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Unidade Auditada: Primavera do Leste 

Nome do Gestor: Dimorvan Alencar 

Brescancim 

Cargo: Diretor Geral 

 

Ordem de Serviço: 07/2016 

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

Descrição da restrição: Não se aplica. 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria n.º 

14/2016: 1.1, 3.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2, 10.1 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 14/2016 

 

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

aos exercícios de 2015 (Maio a Dezembro) e de 2016 (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 2016, realizadas pelo Campus Primavera do Leste, conforme descritas 

abaixo: 

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. Recursos exigíveis – restos a pagar; 

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 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; 
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6.3. Análise nos sistemas e procedimentos de conservação e utilização da 

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

7.3.  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. Além disso 

também verificou-se  inventário anual do estoque e do patrimônio, relatórios de consumo de 

combustível e Projetos pedagógicos de cursos Técnico Integrado ao Ensino Médio em 

Eletromecânica e  Técnico Integrado em Eletrotécnica.  Quanto ao curso Tecnólogo em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, fomos informados que esse curso ainda não era 

ofertado no campus. 

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 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 e equipes do Departamento de 
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Administração e Planejamento e do Departamento de Ensino, além de visita ao setor de 

patrimônio do campus e aos laboratórios que atendem aos cursos do campus. 

     Durante a análise de conformidades no campus foi verificada como boa 

prática a formalização dos processos.  

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 14/2016, encaminhada à unidade auditada, 

que apresentou manifestação via google docs em até 14/07/2016. 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 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

3 - DIÁRIAS E PASSAGENS  

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

4 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

4.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

4.2. Retenção e recolhimento de tributos 

Constatação 4.2.1. Atraso no recolhimento de contribuição previdenciária - GPS, em 

desacordo com o art. 130 da Instrução Normativa RFB nº 971/09. 
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Descrição 

2015GP800156, 2015GP800192, 2015GP800195, 2015GP800200, 2015GP800372, 

2016GP800037 e 2016GP800055. 

Manifestação da Unidade:  “ Conforme legislação apontada, Art. 130 da 

Instrução Normativa RFB nº 971/09 

"Art. 130. O órgão ou a entidade integrante do Siafi deverá recolher os 

valores retidos com base na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, 

respeitando como data limite de pagamento o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da 

emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, observado o disposto 

no art. 120". 

A) As seguintes GPS atendem esta legislação: 

2015GPS800195 - NFS 3108 - data de emissão 14/05/2016; 

2016GPS800037 - NFS 3576 - data de emissão 03/02/2016; 

Em anexo: Comprovante GPS e NFS. 

B) As seguintes GPS atendem, pois apesar de pagos em atraso foram 

tomadas as providências no tocante à incidência de juros e multa após data de vencimento: 

 

2015GPS800200 - NFS 341 – R. S: Calculado juros e multa através do SAL 

- Sistema de acréscimos legais, e recolhido conforme comprovantes em anexo. 
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Em anexo: Cálculo dos juros e multa pelo SAL, e-mail informando valores 

de juros e multa, comprovante GPS constando Juros e Multa pagos e declaração da empresa 

por e-mail atestando a dedução dos encargos por atraso de seu próprio pagamento. 

 

2015GP800192 - NFS 2997 - Segvel: Calculado juros e multa através do 

SAL - Sistema de acréscimos legais, e recolhido conforme comprovantes em anexo. 

Em anexo: Cálculo dos juros e multa pelo SAL, e-mail informando valores 

de juros e multa, e-mail solicitando orientações sobre procedimento, comprovante GPS 

constando Juros e Multa pagos e Despacho constando os motivos do atraso. 

C) A seguinte GPS foi paga em atraso sem recolhimento de juros e multa: 

2015GPS800156 - NFS 331  

À época, não tinha conhecimento sobre a necessidade do recolhimento dos 

juros e multas. Após capacitação que participei nos dias 20 a 22/05/2015 foram adotadas 

providências para os casos dessa data para frente. 

Em anexo: NFS  

D) A seguinte GPS foi paga em tempo apesar da data da emissão do 

documento fiscal, conforme legislação que dispõe sobre a emissão de Nota Fiscal de 

Prestação de Serviço: 

2015GP800372 - NFS 3296 - Segvel: Considerando a legislação transcrita 

abaixo (Lei 8846 de 1994) para os fins apontados, levou-se em conta o ateste do serviço 

prestado em despeito à emissão do documento fiscal, visto que houve um equívoco quanto à 

emissão do documento fiscal ref período de Agosto 2015, emitido antes de findar a prestação 

de serviço. Assim, conforme apontado, considerou-se como período de competência o mês de 

Setembro de 2015, e em consequência, o vencimento da retenção para o dia 20 do mês 

seguinte: 20/10/2015.  
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Foram tomadas providências no sentido de orientar a empresa a emitir a 

NFS após a finalização da prestação de serviço. 

 

LEI N
o
 8.846, DE 21 DE JANEIRO DE 1994. 

Conversão da MPV nº 391, de 1993. Dispõe sobre a emissão de 

documentos fiscais e o 

arbitramento da receita 

mínima para efeitos 

tributários, e dá outras 

providências. 

     O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei: 

 

        Art. 1º A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de 

mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser 

efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza, no momento da efetivação da operação. 

      

   § 1º O disposto neste artigo também alcança: 

     a) a locação de bens móveis e imóveis; 

     b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por 

pessoas físicas ou jurídicas. 

       

  § 2º O Ministro da Fazenda estabelecerá, para efeito da legislação do imposto sobre a 

renda e proventos de qualquer natureza, os documentos equivalentes à nota fiscal ou recibo 

podendo dispensá-los quando os considerar desnecessários.  
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E) A seguinte GPS foi paga com atraso de 2 (dois) dias sem recolhimento 

de juros e multa: 

2016GP800055 - NFS 1588 - Vencedora: Realmente errei apesar do 

conhecimento de que deveria ter sido paga até o dia 20/04/2016, talvez decorrente de uma 

situação incomum, onde entre fim de Março e início de Abril estive em capacitação, e no 

período de 11 a 15/04/2016 estive de atestado médico, não havendo neste período um 

substituto para realização das atividades do setor. Por consequência, no meu retorno no dia 

18/04/2016 coloquei em dia as liquidações e outras obrigações acumuladas, deixando a 

desejar no pagamento desta GPS.” 

Análise da AUDIN: Acata-se as justificativas quanto às guias 

2015GP800156 e 2016GP800037. Quanto as demais, conforme art. 132 da Instrução 

Normativa RFB 971/2009, salientamos que a falta de recolhimento, no prazo legal, das 

importâncias retidas configura, em tese, crime contra a Previdência Social previsto no art. 

168-A do Código Penal, ensejando a emissão de representação fiscal para fins penais, 

podendo prejudicar, inclusive, a regularidade da Administração. Os valores retidos deverão 

ser recolhidos até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal 

ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele 

dia. O fiscal de contrato deve observar os prazos relativos aos recolhimentos dos encargos 

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

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

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

retidos sejam recolhidos no prazo legal estipulado pela SRFB. O administrador público tem o 

dever de cumprir os prazos de pagamento de suas obrigações, inclusive as previdenciárias. 

