiscal do contrato.

➢ Notificar à contratada para correção de impropriedades na planilha de

custos. 

➢ Divulgação dos horários de aula dos cursos no site institucional.
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II – RESULTADO DOS EXAMES

Após análise dos processos, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 13/2017, encaminhada à

unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs até dia 28/08/2017. Após análise das

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

que foram mantidas, conforme segue.

1 - CONTROLE DE GESTÃO

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017.

GESTÃO DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DO IFMT 

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017.

2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

REGULARIDADE CONTÁBIL

Conformidade de Gestão

Constatação  2.1.  Não  cumprimento  do  registro  de  conformidade  de  gestão  diária,  em

desacordo com a IN STN nº 6/07 (Reincidente).

Descrição Quantidade de dias sem
Conformidade

Julho/2016 21

Agosto/2016 17

Setembro/2016 07

Novembro/2016 07

Dezembro/2016 08

Fevereiro/2017 09
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Março/2017 11

Abril/2017 03

Maio/2017 03

Manifestação da Unidade: “A partir de junho/2017, a Conformidade de

Gestão está sendo realizada dentro do prazo estabelecido  na IN STN nº06/07,  conforme

registros no SIAFI - CONFORM - REGISTROS - CONCONFREG.

Informamos que os processos identificados durante a auditoria realmente

estão em desacordo, porém o sistema não permite  reavaliar e dar conformidade fora do

prazo”.

Causa:   Fragilidade no setor Contábil.   

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. 
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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: Promover a adequada orientação ao servidor responsável

para o desempenho de suas atividades.

Rol de Responsáveis

Constatação 2.2.  Ausência de atualização de rol de responsáveis, SIAFI – CADRESP em

desacordo com a Instrução Normativa TCU nº 63/2010, art. 11, § 1º - Reincidência. 

Descrição

➢ Ausência da atualização de todos agentes responsáveis

Manifestação da Unidade: “O rol dos agentes responsáveis já está sendo

atualizado, contudo, o Campus necessitará de um prazo até 29/09 para a sua conclusão”.

Causa:   Fragilidade no setor Contábil.   

Análise  da  AUDIN:  A  CGU  e  IN  TCU  nº  63/2010,  definem  que  a

atualização dos dados constantes do Rol de Responsáveis é de competência de cada órgão ou

entidade, por meio dos agentes executores, que deverá efetuar as alterações tão logo sejam

publicados os atos de nomeação, designação ou exoneração (DOU, Boletim Interno ou outro

instrumento,  conforme  exigência  de  cada  ato).  Em  consulta  ao  SIAFI,  transação

“CONAGENTE” verificou-se que nem todas as informações estão atualizadas, deste modo,

aguardaremos a finalização do processo para conclusão da recomendação.

Recomendação:  Promover  a  conclusão  pelo  setor  de  contabilidade  do

campus,  da atualização do cadastro do Rol de Responsáveis,  conforme orientação técnica

02/2014 - rol de responsáveis.

Limite de dispensa de licitação
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Constatação 2.3. Extrapolação do limite de dispensa, em desacordo com o artigo 24, II da

Lei 8.666/93.

Empenho N. Despesa Detalhada Processo n. º Valor

158333264142016NE80001
0

33903701 - APOIO
ADMINISTRATIVO, TECNICO E

OPERACIONAL

2319400128720163
6 7.691,49

158333264142016NE80014
6

2319400900820168
2 8.000,00

158333264142016NE80005
4

33903917 - MANUT. E CONSERV. DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

2319400557820160
1 750,00

158333264142016NE80029
6

2319402717620165
0 4.465,00

158333264142016NE80041
4

2319403922320161
6 6.830,00

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor.

Causa:   Fragilidade do setor contábil

Análise da AUDIN: Os casos de dispensa de licitação em função do valor

do objeto licitado, previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei n. 8.666/93, encerram previsão

taxativa, sem nenhum conteúdo variável ou passível de interpretação, precedendo, portanto, a

edição de ato tipicamente vinculado. A dispensa de licitação é uma prerrogativa do Gestor

desde  que  obedecida  a  legislação  vigente.  A  unidade  gestora  deverá  adotar  medidas  de

planejamento  e  prorrogação  tempestiva  de  contratos  vincendos.  A  reincidência  dessa

constatação poderá acarretar apuração de responsabilidade do Gestor.

Recomendação:  Efetuar o planejamento prévio das despesas do Campus,

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

Segregação de funções

Não houve constatação.
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3 - GESTÃO FINANCEIRA

DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO

Conformidade da execução e prestação de contas

Não houve constatação.

REGISTROS CONTÁBEIS

Contas Contábeis 

Constatação 3.1. Existência de saldo em conta contábil sem evidenciar a adequada situação

patrimonial da unidade, conf. dispõe o art. 15, IV da Lei 10.180/01.

Conta Contábil Saldo Saldo
1.1.3.1.1.02.00 - Suprimento de fundos Saldo em 2017 - R$ 14.720,57 

Saldo em  2016 - R$ 13.720,57
1.1.3.5.1.01.00 - Deposit/cauções efetuadas de contr/convenções Saldo desde 2009 - R$ 1.108,55
1.1.3.5.1.03.00 depósitos judiciais efetuados Saldo desde  2009 - R$ 6.612,55
1.1.3.8.1.04.00 vales, tickets e bilhetes Saldo desde 2013 - R$ 847,50
1.1.5.8.1.02.01 material cons -estoq interno- para distribuir Saldo desde  2008 - R$ 147.935,22
1.1.5.8.1.02.03 medicamento -estoq interno- para distribuição Saldo desde 2008 - R$ 13.722,83
1.1.5.8.1.03.01 mercadorias para doação - estoque interno Saldo desde 2013 - R$ 375,20
1.2.3.1.1.08.01 estoque interno Saldo desde 2016 - R$ 8.840,00
1.2.3.1.1.99.01 bens móveis a alienar Saldo desde 2011 - R$ 91.995,25

Manifestação da Unidade: “O saldo da conta 1.1.3.1.1.02.00 - Suprimento

de fundos foi regularizado conforme orientação da STN. Nos demais casos a unidade está

fazendo levantamento e análise dos documentos que deram origem aos saldos para proceder

a regularização”.

Causa:   Fragilidade no setor contábil

Análise da AUDIN: Acatamos a manifestação do Campus referente a conta

contábil  nº  1.1.3.1.1.02.00.  Devido  a  ausência  de  justificativa  e  informações  referente  a

composição dos saldo das referidas contas contábeis, segue análise.

Na  lei  10.180/01  art.14  “O  Sistema  de  Contabilidade  Federal  visa  a

evidenciar a situação orçamentária, financeira e patrimonial da União”.
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Para  a  lei  4.320/64 nos  artigos  83,  87 e  89,  esclarece  a  importância  do

controle  e  da evidenciação da informação contábil.  Segundo a NBCT 16.1,  o objetivo da

contabilidade pública é fornecer informações para os usuários, sendo sua função social a de

refletir o ciclo da administração pública além do controle social. A informação contábil deve

ser  registrada  a  fim  de  obedecer  os  princípios  contábeis  brasileiros  entre  eles  a  da

confiabilidade: as informações devem ser verdadeiras e validadas a fim de assegurar a sua

validade  e  a  credibilidade  e o princípio  da fidedignidade:  que determina  que os  registros

contábeis  devem representar  fielmente  o  fenômeno  contábil  que  lhe  deu  origem.  (NBCT

16.5). Sobre as demais contas correntes e seus saldos, nota-se em que a maioria dos valores se

referem a anos anteriores como: 2008,2009,2011, 2013 e 2016, ou seja, estes já deveriam ter

sido motivo de análise e conciliação pelo campus, a fim de cumprir as determinações legais

citadas. 

Recomendação:  Analisar,  conciliar  e  compor  saldo  dos  valores  de  cada

conta contábil, com o intuito de legitimar e validar seus valores.

RETENÇÃO E  RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Constatação 3.2.  Realização de despesas indevidas (multas, atualização de valores e juros)

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

Acórdão TCU 7506/2010 - Segunda Câmara.

Documento GPS -
Cód.

Pagament
o

GPS - Valor
INSS

GPS - Valor
ATM/Multa/Juro

s

GPS -
Valor
Total

158333264142016GP80000
1 2402 88,14 35,10 123,24

158333264142016GP80001
8 2640 1.822,98 168,61 1.991,59

158333264142016GP80001 2640 11.454,49 1.059,53 12.514,02
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Manifestação da Unidade: Não houve manifestação.

Causa:   Fragilidade no planejamento do Campus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atendimento a Portaria MPOG 23/2015.

Recomendação:  Controlar  os  pagamentos  das  despesas,  de  forma

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

RECEITA PRÓPRIA DO CAMPUS

Constatação 3.3.  Fragilidade no controle de recolhimento dos aluguéis e arrendamentos.

Descrição
➢ Não ficou demonstrado, no documento enviado pelo campus, a forma de controle de

arrecadação dos contratos de aluguéis e arrendamentos, com meses de referência

(arrecadados e a arrecadar), data de pagamento, e vigência desses contratos.
➢ Não foram localizados no Comprasnet na opção consulta (contratos/arrendamento e

concessão) os contratos de locação de espaço e arrendamento do Campus.
10

Relatório de Auditoria nº12/2017

mailto:audin@ifmt.edu.br


   
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

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

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

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

             Manifestação  da  Unidade:  “Atualmente,  o  Campus  realiza  o

acompanhamento e controle das arrecadações através de consulta no SISGRU e planilha  de

Arrecadações  Próprias,  em  anexo.  Os  atrasos/inadimplências  contratuais  estão  sendo

objetos de notificação às contratadas.

Quanto aos contratos, informamos que realmente não existem todos os contratos ou

estão vencidos, como segue abaixo :

Coopertec: Contrato vencido desde 2012 e, encontra-se em análise na Procuradoria

para uma definição das ações a serem feitas;

OI  Móvel:  Não  há  contrato  em  arquivo,  estamos  notificando  a  empresa  para

comparecer a esta unidade para regularizar a situação; 

VIVO: Não há contrato em arquivo, estamos notificando a empresa para comparecer

a esta unidade para regularizar a situação;

Americel:  Não  há  contrato  em  arquivo,  estamos  notificando  a  empresa  para

comparecer a esta unidade para regularizar a situação;

Portanto, pedimos prazo de 90 dias para que possamos resolver este apontamento”.

Causa:   Processos inadequados quanto a arrecadação de receita própria

Análise da AUDIN: Apesar do Gestor manifestar que enviou planilhas de

controles de arrecadação própria, esta Auditoria Interna não identificou esse documento.  O

“controle”  referido  na  constatação  se  trata  de  acompanhamento  dos  valores  arrecadados,

podendo  ser  através  de  planilhas  ou  outras  formas,  contanto  que  possuam o  mínimo  de

informações como: Data, objeto, vigência, vencimento, origem do débito etc.O controle da

receita  deve  ser  mais  efetivo  e  tempestivo,  principalmente  após  a  emissão  do  decreto

presidencial para contingenciamento do orçamento e posterior emissão da portaria do MEC

onde estabelece redução de 20% em algumas despesas. O IFMT para diminuir  o impacto

dessas ações para os alunos, deverá se atentar mais às receitas próprias com vista a aumentar a
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arrecadação. A gestão principalmente dos valores referente a locação de imóveis/espaços, e

arrendamento são os que precisam de maior atenção, controlando mês a mês os pagamentos, a

vigência dos contratos e não se omitirem de corrigir os valores nos prazos determinados em

contrato. 

A lei 8666/93 estabelece as normas referente a “ contratos administrativos

pertinentes  a obras,  serviços,  inclusive de publicidade,  compras,  alienações  e locações  no

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, (grifo

nosso)e tem como princípio constitucional a isonomia no serviço público. Segundo o artigo 2º

da mesma lei. “As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões,

permissões e locações  da Administração Pública,  quando contratadas  com terceiros,  serão

necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei”. No

parágrafo único desse artigo cita o contrato como a formalização do acordo entre as partes

com a estipulação de obrigações recíprocas, ou seja, é um documento indispensável para a

determinação de direitos e obrigações de ambas as partes, inclusive quando o contrato não é

renovado,  a  situação  da  cessão  se  enquadra  em ausência  de  contrato.Todas  informações

necessárias referente a contratos estão regradas no capítulo III da lei 8.666/93.

Recomendação 1:  Criar  rotina  de acompanhamento  de  todas  as  receitas

próprias do Campus.

Recomendação 2:  Apurar responsabilidade referente a cessão de espaços

sem contratos ou contratos vencidos.

Recomendação 3: Criar planilha de acompanhamento das receitas contendo

todas informações contratuais como: objeto, vencimento, parcelas pagas e pagar etc.

Recomendação 4:  Regulamentar as cessões de espaços sem contratos ou

com contratos vencidos.
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Recomendação 5: Encaminhar a essa auditoria, ao final do exercício 2017,

um relatório atualizado com todas informações referentes a todos espaços cedidos, com ou

sem contrato, com dados sobre: Objeto do contrato, locatário, local, data do início da cessão,

valores, pagamentos recolhidos e períodos de referência.

CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

Constatação 3.4. Fragilidade na elaboração de Edital de extensão do campus.

