
    
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 

1 

 
Relatório de Auditoria nº 28/2015 

 

 

 

Unidade Auditada: Campus Alta Floresta 

 

Nome do Gestor: Júlio César dos Santos 

 

Cargo: Diretor Geral 

Ordem de Serviço: 16/2015 

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

OBS: 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria 

nº. 27/2015: 1.1; 5.2.1; 5.4.1; 5.5.1; 9.1; 11.1; 11.2; 11.3; 13.1; 13.2; 14.1; 16.1; 

16.2; 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 28/2015 

 

Senhor Gestor,  

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

ao exercício de 2015 (Janeiro a Setembro), apresentamos a Nota de Auditoria referente ao 

acompanhamento das ações previstas no PAINT 2015, realizadas pelo Campus Alta 

Floresta, conforme descritas abaixo: 

1.17. Acompanhamento das ações e regulamentações de TI; 

1.18. Acompanhamento das ações de sustentabilidade; 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal 

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

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custo; 

3.2. Cartão de pagamento do Governo Federal; 

3.3. Recursos exigíveis – restos a pagar; 

3.4. Retenção e recolhimento de tributos; 
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3.5. Acompanhamento da receita; 

3.6. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.7. Assistência ao Educando; 

4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades; 

6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifado 

apresentados no inventário anual; 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual; 

6.3. Avaliação dos procedimentos de incorporação e de alienação ou 

desfazimento de bens móveis do patrimônio; 

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

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

6.5.  Ocupação de imóvel funcional; 

7.2.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada 

curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

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

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

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

aspectos de formalização legal dos procedimentos, excluídos, portanto aqueles de natureza 
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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 o uso do SUAP – módulos almoxarifado, patrimônio e 

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

SPIUNET e ao SIMEC.      Foi realizada reunião com o Diretor Geral do campus, Diretor 

de Administração e Planejamento, Coordenação de Gestão de Pessoas, Chefe do 

departamento de Ensino, responsável pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado, contadora, 

fiscal de contratos de serviços terceirizados, além de visitas à obra de construção do 

campus e aos setores de almoxarifado e patrimônio, além de entrevistas com funcionários 

terceirizados e aluno do curso técnico em Administração. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

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

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

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

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

Nota de Auditoria nº 27/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou 

manifestação via google docs em 18/12/2015. Após análise das manifestações pelos 

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

foram mantidas, conforme segue. 

 

1 - FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

Constatação 1.1. Ausência de publicações de boletins mensais de serviços dos atos 

administrativos do campus (diárias/passagens, férias, licenças médica, portarias e ordens 

administrativas), em desacordo ao Inciso II, Art. 1º, Lei 4.965/66. 
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Manifestação da Unidade:  “Informamos que o Campus Alta Floresta , 

por encontrar-se em processo de implantação, não teve até o momento condições de 

regularizar as publicações dos boletins de serviços em função de: 

a) Corpo de servidores reduzido, pois os serviços de publicações encontram-se sendo 

realizados pela Coordenação de Gabinete do Campus, cuja a demanda de trabalho é 

elevada. 

b) Ausência de jornalista no quadro de servidores para realizar as devidas publicações; e, 

c) Troca do Site do IFMT exigindo reorganização e republicação no Site. 

Providências: Informamos que o Campus já iniciou a tomada de providências, inclusive  

fazendo constar no novo site o Campo Boletim de Serviços (Segue Print da tela anexo). 

Solicitamos: Prazo de 60 dias para concluir a regularização das publicações”. 

  Análise da AUDIN: A publicação mensal dos atos administrativos em 

boletins de serviço institucional visa garantir o princípio constitucional da publicidade que 

a Administração Pública está vinculada. Ademais, alguns atos administrativos devem ser 

publicados por determinação legal, conforme o art. 6º do Decreto n.º 5.992/06.  Diante do 

comprometimento do Gestor em atualizar as publicações em um prazo de 60 dias,  

mantém-se a constatação para acompanhamento. 

Recomendação: Providenciar a regularização das publicações dos atos 

administrativos em boletins internos no site do IFMT. 

