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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 10/2017

Senhor Gestor, 

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

referente  ao  exercício  de  2016  (Maio  a  dezembro)  e  exercício  2017  (Janeiro  a  março), 

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 São Vicente, 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  do  curso  Logística  (Técnico  médio  integrado)  e  do  curso  Zootecnia 

(Bacharelado), relatórios de consumo de combustível, bem como o uso do SUAP – módulos 

almoxarifado,  patrimônio  e  frotas;  além  da  consulta  ao  SIAFIWeb,  Tesouro  Gerencial, 

Comprasnet, SICAF, SCDP, SPIUNET, SIMEC e Q-Acadêmico. Foi realizada reunião com o 
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Diretor Geral do campus, Diretor de Administração e Planejamento, Chefe do departamento 

de Ensino, responsável pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado, contador, fiscal de contratos 

de  serviços  terceirizados,  além de  visitas  às  obras/reformas  do  campus  e  aos  setores  de 

almoxarifado e  patrimônio,  além de entrevistas  com funcionários  terceirizados,  diretor  de 

ensino, presidente da Comissão de Ações de Permanência e Êxito do campus e alunos do 

curso Logística (Técnico médio integrado) e do curso Zootecnia (Bacharelado).

Foram  analisados,  para  fins  de  verificação  das  ações  de  permanência 

(evasão), todos os cursos em andamento no campus São Vicente, com exceção dos cursos 

ofertados por meio dos programas de governo UAB e Profuncionário. As consultas ao Q-

Acadêmico foram realizadas no período de 23/05 a 20/06/2017. 

Durante  a  análise  de  conformidades  no  campus  foram  verificadas  as 

seguintes boas práticas: 

➢ Publicações  no  site  de  horários  de  aulas,  licitações,  regulamentos, 

normativos internos, formulários padrões; e boletins mensais de serviços;

➢ Formalização de processos licitatórios;

➢ Inventário de patrimônio e almoxarifado;

➢ Controle do limite de dispensa.

II – RESULTADO DOS EXAMES

Após análise dos processos, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 11/2017, encaminhada à 

unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs até dia 21/07/2017. 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.
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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/ Contábil

Não houve constatação.

Rol de Responsáveis

Não houve constatação.

Limite de dispensa de licitação

Constatação 2.1. Extrapolação do limite de dispensa, em desacordo com o artigo 24, inciso 

II da Lei 8.666/93.

Empenho N. Despesa 
Detalhada 

Processo n. º Valor

158335264142016NE80040
9

33903701  -  Apoio 
Administrativo

23197011312201660 R$ 107.921,19

158335264142016NE80001
8

33903943 - Serviço 
de energia elétrica

23197003470201646 R$ 984.617,88

158335264142016NE80006
8

33903910  - 
Locação de imóveis

23197038606201558 R$ 93.600,00

Manifestação  da  Unidade:  “O  Campus  manifesta-se  quanto  a  esta  

constatação de forma contrária, tendo em vista que estas não são baseadas no inciso II do  

artigo 24, mas sim respectivamente no inciso IV, no caso uma Dispensa Emergencial, no  

inciso XXII, para fornecimento de energia elétrica, e por fim no inciso X para locação de  

imóveis.  Como  exemplo  cita-se  o  empenho  2016NE800139,  no  qual  tanto  no  parecer  
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jurídico, bem como até mesmo no empenho citado, ao observar seu espelho, está claramente  

descrito o inciso IV, para embasar tal dispensa”.

Causa: Fragilidade no planejamento e controle.      

Análise  da  AUDIN:  Cabe  primeiramente  ressaltar  que  o  empenho  nº 

800139 não é objeto dessa constatação, desse modo o mesmo não será analisado. Referente a 

manifestação  da  unidade  quando  a  utilização  dos  incisos  IV  e  XXII  destacamos  que  o 

relatório  gerado  para  essa  constatação  é  retirado  do  sistema  Siafi  Gerencial  que  retira 

informações diretamente das outras fontes de informação como o tela preta (SIAFI), e em 

consulta  aos empenho 800409, 800018 e 800068 no tela  preta  consta que a  aquisição do 

serviço na modalidade dispensa amparada na lei 8.666/93 inciso II.Caso exista algum tipo de 

inexatidão nas informações, essa ocorreu no momento do lançamento do empenho no sistema. 

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 n. 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.

Recomendação:  Efetuar o planejamento prévio das despesas do Campus, 

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

Segregação de funções
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Não houve constatação.

3- GESTÃO FINANCEIRA

DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO

Conformidade da execução e prestação de contas

REGISTROS CONTÁBEIS

Não houve constatação.

RETENÇÃO E  RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Não houve constatação.

RECEITA PRÓPRIA DO CAMPUS

Constatação 3.1. Fragilidade no controle das receitas próprias do campus.

Descrição
a) Ausência de controle de todas concessões de espaço oneroso com descrição do espaço, 

número de contrato, vigência e valores. A exemplo dos recolhimentos anuais efetuados com 

o 28803 (Arrendamentos) com valores significativos.

    Manifestação Unidade: “O controle é realizado mensalmente pois valores arrecadados é a  

base de cálculo para recolhimento mensal PIS/PASEP conforme orientação técnica Nº 01/2015  

DCF/PROAD/IFMT. Planilha anexa demonstra valores com códigos de recolhimentos”.
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b) Concessão de cópias gratuitas a alunos sem base legal.

     Manifestação: “Tal procedimento é adotado considerando a dificuldade dos alunos em  

fazê-lo em outro local, devido:

1. O câmpus se localiza  em uma área rural,  distante cerca de 45 quilômetros  da  

cidade mais próxima;

2. Não há no câmpus ou em suas proximidades serviço de “xerox”, através do qual os  

alunos possam pagar por tais serviços quando necessários;

3. Grande  parte  dos  alunos  são  internos,  e  não  possuem  datas  específicas  para  

retorno às suas residências para que façam  cópias/impressões em suas cidades.