Caso configurada situação de atraso no recolhimento das contribuições, o pagamento deverá 

ser feito pela administração paralelamente à adoção de providências para a apuração de 

responsabilidades e ressarcimento ao erário. Em caso de atraso no recolhimento de INSS, a 

única forma de a empresa ser responsável pelo atraso é ela não entregar a tempo a nota fiscal. 
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Se a responsabilidade for da empresa, faz-se necessário, nesse caso, descontar dela o valor da 

multa e juros. Os demais casos de atraso no recolhimento são de responsabilidade do servidor, 

devendo a administração adotar as providências cabíveis ao ressarcimento. No entanto, frise-

se que a unidade melhorou o controle dos recolhimentos ocorridos de 2015 para 2016, mesmo 

diante de um quadro reduzido de servidores técnico-administrativos em educação - TAE - 

lotados no campus, em especial no Departamento de Administração.  

Recomendação 1: Cumprir os prazos para recolhimento conforme art. 130 

da IN RFB nº 971/09. 

Recomendação 2: Notificar a contratada para correção das notas fiscais que 

forem emitidas com impropriedades, gerando novo prazo para pagamento do campus. 

4.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

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

Constatação 4.4.1. Não cumprimento ao registro de conformidade de gestão diária, em 

desacordo com a IN STN nº 6/07 - Reincidência. 

Manifestação da Unidade:  “Foram designados através Portaria 095, de 

24 de junho de 2016 os servidores J. B. P de B. e J. P. N. e S. A realização ou início desta 

atividade será feito assim que estes servidores receberem capacitação/treinamentos, sendo 

que, no dia 13/07/16 estava agendado com servidora P. na Reitoria este primeiro 

treinamento, porém, não foi possível devido o desencontro de horário da pessoa que estava 

previsto para esta realizar esse “treinamento/orientação, marcaremos outro data para que 

possamos buscar essa orientação. É oportuno ressaltar que está previsto uma capacitação in 

company o curso Conformidade de Gestão para dia 12 a 14/09/16 em Cuiabá, após essa 

capacitação com certeza teremos os conhecimentos necessários para desempenho dessa 

tarefa ” 
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Análise da AUDIN: A conformidade dos registros de gestão diária é uma 

ferramenta necessária de controle interno que permite a supervisão e conferência dos 

documentos no sistema Siafi. Conforme o art. 8º, § 1º do Decreto nº 6.976/2009, a 

conformidade dos Registros de Gestão consiste da certificação dos atos e fatos da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial incluídas no SIAFI e da existência de documentos 

hábeis que comprovem as operações. Dispõe o art. 8º da IN STN nº 6/2007 que “o registro da 

Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade de servidor formalmente 

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

juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de emitir documentos”. Será 

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

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

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

devendo ser registrada em até três dias úteis a contar da data do registro da operação no 

SIAFI, podendo ser atualizada até a data fixada para o fechamento do mês. A ausência ou o 

registro com restrição da conformidade dos registros de gestão implicará o registro de 

conformidade contábil com restrição. 

A unidade reconheceu a fragilidade, designando o titular e o substituto para 

serem responsáveis pela conformidade dos registros de gestão, se comprometendo a sanear 

essa impropriedade após o curso de capacitação in company, que será ministrado nos dias 12 a 

14/09/2016 na Reitoria, sendo mantida a constatação para acompanhamento das providências. 

Recomendação 1: Capacitar os servidores sobre a conformidade de gestão 

para o adequado desempenho das atividades. 

Recomendação 2: Efetuar o registro de conformidade tempestivamente, e, 

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

despesa. 
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Constatação 4.4.2. Ausência de cadastro/atualização de rol de responsáveis, SIAFI – 

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

Reincidência. 

Manifestação da Unidade:  “No dia 21/10/2015 foi solicitado pela Reitoria 

via mensagem eletrônica, que fizéssemos o encaminhamento do rol de responsáveis referente 

ao exercício 2015. No dia 26/11/2015 foi enviado a relação de servidores atendendo a 

referida solicitação conforme documentos anexo. Diante desse feito, não fui informado o que 

teria a mais a ser feito. Dessa forma, iremos urgentemente realizar atualização do rol de 

responsáveis, e a partir do mês de agosto/2016 estará devidamente atualizado” 

Análise da AUDIN: A CGU e a 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”, foi verificada a ausência do cadastro no Rol de Responsáveis de todas as 

naturezas de responsabilidades atribuíveis ao campi. 

A unidade reconheceu a fragilidade, se comprometendo a regularizar essa 

impropriedade a partir do mês de agosto/2016, sendo mantida a constatação para 

acompanhamento das providências. 

Recomendação 1: Promover, pelo setor de contabilidade do campus, 

atualização do cadastro do Rol de Responsáveis, conforme Orientação Técnica 

DCF/PROAD/IFMT nº 02/2014 - rol de responsáveis. 
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Constatação 4.4.3. Não cumprimento do princípio da segregação de funções, conforme 

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

interno administrativo - Reincidência. 

Descrição 

O servidor que está emitindo empenhos do campus é o chefe do Departamento de 

Administração e Planejamento do campus, e a responsável pela liquidação dos 

empenhos é a mesma quem está lançando os pagamentos do campus, comprometendo o 

controle interno administrativo. 

Manifestação da Unidade:  “A situação do campus Primavera do Leste 

está ficando muito difícil a gestão das atividades administrativas, a falta de pessoal é uma 

questão de demanda exaustiva cobrada da Direção Geral e consequentemente este repassa 

para Reitoria. O quadro de servidores é o seguinte: V. (Técnico Adm - DAP), R. 

(Contabilidade - Coord. Cont. e Finança), J. (Técnico Adm/ Presidente Comissão de 

Licitaçao.) J. (Técnica Adm/ Coordenadora Almoxarifado), G. (Arquivista). Contamos com a 

colaboração dos servidores D. (Coord. Compras) e J. P. (Coord. de Patrimônio) ambos 

Assistentes de alunos. Agora respondo aos senhores auditores, diante desse quadro e a 

demanda que temos para mantermos em funcionamento nossa unidade com aproximadamente 

700 alunos, o único sacrifício que temos para mudarmos esse panorama é a indicação do 

servidor D. atualmente na função de Coordenador de Compras, salvo engano se o mesmo 

não for impedido para tal atividade. Na liquidação e pagamento, já adotamos medidas para 

resolver tal apontamento, um liquida e outro realiza os pagamentos. Os servidores do 

IFMT/PDL através da Direção Geral protocolizou recentemente no CONSUP uma 

manifestação denominada de Carta Aberta, retratando essa terrível realidade vivida não 

somente pelo nosso campus como outras unidades”. 
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Análise da AUDIN: Conforme definido pela IN/SFC nº 01/01 “Controle 

interno administrativo é o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos 

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

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

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

Público”. A segregação de funções consiste em princípio básico de controle interno 

administrativo que separa, por servidores distintos, as funções de autorização, aprovação, 

execução, controle e contabilidade. 