Processo n. º Descrição

➢ 23194.033223. 2016-02 Pagamento de bolsas de extensão, referentes ao Edital

nº 05/2016 – IFMT/Campus Cuiabá – Octayde Jorge da

Silva. Conforme relatado em ata pela própria comissão

de  análise  de  projetos  de  extensão,  ocorreram  várias

impropriedades  na elaboração do edital  de seleção de

projetos  de  extensão,  como  ausência  de  regras  para

formalização dos projetos, ausência de critérios de nota

mínima para aprovação e para eliminação dos projetos,

ausência de modelo de plano de trabalho dos discentes

bolsistas,  ausência  de  critérios  de  desempate  por

relevância  dos  projetos,  entre  outros.  Diante  das

fragilidades, observou-se, em análise do processo, que

foi  selecionado  projeto  com pontuação  de  1,5  de  10

pontos possíveis.

Manifestação da Unidade: “A constatação se encontra prejudicada, visto

que o edital  está encerrado. A nova gestão se compromete em não cometer as falhas no

próximo edital, onde está sendo elaborado um procedimento com os requisitos, através de um

fluxograma de processo  de elaboração do edital para projetos de extensão”.
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Causa: Fragilidade no planejamento para concessão de auxílios financeiros

a servidores.

Análise da AUDIN:  Os editais  de pesquisa e de extensão devem adotar

critérios claros e objetivos com ampla divulgação a toda a comunidade interna. Observou-se

no  processo  analisado  que  a  própria  comissão  julgadora  de  projetos  de  extensão  tinha

informado que haviam várias impropriedades na elaboração do edital de seleção de projetos

de extensão, como a ausência de regras para formalização dos projetos, a ausência de critérios

de nota mínima para aprovação e para eliminação dos projetos, a ausência de modelo de plano

de trabalho dos discentes bolsistas, a ausência de critérios de desempate por relevância dos

projetos,  entre  outros.  Como  consequência  das  fragilidades,  observou-se,  ainda,  que  foi

selecionado projeto de extensão com pontuação de 1,5 de 10 pontos possíveis. As fragilidades

demonstram  que  não  houve  planejamento  para  elaboração  de  editais  para  concessão  de

auxílios financeiros a servidores do campus. Tal medida mostra que não houve preocupação

na boa gestão dos recursos públicos,  visto que pode-se ocorrer pagamento de bolsas para

projetos de pesquisa ou extensão para áreas que não são de interesse público em se investir,

ou irrelevantes para a comunidade, exigindo a possíveis bolsistas somente a necessidade de se

inscreverem, cumprindo os poucos/ frágeis requisitos. É importante ressaltamos ainda que os

recursos  usados nas  concessões  de bolsas  (para  pesquisas  ou  atividades  de extensão)  aos

estudantes são oriundos da ação orçamentária 2994 - Assistência estudantil, sendo que essa

ação foi criada pelo Governo Federal às Instituições de Ensino com o intuito de permanência

do aluno em sala de aula. Nesse contexto, podemos citar o Parecer Jurídico n. 89/2017 de

22/05/2017 da Procuradoria Jurídica do IFMT que diz: “32.Ou seja, correlacionando o art. 3º

da Resolução CONSUP n. 02/2012, o art. 2º do Decreto n. 7.234/2010 e a descrição da Ação

2994, observa que todos eles focam na assistência estudantil, de modo a contribuir para que

os jovens tenham condições de acesso (ex. transporte escolar), de permanecer em sala de

aula e de participar das atividades didático-pedagógicos, esportivas e culturais em prol não
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só da sua permanência, mas também para o bom desempenho…”.  Sendo assim os gestores de

pesquisa e extensão devem se preocupar não apenas com a execução das pesquisas e das

atividades de extensão pelos alunos bolsistas, mas também se estes estão tendo frequência

regular nas disciplinas de seus cursos. Caso seja percebido que um aluno está deixando de

frequentar as aulas devido as atividades de pesquisa e extensão que desenvolvem, deve-se

reavaliar a concessão dessas bolsas.

Apesar da manifestação da unidade em informar que o edital já se encontra

vencido e que envidarão esforços para aprimoramento dos seus controles, faz-se necessário o

acompanhamento da constatação em processos futuros.

Recomendação 1: Constituir comissão multidisciplinar para planejamento e

elaboração dos  editais  do campus  para concessão  de auxílios  financeiros,  com critérios  e

requisitos  similares  aos  editais  já  divulgados  pelas  Pró-Reitorias  de  Ensino,  Pesquisa  e

Extensão do IFMT.

Recomendação 2: Controlar sistematicamente, junto com o setor de ensino,

a frequência dos estudantes bolsistas, durante o período letivo, garantindo o objetivo da ação

orçamentária 2994.

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Constatação 3.5.  Pagamento indevido a cooperativa de crédito para concessão de ajuda de

custo a discentes, em desacordo com a Portaria IFMT/Campus Cuiabá-Octayde Jorge da Silva

nº  246/2015  e  178/2017,  com a  Resolução  CONSUP/IFMT nº  94/2014  e  com a  Lei  nº

4.320/64.

Processo n. º Descrição

➢ 23194.006035.2016-01 Ajuda de custo visita técnica a Alta Floresta nos dias 07

a 10/04/2016.
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a) Houve  realização  de  pagamento  da  ajuda  de

custo aos discentes por cooperativa de crédito. Em

consulta ao SIAFI, foi verificado que o campus fez

pagamento  à  empresa  37.433.448/0001-09,  para

esta repassar aos discentes.

b) Não foi anexada ao processo a ordem bancária,

nem a lista utilizada pela cooperativa. Observou-se,

também, que não foi comprovada a restituição dos

valores não utilizados pelos discentes.

Manifestação da Unidade: 

“a) Irregularidade sanada. Atualmente, os pagamentos das ajudas de custo

são  realizados  através  de  ordem  bancária  emitida  ao  B.  do  B.  para  repasse  às  contas

bancárias cadastradas na lista de credores. 

b) A Coopertec será notificada para apresentação da lista dos alunos, bem

como, a restituição dos valores não utilizados”.

Causa:   Fragilidade nos gerenciamento da concessão de ajuda de custo do

campus.

Análise da AUDIN: As ajudas de custo para visitas/viagens técnicas devem

ser  repassadas  diretamente  aos  alunos  beneficiados  para  custearem  suas  hospedagens  e

alimentação. Acatamos a justificativa quanto a alínea “a”, porém a constatação será mantida

para  acompanhar  a  restituição  dos  valores  não  utilizados,  saneando  as  impropriedades

relatadas. 

Recomendação: Providenciar, junto à Cooperativa de Crédito, a restituição

dos valores não utilizados pelos discentes.
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Constatação 3.6.  Ausência de prestação de contas dos recursos de concessão de ajuda de

custo, contrariando a Portaria IFMT/Campus Cuiabá-Octayde Jorge da Silva nº 246/2015 e

178/2017 e a Resolução CONSUP/IFMT nº 94/2014.

Processo n. º Descrição

➢ 23194.006035.2016-01 Ajuda de custo visita técnica a Alta Floresta nos dias 07

a  10/04/2016.  Não  foi  anexado  nenhum  documento

comprobatório da realização da viagem técnica,  como

relatórios de prestação de contas dos discentes, relatório

dos docentes, folhas de frequência, fotos da viagem.

➢ 23194.014929.2017-48 Ajuda de custo viagem técnica usina hidrelétrica. Não

foi  anexado  nenhum  documento  comprobatório  da

realização  da  viagem  técnica,  como  relatórios  de

prestação  de  contas  dos  discentes,  relatório  dos

docentes, folhas de frequência, fotos da viagem.

➢ 23194.006749.2017-92 Ajuda de custo inscrição em evento. Não foi anexado

nenhum  documento  comprobatório  da  realização  da

viagem técnica, como relatórios de prestação de contas

dos  discentes,  relatório  dos  docentes,  folhas  de

frequência, fotos da viagem/ do evento e certificados de

participação.

Manifestação  da  Unidade:  “Informamos  que  foi  solicitado  aos

responsáveis  pelas  solicitações  das  Ajudas  de  Custo,  a  apresentação dos  formulários  de

prestação  de  contas  dos  discentes,  bem  como,  os  documentos  comprobatórios  de

participação”.

Causa: Fragilidade nos gerenciamento da concessão de ajuda de custo do

campus.

Análise da AUDIN: A ajuda de custo ao discente foi instituída pelo IFMT

para  garantir  a  complementação  das  atividades  extra  curriculares,  bem como  um melhor
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desempenho pedagógico. O recebimento da ajuda de custo sem a devida prestação de contas,

acarreta  em ilegalidade,  devendo  a  unidade  acompanhar  e  fiscalizar  o  ressarcimento  aos

cofres  públicos  dos  valores  que  tiverem  a  prestação  de  contas  realizadas,  devendo  o

responsável  comprovar  que  os  valores  recebidos  foram  utilizados  para  a  sua  finalidade

precípua.  A presente   constatação  será  mantida,  para  que as  ações  tomadas  pelo  campus

possam  ser  acompanhadas  pelo  Plano  de  Providências  Permanente,  objetivando  assim  o

efetivo controle das ações realizadas com o intuito de sanar as impropriedades detectadas.

Recomendação  1:  Providenciar  a  adequada  prestação  de  contas  nos

processos citados, promovendo o ressarcimento ao erário das concessões irregulares.

Recomendação 2: Controlar e fiscalizar de forma efetiva as prestações de

contas  das ajudas de custo concedidas  pelo campus,  de forma a garantir  a efetividade  da

legislação pertinente ao tema.

4 - GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 

PROCESSOS LICITATÓRIOS

Conformidade do planejamento e edital 

Constatação 4.1.  Ausência de observância do parecer  jurídico ou justificativa para o não

atendimento, em desacordo com o artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 

Processo Descrição
➢ 23194.0356992015-99 Contratação de serviços de eventos: não foi anexado aos

autos o cronograma dos eventos previstos nem o histórico

de  utilização  do  serviço  pela  instituição,  em

desconformidade com os itens 11, 18 e 19 do Parecer nº

052/2016/PFE-IFMT de fls. 163/177.
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Manifestação da Unidade: “Não havia planejamento dos eventos e nem o

controle da utilização do serviço de eventos. Sendo assim, a  nova gestão informa que o

planejamento anual de eventos já está sendo elaborada para implantação em 2018”.

Causa: inadequado planejamento da contratação.  

Análise  da  AUDIN:  O  artigo  38,  parágrafo  único,  da  Lei  8.666/93,

determina que as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos e aditivos, devem

ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. Tal medida

visa resguardar os gestores de eventuais irregularidades/ ilegalidades ocorridas previamente

ou  concomitantemente  à  execução  do  contrato.  As  recomendações  contidas  no  parecer

jurídico referem-se ao adequado planejamento da contratação, e a sua não observância expõe

a unidade a riscos referentes ao incorreto dimensionamento da demanda, além de demonstrar

a ausência de planejamento dos eventos do campus.  Além de observar as recomendações

contidas nos pareceres jurídicos, constitui boa prática a inclusão destas recomendações nos

checklists  do  campus.Ao  autorizar  o  andamento  do  processo  sem  a  observância  das

recomendações contidas no parecer jurídico, o gestor assume a responsabilidade por eventuais

irregularidades.

Recomendação:  Abster-se  de  dar  prosseguimento  à  licitação  sem

demonstrar o atendimento às recomendações ou sem apresentar justificativas no caso de não

acatá-las.

Contratos, execução e fiscalização

Constatação 4.2.   Falhas na formalização dos processos, contrariando a Portaria Normativa

SLTI/MPOG  nº  05/2002,  Portaria  MEC  nº  1.042/2012,  Resolução  CONSUP/IFMT  nº

94/2014 e acórdãos TCU.

Processo n. º Descrição
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➢ 23194.002408.2014-03 Contrato  N°  06/2015  campus  Cuiabá  e  contrato  n°

08/2015  Núcleo  avançado  de  Poconé,  prestação  de

serviço de limpeza.

Abertura  de  mais  de  um  processo  para  um  mesmo

objeto  contratado,  em  desacordo  com  o  acórdão  nº

1.300/2003-1ªC, acórdão nº 1.131/2007-1ªC e acórdão

nº 2.960/2003-1ªC, todos do TCU.

Ausência de assinatura do termo de apostilamento N°

01/2017,  pág:  1665,  contrato  n°  08/2015  serviços  de

limpeza,  asseio  e  conservação  -  Núcleo  avançado  de

Poconé.    

➢ 23194.035699/2015-99,

23194.008650/2017-25,

23194.010961/2017-54.

Contratação de serviços de eventos. Abertura de mais

de um processo para um mesmo objeto contratado, em

desacordo com o acórdão nº 1.300/2003-1ªC, acórdão nº

1.131/2007-1ªC e acórdão nº 2.960/2003-1ªC, todos do

TCU.

➢ 23194.019566/2016-56 Aquisição  de  condicionadores  de  ar.  Existência  de

documentos  grampeados  na  contracapa  do  processo,

embora constando numeração de páginas (fls. 63 e 64),

quando deveriam estar autuados na sequência de fls. 62.

➢ 23194.019820.2016-16 Contrato  N° 16/2016,  adesão ao pregão eletrônico  n°

17/2015 da UFMT, referente a prestação de serviços de

vigilância e Segurança Patrimonial.

Abertura  de  mais  de  um  processo  para  um  mesmo

objeto  contratado,  em  desacordo  com  o  acórdão  nº

1.300/2003-1ªC, acórdão nº 1.131/2007-1ªC e acórdão

nº 2.960/2003-1ªC, todos do TCU.
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Manifestação da Unidade: “Irregularidades sanadas. Os processos foram

apensados ao processo original. Quanto à ausência do Termo de Apostilamento, informamos

que se deu em razão do Campus estar aguardando a devolução das vias assinadas pela

empresa.  (doc. anexo)”.

Causa:   Fragilidade na formalização de processos.