As cópias/impressões são permitidas no entanto, em somente 02 (duas) situações,  sendo  

para  impressão  de  trabalhos,  ou  listas  de  exercícios  solicitadas  pelos  professores.  

Materiais de estudos e similares não são impressos.

Às  autorização  da  cópia/impressão  se  dá  mediante  a  apresentação  pelo  aluno  de  

formulário preenchido destinado a esse fim (anexo), contendo: nome do aluno, nome do  

professor, curso, turma, disciplina, descrição de trabalho ou lista de exercícios, quantidade  

de páginas, quantidade de cópias, assinatura do professor, data e assinatura do aluno”.

c) Controle frágil de arrecadação com venda de produtos de produção própria.

       Manifestação: “A unidade informa que já há equipe de Tecnologia de Informação,  

junto com os servidores do departamento de produção para produzir sistema interno de  

controle de toda movimentação de vendas, arrecadação, produção e até mesmo produtos  

que são em sua maioria enviados para restaurante universitário do campus. Buscando a  

implementação do mesmo ainda para o ano de 2017”.
d)  Controle  frágil  de  refeições  vendidas  diariamente  no  refeitório  para  terceirizados, 

servidores e visitantes.

     Manifestação da Unidade: “Tendo em vista o frágil controle existente atualmente,  

informa-se  que  para  solucionar  e  melhorar  os  controles,  a  unidade  já  nomeou  em 

09/03/2017 através da Portaria nº 39, comissão para regulamentar o uso do restaurante  

universitário,  de  modo  que  já  foi  adquirido  “catraca”  para  controle  automático,  

equipamento  este  que possui  avançado software,  que já relaciona número de refeições  
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diárias,  bem  como  cadastro  para  alunos,  servidores,  terceirizados  e  visitantes,  assim  

mantendo a entrada somente através de cartão, onde este com crédito suficiente, terá ou  

não acesso (em caso de saldo insuficiente) para utilizar o restaurante”. 
e) Ausência de controle de ressarcimento de ligações telefônicas, visto que existem vários 

recolhimentos do ano de 2016 com o código GRU 18854.

     Manifestação da Unidade: “As ligações realizadas pelos servidores do Campus são  

conferidas na fatura e nos formulários que são deixados junto aos aparelhos telefônicos  

que  possuem permissão  para  realizar  ligações  externas.  Em anexo  apresentamos  uma 

amostra da planilha preenchida por aqueles que fazem ligações externas. Ao final de cada  

mês, é feita a verificação das planilhas para geração de GRU, pois existem ligações que  

são feitas para atender aos alunos em consultas médicas, mas que são marcadas como  

ligações  particulares.  Em alguns  casos,  a  ligação  é  feita  para  tratar  de  parcerias  ou  

assuntos de interesse da instituição junto a outros órgãos, bem como, a especialistas para  

obter informações sobre assuntos referentes a legalidade de ações e são marcadas como 

ligações particulares. Para evitar a emissão indevida de uma guia de recolhimento, é feito  

esse controle,  garantindo o interesse da administração pública.  As GRUs emitidas  são  

impressas e entregues para que o usuário faça o ressarcimento.

O usuário é orientado para que apresente o comprovante de pagamento ao DAF para que

sejam tomadas as devidas providências.  A partir  desta notificação,  em parceria com o  

DAF,  será  aberta  uma  pasta  para  controle  das  GRUs  emitidas  e  dos  pagamentos  

realizados.  Ao  final  do  exercício,  as  GRUs  e  os  comprovantes  de  pagamento  serão  

enviados  para  a  PROAD  realizar  a  anexação  ao  processo  original.  Nos  documentos  

anexados seguem os documentos de controle utilizados”.
f) Ausência de controle sobre os recolhimentos feitos com o código da GRU 28804 que tem 

como beneficiários a reitoria 158144.

     Manifestação  da  Unidade: “O  controle  é  realizado  mensalmente  pois  valores  

arrecadados  é  a  base  de  cálculo  para  recolhimento  mensal  PIS/PASEP  conforme  

orientação técnica Nº 01/2015 DCF/PROAD/IFMT. Planilha anexa demonstra valores com  

códigos de recolhimentos”.
g)  Ausência  de  controle  sobre  os  recolhimentos  com  códigos  28830  (serviços 
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administrativos) e código 28840 (outros serviços) e 28852 (outras restituições).

      Manifestação  da  Unidade: “O  controle  é  realizado  mensalmente  pois  valores  

arrecadados  é  a  base  de  cálculo  para  recolhimento  mensal  PIS/PASEP  conforme  

orientação técnica Nº 01/2015 DCF/PROAD/IFMT. Planilha anexa demonstra valores com  

códigos de recolhimentos”.

Causa: Processo inadequado de arrecadação de receita própria.    

Análise da AUDIN: Quando tratamos de “controle” o que se entende é um 

acompanhamento sistemático dos valores arrecadados, podendo ser através de planilhas ou 

outras formas, com tanto que possuam o mínimo de informações como: Data, motivo, número 

do contrato (quando houver), vigência, vencimento, objeto da arrecadação (ex. arrendamento 

de cantina), meses pagos e não pagos, etc…, apesar da manifestação do Gestor alegando o 

acompanhamento da receita para pagamento do Pis e Cofins, o mesmo não é suficiente, pois 

não há gestão e acompanhamento de valor a valor. Na planilha, apresentada pelo campus, de 

controle da Arrecadação Própria, sugerimos que sejam incluídas mais informações sobre o 

recolhimento.

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, o mesmo deverá se atentar mais às 

receitas de arrecadação próprias com vista a aumentar a 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. Dos casos analisados 

foram acatadas as justificativas sobre a forma de concessão de fotocópias aos alunos, uma vez 

que a finalidade do campus é atender o aluno com qualidade, e levando em consideração a 

localização geográfica do campus. Quanto ao controle de arrendamentos, vendas de produtos 

e refeições, o Gestor deve criar ferramentas para acompanhar de forma mais eficiente essas 

receitas  próprias.   Aproveitamos  para  sugerir  ao  campus  que  oficialize  uma  consulta  à 
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Procuradoria Jurídica sobre como proceder corretamente (instrumento legal) com as vendas 

de produtos  agropecuários excedentes do campus, uma vez que alguns campi possuem essa 

situação. 