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

3 - DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

4 - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 
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5 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

5.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

5.2. Retenção e recolhimento de tributos 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO 

5.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

5.4. Conformidade de gestão 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

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

Constatação 5.5.1. Concentração das atividades de gestão do Almoxarifado e do 

Patrimônio do Campus em um único servidor, em desacordo com o princípio da 

segregação de funções. 

Manifestação da Unidade:  “A acumulação ocorre em função do 

quantitativo reduzido de servidores do Campus, não sendo possível realizar a segregação 

das funções pois o DAP, possui apenas 5 servidores para desempenho de todas as funções 

do departamento. 

Providências: Dependendo da nomeação de novos servidores administrativos. 

Prazo: Indefinido.” 

    Análise da AUDIN: A segregação de funções consiste em princípio 

básico de controle interno administrativo que separa, por servidores distintos, as funções de 

autorização, aprovação, execução, controle e contabilidade. É uma ferramenta de controle 

interno, nesse sentido, o setor de almoxarifado e o setor de patrimônio devem ser 

controlados por servidores distintos. O gestor deve manter a preocupação de garantir a 
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separação das funções no âmbito administrativo, buscando solucionar o mais breve 

possível essa constatação. 

   Recomendação: Lotar mais servidores nos setores administrativos do 

campus, bem como designar servidores distintos para funções conflitantes. 

5.6. Limite de dispensa de licitação 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

6 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

7 - PRONATEC E MULHERES MIL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

8 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

9 - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

10 -  ANÁLISE DO EDITAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

11 - CONTRATOS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Constatação 11.1.  Falha no projeto de construção das instalações físicas do Campus Alta 

Floresta/MT. 

Processo n. º Descrição 

23188.003499/2013-94 Contratação de empresa especializada para 

construção das instalações físicas do Campus 
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Alta Floresta/MT – Concorrência n.º 03/2013 e 

Contrato n.º 15/2013. 

Conforme inspeção física n.º 06/2015 realizada 

na obra de construção do Campus Alta Floresta, 

constatamos as seguintes falhas: 

a) Não consta licitada a construção de espaço 

para implantação da cantina; 

  

b) Ausência de escada no projeto para acesso 

ao mezanino da biblioteca; 

  

c) Ausência de previsão de elevador da 

biblioteca na planilha orçamentária, 

constando apenas o fosso para a sua 

instalação; 

  

d) Quantidade insuficiente de grama para 

plantio no pátio, prevista na planilha 

orçamentária; 

  

e) Ausência de previsão de identificação de 

fachada, na planilha orçamentária; 

  

f) Construção de mecanismos de circulação 

de ar/ventilação nas salas de aula 
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incompatíveis com a cidade, acarretando 

desperdícios futuros de recursos com as 

instalações de ventanas (cobogós) de vidros 

e de vidros blindex.    

Manifestação da Unidade: “Segue as manifestações referentes ao item 

constatados: 

a) O Campus está tomando providências para licitação da construção da cantina, 

inclusive encontra-se aberto no sistema o processo (23747.028455.2015-56 em anexo) 

b) Consideramos falha do projeto a ausência da escada de acesso ao mezanino do projeto, 

pois o acesso ao piso superior da biblioteca será dificultado. O Campus procederá com a 

licitação da instalação da escada. 

c) Consideramos falha da planilha do projeto a ausência do elevador da biblioteca, uma 

vez que a acessibilidade fica comprometida. O Campus procederá com a licitação da 

instalação do equipamento. 

d) Consideramos falha a quantidade de grama prevista na planilha de licitação. O 

Campus está elaborando um Projeto de Paisagismo para definição das demandas exa tas, 

na sequência procederá com as aquisições e instalação. 

f) O Campus solicitou à equipe permanente de fiscalização de obras e autores do projeto a 

verificação da instalação do sistema, pois nosso entendimento é de que o sistema é 

inviável pelos motivos expostos no memorando n° 150/2015/GD/ALF/IFMT (anexo). No 

entanto, compreendemos que a competência técnica para tomada de decisão deve partir 

da equipe especializada na área de engenharia.” 