Análise da AUDIN: Os processos, de forma geral, referente à contratação e

pagamento de serviços, sejam de natureza contínua ou não, estão formalizados em desacordo

com a recomendação contida nos acórdãos nº 1.300/2003-1ª Câm. e nº 555/2005-P, bem como

na  Orientação  Normativa  nº  02/2009  da  AGU é  de  que  “os  instrumentos  dos  contratos,

convênios  e  demais  ajustes,  bem como os  respectivos  aditivos,  devem integrar  um único

processo  administrativo,  devidamente  autuado  em  sequência  cronológica,  numerado,

rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento”, a fim de

propiciar o devido acompanhamento e fiscalização, bem como minimizar o risco de extravio

de documentos. A comprovação do recebimento de documentos após a abertura do processo

poderá ser feita por meio de aposição de carimbo constando a data e identificação da pessoa

que o recebeu, com a posterior juntada dos documentos aos autos do processo original. A

formalização de cada documento com um número de processo diferente fragiliza o controle e

acompanhamento em sequência cronológica do processo e aumenta o risco de falha em sua

integridade.

O  conceito  de  apensação  conforme  Item  2.8.2  da  Resolução  Consup

94/2014:

A juntada  por  apensação  de  documento(s),  avulso(s)  ou  processo(s),  a  outro  processo,
ocorre em caráter temporário e tem como objetivo o estudo, a instrução e a uniformidade de tratamento em
matérias  semelhantes.  Cada documento, avulso ou processo, conserva sua identidade e independência.(Grifo
Nosso).

item 2.8.2.2:

Juntada por apensação de processo(s) a processo Esta juntada se caracteriza pela junção de
um ou mais processos (processos acessórios) a outro processo (processo principal).  Sempre que ocorre uma
juntada por apensação,  os processos passam a tramitar juntos e o acréscimo de novas folhas deverá ocorrer
somente  no  processo  principal.  Para  a  juntada  por  apensação  de  processo(s)  a  processo,  deve-se  seguir  os
seguintes procedimentos: a) manter sobreposto um processo ao outro, presos por cadarço ou similar, ficando o

21

Relatório de Auditoria nº12/2017

mailto:audin@ifmt.edu.br


   
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

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

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

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br
processo principal, isto é, o que contiver o pedido da juntada por apensação, em primeiro lugar; b) manter a
numeração original das folhas de cada processo; c) lavrar o “Termo de Juntada por Apensação”, em folha a ser
anexada após a última folha do processo principal. (Grifo nosso).

Por  isso,  o  correto  é  considerar  o  processo  como  anexação,  conforme

Resolução Consup 94/2014 item 2.8.1.1:

Juntada por anexação de documento(s) avulso(s) a processo Esta juntada se caracteriza pela
inclusão permanente de documento(s) avulso(s) a processo, desde que referentes a um mesmo interessado e
assunto,  sendo  que  o(s)  documento(s)  avulso(s)  anexado(s)  passa(m)  a  compor  o  processo.  A  juntada  por
anexação  de  documento(s)  avulsos  a  processo  deve  obedecer  os  seguintes  procedimentos:  a)  reunir  o(s)
documento(s)  avulso(s)  a  ser(em)  anexado(s);  b)  informar,  por  meio  de  despacho,  qual(is)  documento(s)
avulso(s) será(ão) anexado(s) ao processo. O despacho deverá anteceder o(s) documento(s) avulso(s) anexado(s)
no processo; c) anexar o(s) documento(s) avulso(s) em questão; d) numerar sequencialmente a(s) folha(s) do(s)
documento(s)  avulso(s)  anexado(s)  ao  processo.  Observação:  documento  encadernado  deve  ser  considerado
como documento avulso, devendo seguir os procedimentos descritos acima. (Grifo nosso).

De  acordo  com  a  legislação  acima,  anexar  um  processo  ao  outro  é

permitido, porém, deve ser observado caso a caso a finalidade de cada processo. A correta

formalização  dos  processos  tem  por  fim  garantir  a  integridade  da  documentação,  a

compreensão do histórico da contratação e o correto acompanhamento da execução física e

financeira. As falhas detectadas aumentam consideravelmente o risco de irregularidades na

gestão, inclusive nos pagamentos.

Quanto  ao  processo  23194.002408.2014-03  que  verificou  a  ausência  de

assinatura do termo de apostilamento, deverá ser formalizado e assinado conforme dispõe o

art.  40,§  4º   da  IN  SLTI  02/2008:  As  repactuações,  como  espécie  de  reajuste,  serão

formalizadas  por  meio  de  apostilamento,  e  não  poderão  alterar  o  equilíbrio  econômico  e

financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que

deverão ser formalizadas por aditamento.

Recomendação  1: Orientar  os  servidores  à  observarem  o  disposto  na

Portaria Normativa nº 05/2002 – SLTI, Portaria nº 1042/2012 – MEC e Orientação Normativa

AGU  nº  02/2009,  bem  como  demais  normativos  referentes  à  gestão  de  documentos  e

processos.
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Recomendação  2: Implementar  rotinas  para  a  correta

autuação/formalização  de  processos,  de  acordo  com  a  Resolução  094/2014  do

CONSUP/IFMT (Manual  de  Protocolo),  inserindo  todos  os  documentos  referentes  a  um

mesmo objeto em um único processo, com mesma numeração, podendo este conter vários

volumes com no máximo 200 fls. cada um.

Recomendação 3:   Realizar a assinatura do termo de apostilamento pelo

contratante e contratada e anexar no processo 23194.002408.2014-03.

Constatação 4.3.  Ausência de depósito em conta vinculada, contrariando o art.19-A ,I e art

36 § 7º, IN 02/2008.  (reincidência).

Processo n. º Descrição

➢ 23194.002408.2014-03 Contrato  N°  06/2015  campus  Cuiabá  e  contrato  n°

08/2015  Núcleo  avançado  de  Poconé,  prestação  de

serviço de limpeza.

Manifestação da Unidade: “Não há previsão da conta vinculada no edital

da licitação nº 07/2014, contudo, a conta vinculada está em fase de implantação para os

demais contratos, cuja exigência está prevista no instrumento convocatório”.

Causa:    Fragilidade na gestão e fiscalização de contratos.    

Análise da AUDIN:  O artigo 75 da IN 05/2017 estabelece que entrará em

vigor 120 dias após a publicação, desta forma ainda vigora a IN 02/2008 SLTI que no seu

artigo  19-A,  I,  destaca  a  previsão  da  conta  vinculada  em  edital  para  garantia  de

descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada, desta

forma, recomenda o campus a providenciá-la e administrá-la 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 deve estar

prevista em Edital e contrato.
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Recomendação:  Providenciar  abertura  de  conta  vinculada,  realizar  os

depósitos conforme previsões contratuais, e anexar os comprovantes no processo.

Constatação 4.4. Ausência de designação de gestor e dos fiscais de contrato, em desacordo

com o artigo 31 e seguintes da IN MPOG 02/2008 e artigo 41 e seguintes da IN MPOG

05/2017.  

Processo n. º Descrição

➢ 23194.0356992015-99 Contratação de serviços de eventos.

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor.

Causa: Processo inadequado de gestão do contrato.  

Análise  da  AUDIN:  O  artigo  67  da  Lei  8.666/93  estabelece  que  “a

execução  do  contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  representante  da

Administração  especialmente  designado”.  Segundo  Marçal  Justen  Filho,  trata-se  de  um

verdadeiro poder-dever da Administração:

O dispositivo deve ser  interpretado no sentido de que a fiscalização pela
Administração não é mera faculdade assegurada a ela. Trata-se de um dever,
a ser exercitado para melhor realizar os interesses fundamentais. Parte-se do
pressuposto, inclusive de que a fiscalização induz o contratado a executar de
modo mais perfeito os deveres a ele impostos1. 

Recomendação 1: Realizar a nomeação de fiscal para o contrato de serviços

de eventos.

Recomendação 2:  Criar  procedimento  padrão para gestão dos  contratos,

incluindo a obrigatoriedade de nomeação de fiscal antes do início da execução, nos casos em

que couber. 

1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13ª ed. São Paulo: 
Dialética, 2009. 943 p.
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Constatação 4.5.  Fragilidade na liquidação e pagamento do serviço, em desacordo com os

artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.  

Processo n. º Descrição

➢ 23194.0356992015-99  -

Contratação  de  serviços  de

eventos

a) Ausência  de  identificação  da  assinatura

constante no ateste na Nota Fiscal nº 450 (fls. 132), no

valor de R$ 2.162,92.

b)  Ausência  de  Ordem  de  Serviço  e  também  de

identificação nas Notas Fiscais, constando informações

referentes aos eventos para os quais foram solicitados e

executados  os  serviços,  como  por  exemplo  data,

horário, local, etc:

* Nota Fiscal 450 (fls. 132);

* Nota Fiscal 447 (fls. 135);

* Nota Fiscal 417 (fls. 145). 

➢ 23194.008342.2016-19 Adesão SRP 07/2015 - UG 154045 - Locação de espaço

físico.

Não localizamos no processo a nota fiscal devidamente 

atestada referente ao pagamento da 2016OB800439 

empenho 2016NE800108.

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor.

Causa:  Processo inadequado de liquidação e pagamento. 

Análise da AUDIN: O artigo 63, § 1º, I, da Lei 4.320/64 estabelece que a

liquidação tem por fim apurar a origem e o objeto do que se deve pagar. Já o § 2º determina

que a liquidação da despesa por serviços prestados terá por base os comprovantes da prestação
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efetiva do serviço. Estes dispositivos estabelecem o dever se apurar as informações detalhadas

e necessárias sobre a realização dos serviços feitos, a fim de se evitar eventuais pagamentos

decorrentes de serviços não prestados. Assim, é necessário que constem das notas fiscais as

informações sobre a data e local da prestação dos serviços, ou, ao menos, qual o documento

que contém tais informações, como por exemplo a Ordem de Serviço. A inobservância dessa

verificação origina riscos nos processos de liquidação e de pagamento.

Recomendação 1:  Abster-se de realizar a liquidação e o pagamento sem

que constem dos documentos de cobrança as informações detalhadas e necessárias referentes

à aquisição de bem ou prestação de serviço.

Recomendação  2:  Apresentar  e  anexar  ao  processo  a  nota  fiscal

devidamente  atestada  que  comprove  a  realização  do  serviço  pago  por  meio  da  OB

2016OB800439  (empenho  2016NE800108),  caso  contrário  apurar  responsabilidade  e

providenciar a devolução ao erário do valor pago indevidamente.

Constatação 4.6.  Divergência entre a quantidade de equipamentos (adquiridos e instalados)

relacionada nas Notas Fiscais que foram pagas, a quantidade constante do sistema SUAP-

módulo  patrimônio  e  a  quantidade  localizada  durante  visita  ao campus,  em desacordo ao

inciso III, §2º, artigo 63 da Lei 4.320/64.   

Processo n. º Descrição

➢ 23194.019566/2016-56 Participação  no Pregão 02/2015 do campus  Pontes  e

Lacerda - Aquisição de condicionadores de ar. Foram

adquiridos e pagos integralmente  126 aparelhos de ar

condicionado,  conforme  notas  fiscais  e  notas  de

pagamento  abaixo  indicadas.  Todavia,  ao  realizar  a

consulta no SUAP-módulo patrimônio das entradas de

equipamentos fornecidos pelas empresas para as quais

26

Relatório de Auditoria nº12/2017

mailto:audin@ifmt.edu.br


   
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

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

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

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

houve  pagamentos  referentes  ao  fornecimento  de

aparelhos de ar condicionado, verificamos o registro de

30 itens, conforme segue: 

- Nota  Fiscal  5489  (fls.  54),  CNPJ

05.870.717/0001-08,  valor  R$153.480,00,

referente a 30 ar split inverter 12.000 BTUs e 30

ar  split  inverter  18.000  BTUs.  Valor  pago

integralmente  conforme  NP  277  de  2016.

Constam registrados  no  SUAP somente  06  ar

split   12.000  BTUs  e  10 ar  split  BTUs

fornecidos por esta empresa. 

- Nota  Fiscal  423  (fls.  55),  CNPJ

21.446.397/0001-10,  valor  R$66.186,00,

referente a 18 ar condicionado 60.000 BTUs. Da

mesma empresa, consta a Nota Fiscal 397 (fls.

56),   valor  R$73.540,00,  referente  a  20 ar

condicionado  60.000 BTUs.  O valor  das  duas

notas  fiscais  foi  pago  integralmente  conforme

NP 278 de 2016. Porém, constam registrados no

SUAP somente 13 aparelhos fornecidos por esta

empresa. 

- Nota  Fiscal  7959  (fls.  63),  CNPJ

12.467.682/0001-26,  valor  R$99.881,04,

referente  a  28 ar  condicionado  24.000  BTUs.

Valor  pago integralmente  conforme NP 71 de

2016.  Porém,  constam  registrados  no  SUAP
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somente 01 ar split 24.000 BTUs fornecido por

esta empresa. 

Em visita ao campus não foi possível localizar todos os

aparelhos devidamente instalados.

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor.

Causa:  Processo irregular de liquidação e pagamento. 