O refeitório também tem uma fragilidade no controle desde a requisição de 

produtos no almoxarifado até a quantidade de consumo diária desses produtos, bem como a 

quantidade  diária  de  refeições  servidas.   Sendo  assim,  a  informatização  do  controle  das 

refeições  diárias deve passar também pelo controle da quantidade diária  dos mantimentos 

consumidos.

Cabe  ressaltar  também  a  necessidade  de  maior  controle  nos  casos  de 

recolhimento de taxas por ocupação de imóveis funcionais, também podendo ser feito por 

planilhas excel pelo Gestor.

Recomendação:  Criar  rotina  de  acompanhamento  das  receitas  próprias  do 

Campus.

CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES

Não houve constatação.

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Constatação 3.2.  Concessão de  auxílio  estudantil  com indicação  distinta  da  categoria  de 

auxílios previstos no artigo 7º da Resolução Consup 02/2012.

Processo n. º Descrição

➢     23188.021614/2016-46 Edital  n.  08/2016  -  Auxílio  Permanência:  bolsistas 

selecionados  recebendo  auxílio  permanência  sem 

previsão em normativas do IFMT.  Esse tipo de auxílio 
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não  está  previsto  nas  categorias  de  assistência 

estudantil.  Além  de  que  os  alunos  bolsistas 

desenvolvem  atividades  durante  4h/dia  e  não 

necessariamente em atividades ligadas aos cursos que 

pertencem.

Manifestação da Unidade:  Apesar de ser colocado não haver normativas  

para o auxílio permanência, o caso é que, há aqui uma divergência de nomenclatura, tendo  

em vista que este auxílio é o Auxílio de Apoio de Pedagógico, deste modo já sendo analisado  

e definido para os próximos editais a correção na definição de nome desta bolsa. 

Quanto  a  correlação  com  as  atividades  ligadas  aos  cursos,  há  sim  

correlação direta nas atividades que atendem aos cursos, contudo, a unidade já alertou os  

avaliadores que supervisionam o respectivo auxílio de modo a atentar para a necessidade de  

ligação das atividades aos cursos dos bolsistas, visando evitar qualquer equívoco.

Causa: Processo inadequado de concessão de bolsa          

Análise da AUDIN: As categorias de auxílio do Programa de Assistência 

Estudantil devem estar de acordo com a Resolução CONSUP n. 02/2012.  Nessa Resolução,  

vale destacar que “Art. 15  Apoio Pedagógico: Destinado aos estudantes que necessitam de  

acompanhamento  e  apoio  pedagógico  em  seu  desenvolvimento  integral,  prestando  

atendimento individualizado ou em grupo, por solicitação ou indicação de docentes e/ou  

pais.

Compete a este Programa:
I. Promoção de atividades extracurriculares de natureza diversificada de  

modo a contribuir com o desenvolvimento integral dos estudantes;
II. Orientação  dos  estudantes  na  organização  dos  seus  estudos;
III.  Incentivar  a  criação  de  grupos  de  estudos  entre  os  estudantes  com  as  
demandas  afins;
IV. Apoio à promoção de espaços de reflexão sobre a formação profissional dos  
cursos oferecidos;
V.  Recepção  aos  calouros  e  estudantes  advindos  de  outras  instituições;
VI.  Realizar  acompanhamento  sistemático  às  turmas  de  modo  a  identificar  
dificuldades de natureza diversa que podem refletir direto ou indiretamente no  
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seu  desempenho  acadêmico,  intervindo  e  encaminhando  os  casos  de  forma 
correta  e  adequada;
VII. Orientar os estudantes quanto às normas institucionais oferecendo atenção  
especial  aos  calouros  de  modo  a  propiciar  a  integração  do  mesmo  ao  novo  
ambiente;
VIII. Incentivar a participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais  
oferecidas  pelo IFMT e por outras instituições  (feiras  de arte,  feiras de livro,  
apresentações  teatrais,  seminários,  oficinas  etc.);
IX. Acompanhar as atividades de monitoria de ensino”.  Sendo assim, o Gestor 
deve  adotar  critérios  para  seleção  de  discentes  que  necessitem  desse  apoio 
pedagógico,  evitando o desenvolvimento de atividades distintas do curso ou do 
ambiente  pedagógico.  Quanto  a  nomenclatura,  no  âmbito  do  Ministério  da 
Educação o “auxílio permanência” é oferecido apenas a quilombolas e indígenas, 
podendo gerar dúvidas quanto a finalidade da bolsa.

Recomendação:  Abster-se  de  oferecer  auxílios  com  nomenclaturas, 

categorias e/ou finalidades distintas das previstas na Resolução CONSUP 02/2012.

4- GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 

PROCESSOS LICITATÓRIOS

Conformidade do edital

Constatação  4.1. Ausência  de  comprovantes  dos  cursos  de  reciclagens  obrigatórios, 

contrariando art. 34 §5°, c, 5, IN 02/2008.

Processo n. º Descrição

 23197.022182.2016-91 Contratação de empresa especializada  na prestação de 

serviço de vigilância /segurança patrimonial desarmada 

campus  São  Vicente,  Contrato  09/2016,  Adesão  ao 

Pregão 08/2015.

Ausência  dos  certificados  de  reciclagens  de  todos  os 

vigilantes.

 23197.022322.2016-21 Contratação de empresa especializada  na prestação de 
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serviço de vigilância/ segurança patrimonial desarmada 

campus  Jaciara,  Contrato  10/2016,  Adesão  ao  Pregão 

08/2015.