A segregação de funções no campus se encontra prejudicada visto que o 

servidor que está emitindo empenhos é o chefe do Departamento de Administração e 

Planejamento, e a responsável pela liquidação dos empenhos é a mesma quem está lançando 

os pagamentos do campus. No entanto, é importante frisar que a segregação de funções se 

encontra prejudicada, devido ao número reduzido de servidores técnico-administrativos em 

educação - TAE, percebido também durante a visita desta AUDIN ao campus. Os servidores 

TAE, inclusive, já protocolaram um manifesto junto aos representantes do Conselho Superior 

- Consup, do IFMT, informando sobre a situação vivida pelos servidores, contando com 

somente 18 (dezoito) técnico-administrativos para atender uma demanda de aproximadamente 

700 alunos. 

A implantação de novos campi deve contemplar também a estrutura do 

quadro de pessoal técnico-administrativo suficiente para oferecer um serviço público eficiente 

e de qualidade aos seus usuários. No caso do campus Primavera do Leste, o dimensionamento 

está desproporcional entre a quantidade de servidores para a quantidade de alunos 

matriculados. Os servidores lotados nos setores acabam sobrecarregados com diversas 

atividades para garantir o funcionamento do campus. Atualmente, está em vigor a Portaria 

MEC nº 246/2016, que dispõe sobre o redimensionamento de cargos no âmbito dos Institutos 

Federais de Ensino, onde o campus foi classificado como tipo de unidade “IFMT Campus - 

70/45”, que correspondem a 70 (setenta) cargos para docentes EBTT e a 45 (quarenta e cinco) 
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cargos para técnico-administrativos em educação. Entretanto, é importante frisar que, 

conforme art. 3º, para que ocorra o dimensionamento dos cargos, tem que se obedecer 

também ao critério de distribuição escalonada, de acordo com o cumprimento das metas 

pactuadas entre o MEC e a respectiva instituição, considerando: 

a) atualização do quadro de cargos integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico - 

Administrativos em Educação, nos termos do Decreto no 7.311, de 22 de setembro de 

2010; 

b) atualização do Banco de Professor - Equivalente dos cargos da Carreira de Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, nos termos dos Decretos no 8.259 e no 8.260, 

ambos de 29 de maio de 2014; 

c) existência de ateste orçamentário do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão - MP; 

d) planejamento de utilização dos cargos e funções em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI, com vistas a garantir os percentuais previstos no 

art. 8º da Lei nº 11.892, de 2008, a relação aluno por professor, nos termos da Lei nº 

13.005, de 2014, e outros indicadores de gestão pactuados com o MEC; 

e) indicação de número de cargos efetivos, CD, FG e FCC necessários à consolidação da 

unidade, informando o semestre de previsão de provimento (primeiro ou segundo do 

respectivo exercício) e área de atuação de cada cargo efetivo; e 

f) disponibilidade de infraestrutura física compatível com os cursos a serem ofertados. 

(grifo nosso) 

Quanto à manifestação do campus referente à indicação do coordenador de 

compras também manteria o prejuízo ao princípio. Cabe a unidade buscar atender aos critérios 

estabelecidos na portaria supracitada e ao Gestor buscar soluções, junto com a Reitoria, para 

os problemas de dimensionamento de pessoal no campus. 

Recomendação: Lotar mais servidores técnicos administrativos nos setores 

do campus, em especial no Departamento de Administração, bem como designar servidor que 

não tenha função de emitir documentos para efetuar o registro de conformidade de gestão. 
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4.5. Limite de dispensa de licitação 

Constatação 4.5.1.  Extrapolação do limite de dispensa, em desacordo com o artigo 24, II da 

Lei 8.666/93. 

Descrição 

Notas de empenho de 2015 nºs: 

4.5.1.1- 800013, 800046, 800138, 800141, 800155, 800157, 800169 e 800291 referentes à 

natureza de despesa 33903001 - combustíveis e lubrificantes automotivos - totalizaram em 

R$ 13.449,40; 

4.5.1.2- 800159 e 800248 referentes às natureza de despesa 33903017 - material de 

processamento de dados - totalizaram em R$ 11.127,00; 

4.5.1.3- 800243, 800315, 800320 e 800322 referentes à natureza de despesa 33903024 - 

material p/ manutenção de bens imóveis/instalações - totalizaram em R$ 11.433,18 

4.5.1.4- 800004, 800006, 800109 e 800184 referentes às natureza de despesa 33903026 - 

material elétrico e eletrônico - totalizaram em R$ 21.501,16; 

4.5.1.5- 800037, 800204, 800225 e 800327 referentes às natureza de despesa 33903912 - 

locação de máquinas e equipamentos - totalizaram em R$ 10.450,00; 

4.5.1.6- 800226, 800240, 800249, 800260 e 800319 referentes às natureza de despesa 

33903916 - manutenção e conservação de bens imóveis - totalizaram em R$ 19.000,00; 

4.5.1.7- 800160 e 800213 referentes às natureza de despesa 33903923 - festividades e 

homenagens - totalizaram em R$ 10.000,00; 

4.5.1.8- 800005, 800041, 800246, 800247 e 800289 referentes às natureza de despesa 

33903974 - fretes e transportes de encomendas - totalizaram em R$ 12.050,00; 

4.5.1.9- 800024, 800038, 800242 e 800304 referentes às natureza de despesa 33903979 - 

serv. de apoio adm., técnico e operacional - totalizaram em R$ 30.359,79; 

4.5.1.10- 800274 e 800334 referentes às natureza de despesa 44905233 - equipamentos para 

audio, video e foto - totalizaram em R$ 9.735,25; 

4.5.1.11- 800158, 800271 e 800300 referentes às natureza de despesa 44905235 - 

equipamentos de processamento de dados - totalizaram em R$ 13.389,77. 

Notas de empenho de 2016 nºs: 

4.5.1.12- 800076, 800100, 800101, 800110 e 800112 referentes às natureza de despesa 

33903007 - gêneros de alimentação - totalizaram em R$ 12.980,48; 

4.5.1.13- 800035 e 800037 referentes às natureza de despesa 33903017 - material de 

processamento de dados - totalizaram em R$ 8.437,20; 

4.5.1.14- 800012 e 800017 referentes às natureza de despesa 33903026 - material elétrico e 

eletrônico - totalizaram em R$ 8.047,99; 

4.5.1.15- 800055 e 800072 referentes às natureza de despesa 33903916 - manutenção e 
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conservação de bens imóveis - totalizaram em R$ 10.764,00. 