Análise da AUDIN: Nas aquisições dos equipamentos nos Pregões 02/2015

e 01/2016 estavam previstos a instalação pelo fornecedor, sendo que as notas fiscais somente

poderiam ser liquidadas/pagas após o efetivo recebimento e devidamente instalado. No caso

analisado,  houve  pagamento  integral  com  ateste  das  notas  fiscais  sem  o  recebimento  e

instalação dos 107 ar condicionados.  O Gestor  e o responsável  pelos atestes  dessas notas

cometeram irregularidades que devem ser corrigidas,  evitando dano ao erário.   Como não

houve  manifestação  do  Gestor  justificando  ou  contestando  o  fato,  bem como  não  foram

localizados todos esses ar condicionados devidamente instalados no campus Cuiabá, durante a

vistoria da equipe de auditoria, cabe a gestão tomar providências quanto ao ressarcimento ao

erário  e  apuração  de  responsabilidade.   Cabe retificarmos  a  nossa  constatação  quanto  ao

quantitativo dos ar condicionados 60.000 BTUs que por estarem descritos, nas Notas Fiscais

n.423  e  397,  de  forma  separada  as  partes  de  evaporador  e  condensador,  mensuramos

equivocadamente em duplicação, sendo que foram adquiridos 19 aparelhos 60.000 BTUs, ao

invés dos 38 apontados por esta auditoria, resultado num total de 107 aparelhos ao todo. Os

valores a serem devolvidos referem-se a tabela abaixo, e não foram considerados aparelhos de

ar condicionados entregues sem a instalação:

Situação 12.000 BTUs 18.000 BTUs 60.000 BTUs 24.000 BTUs

qtde valor R$ qtde valor R$ qtde valor R$ qtde valor R$
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Pago 30 66.060,00 30 87.420,00 19 139.726,00 28 99.881,04
Instalado 06 13.212,00 10 29.140,00 13 95.602,00 01 3.567,18
Não 
Instalado

24 52.848,00 20 58.280,00 06 44.124,00 27 96.313,86

Total a ser ressarcido R$ 251.565,86

Recomendação 1: Providenciar, administrativamente ou por ação judicial, o

ressarcimento dos valores referente aos 77 ar condicionados não instalados no campus.

Recomendação 2:  Apurar  responsabilidade  pelos  recebimentos  e  atestes

indevidos de notas fiscais, referentes a aquisição de aparelhos de ar condicionados.

 

Constatação 4.7. Ausência de autorização da PROAD para execução de despesas conforme

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

Processo n. º Descrição

➢ 23194.019820.2016-16 Contratação de empresa especializada na prestação de

serviço  de  vigilância/segurança  patrimonial  armada

diurno  e  noturno-  Contrato  nº  16/2016,  Adesão  ao

Pregão nº 17/2015.

Manifestação da Unidade: “Constatação está prejudicada, tendo em vista

que  não  há  como  saná-la.  A  nova  gestão  se  compromete  a  não  cometer  as  falhas  nas

próximas contratações”.

Causa:   Fragilidade na gestão e fiscalização dos contratos.

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

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

autorização caberá ao Pró-Reitor de Administração, sendo assim, o Campus ao realizar um

procedimento  licitatório  deve  observar  os  valores  estabelecidos  na  legislação  vigente.  A
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reincidência na ausência de autorização prévia do Pró Reitor ou Reitor nas contratações acima

do valor estipulado em portaria acarretará apuração de responsabilidade.

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

de maio de /2015.

Constatação 4.8.  Ausência de autorização do Reitor para realização de despesa, celebração

de contrato com valor igual ou inferior a R$ 10.000.000,00, contrariando o art. 6°, II, Portaria

IFMT nº 1.291/2015. (contrato n.º 09/2016 – Valor R$ 1.001.700,00).

Processo n. º Descrição

➢ 23194.013082.2016-01 Pregão  n.º02/2016  -  Superintendência  Federal  de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  no  Estado  de

Mato Grosso - SFA/MT - Contratação de empresa para

prestação de serviços comuns de engenharia.  (IFMT -

Participante do Pregão).

Não localizamos nos autos do processo autorização do

Reitor do IFMT para a realização da despesa contratada

por meio do Contrato n.º 09/2016 - Pregão n.º02/2016 -

SFA/MT.

Manifestação da Unidade: “Constatação está prejudicada, tendo em vista

que  não  há  como  saná-la.  A  nova  gestão  se  compromete  a  não  cometer  as  falhas  nas

próximas contratações”.

Causa:   Fragilidade no planejamento das aquisições.

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

IFMT, nas compras com valor igual ou inferior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) a

autorização caberá ao Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato

Grosso - IFMT, sendo assim, o Campus ao realizar um procedimento licitatório deve observar
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os valores  estabelecidos  na legislação  vigente.  A reincidência  na ausência  de  autorização

prévia do Reitor nas contratações acima do valor estipulado em portaria acarretará apuração

de responsabilidade.

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

22 de maio de 2015. 

Constatação 4.9.  Divergências  entre o valor do contrato publicado no DOU e o contrato

anexado ao processo.

Processo n. º Descrição

➢ 23194.013082.2016-01 Pregão  n.º02/2016  -  Superintendência  Federal  de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  no  Estado  de

Mato Grosso - SFA/MT - Contratação de empresa para

prestação de serviços comuns de engenharia.  (IFMT -

Participante do Pregão). 

Valor total do contrato na publicação DOU 

R$1.800.000,00

Valor total do contrato anexado ao processo 

(contrato 09/2016) R$1.001.700,00

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação.

Causa: Fragilidade na publicação no Diário Oficial da União - DOU.  

Análise da AUDIN: Conforme estabelecido no art. 61, parágrafo único da

Lei n.º 8.666,  a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na

imprensa  oficial,  é  condição  indispensável  para  sua  eficácia,  será  providenciada  pela

Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, assim conforme
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disposto acima, a Administração tem a obrigatoriedade de efetuar a  correta publicação do

extrato resumido do contrato observando as informações contidas no instrumento contratual.

Recomendação: Observar o cumprimento do art. 61, parágrafo único da Lei

n.º 8.666, realizando as publicações de forma correta.

Constatação  4.10.  Ausência  do  seguro  garantia,  contrariando  o  item 7.1  do  contrato  n.º

14/2016.

Processo n. º Descrição

➢ 23194.030365.2015-29 Pregão Eletrônico n.º23/2015 - Serviço de manutenção

preventiva e corretiva da central telefônica.

Não  localizamos  no  processo  o  seguro  garantia  do

contrato n.º14/2016.

Manifestação  da Unidade:  “A constatação  está  prejudicada,  tendo  em

vista que o contrato está encerrado. A nova gestão compromete a não cometer as falhas nos

próximos processos”.

Causa: Fragilidade na gestão e fiscalização do contrato.  

Análise  da  AUDIN:  Conforme  estabelecido  no  item  7.1  do  contrato

n.º14/2016, a empresa contratada deveria ter prestado garantia no valor de R$5.599,98, na

modalidade  de  seguro-garantia,  correspondente  a  5% (cinco  por  cento)  do  valor  total  do

contrato.  A  garantia  contratual  tem  por  objetivo  assegurar  o  ressarcimento  de  prejuízos

decorrentes de falhas na execução do contrato, a Lei nº 8.666/93 prevê, em seu art. 56, que, “a

critério  da  autoridade  competente,  em cada  caso,  e  desde  que  prevista  no  instrumento

convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e

compras"  (grifo  nosso).  A  reincidência  desta  constatação  poderá  acarretar  apuração  de

responsabilidade do Gestor.

32

Relatório de Auditoria nº12/2017

mailto:audin@ifmt.edu.br


   
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

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

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

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

Recomendação: Exigir, nas próximas contratações desse tipo de serviço, o

seguro garantia, observando fielmente o cumprimento do contrato.

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Constatação  4.11.  Impropriedades  nos  pagamentos  de  qualificação  de  pós-graduação  a

servidores do campus, sem previsão na Resolução CONSUP nº. 01/2015 e em desacordo ao

Despacho de 07/05/2008 da Secretaria de Recursos Humanos/MPOG. 

Processo n. º Descrição

➢ 23194.039025/2016-44

➢ 23184.038398/2016-06

➢ 23194.038395/2016-64

➢ 23194.039017/2016-06

➢ servidores participando de cursos pós-graduação

(especialização)  custeados  com  recursos

públicos, sem indicação de fundamentação legal;

além  disso,  constam  as  seguintes

inconsistências: 

- ausência de comprovante do período em que o

servidor frequentou o curso;

- solicitação de pagamento, pelo servidor,  apenas

no final do curso com o atestado de conclusão;

- ausência de critérios para pagamento parcial ou

integral do curso - caso haja fundamentação para

tal pagamento;

- valor de R$ 3.000,00 para participação de dois

cursos, mas consta atestado de conclusão apenas

de um deles;

- atestado  de  conclusão  emitido  por  instituição

que  não  é  certificadora  (que  não  promoveu  o

curso).  O  curso  foi  divulgado  pela  CEPEC,
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promovido  pela  Faculdade  Afirmativo,  com

cronograma de aula emitido pela Faculdade de

Cuiabá e pagamento efetuado para E.C. da Silva

ME;

- ausência de diploma dos cursos concluídos.

Manifestação da Unidade:

“- Informamos que a condição de pagamento oferecida pela empresa foi de

01  (uma)  entrada  e  15  (quinze)  parcelas  mensais.  Desta  forma,  ao  final  no  curso  fora

solicitado o pagamento pelos servidores requisitantes com o atestado de conclusão fornecido

pela instituição organizadora.

- Considerando a solicitação da DSGP, foi solicitado à empresa a emissão

de declaração constando o período de realização do curso, conforme documentos anexos.

- Informamos que a empresa E.C. da Silva ME tem como nome fantasia

“CEPEC”, conforme cartão de CNPJ anexo.  Informamos ainda, que a referida empresa

possui parceria com a F. A., responsável por ministrar o curso ofertado.

- Informamos que os requisitantes estão aguardando a emissão do diploma

para  apresentação  junto  ao  DSGP,  considerando  o  prazo  necessário  estabelecido  pela

empresa.

- Informamos que referente às demais constatações, os critérios ficaram a

cargo  do  ordenador  de  despesas  da  Gestão  anterior,  considerando  o  saldo  de  recurso

remanescente à época”.

Causa:   Processo irregular de pagamento de capacitação.

Análise da AUDIN: O pagamento de cursos de pós-graduação a servidores

de nível médio é vetado pela Secretaria de Recursos humanos do Ministério de Planejamento,

conforme  despacho  do  dia  07/05/2008.  Nos  processos  analisados  todos  os  servidores
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beneficiados possuem cargos de nível médio (assistente de administração). Outro fator a ser

destacado é que pedidos de pagamento para capacitação devem ser protocolados antes ou logo

após a matrícula no curso, evitando pedidos ao final do curso, uma vez que a Administração

não  pode  assumir  o  custo  de  capacitação  sem estar  devidamente  planejado  e  ser  de  seu

interesse. A alegação de que havia saldo de recursos ao final do exercício não é motivo para

adotar procedimentos intempestivos e sem a devida fundamentação. O Gestor deve promover

o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente, não apenas dos casos analisados

mas de outros casos similares que tenham ocorrido no campus.

Recomendação 1:  Calcular  os  valores  pagos dos  processos  analisados  e

promover o devido ressarcimento.

Recomendação  2: Proceder  levantamento  e  análise  de  casos  similares

ocorridos no campus, para devida regularização.

Recomendação  3:  Regulamentar,  junto  com  a  Diretoria  Sistêmica  de

Gestão de Pessoas, critérios de pagamentos de cursos de pós-graduação (especialização) a

servidores,  desde  que  façam  parte  da  Política  Nacional  de  capacitação  e  estejam  em

conformidade com a legislação.

Recomendação 4:  Apurar  responsabilidade  pelo  pagamento  indevido  de

cursos de pós-graduação (especialização).

Cartão de Pagamento do Governo Federal

Ação não prevista na análise do campus no PAINT 2017.
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5 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

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

assunto, encaminhados à DSGP.

6 - GESTÃO PATRIMONIAL

ALMOXARIFADO 

Constatação 6.1. A unidade não possui controle efetivo (entradas e saídas) de almoxarifado,

em desatendimento ao Decreto-Lei Nº. 200/67, art. 88. 

Manifestação da Unidade: “Informamos que todas as entradas e saídas de

materiais  pelo  Almoxarifado  se  dão  pelo  lançamento  dos  respectivos  itens  no  Sistema

Unificado  de  Administração  Pública  –  SUAP.  Informamos  ainda  que,  mesmo  com  a

atualização para a nova versão do SUAP onde foi retirado o item de “requisição”, “saída de

material  de  consumo” onde  o  próprio  usuário  realizava  a  solicitação  e  a  Coordenação

autorizava,  retornamos  com  a  metodologia  do  “bloco  de  requisição”,  onde  o  setor

responsável preenche uma folha do bloco de requisição, envia a Diretoria de Administração

e Planejamento e na sequência que o usuário se direciona ao setor de Almoxarifado para

retirar o item de consumo, sendo na sequência, lançado no SUAP pelos servidores do setor

os itens constantes no bloco de recado. Sugerimos em tempo o retorno do item ao qual o

próprio usuário poderia fazer a solicitação no SUAP e o setor de Almoxarifado acessava o

sistema e autorizava e/ou cancelava o pedido”.

Causa:   Fragilidade na Gestão de Almoxarifado.

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

visto  que  o  efetivo  controle  das  entradas  e  saídas  do  almoxarifado  acarretaria  em  uma

inventario completo e sem divergência em seus saldos, em visita ao setor foi constatado que

muitos itens cadastrados no sistema SUAP (até aquele momento em funcionamento integral,

inclusive  a  função  de  requisição)  não  foram localizadas  e  também divergências  entre  as
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quantidades  descritas  no  sistema  e  as  físicas,  conforme  relação  de  produtos  (amostra).