Manifestação da Unidade: “O campus oficiou a contratada por meio do  

OFÍCIO N.º 098/2017 – GAB.DIR / IFMT – Campus São Vicente para que esta providencie a  

apresentação dos documentos ausentes dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de  

incorrer em sanções contratuais”.

Causa: Fragilidade na gestão e fiscalização de contratos.          

Análise  da AUDIN:  A IN 02/2008,  art.  34 orienta  que a  execução dos 

contratos  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  por  instrumentos  de  controle,  que 

compreendam a mensuração de aspectos como a formação dos profissionais prestadores de 

serviço, bem como o §5º, c,   destaca a comprovação de realização de eventuais cursos de 

treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato. Os contratos 09/2016 e 

10/2016  em sua cláusula nona definem que as obrigatoriedades da contratada estão definidas 

no  termo  de  referência,  os  quais  ambos  constam  que  o  fornecedor  deverá  apresentar  o 

certificado  do  curso  de  reciclagem  de  vigilantes.  Pois,  há  de  destacar  a  relevância  da 

reciclagem do profissional como instrumentos para revisão e aperfeiçoamento das técnicas 

aprendidas. Ademais, a atualização curricular apresentada tem enfoque no ser humano e na 

pessoa do vigilante, com objetivo de formar profissionais cidadãos, não apenas técnicos, com 

essas medidas e prover uma melhor segurança à sociedade.

Recomendação: Adotar check list e rotinas para fiscalização dos contratos, 

incluindo a verificação do cumprimento dos cursos de reciclagens dos vigilantes .

Constatação  4.2.  Impropriedades  referentes  ao  pagamento  de  verbas  trabalhistas  e 

previdenciárias,  bem como benefícios dos funcionários terceirizados, em desacordo com o 
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artigo  34,  §  5º,  da  IN  02/2008  MPOG,  conforme  planilhas  que  constam  dos  papéis  de 

trabalho.

Processo n. º Descrição

 23197.022182.2016-91 Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço de vigilância/segurança patrimonial desarmada 

campus  São  Vicente,  Contrato  09/2016,  Adesão  ao 

Pregão 08/2015.

Ausência de comprovante de pagamento de salários, e 

vale  transporte  dos  seguintes  funcionários,  em 

desacordo com o art. 34, § 5º, inciso I, alínea c, item 3, 

da  IN  SLTI/MPOG  nº  02/2008  e  ao  art.  3°,  inciso 

XXVI, da IN SLTI/MPOG nº 06/2013:

➢ Nota  Fiscal  nº  4174 (ref.  mês  12/2016):  V.J.D.S; 

O.C.A; L.C.S; J.S.O.; J.S.F; E.L.M.

Manifestação da Unidade: “O campus oficiou a contratada por meio do  

OFÍCIO N.º 098/2017 – GAB.DIR / IFMT – Campus São Vicente para que esta providencie a  

apresentação dos documentos ausentes dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de  

incorrer em sanções contratuais”.

Causa: Fragilidade na gestão e fiscalização de contratos.          

Análise da AUDIN: É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o 

contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, 

em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 67 da Lei no 8.666/1993. Por sua vez, 

a Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, que dispõe sobre regras e 

diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, orienta no § 5º do art. 34 que na 

fiscalização  do  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  e  sociais  nas  contratações 

continuadas  com dedicação  exclusiva  dos  trabalhadores  da  contratada,  exigir-se-á,  dentre 

outras, as seguintes comprovações:
14
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“I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas:

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

seguintes documentos: (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 

2013)

...

3.  cópia  dos  contracheques  dos  empregados  relativos  a qualquer  mês da 

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

(Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

...

Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem recomendado às 

Unidades  que  “fiscalizem os  contratos  de  prestação  de  serviços,  em especial  no  que  diz 

respeito à regularidade fiscal e a obrigatoriedade de a contratada arcar com todas as despesas 

decorrentes das obrigações trabalhistas relativas a seus empregados, devendo constar, ainda, 

dos  respectivos  processos  de  pagamento,  os  comprovantes  de  recolhimento  dos 

correspondentes  encargos  sociais  (INSS  e  FGTS),  de  modo  a  evitar  a  responsabilização 

subsidiaria dos entes públicos (Acórdão 2254/2008 Plenário)”.

Com relação à comprovação de pagamento de salários por meio de depósito 

bancário, comprovado o atraso no pagamento, deverá adotar providências nos termos do art. 

34-A da IN MPOG 02/2008, que determina que o descumprimento das obrigações trabalhistas 

poderá  ensejar  a  rescisão  contratual,  podendo  a  Administração  conceder  prazo  para  a 

regularização dos pagamentos quando não identificar má-fé ou incapacidade da empresa.

Recomendação 1:  Incluir nos editais e contratos as seguintes cláusulas, a 

fim de assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme dispõe a IN MPOG 

02/2008: obrigatoriedade de garantia  (art.  19, XIX, “b”, 4) e disposição que caracteriza o 

descumprimento de obrigações trabalhistas como falta grave, sujeita à rescisão contratual (art. 

19, XXVI).
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Recomendação  2: Adotar  rotinas  e  checklists  para  fiscalização  dos 

contratos, incluindo a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas.

Recomendação 3: Notificar a contratada para que proceda à regularização 

do cumprimento das obrigações  trabalhistas  em prazo determinado,  imediatamente  após a 

identificação das irregularidades no cumprimento de tais obrigações, quando não identificar 

má-fé ou incapacidade da empresa.

Contratos, execução e fiscalização

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Constatação 4.3. Ausência de justificativas que expressem razões de fato e de direito para 

não cumprimento das recomendações do parecer jurídico da PF-IFMT, contrariando o art. 38 

da Lei 8.666/93. 

Processo n. º Descrição

 23197.001106.2017-22 Contratação  emergencial  de  empresa  especializada 

na  prestação  de  serviços  continuados  de  apoio 

administrativos nas categorias de pedreiro, auxiliar 

rural e auxiliar de manutenção, Contrato 01/2017.