    Análise da AUDIN: Em um projeto de engenharia para uma nova 

construção é imprescindível que seja observado o solo a ser edificado e a região a ser 

construída, para evitar erros com construções de itens na obra que não atendam ou 

prejudicam a utilização do espaço físico pelos usuários.  No caso analisado, estão sendo 

construídos mecanismos de circulação de ar/ventilação nas salas de aula, mas os gestores 
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locais já preveem uma nova licitação para adequação desses itens, o que gera custos e 

retrabalho para a Administração Pública.   

Para licitações de execuções de obras, o Gestor deve avaliar, 

antecipadamente, se o projeto de engenharia atende a todas as necessidades do campus, 

evitando assim execução de obras incompletas que necessitarão de novas licitações para 

adequações e outras construções para o mesmo objeto, acarretando aumento de gastos com 

elaboração de editais, publicações, projetos de engenharia, além de retrabalho aos 

servidores envolvidos nas fases de planejamento e licitações.   No caso analisado, a obra 

do novo prédio do campus não prevê execução de: cantina para alunos, escada e elevador 

para a biblioteca, personalização da fachada padrão do IFMT e grama para o pátio do 

campus.  Essas falhas irão gerar novas licitações ou até mesmo utilizar contratações sem 

licitações (o que deveria ser para casos que não sejam possíveis planejamento), além de  

impedir a utilização de algumas dependências construídas pelos alunos e servidores, 

mesmo depois da entrega da obra. 

O IFMT deve adotar controles em seus projetos de engenharia visando 

otimizar os recursos públicos utilizados em construções e reformas de seus campi em todo 

o Estado. Também deve agilizar as providências necessárias para a solução das falhas aqui 

apontadas, buscando corrigi-las até a data da entrega definitiva da obra do novo prédio do 

campus. 

 

 Recomendação 1: Requisitar, junto ao setor de engenharia do IFMT, 

manifestação quanto às providências que serão adotadas para os itens não previstos na 

execução da obra. 

   Recomendação 2: Agilizar, em conjunto com a PRODIN, a correção das 

falhas apontadas até a entrega definitiva dessa obra. 

   Recomendação 3: Criar controles internos, pelo setor de engenharia do 

IFMT,  na elaboração de projetos de engenharia que atendam a realidade de cada campus. 
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12 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

13 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

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

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

suas variações, em desacordo com o artigo 15, IV da Lei nº 10.180/01. 

Manifestação da Unidade: “O Campus encontra dificuldades para 

realizar o lançamento mensal de depreciação, em função do quantitativo de servidores, 

pois possui apenas 1 servidor que é responsável pelo Almoxarifado, Patrimônio e Serviços 

do Campus. O sistema SUAP não oferece a opção de depreciação. 

Providências: O Campus realizou o trabalho manualmente lançando de planilha do Excel 

e procederá com o  lançamento do SIAFI pelo setor de contabilidade. (seguem planilhas 

anexas)”. 

    Análise da AUDIN: 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).  Apesar do sistema de 

controle patrimonial SUAP não disponibilizar de ferramenta que automatiza o cálculo 

dessa variação (depreciação), o setor de contabilidade do campus promoveu o ajuste e/ou 

conciliação dos bens inventariados e registrados no SUAP, necessitando concluir com a 

atualização dos saldos no sistema contábil. 

Recomendação: Registrar os saldos dos bens inventariados  e depreciados 

no sistema contábil. 
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14 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E 

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

Constatação 14.1. Não utilização do sistema SUAP/ módulo FROTA, contrariando o art. 

19 da Portaria IFMT n.º 864/2015. 

Manifestação da Unidade: “A utilização do módulo frota no sistema 

SUAP exige a lotação de servidor para operacionalização do sistema e o Campus não 

dispõe no momento, uma vez que todos os servidores do DAP encontram-se lotados em 

outras funções no sistema. 

Providências: Dependendo da nomeação e lotação de mais servidores no setor 

Administrativo. O Campus procura realizar um minucioso controle através de planilhas”. 