Manifestação da Unidade:  “Constatação 4.5.1.1  - Devido mandado de 

segurança impetrado pela empresa B. ficou suspenso o Pregão 01/2015 homologado em 

fevereiro/2015 durante seis meses. Considerando que no período apontado foram utilizados 

R$ 3.401,11 com revisão do veículo Hilux. Em razão da necessidade de aquisição do produto 

(combustível) levando em consideração a relevância dos serviços prestados pela utilização 

dos veículos oficiais e o prejuízo institucional  decorrente da paralisação da frota, utilizamos 

do procedimento emergencial para suprimento dessa demanda. Segue em anexo documentos 

referente a suspensão de retomada para contratação do fornecimento de combustível.  

Constatação 4.5.1.2 - Foram aquisições de equipamentos e suprimentos para atender 

demanda da Coordenação de Registro Escolar, tendo em vista que, não estavam emitindo 

documentos/certificados dos estudantes concluintes por falta deste materiais. Outro fato 

relevante, foram as aquisições dos cabos HDMI cujo a finalidade foi mobiliar as salas de 

aulas do Prédio Novo com equipamentos de projeção multimídia, sem os quais não haveria 

condições da ministração de aulas, umas vez que todos os professores utilizam desse recurso 

como ferramenta pedagógica. 

4.5.1.3 - As aquisições desses materiais na sua maioria foram para atender Projeto de 

Expansão IFMT/PDL. Ausência desses produtos no Projeto, como exemplo, as fechaduras do 

auditório, biblioteca e válvulas de mictório não constavam em planilhas, o que contribuiu 

significativamente para os valores apontados. Doutra maneira, não teríamos condições de 

atender a demanda de alunos que estavam previstos nos editais de ingressos no início do ano 

letivo 2016/1, nem teria ocorrido a inauguração do campus no mês de maio do corrente ano. 

Constatação 4.5.1.4 - Em relação a NE800006 no valor de R$8.000,00 houve equívoco na 

utilização do subitem 26, quando na realidade deveria ser utilizado o 56. As demais despesas 

constantes neste apontamento trata-se da aquisição de materiais para viabilizar as 

instalações dos equipamentos de ar condicionados  no Prédio Projeto Expansão. Ressaltamos 
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que essas aquisições foram imprescindíveis para que tornassem possível a utilização dos 

ambientes de salas de aulas, salas pedagógicas e administrativas do campus. 

Constatação 4.5.1.5 - Na emissão das NE´s 800224/800225 e 800327 foram utilizados 

subitem de locação de máquinas e equipamentos, enquanto que o correto seria utilizar 

subitem 59, dessa forma fazendo essa consideração teremos somente a despesa da locação de 

contêiner no valor de R$ 7.250,00. Registra-se nesta nota, que doravante será mais rigoroso 

o procedimento de classificação das despesas realizadas através deste procedimento. 

Constatação 4.5.1.6 - Todas aquisições referidas nesta constatação, foram objetos para 

prosseguimento das ações relacionadas a execução ao Prédio Projeto Expansão. Ausência 

dos serviços executados prejudicaria e/ou inviabilizaria todo planejamento do PDI em 

relação ao atendimento para recebimento dos alunos decorrentes do processo seletivo 

2016/1, bem como a chegada de novos professores. Ressaltamos que Contrato de execução 

do Prédio Novo (Expansão) foi executado pela Equipe de Engenharia (PRODIN), daí os 

gargalos referentes as aquisições pontuais chegaram ao nosso conhecimento no momento da 

execução, não havendo tempo hábil para lançamento de demandas nas compras 

compartilhadas. 

Constatação 4.5.1.7 - Trata a despesa em questão do orçamento utilizado para atender 

demanda da formatura dos cursos Técnicos Subsequentes do Pronatec 2015/1 e 2016/1. O 

empenho 800213 no valor de R$ 5.200,00 foi realizado tendo em vista que, conforme é do 

conhecimento de todos os envolvidos com o programa, o quanto foi imprevisível a liberação 

de orçamento e financeiro para continuidade dos cursos que estavam em andamento. Vários 

colaboradores selecionados para trabalhar no Programa desistiram por não receberem em 

dia. Prevendo essas situações e sabedores que não teríamos orçamento disponível para 

honrar o compromisso com os estudantes e comunidade em geral,  foi realizado empenho no 

mesmo exercício 2015, para atendimento da referida demanda, caso contrário, não teríamos 

realizado formatura dos formandos 2016/1. 
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Contatação 4.5.1.8- O empenho 800041 foi para atender demanda de remoção de servidor no 

interesse da Administração. Os demais empenhos estão dentro do limite permitido, 

considerando a necessidade de sua realização, atendendo de forma emergente a mudança 

dos mobiliários do campus do prédio antigo para prédio novo. 

Constatação 4.5.1.9 - Nota de empenho 800024 o subitem correto deverá ser 17 e não 79 

como informado. O empenho NE800242 é a mesma situação de subitem não corresponder a 

situação real. Conforme já afirmado situação desta natureza fato este que não será objeto de 

reincidência nesta Gestão. 

Constatação 4.5.1.10 - As aquisições das câmeras de segurança interna foi o fator 

preponderante para ocorrência deste feito. Caso fosse adotado as quantidades de materiais 

que atende o limite de despensa, não estaria contemplando a demanda do campus, 

incorreríamos em outra situação que seria o fracionamento de despesa. Entendendo a 

relevância e os benefícios advindo com a instalação destes equipamento. 

Constatação 4.5.1.11- Justificamos na aquisição dos produtos constantes na  NE800300 não 

se tratar do subitem 35, o correto seria subitem 55, façamos a retificação na formalização 

desses eventos de maneira que serão observados com muito critério. 

Constatação 4.5.1.12- Destacamos nesta aquisição nota de empenho 800076 referente a 

compra de água mineral e gás, ocorreu que a licitação fracassou para todos os campus do 

interior. Considerando a inauguração do Prédio Projeto Expansão IFMT e todos os atores 

envolvidos e a logística necessário para que tal evento acontecesse e nossa rede não dispor 

de certame válido para esta data, foi necessário as aquisições de gêneros alimentícios para 

atendermos esse momento único na história desse campus. 

Constatação 4.5.1.13 - Aquisição emergencial para atender demanda da Secretaria de 

Registro Acadêmico, e esta impressora foi adquirida após o lançamento da IRP referente a 

compras compartilhadas; 
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Constatação 4.5.1.14- O enquadramento e/ou classificação da NE800012 não deveria ser no 

subitem 26 e sim no 30; 

Constatação 4.5.1.15- A nota de empenho foi anulada 800055 para a devida classificação 

uma vez que está dentro do exercício está sendo adotado esta providência, daí deixa de estar 

excedendo o limite previsto”. 