O parecer 24/2017/PF-IFMT destacou nos itens 19, 

20, e 21, págs. 74 e 75, que o campus apresente uma 

fundamentação cuidadosa para justificar  a situação 

emergencial da dispensa da licitação, visto que essa 

é a terceira dispensa seguida para o mesmo objeto.

Manifestação  da  Unidade:  “O  Campus  São 

Vicente questiona esta constatação, tendo em vista  

que  há  uma  justificativa  bastante  complexa  

elaborada,  na  página  nº  01  (Requisição  de  

Serviços), bem como na na página nº 04 (Termo de  
16
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Referência)   e  ainda  as  comprovações  da 

justificativa entre as páginas 12 até 18, em que é  

descrito todo o fato que levou a necessidade desta  

dispensa  emergencial,  de  modo  claro  para  

entendimento  de  todos  os  fatos  que  levaram  a 

criação desta dispensa”.

 23197.011312.2016-60 Contratação  emergencial  de  empresa  especializada 

na  prestação  de  serviços  continuados  de  apoio 

administrativos  nas  categorias  de  ajudante  de 

cozinheiro,  pedreiro,  cozinheiro,  jardineiro, 

recepcionista, auxiliar rural, motorista e auxiliar de 

manutenção, Contrato 07/2016.

a) O parecer 053/2016/PFE-IFMT destacou no 

item  12  que  fosse  especificados  quais  e 

quantos postos destinados para o campus São 

Vicente  e  núcleos  avançados  de  Jaciara  e 

Campo  Verde,  em  consulta  ao  termo  de 

referência  e  contrato  assinado  pós  parecer 

jurídico,  continuam sem a indicação dessas 

informações.

b) O parecer 053/2016/PFE-IFMT destacou, no 

item  16,  a  ausência  de  consulta  aos 

remanescentes  do  certame  anteriores  (pg. 

140),  sendo  que  o  campus  justifica  que  o 

motivo  seria  que  a  ata  já  estava  vencida. 

Porém,  as  mesmas  poderiam  terem  sido 

convidadas  a  apresentarem proposta,  assim 

vislumbrando até a recomendação do item 19 
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do parecer.

c) O parecer 053/2016/PFE-IFMT destacou no 

item 24 a importância de constar no termo de 

referência e no contrato os valores referentes 

às  diárias  do  motorista.  Em  consulta  ao 

termo de referência e contrato assinado pós 

parecer jurídico, continuam sem a indicação 

dessas informações.

d) O  parecer  053/2016/PFE-IFMT  solicita  no 

item 37, letra H, a inserção da previsão ref. 

ao desconto de vale transporte na planilha de 

custo,  quando  o  funcionário  optar  por  não 

recebê-lo.  Porém  não  foi  identificado  no 

contrato (pgs. 231 a 236) tal informação.

e) O  parecer  053/2016/PFE-IFMT  solicita  a 

inserção  de  informações  no  contrato 

conforme item 37 das letras M até letra Q e 

da  letra  S  até  a  letra  U,  porém  não  foi 

identificado no contrato (pgs. 231 a 236) tais 

informações.

Manifestação  da  Unidade:   “a)  Quanto  a  

especificação das quantidades  de postos  o Objeto  

da  Dispensa  é:  Contratação  Emergencial  de  

empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  

continuados de Apoio Administrativo nas categorias  

de  Ajudante  de  cozinha,  Pedreiro,  Cozinheiro,  

Jardineiro, Auxiliar Rural, Auxiliar de Manutenção,  
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Motorista Categoria “D” ou “E” para condução de  

veículos leves (automóveis e utilitários), de cargas  

leves  e  pesadas,  bem  como  de  transporte  de  

passageiros e Recepcionista,  para atendimento  do 

Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  

Tecnologia de Mato Grosso Campus São Vicente e  

Núcleos Avançados de Campo Verde e Jaciara,  o  

fato de incluir os Núcleos avançados de Jaciara e  

Campo  Verde  não  quer  dizer  que  será  colocado  

postos de serviços nas localidades mencionadas, os  

postos são específicos para o Campus São Vicente e  

que caso os Núcleos necessitem de algum serviço de  

PEDREIRO  OU  AUXILIAR  DE  MANUTENÇÃO,  

assim como o de MOTORISTA, que faz os serviços  

de transportes de professores para Jaciara e Campo  

Verde,  o  Campus  São  Vicente  como  gestor  do  

contrato  terá  a  responsabilidade  de  dar  

atendimento  também  nos  serviços  de  pedreiro  e  

auxiliar de manutenção para os núcleos quando da  

sua necessidade.

b)  Com  relação  a  ausência  de  consultas  com 

remanescentes do processo anterior à época foram 

contactados  junto  a  fornecedores  via  fone  para  

saber se tinham intenção em contratar com a IFMT,  

mas  não obtivemos  êxito,  por  isso  a  ausência  de  

documentos no processo.

e) A letra “m” já está contemplado no item 10.16  

do Termo de Referência, e 9.15 do Contrato, letra  
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“n” contemplado no item 10.14.

Com relação aos valores de diárias na letra  

“c” e a previsão de vale-transporte  letra  “d” do  

Termo de Referência, e ainda as letras “q”, “s” e  

“t” não é possível a correção visto que o contrato  

assinado em 01/06/2016  tinha  a  validade  de  180  

dias não é possível fazer as correções, sendo que o  

fornecedor  não  terá  nenhuma  justificativa  para  

assinar um contrato que já foi rescindido.

Consta no processo folhas nº 140 resposta  

ao  parecer  053/2016  onde  foram  acatados  a  

maioria dos apontamentos, mas nosso erro foi não  

justificar  o  não acatamento  de  alguns  itens,  caso  

que  a  partir  de  agora  tomaremos  uma  maior  

cuidado nesse sentido”.