Constatação essa que se soma a de nº 6.2. referente a ausência de inventário e constatação 6.5

referente a divergência de valores dos sistema de controle e contábil. De acordo com o art. 88

do Decreto Lei 200/67:”Os estoques serão obrigatòriamente contabilizados, fazendo-se a tomada

anual das contas dos responsáveis”,.

Recomendação:  Criar  rotina  de  controle  de entrada  e  saída  de  itens  do

almoxarifado.

Constatação 6.2. Ausência de inventário de Almoxarifado do ano 2016, em desacordo com o

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

Manifestação da Unidade: “Informamos que iniciamos o procedimento de

inventário ainda no ano de 2016 através do processo nº 23194.000174.2017-02, onde através

da  solicitação  remetida  ao  gabinete  da  direção  geral  (memorando  011/2016)  da

Coordenação  de  Patrimônio  e  Almoxarifado  foi  instituída  a  comissão  especial  para

realização do inventário anual de 2016 (portaria nº 416/2016 DG - CBÁ), contudo após o

levantamento dos itens de almoxarifado o prazo dos trabalhos se expiraram e coincidiu com

o pedido de vacância da servidora que estava como presidente, sendo que como alternativa a

Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio solicitou, através do “memorando nº 004/2017”

nova instituição  de  Comissão de  Inventário  de  Almoxarifado,  demanda que  foi  atendida

através da Portaria nº 227, de 18 de julho de 2017, oportunidade em que sinalizamos a

conclusão do inventário do almoxarifado até a data de 15 de setembro do corrente ano”.

Causa:   Fragilidade na Gestão de Almoxarifado.

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

identificados documentos referente essa constatação enviados a Auditoria Interna. Conforme

IN SEDAP 205/88 item 8: Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos

saldos  de  estoques  nos  almoxarifados  e  depósitos,  e  dos  equipamentos  e  materiais
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permanentes,  em  uso  no  órgão  ou  entidade.etc”.  A  inexistência  do  controle  efetivo  do

almoxarifado da Unidade é motivo de Restrição ao Balanço da Unidade e do IFMT, além de

apresentar  uma  situação  inexistente  dos  materiais  de  almoxarifado  do  Campus  na

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

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

almoxarifado. 

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

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

 

Constatação 6.3. Ausência de comissão para levantamento anual de bens, em desacordo com

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

Manifestação  da  Unidade:  “Manifestamos  que  foi  solicitado  pela

Coordenação  de  Almoxarifado  e  Patrimônio  através  do  “memorando  007/2017”  a

instituição de Comissão Especial com a finalidade de realizar o levantamento anual de bens.

Desta forma, encontra-se em curso de tramitação e instrução encaminhamento com o intuito

de sanear essa demanda”.

Causa:   Fragilidade na Gestão de Patrimônio

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

identificados  documentos  referente  essa  constatação  enviados  a  Auditoria  Interna.  O

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

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

entidade, que irá permitir, dentre outros:

a) o levantamento da situação dos equipamentos e materiais  permanentes

em uso e das suas necessidades de manutenção e reparos; e

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

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

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

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

Recomendação: Instituir comissão para proceder ao levantamento anual de

bens e almoxarifado, bem como seu desfazimento.

Constatação  6.4.  Não  cumprimento  de  prazo  de  encaminhamento  de  RMA  ao  setor  de

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

021101  do manual SIAFI item 2.2.

Manifestação da Unidade: “Informamos que iniciamos a remessa do RMA

ao setor de Contabilidade, referente ao mês de janeiro/2017 no mês de fevereiro, inclusive

com  a  abertura  do  processo  nº  23194.010657.2017-15,  contudo  devido  à  ausência  do

procedimento  (RMA)  mensal  houve  uma divergência  entre  os  itens  registrados  na  conta

SIAFI  e  os  itens  registrados  no  sistema  SUAP,  situação  a  qual  os  setores  envolvidos

(Contabilidade e Almoxarifado) estarão regularizando até a data de 15 de setembro”.

Causa:   Fragilidade na Gestão de Almoxarifado

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

identificados documentos referente essa constatação enviados a Auditoria Interna. O setor de

Contabilidade deverá promover a conciliação mensal das movimentações de entrada e saída

de bens no SIAFI. Para tanto o responsável pelo setor de patrimônio deverá encaminhar à

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

subsequente  ao  de  referência,  os  relatórios  mensais  de  movimentação  dos  materiais  de

almoxarifado  -  RMA  para  que  procedam  o  ajuste  e  conciliação  dos  saldos  contábeis.

Conforme entendimento da CGU, o setor de controle dos bens deve estar preparado para o
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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 RMA mensal, bem como solicitar melhorias

no SUAP para o efetivo controle e evidenciação do patrimônio do Campus.

Constatação 6.5. Divergência entre o saldo registrado dos itens de Almoxarifado no sistema

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

SEDAP nº 205/88 e ao art. 94 da Lei nº 4.320/64.

Nome  Suap  Siafi Saldo

Combustíveis e lubrificantes automotivos 0,00 1.063,00 -1.063,00

Gás e outros materiais engarrafados 0,00 15.870,00 -15.870,00

Gêneros de alimentação 3.493,07 24.154,75 -20.661,68

Material farmacológico 0,00 11.066,53 -11.066,53

Material educativo e esportivo 1.494,94 130.413,40 -128.918,46

Material de expediente 25.378,69 455.008,37 -429.629,68

Material de processamento de dados 36.890,49 316.253,96 -279.363,47

Material de acondicionamento e
embalagem

0,00 13.148,50 -13.148,50

Material de cama, mesa e banho 0,00 6.870,00 -6.870,00

Material de copa e cozinha 3.886,16 16.105,16 -12.219,00

Material de limpeza e prod. De
higienização

0,00 471,40 -471,40
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Uniformes, tecidos e aviamentos 0,00 8.751,00 -8.751,00

Material p/ manut.de bens
imóveis/instalações

0,00 13.762,55 -13.762,55

Material p/ manutenção de bens móveis 10.837,68 1.140,00 9.697,68

Material elétrico e eletrônico 910,80 163.618,30 -162.707,50

Material de manobra e patrulhamento 0,00 8.015,00 -8.015,00

Material de proteção e segurança 3.270,37 7.872,55 -4.602,18

Material p/ áudio, vídeo e foto 0,00 7.151,10 -7.151,10

Material para comunicações 0,00 68,18 -68,18

Material laboratorial 769,98 336.592,46 -335.822,48

Material hospitalar 0,00 6.449,52 -6.449,52

Material p/ utilizacao em grafica 0,00 3.499,50 -3.499,50

Ferramentas 0,00 1.920,44 -1.920,44

Material de sinalização visual e outros 0,00 12.000,00 -12.000,00

Total 86.932,18 1.561.265,67 -
1.474.333,49

Manifestação da Unidade: “Devido à ausência de procedimento mensal

(remessa do RMA) foi constatada pelo setor de Almoxarifado e Contabilidade (processo nº

23194.010657.2017-15) uma divergência entre os itens registrados na conta SIAFI e os itens

registrados  no  sistema  SUAP,  situação  a  qual  os  setores  envolvidos  (Contabilidade  e

Almoxarifado) regularizará até a data de 15 de setembro”.

Causa:   Fragilidade na Gestão de Almoxarifado

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

identificados documentos referente essa constatação enviados a Auditoria Interna. Compete

ao setor de Controle de Estoques, conforme atribuições exaradas pela IN SEDAP 205/88,
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dentre  outras:  b) manter  os instrumentos  de registros  de entradas  e  saídas atualizados;  c)

promover  consistências  periódicas  entre  os  registros  efetuados  no  Setor  de  Controle  de

Estoques com os dos depósitos (fichas de prateleira) - e a consequente existência física do

material  na quantidade  registrada.  Portanto,  o  responsável  pelo controle  do Almoxarifado

deverá acompanhar a movimentação de material ocorrida no âmbito do órgão ou entidade,

registrando  os  elementos  indispensáveis  ao  respectivo  controle  físico  periódico  com  a

finalidade de constatar as reais necessidades dos usuários e evitar os eventuais desperdícios.

Recomendação:  Promover  a  conciliação  entre  os  registros  efetuados  no

SUAP com os valores registrados no sistema Siafi e efetuar as devidas regularizações.

Constatação  6.6.  Ausência  de  desfazimento  de  materiais  ociosos,  em  desacordo  com  o

Decreto 99.658/1990.

Descrição
➢ Foi identificado no ginásio da escola vários produtos de almoxarifado em desuso e 

sem o devido armazenamento e procedimento de desfazimento ou doação.

Manifestação  da  Unidade: “Encontra-se  em  curso  de  tramitação  e

instrução  o  processo  nº  23194.018318.2016-98  com  o  intuito  de  sanear  essa  demanda.

Informo  ainda  que  devido  ao  pedido  de  vacância  da  servidora  presidente  da  referida

comissão  foi  solicitado  pela  Coordenação  de  Almoxarifado  e  Patrimônio  através  do

“memorando 006/2017” a substituição da referida o que de pronto foi atendido pela emissão

da portaria nº 229 de 18 de julho de 2017”.

Causa:   Fragilidade na Gestão de Almoxarifado

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

identificados documentos referente essa constatação enviados a Auditoria Interna. O material

considerado genericamente inservível,  para a repartição,  órgão ou entidade que detém sua

posse ou propriedade,  deverá ser objeto de classificação,  conforme determina o parágrafo
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único do art. 3º do Decreto 99658/90. O material classificado como ocioso ou recuperável

será cedido a outros órgãos que dele necessitem. Ainda dispõe o art. 15 “a doação, presentes

razões  de interesse  social,  poderá ser  efetuada  pelos  órgãos  integrantes  da Administração

Pública Federal direta, pelas autarquias e fundações, após a avaliação de sua oportunidade e

conveniência, relativamente à escolha de outra forma de alienação, podendo ocorrer, em favor

dos órgãos e entidades.

Recomendação: Promover o desfazimento/doação de materiais inservíveis,

ociosos e antieconômicos consoante ao Decreto 99.658/90.

PATRIMÔNIO 

Constatação 6.7.  Ausência de inventário de Patrimônio, em desacordo com o art. 94 da lei

4.320/64.

Manifestação  da  Unidade:  “Manifestamos  que  foi  solicitado  pela

Coordenação  de  Almoxarifado  e  Patrimônio  através  do  “memorando  007/2017”  a

instituição de Comissão Especial com a finalidade de realizar o levantamento anual de bens.

Desta forma, encontra-se em curso de tramitação e instrução encaminhamento com o intuito

de sanear essa demanda”.

Causa:   Fragilidade na Gestão do Patrimônio.

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

identificados documentos referente essa constatação enviados a Auditoria Interna. Conforme

item 8 da IN SEDAP 205/88: “Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação

dos  saldos  de  estoques  nos  almoxarifados  e  depósitos,  e  dos  equipamentos  e  materiais

permanentes,  em  uso  no  órgão  ou  entidade.etc.  No  art.  94  da  Lei  4320/64  define  a

obrigatoriedade dos registros analiticos de todos bens permanentes. A inexistência do controle

efetivo do patrimônio da Unidade é motivo de Restrição ao Balanço da Unidade e do IFMT,
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além  de  apresentar  uma  situação  inexistente  dos  bens  do  Campus  na  contabilidade.  A

constatação será mantida até a efetiva emissão de inventário de patrimônio. Esta constatação

refere-se ao exercício 2016 que deveria ter sido providenciado inventário até janeiro/2017.

Sendo assim, será mantida até a efetiva emissão de inventário de patrimônio.

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

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

Constatação  6.8.   Não cumprimento  de  prazo  de  encaminhamento  de  RMB ao setor  de

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

manual SIAFI 021101 item 2.2.

Manifestação  da  Unidade:  “Estamos  aguardando  a  conclusão  dos

trabalhos  de  inventário  e  desfazimento  para  evitar  divergência  dos  itens  registrados  no

SIAFI e SUAP”. 

Causa:   Fragilidade no setor de 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
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mecanismos de controle que permitam gerar essa informação,  mesmo que o sistema Suap

ainda não possua tal ferramenta.

Recomendação: Providenciar RMB mensal, bem como solicitar melhorias

no Suap para o efetivo controle e evidenciação do patrimônio do Campus.

Constatação  6.9.  Ausência  de  desfazimento  de  bens  inservíveis  (ociosos,  recuperáveis,

antieconômicos ou irrecuperáveis), em desacordo com o Decreto 99.658/1990.

Manifestação  da  Unidade:  “Encontra-se  em  curso  de  tramitação  e

instrução o processo nº 23194.018318.2016-98 com o intuito de sanear essa demanda”.

Causa:   Fragilidade no setor de patrimônio.

Análise da AUDIN:.O material considerado genericamente inservível, para

a repartição,  órgão ou entidade que detém sua posse ou propriedade, deverá ser objeto de

classificação,  conforme  determina  o  parágrafo  único  do  art.  3º  do  Decreto  99658/90.  O

material  classificado  como  ocioso  ou  recuperável  será  cedido  a  outros  órgãos  que  dele

necessitem. Ainda dispõe o art. 15 “a doação, presentes razões de interesse social, poderá ser

efetuada pelos órgãos integrantes da Administração Pública Federal direta, pelas autarquias e

fundações, após a avaliação de sua oportunidade e conveniência, relativamente à escolha de

outra forma de alienação, podendo ocorrer, em favor dos órgãos e entidades, observados o

Parágrafo único:

“  Os  microcomputadores  de  mesa,  monitores  de  vídeo,  impressoras  e

demais  equipamentos  de  informática,  respectivo  mobiliário,  peças-parte  ou  componentes,

classificados como ociosos ou recuperáveis, poderão ser doados a instituições filantrópicas,

reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e Organizações da Sociedade Civil

de Interesse Público que participem de projeto integrante do Programa de Inclusão Digital do

Governo Federal”.
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Deverá  observar  ainda,  conforme  dispõe  o  art.  16,  que  verificada  a

impossibilidade ou a inconveniência da alienação de material classificado como irrecuperável,

a autoridade competente determinará sua descarga patrimonial e sua inutilização ou abandono,

após a retirada  das partes economicamente aproveitáveis,  porventura existentes,  que serão

incorporados ao patrimônio.