Análise da AUDIN: Item 4.5.1.15 - Acatado. Os casos de dispensa de 

licitação em função do valor do objeto licitado, previstos à primeira vista nos incisos I e II do 

art. 24 da Lei nº 8.666/93, encerram previsão taxativa, sem nenhum conteúdo variável ou 

passível de interpretação, precedendo, portanto, a edição de ato tipicamente vinculado. Apesar 

de justificar a extrapolação do limite, a unidade gestora deverá adotar medidas de 

planejamento e prorrogação tempestiva de contratos vincendos. Com isso, fica mantida a 

constatação para processos futuros, pois quem ordenar despesa pública sem a observância do 

prévio procedimento licitatório, quando este for exigível, poderá ser responsabilizado civil, 

penal e administrativamente, sem prejuízo da multa pecuniária a que se referem os artigos 71, 

inciso VIII, da Constituição Federal. Conforme manifestação da unidade, em alguns casos, 

por falta de conhecimento, o subitem do elemento da despesa foi lançado erroneamente em 

alguns empenhos, informando que envidarão esforços para classificação correta nos próximos 

lançamentos. Desse modo, mantém-se a constatação para acompanhamento futuro das 

providências adotadas. 

Recomendação 1: Efetuar o planejamento prévio das despesas do Campus, 

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

Recomendação 2: Capacitar os servidores envolvidos com o lançamento do 

empenho da despesa, para correção e controle dos dados. 

5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO 

FEDERAL 
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NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

6 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO E AJUDA DE CUSTO 

Constatação 6.1. Ausência da manifestação da Comissão de Assistência Estudantil quanto à 

relevância do pedido, em desacordo com art. 3º § 2º da Portaria Interna do campus Primavera 

do Leste nº 09 de 09/05/2014, que regulamenta a ajuda de custo.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23748.008029.2016-77 ● XIV Encontro Regional de Geografia período 

de 21 a 24/04/2016 em Goiás.  

Manifestação da Unidade:  “Foi equívoco a não observância nesta 

solicitação, fato este que não se repetirão nesta gestão”. 

Análise da AUDIN: Conforme art. 3º §2º da portaria do campus nº 09 de 

09/05/2014. “§ 2º  Caberá à  Comissão  de  Assistência  Estudantil,  no  mínimo  três 

membros, manifestar-se  quanto  à relevância  do  pedido  e  encaminhá-lo para as devidas 

providências”.  

Recomendação: Criar rotina/procedimento/ checklist a fim de orientar  

todos servidores/professores sobre o cumprimento de todas as obrigações descritas na Portaria 

interna 09/2014. 

 

 

Constatação 6.2. Concessão de auxílio estudantil com indicação distinta da categoria de 

auxílios previstos na Resolução Consup 02/2012 artigo 7º.  
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Processo n. º Descrição 

➢ 23188.011648.2015-

51 

● Edital 10/2015 pg. 14 e 15: bolsistas selecionados 

recebendo auxílio permanência sem previsão em 

normativas do IFMT. 

Manifestação da Unidade:  “Fato relevante, porém, não enviado pelo 

DEN” 

Análise da AUDIN: O programa assistência estudantil está regulamentada 

pelo artigo 3º decreto 7234/2010 e internamente pelo artigo 7º parágrafo único da resolução 

Consup 02/2012, em ambas legislações consta um rol exaustivo das áreas/modalidades 

atendidas pela PNAES (Programa Nacional de Assistência Estudantil):  

Programa Nacional de Assistência Estudantil:  

a. Moradia;  

b. Alimentação;  

c. Transporte;  

d. Atenção a saúde  

e. Inclusão Digital  

f. Cultura  

g. Esporte  

h. Apoio pedagógico  

i. Acesso participação e aprendizagem de estudantes com deficiência transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação; 

Conforme itens acima, não consta no rol a expressão “auxílio permanência”, visto que é um 

objetivo do  do programa de assistência conforme art. 2º do decreto:”Art. 2
o
  São objetivos do 

PNAES: 

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública 

federal;“ (grifo nosso). 
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E conforme art. 6º inciso II da Resolução Consup é uma finalidade da assistência 

estudantil: “Promover a permanência e a conclusão de cursos com êxito pelos estudantes do 

Instituto Federal de Mato Grosso com vistas à inclusão social e democratização do ensino; 

“(grifo nosso). 

Em visita ao campus, foi realizada entrevista com o então responsável no campus pelos 

auxílios estudantis, onde percebemos que há uma confusão na nomenclatura da bolsa, não 

sendo a mesma definida pelo PNAES. 

Identificamos fragilidade na elaboração do edital 10/2015, como ausência de critérios 

específicos para concessão de cada bolsa oferecida quanto a particularidade de cada benefício. 

Aqui podemos citar dois exemplos: 1) auxílio moradia  - um dos critérios seria a distancia da 

cidade do aluno ao município de Primavera do Leste; 2) auxílio transporte - um dos critérios 

seria a distância da residência ao campus. 

Recomendação 1: Abster-se de conceder assistência estudantil denominado 

“bolsa permanência” no campus, adequando o beneficio ao rol da Resolução CONSUP n.  

02/2012 e o Decreto n. 7234/2010. 

                Recomendação 2: Incluir nos próximos editais, critérios específicos para 

concessão de cada bolsa de assistência estudantil. 

 

7 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Constatação 7.1. Documentos fiscais emitidos com quantidades e valores divergentes do 

termo de referência, contrariando art. 63 caput e inciso II, da lei 4.320/64.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23748.028159.2015-
Aquisição de bancada para laboratório de redes, 
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45 

 

225x75x90 por dispensa de licitação. 

A emissão das notas fiscais 360 e 361 (fls 28 e 

29) emitidas pelo CNPJ **.481.***/0001-** 

constam com quantidades e valores divergentes 

do termo de referência (fls 03 e 04). 

O termo de referência estipulou a quantidade de 6 

bancadas com valor unitário de R$ 1.250,00.  

Porém, a nota fiscal 360 apresentada consta com 1 

unidade de bancada no valor de R$ 6.500,00 e a 

nota fiscal 361 com 1 unidade de bancada no 

valor de R$ 1.000,00. 

Manifestação da Unidade:  “O faturamento pela empresa ocorreu de 

forma divergente da nota de empenho, porém, conforme fotos em anexo, todas as unidades 

foram recebidos de acordo com aquisição realizada neste processo. Não houve prejuízo para 

Administração uma vez que os materiais se encontram devidamente patrimoniados. O valor 

de R$ 6.500,00 referente a NF 360 foi emitida de forma equivocada pela empresa, dessa 

forma foi aceito a suplementação no valor de R$ 1.000,00 referente a NF 361, como já 

informado, segue documentos atestando a veracidade dos itens que foram adquiridos e 

recebidos. ” 

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

tendo em vista a lei 4.320 em seu artigo 63 caput e inciso II definem que a liquidação da 

despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do respectivo crédito  a importância exata a pagar. No tocante o 

setor de almoxarifado deverá confrontar as quantidades e os valores no recebimento da 

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 
 

23 

 
Relatório de Auditoria nº 14/2016 
 

 

 

mercadoria com o termo de referência e contrato, e posteriormente o fiscal de contrato 

realizara a conferência antes de atestar a nota fiscal . 

A nota fiscal deve apresentar as quantidades e valores corretos por exigência 

legal, bem como há o impacto diretamente no  tributos apresentados na nota e no   patrimônio 

da instituição. 