Causa: Fragilidade do gestor na elaboração do contrato       

Análise da AUDIN:  O processo 23197.001106.2017-22 foi considerada a 

manifestação  do  Gestor,  sendo  desconsiderada  a  constatação.  Quanto  ao  Processo 

23179.011312.2016-60  acatamos  a  manifestação  do  Campus  na  letra  “e”  da  constatação 

referente aos itens “m e n” do parecer jurídico.  O parecer jurídico emitido por consultoria ou 

assessoria jurídica de órgão ou entidade, via de regra acatado pelo ordenador de despesas, 

constitui  fundamentação jurídica e integra a motivação da decisão adotada. Nesse sentido, 

quando o gestor público discordar dos termos do parecer jurídico, cuja emissão está prevista 

no inciso VI e no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/1993, deverá apresentar  por 

escrito a motivação dessa discordância. É pacífico esse entendimento no Tribunal de Contas 

da União, onde afirmam que em caso do órgão/ unidade vir a discordar dos termos do parecer 

jurídico, os gestores deverão apresentar por escrito a motivação dessa discordância antes de 
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prosseguir com os procedimentos relativos à contratação/ execução contratual, arcando, nesse 

caso,  integralmente  com  as  consequências  de  tal  ato,  na  hipótese  de  se  confirmarem, 

posteriormente, as irregularidades apontadas pelo órgão jurídico. São exemplos os Acórdãos 

TCU nºs 360/2004 - Plenário, 4.984/2011 - 2ª Câmara, 521/2013 - Plenário. Tal situação é 

inclusive  citada  pela  própria  Procuradoria  Federal  junto  ao  IFMT,  conforme  item 15  do 

Parecer nº 053/2016/PFE-IFMT. (Grifo nosso).

                       Recomendação: Elaborar, nos processos futuros, formalmente a motivação e 

anexá-la  aos  autos,  em  caso  de  discordância  dos  termos  do  parecer  jurídico,  antes  de 

prosseguir com novos procedimentos relativos à contratação/ execução contratual. 

Constatação 4.4.  Ausência da apresentação dos documentos exigidos no primeiro mês de 

prestação de serviços, conforme item nº 9.9 do Contrato nº 07/2016.

Processo n. º Descrição

 23197.011312.2016-60 Contratação  emergencial  de  empresa  especializada  na 

prestação  de  serviços  continuados  de  apoio 

administrativos  nas  categorias  de  ajudante  de 

cozinheiro,  pedreiro,  cozinheiro,  jardineiro, 

recepcionista,  auxiliar  rural,  motorista  e  auxiliar  de 

manutenção, Contrato 07/2016.

 Relação  de  empregados  contendo  todos  dados 

descritos no contrato;

 Carteira de trabalho;

 Exames médicos admissionais;

Manifestação da Unidade: “O campus oficiou a contratada por meio do  

OFÍCIO N.º 096/2017 – GAB.DIR / IFMT – Campus São Vicente para que esta providencie a  
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apresentação dos documentos ausentes dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de  

incorrer em sanções contratuais”.

Causa: Fragilidade na gestão do contrato

Análise da AUDIN:  Toda a documentação trabalhista deve ser verificada 

pelo fiscal do contrato no momento da apresentação do contrato assinado pela contratada, 

para  evitar  que  a  instituição  responda  solidariamente  nas  possíveis  ações  trabalhistas  de 

funcionários da empresa,  caso a empresa se recuse a apresentá-los no tempo determinado, 

notificá-la com prazo de atendimento.

Recomendação: Coletar com antecedência todas documentações solicitadas 

no termos de referência/contrato.

Constatação 4.5. Ausência de apresentação da garantia pela contratada, em desacordo com o 

art. 56 da Lei 8.666/93 e o item 7 do termo de referência nº 07/2016.

Processo n. º Descrição

 23197.011312.2016-60 Contratação  emergencial  de  empresa  especializada  na 

prestação  de  serviços  continuados  de  apoio 

administrativos  nas  categorias  de  ajudante  de 

cozinheiro,  pedreiro,  cozinheiro,  jardineiro, 

recepcionista,  auxiliar  rural,  motorista  e  auxiliar  de 

manutenção, Contrato 07/2016.

Manifestação da Unidade: “O campus oficiou a contratada por meio do  

OFÍCIO N.º 096/2017 – GAB.DIR / IFMT – Campus São Vicente para que esta providencie a  

apresentação dos documentos ausentes dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de  

incorrer em sanções contratuais”.

Causa: Fragilidade na gestão do Contrato      
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Análise  da AUDIN:  A garantia  contratual  tem por  objetivo  assegurar  o 

ressarcimento de prejuízos decorrentes de falhas na execução do contrato, mas para tanto deve 

ser aditivada, conforme houver prorrogação do prazo ou atualização do valor do contrato. Por 

isso, nas contratações que envolvem potencial risco de inadimplemento e lesão ao interesse 

público, 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". O § 2o do artigo 56, por sua vez, 

prevê que a garantia terá seu valor atualizado nas mesmas condições do contrato. 

Recomendação: Anexar ao processo comprovante da atualização do prazo 

da garantia.

Constatação 4.6. Ausência do comprovante de entrega dos uniformes conforme item 9.8 do 

Contrato nº 07/2016 e item 6 do termo de referência nº 07/2016.

Processo n. º Descrição

 23197.011312.2016-60 Contratação  emergencial  de  empresa  especializada  na 

prestação  de  serviços  continuados  de  apoio 

administrativos  nas  categorias  de  ajudante  de 

cozinheiro,  pedreiro,  cozinheiro,  jardineiro, 

recepcionista,  auxiliar  rural,  motorista  e  auxiliar  de 

manutenção, Contrato 07/2016.

Manifestação da Unidade: “O campus oficiou a contratada por meio do  

OFÍCIO N.º 096/2017 – GAB.DIR / IFMT – Campus São Vicente para que esta providencie a  

apresentação dos documentos ausentes dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de  

incorrer em sanções contratuais”.