    Análise da AUDIN: O IFMT adquiriu o SUAP com intuito de 

informatizar o controle interno de diversos procedimentos, sendo um deles o uso de 

veículos oficiais.  O Gestor do campus deve se empenhar em colocar em uso tal sistema 

como medida preventiva, por mais que realize um controle manual de entrada e saída 

desses veículos. Cabe destacar que a implantação do campus ainda é recente, estando 

assim se estruturando para atender as demandas administrativas necessárias. 

 Recomendação 1: Lotar mais servidores administrativos no campus, 

com o intuito de realizar todas as ações administrativas que lhe compete. 

    Recomendação 2: Implantar o uso do módulo frota/SUAP no campus. 

  

15 - OCUPAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

16 - SUSTENTABILIDADE 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 
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17 – ÁREA PEDAGÓGICA 

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

nº 023 de 06 de julho de 2011. 

Cursos Descrição 

➢ Administração - 

Técnico 

Ausência do quadro de docentes contendo as 

informações: formação, titulação; CPF; regime de 

trabalho, tempo de experiência; média de alunos  por 

docente e média de disciplina por discente. 

Manifestação da Unidade: “Foi realizada a inclusão nos PPCs que 

estão em análise e nos próximos serão realizadas as inclusões. 

Providências: Elaboração do quadro de informações e inclusão nos planos de curso 

(segue anexo o quadro com as informações)”. 

    Análise da AUDIN: A resolução CONSUP nº 023/2011 para elaboração dos 

PPCs técnicos e de ensino médio define a forma e a estrutura desses projetos, e devem ser 

observados pelo campus, ou seja, não há discricionariedade quando se tratar da estruturas e 

informações obrigatórias  Em seu artigo 7º inciso II a XIII estabelece o fluxo caso o PPC 

seja alterado, “...A Comissão construirá ou reformulará o PPC conforme o roteiro previsto 

(no caso de cursos novos, com aproveitamento da pesquisa de demanda regional) e o 

encaminhará à Diretoria de Ensino”. No artigo 10º §3º “Toda alteração requerida para 

projeto de curso aprovado, em qualquer tempo, deverá ser feita segundo o ciclo previsto no 

artigo 4º desta Normativa”,  e também em seu artigo 14, determina que “Os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) técnicos já elaborados anteriormente, deverão passar, 

gradativamente, por reformulação para adequação à esta normativa”, principalmente 

quanto à sua forma e os dados que devem constar no projeto. Diante disso manteremos a 

constatação a fim de que sejam observados as recomendações da norma. 

Recomendação: Providenciar aprovação dos PPCs atualizados, junto ao 

CONSUP, do curso Alimentos - Integrado Técnico. 
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III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 
Causa 1: Ineficiência no uso do SUAP. 

 Causa 2: Fragilidade na elaboração de projetos de engenharia. 

 Causa 3: Fragilidade na execução de obras e serviços de engenharia. 

  

IV – CONCLUSÃO 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de 

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

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

recomendações emitidas neste relatório. 

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou aquisições 

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

inconsistências em seus campi. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

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

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

providências. 

 

Cuiabá, 04 de janeiro de 2016. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Renata Bueno Contrera Coordenadora de 
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Auditoria na Área de 

Obras e Suprimento de 

Bens e Serviços. 

Augusto César Lira de 

Amorim 

Auditor 
 

Deuzimar Lira de Matos Assistente Administração 
 

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor 
 

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
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ANEXO I 

AMOSTRAGEM DO CAMPUS ALTA FLORESTA 

2015 

 

 

Ite

m 
M 

Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 

Processo n.º 

(Analisados) 

CNPJ 

Favorecido 

Valor 

Liquidado 

1 

08 

-8 
23188016198201592 

XXX316541X

X R$ 300,00 

-8 

XXX882381X

X R$ 300,00 

2 08 23188016198201592 N/T R$ 200,00 

3 08 -8 N/T N/T R$ 500,00 

4 08 -8 N/T N/T R$ 1.500,00 

5 12 23243001393201425 23188.016255.2015-33 N/T R$ 12.865,26 

6 07 23747020110201554 N/T R$ 2.795,00 

7 06 23747027818201536 N/T R$ 777,00 