Recomendação: Promover o desfazimento de materiais inservíveis, ociosos

e antieconômicos consoante ao Decreto 99.658/90.

Constatação  6.10.  Não  cumprimento  das  normas  relativas  ao  lançamento  mensal  de

depreciação  de  bens  móveis,  não  evidenciando  a  adequada  situação  patrimonial  do  ente

público e suas variações, em desacordo com o art. 15, IV da Lei  10.180/01. 

Manifestação da Unidade:  “Devido à recente  atualização no SUAP,  o

qual não previa essa ferramenta e levando em consideração que alguns bens estão lançados

de forma equivocada no SUAP como elementos de despesa e valores de 0,00 e 0,01, foi

emitido o memorando circular 05/2017/RTR pedindo para fazerem o levantamento destes

equívocos para serem corrigidos. A DGTI vai liberar a correção destes lá por dezembro ou

ano no início do ano de 2018. Quando forem corrigidos, será liberado a depreciação, ele vai

ocorrer mensalmente”.

Causa: Fragilidade na gestão do patrimônio.

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

identificados  documentos  referente  essa  constatação  enviados  a  Auditoria  Interna,

enfatizamos que a liberação do novo sistema Suap foi disponibilizada para uso em meados do

mês de Junho/2017.   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
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variações  patrimoniais.  O  Manual  de  Contabilidade  Pública  instituída  pela  Portaria  STN

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

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

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

variação  patrimonial  diminutiva  (VPD).  A  apuração  da  depreciação  deve  ser  feita

mensalmente, a partir do momento em que o item do ativo se tornar disponível para uso, ou

seja,  quando estiver  no  local  e  em condição  de  funcionamento  na  forma  pretendida  pela

administração. A depreciação cessa quando o ativo for baixado. Entretanto, não cessa quando

o ativo se torna ocioso ou é retirado de uso. Apesar do sistema de controle patrimonial SUAP

não disponibilizar  de ferramenta que automatiza o cálculo dessa variação (depreciação),  o

setor de contabilidade deverá promover o ajuste e/ou conciliação dos bens inventariados e

registrados  no  SUAP e  que  constam registrados  no  sistema  de  contabilidade  com saldos

desatualizados, para a correta evidenciação da situação patrimonial do Campus.

Recomendação: Ajustar  os  saldos  dos  bens  inventariados,  atualizar  o

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

Constatação 6.11.  Divergência entre o saldo registrado dos itens de Patrimônio no sistema

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

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

Descrição Suap Siafi Diferença

Aparelhos de medição e orientação 596.503,75 2.591.820,20 -1.995.316,45

Aparelhos e equipamentos de 
comunicação

12.128,42 268.395,39 -256.266,97

Apar. Equip. Utens. Med., odont, 
labor. Hospit.

350.020,79 3.076.348,95 -2.726.328,16
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Aparelhos e equip. P/ esportes e 
diversões

6.917,98 281.971,43 -275.053,45

Equipamento de proteção, segurança e 
socorro.

173.557,19 -173.557,19

Máquinas e equipam. De natureza 
industrial

193.880,00 121.468,99 72.411,01

Máquinas e equipamentos energéticos 370.931,53 722.469,43 -351.537,90

Máquinas e equipamentos gráficos 28.090,00 38.353,27 -10.263,27

Maq., ferramentas e utensílios de 
oficina.

2.400,00 140.910,91 -138.510,91

Equipamentos, peças e acessórios 
marítimos.

4.740,00 - 4.740,00

Máquinas e utensílios 
agropecuário/rodoviário

881,82 -881,82

Equip. E utensílios hidráulicos e 
elétricos

409.916,06 431.650,78 -21.734,72

Máquinas utensílios e equipamentos 
diversos

46.248,48 2.066.301,58 -2.020.053,10

Equipamentos de processamento de 
dados

2.146.754,95 8.010.307,28 -5.863.552,33

Aparelhos e utensílios domésticos 322.216,80 728.767,44 -406.550,64

Máquinas instalações e utens. De 
escritório

2.518,90 15.699,95 -13.181,05

Mobiliário em geral 648.624,96 4.178.083,64 -3.529.458,68

Utensílios em geral - 15.610,00 -15.610,00

Coleções e materiais bibliográficos 693.428,18 829.675,79 -136.247,61

Instrumentos musicais e artísticos - 141.610,36 -141.610,36

Equipamentos para áudio, vídeo e foto 37.870,00 1.853.578,25 -1.815.708,25
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Veículos diversos 115.681,66 249.039,03 -133.357,37

Veículos de tração mecânica 2.227.075,00 2.984.557,45 -757.482,45

Embarcações 4.100,00 - 4.100,00

Estoque interno - 8.840,00 -8.840,00

Bens móveis a alienar - 91.995,25 -91.995,25

Peças não incorporáveis a imóveis - 661.317,36 -661.317,36

Material de uso duradouro - 54.218,23 -54.218,23

Outros bens móveis - 86.011,69 -86.011,69

Material de consumo de uso duradouro 144,2 - 144,20

Total 8.220.191,66 29.823.441,66 -21.603.250,00

Manifestação  da  Unidade:  “Estamos  aguardando  a  conclusão  dos

trabalhos de inventário e desfazimento para regularizar a divergência dos itens registrados

no SIAFI e SUAP juntamente com o setor de Contabilidade”.

Causa:   Fragilidade na gestão do patrimônio.

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

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

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

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

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

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

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

reincidência,  de  aplicação  de  penalidade  aos  gestores  responsáveis.  A  constatação  será

mantida até a devida atualização dos registros dos bens patrimoniais
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Recomendação: Atualizar os registros dos bens patrimoniais no sistema de

SUAP e promover a conciliação no SIAFI. 

CONSERVAÇÃO  E  UTILIZAÇÃO  DE  FROTA  E  UTILIZAÇÃO  E

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

Constatação 6.12.  Não utilização do sistema SUAP/módulo FROTA, em desacordo com a

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

saída de veículo é efetuado por meio de planilhas eletrônicas. 

Manifestação da Unidade: “Informamos que o SUAP Módulo Frota está

em fase de implementação no Campus Cuiabá, e que atualmente está sendo alimentado as

informações  referentes  a  ordens  de  abastecimento  e  a  viagens  realizadas  (cadastro

retroativo). Além disso, após finalizada o lançamento de ordens de abastecimento e viagens

realizadas  dos  meses  anteriores,  também  será  inserida  no  sistema  os  registros  de

manutenção.  Quanto  a  solicitações  de  agendamentos,  estão  sendo  inseridas  conforme

encaminhamento  de processo de  solicitação do veículo,  vista  que,  ainda não houve uma

capacitação dos servidores para utilização dessa opção disponível no referido módulo, que

será realizado em breve”.

Causa: Não utilização do sistema SUAP/módulo frota para o controle da

frota de veículos do IFMT - Campus Cuiabá.

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

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

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

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

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

meio do SUAP - Módulo FROTA.

7 - GESTÃO ACADÊMICA 

EXECUÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS

Constatação 7.1. Fragilidade nas publicações no site do campus, conforme artigo 8º da Lei nº

12.527/2011 e artigo 7º do Decreto nº 7.724/2012.

Descrição
Ausência de publicações de dados sobre pesquisa e extensão, bem como informações sobre 
os setores ou as equipes de trabalho.
Publicações desatualizadas quanto aos dados da equipe de trabalho e dos responsáveis da 
Diretoria de Ensino.

- Fragilidade na divulgação do perfil dos cursos ofertados pelo campus. Constam 
apenas os cursos do DAEE divulgados através de link de difícil acesso.

Manifestação da Unidade: “Publicações desatualizadas quanto aos dados

da equipe  de  trabalho  e  dos  responsáveis  da  Diretoria  de  Ensino.  Os  dados  da  equipe

responsável  pela  gestão  de  ensino  já  foram  enviados  para  que  sejam  atualizados  e

publicados na página institucional, bem como o perfil de todos os cursos.

Os dados sobre a equipe de trabalho e os dados sobre pesquisa e extensão

estão sendo adequadas no site oficial da instituição, solicitamos um prazo até 30/09/17.

Quanto a divulgação do perfil  dos cursos ofertados pelos campus já foi

divulgado no site da instituição no link “.

     Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica

Análise  da  AUDIN:  A  divulgação  no  site  institucional  dos  dados  da

pesquisa e extensão e dos cursos ofertados têm o intuito de dar transparência aos atos do

gestor e as atividades desenvolvidas no âmbito do campus.  Apesar de já constar atualização

dos dados do setor de ensino, ainda faltam divulgar os responsáveis pelo setor de registro
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escolar e pelos processos seletivos/vestibulares.  Quanto a publicação dos dados referentes aos

setores de pesquisa e extensão a constatação também será mantida para acompanhamento

desta  auditoria.  Quanto  a  publicação  dos  cursos,  constam atualmente  no site  informações

sobre cada curso ofertado, entretanto não se permite o acesso ao PPC atual de cada curso.

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

setores de ensino, pesquisa e extensão, além do acesso aos Projetos Pedagógicos de Cursos

(digitalizados) ofertados no campus.

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  PDI PROEN
CAMPU
S Q-ACAD

Edificações Concomitante não não não  sim

Agrimensura Integrado/Proeja
sim

sim sim não

Manutenção e Suporte em 
Informática

Integrado/Proeja
sim

sim não não

Vendas Integrado/Proeja
sim

sim não  sim

Educação Física Licenciatura sim não não não

Letras Licenciatura sim não não não

Gestão de Pessoas Especialização
sim não não não

Engenharia Elétrica Mestrado sim não não não

Mestrado Profissional Interdisciplinar Mestrado sim não não não

Especialização em Redes e 
Computação Distribuída

Especialização não não sim  sim 

Especialização em  Educação de 
Jovens e Adultos

Especialização não não sim  sim

Manifestação  da  Unidade:  “Alguns  Cursos  tiveram  suas  previsões  de

entrada no PDI 2014-2019, porém foram alterados, conforme documentos com justificativas.

● O Curso de Edificações - Concomitante, oriundo do PRONATEC, teve seu início e

conclusão,  respectivamente,  em  2013/2  a  2015/1.  No  Acadêmico,  ainda,  possui
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registro de alunos com situação de matriculados, o qual já está sendo resolvido com a

força tarefa entre Campus Cuiabá e PROEN.

● O Curso de Agrimensura - Integrado/PROEJA consta no PDI e na PROEN, porém

nunca  foi  ofertado  por  este  Campus,  devido  ao  contingenciamento  orçamentário,

aposentadoria e não reposição de servidores.

● O Curso de Manutenção e Suporte em Informática - Integrado/PROEJA consta no

PDI,  porém  nunca  foi  ofertado  por  este  Campus,  devido  ao  contingenciamento

orçamentário, aposentadoria e não reposição de servidores.

● O Curso de Vendas - Integrado/PROEJA nunca foi ofertado por este Campus, devido

ao contingenciamento orçamentário, aposentadoria e não reposição de servidores.

● O Curso de Educação Física - Licenciatura será ofertado em 2019/1.

● Os  Cursos  de  Letras  -  Licenciatura,  de  Gestão  de  Pessoas  -  Especialização,  de

Engenharia Elétrica - Mestrado e de Mestrado Profissional Interdisciplinar constam

no PDI, porém nunca foram ofertado pelo Campus, devido a falta de estrutura física,

orçamentária e contingenciamento de servidores,

● Os Cursos  de Especialização  em Redes  e  Computação Distribuída -  Presencial  e

Especialização  em Educação  de  Jovens  e  Adultos  -  Presencial  tiveram a  última,

respectivamente, em 2013/2 e 2011/1, porém constam no Acadêmico alguns alunos

com situação de matriculados,  as  quais estão sendo atualizadas com força tarefa

entre Campus Cuiabá e PROEN”.

Causa:  Fragilidade na Gestão Acadêmica 

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

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

no Estado de Mato Grosso, e que o plano de gestão do Instituto deve refletir os anseios da

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

proposto o PDI, a PROEN e os campi devem trabalhar em conjunto para a implantação e
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execução  das  suas  estratégias  e  metas  previstas.   Cabe  ainda  ressaltar  que  durante  o

planejamento de curso, a Gestão deve considerar também o quadro de pessoal que possui à

época e sua estrutura física atual.

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

Instituição  e  comunidade  externa,  estudos  realistas  e  executáveis,  visando  construir  um

Planejamento  de  Desenvolvimento  Institucional  para  os  próximos  anos  que  atenda  as

demandas e anseios da sociedade.

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

Superior e registrados no Ministério da Educação.

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

Edificações Integrado ao ensino médio e de Tecnologia em Geoprocessamento, em desacordo

com os PPC’s e Resoluções CONSUP nºs 14/2010 e 16/2010.