Causa: Fragilidade na gestão do contrato
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Análise da AUDIN: No item 9.8 do contrato especifica que os uniformes 

deveriam ser entregues conforme termo de referência, em consulta ao TR verificamos que no 

item  6  está  normatizado  como  deve  ser  cada  uniformes  conforme  a  função  de  cada 

trabalhador, no item 6.5 estabelece que a entrega deveria ser feita mediante recibo e que o 

mesmo seria enviado para o setor responsável pela gestão do contrato.

Recomendação:  Anexar,  ao  processo  analisado,  os  recibos  referente  a 

entrega de todos uniformes das funções listadas no contrato.

Constatação 4.7. Ausência de documentação de habilitação (art. 28 a 31 da Lei 8.666/93) em 

desacordo com o definido no art. 32 da Lei 8.666/93.

Processo n. º Descrição

 23197.011312.2016-60 Contratação  emergencial  de  empresa  especializada  na 

prestação  de  serviços  continuados  de  apoio 

administrativos  nas  categorias  de  ajudante  de 

cozinheiro,  pedreiro,  cozinheiro,  jardineiro, 

recepcionista,  auxiliar  rural,  motorista  e  auxiliar  de 

manutenção, Contrato 07/2016.

 Foram apresentados  conforme páginas  175 até 

227  do  processo  somente  cópias  simples  da 

documentação autenticada. 

Manifestação da Unidade: “Com relação a esta constatação, o câmpus já  

solicitou  os  documentos  originais  para  a  empresa,  e  assim  que  estiver  regularizado  a  

situação serão enviados estes para comprovação”. 

Causa: Fragilidade na gestão do contrato

Análise da AUDIN:  Conforme determinado no art. 32 da lei 8666/93, os 

documentos para habilitação jurídica devem ser apresentados em original ou cópia autenticada 
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pelo cartório ou pelo servidor, no processo só foi identificado cópias simples dos documentos 

listados na lei

Recomendação:  Anexar,  ao  processo  analisado,  todos  os  documentos 

originais ou autenticados conforme determinado em lei.

Constatação 4.8. Ausência de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista (art. 

29, incisos IV e V) e qualificação econômico-financeira antes da assinatura do contrato, em 

desacordo  com o  art.  31  da  Lei  8.666/93  e  art.  19  inciso  XXIV  letras  a,  b  e  c  da  IN 

02/2008/SLTI/MPOG.

Processo n. º Descrição

 23197.011312.2016-60 Contratação  emergencial  de empresa  especializada  na 

prestação  de  serviços  continuados  de  apoio 

administrativos  nas  categorias  de  ajudante  de 

cozinheiro,  pedreiro,  cozinheiro,  jardineiro, 

recepcionista,  auxiliar  rural,  motorista  e  auxiliar  de 

manutenção, contrato 07/2016.

 Não foram localizados no processo as certidões 

de  regularidade  trabalhista  conforme  art.  29 

incisos IV e V

 Foi  apresentado  conforme  página  209  o 

certificado  de  registro  cadastral,  porém,  o 

documento que apresenta os índices obrigatórios 

na legislação se refere a declaração do SICAF, 

que não localizada no processo. 

Manifestação da Unidade: “O campus oficiou a contratada por meio do  

OFÍCIO N.º 096/2017 – GAB.DIR / IFMT – Campus São Vicente para que esta providencie a  
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apresentação dos documentos ausentes dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de  

incorrer em sanções contratuais”.

Causa: Fragilidade na gestão do contrato

Análise da AUDIN: Todas as documentações determinadas na lei 8666/93 

e da IN 02/2008 tem como finalidade a proteção do serviço público, a fim de que o mesmo 

não venha a ser prejudicado em algum momento,  a exemplo das certidões que tem como 

finalidade a proteção dos trabalhadores, pois o serviço público responde solidariamente as 

obrigações não cumpridas pela empresa terceirizada, e a qualificação sócio financeira é um 

dos itens mais importantes para o serviço público, pois é ela irá zelar pelos compromissos 

assumidos pela terceirizada, pois é a garantia que a empresa tem condições não só materiais 

como  financeiras  de  honrar  com  o  contrato,  apesar  do  contrato  já  ter  seu  objeto 

completamente entregue, é importante que o Campus observe a entrega completa de todos 

documentos listados no TR e Contrato.

Recomendação: Abster-se de contratar empresas para prestação de serviço 

sem que a mesma apresente, previamente, toda documentação obrigatória.

Constatação 4.9.  Ausência da formalização de contrato,  contrariando o art.  62 da Lei n.º 

8.666/93.

Processo n. º Descrição

 23197.018368.2016-45 Contratação de diárias para motoristas.

Manifestação  da  Unidade:  “O Câmpus  reconhece  a  falha,  no  entanto  

como já foi  finalizado o contrato e os serviços citados,  fica assim um alerta para que o  

mesmo problema não acontece novamente”.

Causa: Fragilidade na contratação        
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Análise da AUDIN: Considerando que foi aberto um processo separado de 

diárias do processo referente a contratação do serviço de motorista, em consulta ao contrato e 

ao termo de referência, não foi identificado a forma e valores de pagamento referente a essas 

diárias, inclusive esse assunto foi motivo de apontamento pelo parecer da procuradoria no 

item nº 24 que não foi atendido. As viagens são atividades inerentes da profissão de motorista, 

e para sua manutenção está regulamentada em convenção coletiva de trabalho da categoria 

seus valores e limitações.  Dessa forma é imprescindível que tanto no termo de referência 

como no contrato conste informações como: valores, data de pagamento, quando a mesma é 

considerada integral ou não, entre outras informações.

Recomendação:  Incluir,  nos  termos  de  referência  e  contratos  futuros, 

informações referentes as diárias dos motoristas.

Constatação 4.10.  Ausência dos comprovantes de pagamento do seguro de vida, conforme 

determinado na Cláusula Décima Terceira da CCT nº 2016/2016.