Recomendação 1:  Observar, durante a  liquidação da despesa, as 

especificações exatas do objeto adquirido, comparando termo de referência e contrato. 

Recomendação 2: Notificar o fornecedor quando houver divergências nas 

especificações (valores ou quantidades) do objeto adquirido, para proceder devolução de 

mercadoria e/ou cancelamento/emissão de nota fiscal. 

 

Constatação 7.2.  Utilização da ação orçamentária “assistência estudantil” para finalidade 

distinta, contrariando art. 7º parágrafo único da Resolução 02/2012 CONSUP/IFMT. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23748.031083.2015-

35 

Aquisição de impermeabilizante semi flexível 

bicomp. caixa 18 kg. 

Utilização de recursos da ação orçamentária 

assistência ao Educando 2994 para aquisição de 

impermeabilizante para caixa de água, em 

desacordo as categorias de auxílio ao educando 

estabelecidas pelo art. 7 da resolução 02/2012 

CONSUP/IFMT 

Manifestação da Unidade:  “Pelo motivo de não constar na planilha de 

obras do projeto expansão, o serviço de impermeabilização das caixas d´água foi adquirido 
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com recursos da fonte 100. Ressaltamos que este recurso foi disponibilizado exclusivamente 

para esta finalidade. Caso não realizasse essa aquisição não haveria possibilidade de 

utilização do prédio novo. Outro fato, recentemente participei de vídeo conferência sobre 

orçamento 2017, na oportunidade tive conhecimento que alguns campus possui essa rubrica 

orçamentária para aquisição de bens e serviço destinado aos estudante. Esta aquisição está 

diretamente relacionado ao uso dos ambiente internos pelos alunos.” 

Análise da AUDIN: Os recursos destinados aos auxílios no programa 

assistência estudantil, conforme o art.7, paragrafo único, alíneas a,b,c,d, f,h,i da resolução 02 

de 2012 do consup estão estabelecidos que serão para moradia, alimentação, transporte, 

atenção a saúde, inclusão digital, cultura, esporte, apoio pedagógico, e acesso a participação e 

aprendizagem de  estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento , altas 

habilidades  e superdotação. 

Um dos eixos norteadores definidos no programa de assistência estudantil é 

a ação que visa atender a toda a comunidade discente, o qual caberia a manifestação da 

unidade. Porém , salientamos que existem ações específicas para reforma e restruturação do 

campus, como a 20 RG- expansão e reestruturação de instituições federais de educação 

profissional e tecnológica e a ação 20RL - funcionamento de instituições federais de educação 

profissional e tecnológica. As aquisições de bens e serviços para a estrutura física do campus 

devem ocorrer através de outras ações que não seja a de assistência estudantil, uma vez que a 

ação precípua desse programa é o de assistência social ao alunado. 

 Destacamos ainda a importância do planejamento da execução de seus 

projetos, uma vez que o país passa por crise econômica, contingenciando os recursos 

financeiros da instituição.   

Recomendação : Aplicar os recursos do programa assistência estudantil nas 

ações de assistência social visando permanência do aluno. 
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Constatação 7.3. Ausência de autorização da PROAD para execução de despesas conforme 

valores estabelecidos pelo art.6, inciso III da portaria n.1.291/2015. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23748.002062.20169-

63 

Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de limpeza, asseio, 

conservação e jardinagem. 

Manifestação da Unidade:  “ Ratifico as informações prestadas em outras 

manifestações, que observância das rotinas e normas administrativas do IFMT serão 

rigorosamente formalizados” 

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

tendo em vista o artigo 6 e inciso III da portaria 1.291 de 2015, definem que para a execução 

de despesas, celebração de novos contratos ou prorrogação relativos as atividades de custeio 

com  valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 caberá ao pró-reitor da administração a 

autorização.  

Recomendação: Providenciar prévia autorização da PROAD para execução 

de despesas com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00, nos casos de celebração de novos 

contratos e prorrogação. 

 

Constatação 7.4.  Ausência do relatório do fiscal do contrato, contrariando § 1º do art. 67 da 

lei 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23748.002062.20169-
Contratação de empresa especializada para 
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63 prestação de serviços de limpeza, asseio, 

conservação e jardinagem. 

Não foram encontrados relatório do fiscal de 

contratos dos pagamentos de todos os meses 

apresentados do processo.   

 Manifestação da Unidade:  “Doravante este procedimento fará parte do 

processo, ressaltamos que nenhuma fatura se deu ou dará pagamento sem o ateste do fiscal” 

                          Análise da AUDIN: Nos processos licitatórios de serviços continuados ou de 

aquisições de bens e suprimentos, que possuem prazos de garantia superior a 12 meses ou 

garantia de assistência técnica complexa, deve haver contratos firmados com designação de 

fiscal de contrato. De forma que este anote em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados. 

                   Recomendação: Adotar checklist de documentação e de procedimentos  

necessários em processos licitatórios. Formalizando em relatórios se a execução dos serviços 

estão de acordo com o contratado, e aplicar o acordo de nível de serviço - ANS previsto em 

edital.             

 

Constatação 7.5. Realização de despesa sem prévio empenho, contrariando o art. 60, Lei nº 

4320/64. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.026510.2015-

56 

Concessão de suprimento de fundos. 
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                              Manifestação da Unidade: “O desconhecimento na ocasião da liquidação 

antecipada ocorreu este apontamento, todavia após capacitação de servidor do campus, este 

fato não se repetiu” 

Análise da AUDIN: Registre-se que empenhar significa reservar recursos 

suficientes para cobrir despesa a se realizar. Assim, o processo administrativo para 

contratação de fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço somente 

poderá ser efetivado mediante prévio empenho e posterior emissão da nota de empenho 

correspondente. Nesse contexto, importante ressaltar que a Lei n.º 4.320/64, em seu art. 60, 

veda a realização de despesa sem prévio empenho, ou seja, o empenho deve anteceder a data 

da aquisição do bem, execução da obra ou da prestação do serviço. Por ocasião da prolação do 

acórdão nº 599/2007 – Plenário, o Tribunal de Contas recomendou que deve ser precedido de 

prévio empenho, o pagamento de obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, 

obras e prestação de serviços, efetivado conforme a ordem cronológica das datas das 

respectivas exigências e suportado por disponibilidade orçamentaria comprovada. Ressalta-se 

que o tempo entre a preparação do processo seletivo e a realização do mesmo é suficiente para 

garantir o cumprimento do empenho prévio. Além disso, o art. 61 da Lei nº 4.320/64 

determina que “para cada empenho será extraído um documento denominado “nota de 

empenho” que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem 

como a dedução desta do saldo da dotação própria.” O empenho de despesa é o ato emanado 

de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento e o Credor é a 

pessoa que adquire o direito de recebimento junto ao Estado, por ter fornecido um bem, ou 

prestado um serviço ou uma obra. No caso de não haver possibilidade de cumprimento das 

obrigações contratadas, o empenho deverá ser anulado, sendo que o valor correspondente ao 

empenho anulado reverte ao crédito, tornando-se disponível para novo empenho ou 

descentralização, respeitado o regime do exercício.  
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Recomendação: Abster-se de realizar despesa sem prévio empenho, por 

contrariar o disposto no art. 60 da Lei no 4.320/1964. 