Curso Descrição
➢ Tecnologia em

Geoprocessamento

Foi realizada vistoria em dois laboratórios de informática do

curso, onde foram verificadas avarias no forro do teto de um

laboratório  e  inadequações  nas  instalações  elétricas

(tomadas).  Observou-se,  ainda,  que  dos  18  computadores

disponíveis  em  um  laboratório,  nove  (9)  estavam  em

condições  de  funcionamento,  contando  somente  com  uma

máquina com internet. Durante a visita, foi relatado por um

docente  que  não  há  responsável  pelo  laboratório  de

informática  do  curso,  e  que,  quando  não atendido  por  um

técnico de TI do campus, os professores e alunos que fazem a

manutenção  das  máquinas  e  das  tomadas  do  laboratório,

perdendo muito tempo e prejudicando o desenvolvimento das

aulas.
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Ausência de laboratório de topografia. Foi verificado que o

laboratório de topografia  estava desativado,  sendo utilizado

para guarda de equipamentos antigos do campus. Observou-

se, ainda, que os equipamentos para uso nas aulas técnicas do

curso  estavam  guardados  juntos  com  materiais  de  outros

cursos na Coordenação de Laboratórios (sala 13, Bloco C).

Foi  relatado,  pelo  estagiário  do  curso  de  edificações,  que

vários equipamentos estão obsoletos e/ou danificados. Não há

um  responsável  pelos  equipamentos  do  laboratório  de

topografia (técnico nem estagiário).

Manifestação  da  Unidade:  “As  manutenções  dos  laboratórios  são  de

competência de outro Setor, porém já foram solicitadas e estão em vias de licitações.

O local denominado "Laboratório de Topografia" continua com a mesma

estrutura anteriormente existente. Nessa sala ficavam os equipamentos que eram destinados

às práticas de topografia, normalmente realizadas em ambientes externos. No entanto, não

havia  qualquer  controle  sobre  a  retirada  desses  equipamentos,  devido  a  reduzida

disponibilidade de servidores. Em decorrência dessa situação, os equipamentos que ficavam

guardados  nesse  local  foram  alocados  em  outro  espaço,  onde  ficam  a  disposição  para

atendimento das aulas práticas do Departamento, dentre elas, as de topografias. Quanto à

manutenção, no quadro de servidores não há técnico de laboratório com habilitação para

manutenção  dos  aparelhos  topográficos,  ficando  assim,  a  carga  dos  professores  para

solicitar ao Departamento a manutenção ou a compra de novos equipamentos”.

Causa: Inadequações na estrutura física e tecnológica dos laboratórios.

Análise da AUDIN:  As adequações de infraestrutura e de equipamentos

dos laboratórios, definidos nos Catálogos de cursos e nos Projetos Pedagógicos dos cursos

Técnico em Edificações Integrado ao ensino médio e de Tecnologia em Geoprocessamento,

faz-se necessárias para atingir o objetivo de formação técnica aos alunos das suas respectivas
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áreas.   O  Gestor  do  campus  deve  preocupar-se  em  manter  um  controle  sistemático  de

qualidade dos laboratórios técnicos existentes.

Recomendação  1:  Realizar  as  adequações  de  infraestrutura  e  dos

equipamentos dos laboratórios analisados.

Recomendação  2:  Estabelecer  controle  sistemático  de  qualidade  dos

laboratórios técnicos e seus equipamentos, dos cursos ofertados pelo campus.

EVASÃO ESCOLAR

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

do IFMT (Q-Acadêmico). 

Descrição
a) Ausência de cadastro no Q- acadêmico da turma de ingresso  em 2002/1 a 2006/2, e

2014/2  do  curso  de  Edificações   Subsequente,  conforme consulta  a  Registro  escolar  >

Relatórios de alunos > Listagem de alunos.

b) Cursos cadastrados no Sistema de Gestão Acadêmica, porém não localizou-se estudantes

registrados nos respectivos cursos, conforme consulta a Registro escolar > Relatórios de

alunos > Listagem de alunos.

Nome do curso Código de reg 
no Q-Acad

Situação

1.        Excluir - Artes - Seriado - Seriado 0091 Sem reg estudante

2.        Excluir - Educação Física - Seriado - Seriado 0090 Sem reg estudante

3.        Excluir - Língua Estrangeira - Seriado - Seriado 0092 Sem reg estudante

4.        Formação  Inicial Continuada de Trabalhadores 2008 Sem reg estudante

5.        Técnico em Edificações - Subsequente - 2017 10133113 Sem reg estudante

Manifestação da Unidade: 

“  a) A ausência de dados referente as turmas (...)
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Em pesquisa aos arquivos do Q-Acadêmico constatamos a presença dos

registros das turmas ingressantes de 2002/1 a 2006/2. Ocorre que o Sistema Acadêmico

vive  em  constante  atualização  pelos  seus  administradores;  e  que  a  administração  e

atualizações do Sistema Acadêmico é de competência da Reitoria.

Quanto a não existência de turmas ingressantes do Curso de Edificações

Subsequente em 2014/2,  justifica-se por consequência  da grande quantidade de turmas

provenientes do PDI 2009-2014, foi decidido pela não abertura de vagas do Curso para

ingresso no período de 2014/2, minimizando problemas com espaço físico (conforme PDI

2014-2019).

b)  Esses cursos foram criados em virtude de treinamento  pelo  Qualidata,

para capacitação de nossos servidores. Já solicitamos a exclusão desses Cursos ao

setor responsável, na Reitoria.

Quanto  ao  Curso  de  Técnico  em Edificações  -  Subsequente  2017,  há

alunos matriculados na turma 1033.1M, listado conforme estrutura de Curso 2015”.

Causa:   Fragilidade na Gestão Acadêmica

Análise da AUDIN:  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 a decisão de não ofertar

turmas de curso Edificações Subsequente 2014/1, o Gestor deve observar o que o PPC define

(em relação a ingressos, tempo de oferta, periodicidade, sistema de matrícula), não podendo

decidir  pela  não oferta  ou  pela  extinção  sem apreciação  do CONSUP.   Quanto  ao  curso

Técnico em Edificações - subsequente- 2017, o que se constatou é que na estrutura cadastrada

no  sistema  acadêmico  com  o  código  10133113,  não  há  alunos  ingressantes,  sendo

desnecessária a manutenção desse curso no sistema.
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Recomendação 1: Providenciar atualização dos dados do alunos do campus

no sistema acadêmico do IFMT.

Recomendação  2:  Controlar  a  alimentação  do  sistema  acadêmico,  em

conjunto com a Pró-reitoria de Ensino, evitando incluir cursos que não existem de fato no

campus.

Recomendação 3: Providenciar, junto à Pró-reitoria de Ensino, a exclusão

e/ou atualização de cursos inexistentes no campus.

Constatação 7.5.  Ausência de ações sistematizadas de acompanhamento dos estudantes pela

Comissão  constituída  pela  Portaria  Campus  Cuiabá  n.  182/2017  -  no  que  se  refere  a

permanência e êxito, conforme as metas do PDI definidas em consonância com o Acórdão nº

506/2013  TCU-Plenário,  orientados  pela  nota  Informativa  nº

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

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

Manifestação  da  Unidade:  “A  Comissão  de  Permanência  e  Êxito,

instituída  pela  Portaria  nº  182/2017,  está  fazendo levantamento  de  dados referentes  aos

estudantes no Sistema Acadêmico. Estabeleceu-se que,  em setembro, de posse dos dados,

serão sistematizadas ações referentes à permanência e êxito, visando às metas estabelecidas

no PDI. Uma das ações já definidas a fim de combater a evasão nos diferentes cursos é o

acompanhamento  do  desempenho  dos  estudantes  contemplados  com  bolsa  destinada  à

alimentação, ao transporte, à moradia e à cultura, bem como dos que estão fazendo estágio e

que participam de grupo de pesquisa e extensão”.

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

do campus tem 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
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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.  No  caso  analisado,  não  foi  localizada  nenhuma  ação,

previamente planejada, para combater a evasão escolar e realizar o acompanhamento dos seus

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 de ações de permanência e

êxito de estudantes do campus, os indicadores dessa área.

Constatação 7.6. Fragilidade de informações sobre conclusão dos cursos do campus Cuiabá

Cel. Octayde Jorge da Silva  nos relatórios do Q-Acadêmico, conforme consulta a Registro

escolar > Relatórios de alunos > Conclusão do curso. Em verificação na planilha constante da

Aba  mencionada  acima,  observou-se  que  constam  poucos  estudantes  com  registro  de

concluintes por curso e período no sistema de gestão acadêmico.

Manifestação  da  Unidade:  “Como  citado  anteriormente,  os  nossos

servidores  estão  realizando  força  tarefa  para  regularização  dos  dados  no  Sistema

Acadêmico”.

Causa:  Implementação  incompleta  do  sistema  de  gestão  acadêmica  do

IFMT no campus.

Análise da AUDIN:  O sistema de gestão acadêmica é o instrumento que

propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, pesquisa e

extensão.  Os custos  decorrentes  de  sua  implantação  só  se justificam pela  necessidade  de

instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, acompanhamento e controle
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das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a tomada de decisão dos gestores. A

implantação  do  sistema  deve  ser  seguida  pela  sua  completa  implementação,  com  o

lançamento de dados corretos de todos os cursos, turmas, disciplinas e alunos, de forma que

as informações constantes do sistema sejam fidedignas e confiáveis e possam, assim, embasar

as  decisões  do gestor.  As informações  sobre  alunos concluintes  também contribuem para

tomada de decisões referente ao acompanhamento das ações de permanência e êxito.

Recomendação: Concluir a implementação do sistema de gestão acadêmica

do IFMT no campus,  com o lançamento  de todos os  dados e  informações  referentes  aos

cursos, turmas, disciplinas e alunos do campus, bem como manter atualizado esse sistema.

Constatação 7.7. Alto índice de evasão nos períodos letivos iniciais dos cursos. A análise da

evasão escolar foi prejudicada em razão da fragilidade dos dados lançados no sistema Q-

Acadêmico,  conforme  relatado  acima.  Nos  cursos/turmas  em  que  houve  o  registro  de

matrículas nos períodos letivos posteriores ao período de ingresso, verificamos a ocorrência

das constatações a seguir.

Curso Forma Turmas 
registradas 
no Q-
Acadêmico 
(período de 
ingresso)

Matrículas/ Rematrículas

1ª 2ª 3ª

Edificações Res 001/2001 Concomitante  2013/2 30 27 17

Edificações Res 001/2001
 
 
 
 
 
 

Subsequente
 
 
 
 
 
 

 2001/1
57 46 22

2001/2
01 0 0

2007/1
01 01 0

2009/1 46 35* 46
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2010/2
28 28 14

2011/2
25 25 10

2012/1
44 14 11

2012/2
54 53 10

2014/1
40 39 24

Edificações
 
 

Proeja
 2007/1

60 17 46

2010/1
05 05 05

2012/1
02 01 01

Eventos res 005/2010
 
 

Integrado
 
 

 2010/1
38 37 9

2012/1
75 02 30

2013/1
65 30 60

Eventos
 

Subsequente
 

2011/2 20 20 8

2014/1
56 55 33

Engenharia de Computação
 

Bacharelado
 

2013/2 17 17 10

2016/2
01 01 0

Manifestação da Unidade: “O alto índice de evasão nos períodos letivos

iniciais dos cursos também é uma inconsistência identificada que a PROEN, juntamente com

os Departamentos de Áreas deste Campus estão trabalhando para a regularização desses

dados”.

Causa: Fragilidade na Gestão acadêmica.         

Análise da AUDIN:  O sistema de gestão acadêmica é o instrumento que

propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, pesquisa e

extensão.  Os custos  decorrentes  de  sua implantação  só se  justificam pela  necessidade  de

instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, acompanhamento e controle
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das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a tomada de decisão dos gestores. A

implantação  do  sistema  deve  ser  seguida  pela  sua  completa  implementação,  com  o

lançamento de dados corretos de todos os cursos, turmas, disciplinas e alunos, de forma que

as informações constantes do sistema sejam fidedignas e confiáveis e possam, assim, embasar

as  decisões  do  gestor.  As  informações  adequadas  sobre  alunos  concluintes  também

contribuem para  tomada de decisões referente ao acompanhamento das ações de permanência

e êxito.

Recomendação:  Manter  atualizados  os  dados  dos  alunos  no  sistema

acadêmico do IFMT.

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

PPC e o efetivamente matriculado no Q-acadêmico, conforme  quadro abaixo. 

Curso Forma Ano de
início do
curso*

Turmas
registradas no
Q-Acadêmico
(período de

ingresso)

Qtde
aprovada no

PPC

Qtde efetiva
de ingressos
matriculado

s

Edificações  res
003/200205
 
 
 

Integrado
 
 
 

2009
 
 
 

2010/1
60
 
 

62

2011/1
62

2012/1
67

2016/1
50 54

Edificações  Res
001/2001

Concomitant
e 2009 2013/2

* 30

Edificações  Res
001/2001
 
 

Subsequente
 
 

2009
 
 

 2001/1
* 57

2008/1
50
 

54

2012/2
54

Eventos res 005/2010
 
 
 

Integrado
 
 
 

2010
 
 

2010/1
35
 
 

38

2011/1 74
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2012/1
75

2013/1
65

2014/1
75

2015/1
70

2016/1
71

2017/1
70

Eventos
 
 
 
 

Subsequente
 
 
 
 

2011
 
 
 
 

2011/1
 * 35

2011/2
0
 
 
 

20

2013/1
22

2013/2
4

2014/1
56

*sem PPC aprovado.

Manifestação da Unidade: “Quanto à divergência entre quantitativo de

vagas ofertadas no PPC do Curso e alunos efetivamente matriculados no Sistema Acadêmico,

justifica-se pelas matrículas provenientes de transferências internas/externas e reprovados”.