 

Constatação 7.6. Ausência de prestação de contas CPGF, conforme Portaria IFMT nº 

324/2011. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.026510.2015-

56 

Concessão de suprimento de fundos. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação. 

Análise da AUDIN: O processo analisado não possui descrição detalhada e 

objetiva para qual finalidade será utilizada o cartão, contendo informações de vários cartões 

para diversas finalidades, como para compras de pequeno valor em várias situações e para 

aquisição de passagens aéreas. Foi verificado ainda que apesar de constar a nota fiscal da 

empresa e o comprovante de pagamento impresso, não foi prática do campus utilizar os 

documentos anexos à Portaria IFMT nº 324/2011, como a proposta de concessão de 

suprimento de fundos (anexo II), o plano de aplicação (anexo III) e o relatório de prestação de 

contas (anexo VI). Como a utilização do cartão é individualizada, é interessante que o campus 

abra um processo por cartão de pagamento, em ordem sequencial e cronológica, utilizando os 

documentos citados na portaria, principalmente quanto ao cumprimento do arts. 29 e 30 da 

Portaria IFMT nº 324/2011. Frise-se ainda que cabe ao ordenador de despesas do campus 

considerar as contas prestadas pelo suprido regulares, regulares com ressalvas ou irregulares, 

devendo a sua avaliação ser juntada ao processo de concessão, conforme art. 32 da portaria. 
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Recomendação 1: Providenciar abertura de processo único para cada 

concessão de suprimento de fundos, devido a sua excepcionalidade e individualização, bem 

como cumprir com todas as instruções da Portaria IFMT n. 324/2011. 

Recomendação 2: Autorizar nova concessão de suprimento de fundos 

somente após a prestação de contas possuir manifestação do ordenador quanto a sua 

regularidade. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Constatação 8.1. Divergência entre os dados do almoxarifado  lançados no SUAP e os dados 

registrados pela contabilidade do campus no SIAFI. 

Manifestação da Unidade:  “Os controles no sistema SUAP tiveram início 

em meados de 2015 neste campus, que por carência de conhecimento, também da Greve de 

2015 e a falta de cadastro de diversos itens tardou sua conclusão.  

Em 2016 iniciaram com maior afinco tais controles, a fim de pôr em dia 

todo o estoque, porém os relatórios de almoxarifado ainda não puderam ser extraídos e 

direcionados à contabilidade, fato que esta contabilidade está junto com o almoxarifado 

buscando informações / conhecimento nos outros campi e reitoria para resolver a pendência, 

visando por em dia esses trabalhos. 

Por consequência do acúmulo de tarefas dos servidores envolvidos que 

tentam com esforço atender todas as demandas do campus, decorrente da carência de 

servidores técnico administrativos, faremos o possível para findar tais controles até o 

encerramento deste exercício 2016.” 

Análise da AUDIN: Compete ao setor de Controle de Estoques, conforme 

atribuições exaradas no item 7.3.1. da IN SEDAP nº 205/88, dentre outras: b) manter os 
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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, conforme orienta o item 7.9 da IN SEDAP nº 

205/88: “a movimentação de material entre o almoxarifado e outro depósito ou unidade 

requisitante deverá ser precedida sempre de registro no competente instrumento de controle 

(ficha de prateleira, ficha de estoque, listagens processadas em computador) à vista de guia de 

transferência, nota de requisição ou de outros documentos de descarga”. 

No entanto, é importante frisar que a unidade tem envidado esforços para 

saneamento das irregularidades, sendo a deficiência no dimensionamento da força de trabalho 

frente às necessidades dos serviços a principal dificuldade encontrada no campus. 

Recomendação 1: Promover a conciliação entre os registros efetuados no 

SUAP com os dos depósitos e a consequente existência física do material na quantidade 

registrada. 

 

9 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 9.1. Ausência de registros dos imóveis de uso especial do campus no SPIUNET. 

(Reincidente). 

Manifestação da Unidade:  “Segue anexo portaria do servidor que estará 

operacionalizando o sistema. Após unificação das matrículas dos imóveis, a Reitoria através 
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da PRODIN estará realizando os devidos lançamentos, e o campus continuara efetuando as 

competência de lançamento” 

Análise da AUDIN: De acordo com a Portaria Interministerial da STN/SPU 

n.º 322/2001, o SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União 

passa a ser a principal fonte alimentadora do SIAFI para efeito de contabilização dos imóveis, 

mantendo a tempestiva compatibilidade entre as informações existentes nos Sistemas. As 

avaliações ou reavaliações dos imóveis cadastrados devem ser periodicamente 

realizadas/revisadas pelos Órgãos ou Entidades, a fim de que os valores apurados estejam em 

consonância com mercado imobiliário. O item 4.6.2 da Orientação Normativa GEADE-

004/2003, dispõe sobre o prazo de validade das avaliações dos bens imóveis da União para 

fins cadastrais e contábeis e que, conforme dispõe o anexo III da Orientação Técnica n.º 

01/DCF/PROAD/IFMT/2014, será realizada a reavaliação dos bens imóveis a cada 02 anos. O 

Campus deverá acompanhar a finalização do processo pela PRODIN, bem como a sua 

atualização no SPIUNET 

Recomendação: Efetuar o registro dos bens imóveis junto ao SPIUNET.  

 

Constatação 9.2. Não cumprimento das normas relativas ao lançamento mensal de 

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

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

Manifestação da Unidade: “Os controles no sistema SUAP tiveram início 

em meados de 2015 neste campus, que por carência de conhecimento, bem como da Greve de 

2015 e a falta de recursos do sistema para efetivação de controles como a depreciação, não 

puderam ser concluídos e por sua vez, ficando a contabilidade impedida de realizar os 

lançamentos mensais de depreciação.  
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Também pelo acúmulo de tarefas entre os servidores atuantes, que 

inviabiliza que tais controles sejam realizados fora do sistema, e levando em consideração 

ainda que o controle manual como o expediente de planilhas pode conferir certa fragilidade 

de segurança e de base de dados confiável prejudicando os controles de fato. 

“Informo ainda que tais irregularidades estão sendo registradas na Conformidade 

Contábil mensal, e que pretendemos regularizar o mais breve, porém temos que contar com a 

falta de recursos humanos e carência de software que dispomos no momento.” 

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

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

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

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

execução orçamentária, inclusive as variações patrimoniais. O Manual de Contabilidade 

Pública instituída pela Portaria STN nº 700/2014 orienta que o lançamento da depreciação 

deverá ser realizada mensalmente e o reconhecimento encontra-se vinculado à identificação 

das circunstâncias que determinem o seu registro, de forma que esse valor seja reconhecido no 

resultado do ente através de uma variação patrimonial diminutiva (VPD). A apuração da 

depreciação deve ser feita mensalmente, a partir do momento em que o item do ativo se tornar 

disponível para uso, ou seja, quando estiver no local e em condição de funcionamento na 

forma pretendida pela administração. A depreciação cessa quando o ativo for baixado. 

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

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

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

conciliação dos bens inventariados e registrados no SUAP e que constam registrados no 

sistema de contabilidade com saldos desatualizados, para a correta evidenciação da situação 

patrimonial do Campus. 
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Recomendação: Ajustar os saldos dos bens inventariados, atualizar o 

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

 

Constatação 9.3. Não cumprimento das normas de contabilidade, quanto à evidenciação da 

adequada situação patrimonial da unidade, em desacordo com o art. 83 e 85, da Lei 4.320/64 e 

art. 15, IV da Lei 10.180/01.. 

Manifestação da Unidade:   “Os controles no sistema SUAP tiveram início 

em meados de 2015 neste campus, que por carência de conhecimento, bem como da Greve de 

2015 e a falta de recursos do sistema para efetivação de controles como a depreciação, não 

puderam ser concluídos e por sua vez, ficando a contabilidade impedida de realizar os 

lançamentos mensais de depreciação.  

Também pelo acúmulo de tarefas entre os servidores atuantes, que 

inviabiliza que tais controles sejam realizados fora do sistema, e levando em consideração 

ainda que o controle manual como o expediente de planilhas pode conferir certa fragilidade 

de segurança e de base de dados confiável prejudicando os controles de fato. 

Informo ainda que tais irregularidades estão sendo registradas na Conformidade 

Contábil mensal, e que pretendemos regularizar o mais breve, porém temos que contar com a 

falta de recursos humanos e carência de software que dispomos no momento.” 

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 nº 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. É importante frisar que a unidade 

se encontra com dificuldades em executar todas atividades administrativas devido ao número 

reduzido de servidores técnico-administrativos em educação - TAE, percebido também 

durante a visita desta AUDIN ao campus. Os servidores TAE, inclusive, já protocolaram um 
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manifesto junto aos representantes do Conselho Superior - Consup, do IFMT, informando 

sobre a situação vivida pelos servidores, contando com somente 18 (dezoito) técnico-

administrativos para atender uma demanda de aproximadamente 700 alunos. No entanto, cabe 

lembrar que 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.  

Recomendação 1: Estruturar o setor de Patrimônio do Campus, dotando de 

recursos humanos e materiais para o efetivo controle patrimonial. 

Recomendação 2: Atualizar os registros dos bens patrimoniais no sistema 

de SUAP e promover a conciliação no SIAFI. 

 

10 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E CONTROLE DO CONSUMO 

DE COMBUSTÍVEIS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade na demonstração contábil patrimonial do Campus com 

registros de saldos desatualizados.  

Causa 2: Fragilidade na gestão do patrimônio imobiliário do Campus.  

Causa 3: Ausência de planejamento para gestão patrimonial da unidade. 

Causa 4: Fragilidade no controle dos recursos de assistência estudantil. 

Causa 5: Ausência de atualizações no SPIUNET. 
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Causa 6: Fragilidade no controle de almoxarifado. 

Causa 7: Reduzido quadro de pessoal (técnico-administrativo em educação) 

para o adequado desempenho das atividades administrativas e gerenciais. 

Causa 8: Fragilidade na segregação de funções. 

 

V – CONCLUSÃO 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade 

Gestora deve adotar medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos ressalvados nas 

constatações acima registradas dos processos analisados, e também para para saneamento de 

todas as inconsistências similares nos processos futuros, assumindo os riscos pela não 

implementação das recomendações emitidas neste relatório. 

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, 22 de julho de 2016. 
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Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe   

Renata Bueno Contrera Coordenadora da área 

de aquisições de bens, 

suprimentos e obras 

 

Augusto César Lira de 

Amorim 

 Auditor   

Deuzimar Lira de Matos Assistente em 

Administração 

  

Márcio Menezes Roza Auditor  

Marcelo Gonçalves Ortega Auditor  

Tatiane Aguiar de Oliveira Auditora  
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ANEXO I 

PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE ANO 2015 

Item ML 
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 08 23748.036815.2015-83 23748.036815.2015-83 *100** 
R$ 822,90  R$ 822,90  

2 12 23195.004277.2014-81 23188.022762.2015-14 ***08881000*** 
R$ 723,80  R$ 723,80  

3 09 23188.026510.2015-56 23188.026510.2015-56 ***98140*** 
R$ 5.819,62  R$ 5.819,62  

4 12 23188.003034.2015-03 23748.021914.2015-61 ***15712000*** 
R$ 72.996,00  R$ 72.996,00  

5 12 23072.039146.2014-19 23748.028433.2015-86 ***34834000*** 
R$ 21.480,00  R$ 21.480,00  

6 08 23188.001052.2015-42 23188.001052.2015-42 *589** 
R$ 10.314,15  R$ 10.314,15  

7 08 23188.011648.2015-51 23188.011648.2015-51 ***82184*** 
R$ 450,00  R$ 450,00  

8 08 23188.011648.2015-51 23188.011648.2015-51 ***38517*** 
R$ 1.050,00  R$ 1.050,00  

9 08 23748.029768.2015-11 23748.029768.2015-11 ***80434*** 
R$ 520,00  R$ 520,00  

10 08 23188.011648.2015-51 23188.011648.2015-51 ***19429*** 
R$ 450,00  R$ 450,00  

11 12 64482.021785.2014-75 23748.031083.2015-35 ***35195000*** 
R$ 12.240,00  R$ 12.240,00  

12 08 23188.011648.2015-51 23188.011648.2015-51 ***72295*** 
R$ 700,00  R$ 700,00  

13 08 23748.034078.2015-84 23748.034078.2015-84 ***72169*** 
R$ 300,00  R$ 300,00  

14 12 23108.069370/13-1 23188.063732.2014-04 ***58170000*** 
R$ 474.217,00  R$ 474.217,00  
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PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE ANO 2016 

Item ML 
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 08 23748.001490.2016-07 23748.001490.2016-07 *589** 
R$ 4.117,28  R$ 4.117,28  

2 08 23748.008029.2016-77 23748.008029.2016-77 ***75020*** 
R$ 320,00  R$ 320,00  

3 12 08200.001760.2014-01 23748.005427.2016-31 ***40717000*** 
R$ 1.440,00  R$ 1.440,00  

4 06 23748.0044812.016-60 23748.0044812.016-60 ***74747000*** 
R$ 5.090,00  R$ 5.090,00  

5 06 23748.028159.2015-45 23748.028159.2015-45 ***81165000*** 
R$ 7.500,00  R$ 7.500,00  

6 06 23748.002062.2016-93 23748.002062.2016-93 ***71427000*** 
R$ 55.416,68  R$ 55.416,68  
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