Causa:   Fragilidade na Gestão acadêmica.

Análise  da  AUDIN:  Apesar  da  manifestação  do  Gestor  de  que  as

divergências são provenientes de transferências e reprovações, não justifica o caso do curso de

eventos (PPC aprovado em 2010) com definição de 35 vagas anuais, ingressarem mais do que

o dobro de vagas em cada ano letivo. As definições especificadas nos Projetos Pedagógicos de

Curso, aprovado pelo Conselho Superior do IFMT, devem ser cumpridas pelos Gestores até

uma nova reformulação.

Recomendação:  Ofertar  apenas  a  quantidade  de  vagas  definidas  nos

projetos pedagógicos dos cursos do IFMT.
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EGRESSOS 

Constatação 7.9.  Fragilidade no acompanhamento dos alunos egressos, em desacordo com a

Lei nº 10.861/2004 e Decreto nº 5.773/2006.

Descrição
Em  visita  realizada  no  campus,  verificou-se  que  não  há ações  sistematizadas  de

acompanhamento  de  egressos,  realizadas  pela  Diretoria  de  Relações  Empresariais  e

Comunitárias do campus Cuiabá/ IFMT; 

Manifestação da Unidade: “Constatação está prejudicada. A nova gestão

se compromete a implantar mecanismos de egressos de acordo com a legislação citada”.

      Causa: Fragilidades nas ações de acompanhamento de egressos.

Análise da AUDIN:  O acompanhamento  dos egressos é importante  para

que o Gestor tenha informações sobre a receptividade dos cursos ofertados pelo campus junto

ao setor produtivo e tomar decisões quanto a manutenção da oferta.  Cada campus deve adotar

instrumentos  que  permitam o  acesso  a  essas  informações.   Cada  Unidade  auditada  pode

adotar, independente de haver ou não orientação da PROEX, ações como:

a)  cadastro  do  aluno  no  momento  de  sua  formatura/colação  de  grau,

originando um banco de dados;

b)  aplicação  de  questionário  anualmente  aos  egressos  (seja  por  email,

sistema  informatizado,  encontros  de  egressos  ou  correspondência)  visando  “conhecer”  a

realidade  do  profissional  no  mercado  de  trabalho,  o  contexto  em  que  está  vivendo  e

“reavaliar” a absorção dos egressos de cada curso oferecido pelo campus;

c)  Avaliação  periódica  dos  cursos  ofertados  pelos  campi,  baseada  nos

resultados  desse  acompanhamento  de  egressos  e  somando-se  a  resultados  de  pesquisas

existentes com setores produtivos municipais, estaduais e/ou nacionais, visando subsidiar o

Gestor quanto a manutenção da oferta de tais cursos.
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Recomendação:  Implementar,  com apoio  da  Pró-reitoria  de Extensão,  o

acompanhamento sistemático de egressos no 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, 18 de setembro de 2017.

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.

Augusto  César
Lira de Amorim

Auditor
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Tatiane  Aguiar
de Oliveira
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ANEXO I

PROCESSOS ANALISADOS - 2016

Ite
m

M
L

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 12 6410400000965
23194.012623.2016-

76
***213840001** R$276,92 R$9.900,00

2 12 21024001281201512 ***84107000107
R$590.677,6

8

3 12 23108105743201567 ***5563000138 R$7.554,00

4 8
23194.006035.2016-

01
23194.006035.2016-

01
**8333 R$13.000,00 R$13.000,00

5 8 23194.030970.2016-
81

23194.030970.2016-
81

***3768121 R$1.200,00 R$1.200,00

23194.030970.2016-
81

***1855162 R$1.200,00 R$1.200,00

23194.030970.2016-
81

***4198108 R$1.200,00 R$1.200,00

23194.030970.2016-
81

***7387114 R$1.200,00 R$1.200,00

23194.030970.2016-
81

***9280127 R$1.200,00 R$1.200,00

23194.030970.2016-
81

***5780107 R$1.200,00 R$1.200,00

23194.030970.2016-
81

***4924101 R$1.200,00 R$1.200,00

23194.030970.2016-
81

***2372170 R$1.200,00 R$1.200,00

23194.030970.2016-
81

***9190108 R$1.200,00 R$1.200,00

***4924101 R$1.200,00
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***5780107 R$1.200,00

6 8
23194.033223.2016-

02
***1868418 R$1.800,00

7 9
23194.034196.2016-

87

23194.034196.2016-
87

***1860234 R$4.500,00 R$4.500,00

23194.034196.2016-
87

***1860234 R$500,00 R$500,00

23194.034196.2016-
87

***1860234 R$125,00 R$500,00

8 8 23194.034691.2016-
96

***8264176 R$1.000,00

23194.034926.2016-
40

***6651112 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***3098130 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***584109 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***7203179 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***8037106 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***0610181 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***3312189 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***9069126 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***8631173 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***2633105 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***5126113 R$500,00 R$500,00
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23194.034926.2016-
40

***5882143 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***1082129 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***0637192 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***7706197 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***9272103 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***1050136 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***0516148 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***6459156 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***1857177 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***1349164 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***3396162 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***3964127 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***0736199 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***1377203 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***3673165 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***1855162 R$500,00 R$500,00
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23194.034926.2016-
40

***4980107 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***5586161 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***5757100 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***5893160 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***8701185 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***9055105 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***6367108 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***1140139 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***0526176 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***83334100 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***3167137 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***57252606 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***1134173 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***57241663 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***0561125 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***2350103 R$500,00 R$500,00
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23194.034926.2016-
40

***9033133 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***91705104 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***8529190 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***1269188 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***6297131 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***454170 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***18145 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***8673188 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***4164182 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***6068128 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***7035105 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***5494122 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***3682112 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***5161176 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***6407105 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***9274119 R$500,00 R$500,00
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23194.034926.2016-
40

***7413150 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***4397143 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***7767199 R$700,00 R$700,00

23194.034926.2016-
40

***3292152 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***0986143 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***7324150 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***8949180 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***8951128 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***0163107 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***9074196 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***3087154 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***7303110 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***7426101 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***165222 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***2213183 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***8409152 R$500,00 R$500,00
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23194.034926.2016-
40

***8135125 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***6778127 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***1587150 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***3496133 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***8217135 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***3866108 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***0266182 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***1334184 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***9198139 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***2290186 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***7931144 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***6234161 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***0675114 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***1694193 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***4075106 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***1978104 R$500,00 R$500,00
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23194.034926.2016-
40

***4103102 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***4562112 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***5722133 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***5722133 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***8302182 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***3061198 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***0509136 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***4513140 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***7862183 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***5172150 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***0800121 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***6296154 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***0870101 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***6118106 R$500,00 R$500,00

23194.034926.2016-
40

***2011197 R$500,00 R$500,00

***7329138 R$600,00

***5476171 R$1.000,00
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9 12 23194003511201543

23194.008342.2016-
19

***83649000108 R$52,60 R$52,60

23194.008342.2016-
19

***2237000434 R$3.400,00 R$3.400,00

***76427000137 R$256,00

10 7 23194008462201616
23194.008462.2016-

16
***98974000109 R$3.587,00 R$3.587,00

11 12 23194035699201599

23194.035699.2015-
99

***50705000151 R$299,00 R$299,00

23194.035699.2015-
99

***50705000151 R$598,00 R$598,00

12 7 23194039017201606

23194.039017.2016-
06

***12435000110 R$1.600,00 3.000,00

23194.039017.2016-
06

***12435000110 R$3.000,00 R$3.000,00

13 12 231.980.036.962.014 ***0717000108
R$153.480,0

0

14 12
23194.013082.2016-

01
23194.013082.2016-

01
***84107000107

R$166.950,0
0

R$166.950,0
0

15 12
23194.020406.2016-

50

23194.020406.2016-
50

***27036000117 R$410,20 R$410,20

23194.020406.2016-
50

***83649000108 R$512,20 R$512,20

23194.020406.2016-
50

***50705000151 R$1.406,00 R$1.406,00

16 12
23194.015049.2016-

16

23194.015049.2016-
16

***5563000138 R$7.554,00 R$7.554,00

23194.015049.2016-
16

***7158000163 R$1.700,00 R$1.700,00

17 8
23194.033614.2016-

19
23194.033614.2016-

19
***7334140 R$1.200,00 R$1.200,00

18 12 23194.036663.2016- 23194.036663.2016- ***9840000112 R$410.000,0 R$410.000,0
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11 11 0 0

19 12
23194.032302.2016-

98
23194.032302.2016-

98
***9840000112 R$61.838,00 R$61.838,00

20 12
23194.036720.2016-

54

23194.036720.2016-
54

***9840000112 R$25.653,14 R$25.653,14

23194.036720.2016-
54

***9840000112 R$30.000,00 R$30.000,00

PROCESSOS ANALISADOS - 2017

Ite
m

M
L

Número do
Processo

(TESOURO
GERENCIAL)

Número dos
Processos

(constam da capa do
processo físico)

CNPJ
Favorecido

Valor
Liquidado
(Tesouro

Gerencial)

Valor
Liquidado
(Processo

Fisico)

1 8 -8 **8333 R$18.496,50

2 8
23194.003245.2017-

11
***333 R$5.760,79

3 8 23194.006749.2017-
92

23194.006749.2017-
92

***333 R$3.080,00 R$3.080,00

23194.006749.2017-
92

***8596916 R$3.600,00 R$3.600,00

23194.006749.2017-
92

***02077168 R$3.600,00 R$3.600,00

23194.006749.2017-
92

***77932991 R$3.600,00 R$3.600,00

23194.006749.2017-
92

***87355172 R$3.600,00 R$3.600,00

23194.006749.2017-
92

***71150100 R$3.600,00 R$3.600,00

23194.006749.2017-
92

***0870646 R$3.600,00 R$3.600,00

23194.006749.2017- ***21290182 R$3.600,00 R$3.600,00
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92

23194.006749.2017-
92

***79525168 R$3.600,00 R$3.600,00

23194.006749.2017-
92

***12472753 R$3.600,00 R$3.600,00

23194.006749.2017-
92

***8774971 R$3.600,00 R$3.600,00

23194.006749.2017-
92

***1868418 R$3.600,00 R$3.600,00

23194.006749.2017-
92

***33310163 R$3.600,00 R$3.600,00

23194.006749.2017-
92

***48352115 R$3.600,00 R$3.600,00

23194.006749.2017-
92

***44421100 R$3.600,00 R$3.600,00

23194.006749.2017-
92

***4377119 R$1.500,00 R$1.500,00

23194.006749.2017-
92

***81729120 R$1.500,00 R$1.500,00

23194.006749.2017-
92

***4306180 R$1.500,00 R$1.500,00

23194.006749.2017-
92

***5415100 R$1.500,00 R$1.500,00

23194.006749.2017-
92

***2633105 R$1.500,00 R$1.500,00

23194.006749.2017-
92

***1811146 R$1.500,00 R$1.500,00

23194.006749.2017-
92

***96317877 R$1.500,00 R$1.500,00

23194.006749.2017-
92

***3605166 R$1.500,00 R$1.500,00

23194.006749.2017- ***83384712 R$1.500,00 R$1.500,00
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92

23194.006749.2017-
92

***3134185 R$1.500,00 R$1.500,00

23194.006749.2017-
92

***2248126 R$1.500,00 R$1.500,00

23194.006749.2017-
92

***7126196 R$1.500,00 R$1.500,00

23194.006749.2017-
92

***9275144 R$1.500,00 R$1.500,00

23194.006749.2017-
92

***8434138 R$1.500,00 R$1.500,00

4 12
23194.006474.2017-

97
***9840000112

R$416.526,9
2

5 12 23194035699201599

***50705000151 R$2.121,90 R$2.121,90

23194.008650.2017-
25

***82790000173 R$3.335,80 R$3.335,80

23194.008650.2017-
25

***55125000118 R$3.456,00 R$3.456,00

23194.008650.2017-
25

***50705000151 R$2.121,90 R$2.121,90

23194.008650.2017-
25

***27036000117 R$1.170,00 R$1.170,00

***50705000151 R$1.539,00

6 12
23194.019566.2016-

56

23194.019566.2016-
56

***67682000126 R$99.881,04 R$99.881,04

23194.019566.2016-
56

***46397000110
R$139.726,0

0
R$139.726,0

0

23194.019566.2016-
56

***0717000108
R$153.480,0

0
R$153.480,0

0

7 12 23194.010961.2017-
54

23194.010961.2017-
54

***82790000173 R$770,00 R$770,00
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23194.010961.2017-
54

***50705000151 R$1.539,00 R$1.539,00

8 12
23194.030365.2015-

29
23194.030365.2015-

29
***386000100

R$111.999,6
0

R$111.999,6
0

9 8
23194.018475.2017-

84
23194.018475.2017-

84
**8333 R$17.523,00 R$17.523,00

10 12
23194.008427.2017-

88
23194.008427.2017-

88
***984000112 R$82.395,19 R$82.395,19

11 12
23194.013122.2017-

98
23194.013122.2017-

98
***984000112

R$417.000,0
0

R$417.000,0
0

12 12
23194.013825.2017-

16
23194.013825.2017-

16
***984000112

R$166.000,0
0

R$166.000,0
0

13 12
23194.029097.2015-

01

23194.029097.2015-
01

***3740000161 R$47.039,40 R$47.039,40

23194.029097.2015-
01

***3740000161 R$19.981,63 R$32.735,40

23194.029097.2015-
01

***3740000161 R$14.304,00 R$14.304,00
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