Processo n. º Descrição

 23197.011312.2016-60 Contratação  emergencial  de  empresa  especializada  na 

prestação  de  serviços  continuados  de  apoio 

administrativos  nas  categorias  de  ajudante  de 

cozinheiro,  pedreiro,  cozinheiro,  jardineiro, 

recepcionista,  auxiliar  rural,  motorista  e  auxiliar  de 

manutenção, contrato 07/2016.

Manifestação da Unidade: “O campus oficiou a contratada por meio do  

OFÍCIO N.º 096/2017 – GAB.DIR / IFMT – Campus São Vicente para que esta providencie a  

apresentação dos documentos ausentes dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de  

incorrer em sanções contratuais”.

Causa: Fragilidade na gestão do contrato      
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Análise da AUDIN: O correto atendimento referente a todas determinações 

do acordado na convenção coletiva do trabalho tem como finalidade a proteção da instituição, 

visto que o mesmo responde solidariamente  as  obrigações  da terceirizada,  principalmente 

aquelas determinadas na CCT. Não foi localizado no contrato ou termo de referência essa 

obrigatoriedade, porém o mesmo se encontra calculado no módulo 2 da planilha de custo. 

Cabe ao fiscal do contrato o correto cumprimento não só do que está determinado no contrato 

como também nas especificações da planilha de custo e confirmar se a empresa está pagando 

tudo o que foi determinado.

Recomendação 1:  Incluir,  nos  termos  de  referência  e  contratos  futuros, 

informações referentes aos seguros dos trabalhadores terceirizados.

Recomendação 2: Solicitar à empresa os comprovantes de pagamento dos 

seguros dos funcionários terceirizados.

Constatação 4.11.  Ausência de apresentação mensal dos documentos dos funcionários para 

fins de pagamento de fatura, em desacordo com o Anexo IV item 2 da IN/MPOG nº 02/2008.

Processo nº Descrição

 23197.011312.2016-60 Contratação emergencial  de empresa especializada na 

prestação  de  serviços  continuados  de  apoio 

administrativos  nas  categorias  de   ajudante  de 

cozinheiro,  pedreiro,  cozinheiro,  jardineiro, 

recepcionista,  auxiliar  rural,  motorista  e  auxiliar  de 

manutenção, contrato 07/2016.

 Não localizamos o comprovante de pagamento 

salarial referente ao mês 07/2016, NF nº 3 do 

funcionário  A.R. W.R.S. , J.C., A.S.C., T.M.S.
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 Não localizamos o comprovante de pagamento 

referente a rescisão de A.R. e W.R.S. NF nº 4;

 Comprovante  de  pagamento  referente  ao 

funcionário F.S.R. (pg. 365) por 212,90 horas 

trabalhadas sem desconto na NF nº 4;

 Foram localizados apenas 13 comprovantes de 

pagamento  salarial  dos  35  funcionários, 

referente ao mês 11/2016, NF nº 1222.

Manifestação da Unidade: “O campus oficiou a contratada por meio do  

OFÍCIO N.º 096/2017 – GAB.DIR / IFMT – Campus São Vicente para que esta providencie a  

apresentação dos documentos ausentes dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de  

incorrer em sanções contratuais”.

Causa: Fragilidade na gestão do contrato        

Análise da AUDIN:  É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o 

contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, 

em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 67 da Lei no 8.666/1993. Por sua vez, 

a Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, que dispõe sobre regras e 

diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, orienta no § 5º do art. 34 que na 

fiscalização  do  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  e  sociais  nas  contratações 

continuadas  com dedicação  exclusiva  dos  trabalhadores  da  contratada,  exigir-se-á,  dentre 

outras, as seguintes comprovações:

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

seguintes documentos: (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 

2013) 
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3. cópia  dos  contracheques  dos  empregados  relativos  a qualquer  mês da 

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

(Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

Referente ao 13º :

Art.  35.  Quando  da  rescisão  contratual  nas  contratações  de  que  trata  o  artigo 
anterior, o fiscal deve verificar o pagamento pela contratada das verbas rescisórias 
ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de 
prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. 

Parágrafo único. Até que a contratada comprove o disposto no caput, o órgão ou 
entidade contratante deverá reter a garantia prestada.

E para maior orientação, a IN no seu anexo IV consta o guia de fiscalização de contrato, e no 
item 2 está relacionado o mínimo que deve ser solicitado mensalmente antes do pagamento da 
fatura.

Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem recomendado às Unidades que 
“fiscalizem  os  contratos  de  prestação  de  serviços,  em  especial  no  que  diz  respeito  à 
regularidade  fiscal  e  a  obrigatoriedade  de  a  contratada  arcar  com  todas  as  despesas 
decorrentes das obrigações trabalhistas relativas a seus empregados, devendo constar, ainda, 
dos  respectivos  processos  de  pagamento,  os  comprovantes  de  recolhimento  dos 
correspondentes  encargos  sociais  (INSS  e  FGTS),  de  modo  a  evitar  a  responsabilização 
subsidiaria dos entes públicos (Acórdão 2254/2008 Plenário)”.

Recomendação: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos contratos, 

incluindo a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas. 

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.
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6- GESTÃO PATRIMONIAL

ALMOXARIFADO 

Não houve constatação.

PATRIMÔNIO 

Constatação 6.1.  Divergência entre o saldo registrado dos itens de Patrimônio 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.

DESCRIÇÃO  SUAP SIAFI DIFERENÇA
Equipamento de Montaria 0,00 469,80 -469,80
Máquinas  e  equipam.  De  natureza 
industrial

729.685,74 780.429,94
-50.744,20

Equipamento,  peças  e  acessórios  p/ 
automóveis

5.982,00 2.991,00
2.991,00

Equipamento,  peças  e  acessórios 
marítimos

0,00 8.539,00
-8.539,00

Equipamento  de  máquinas  e  motores 
navios esquadra

0,00 4.740,00
-4.740,00

Equipamentos  de  manobra  e 
patrulhamento

11.794,54 0,00
11.794,54

Utensílio em geral 0,00 447,29 -447,29
Outros bens Móveis 0,00 23.370,70 -23.370,70
Máquinas,  utensílios  e  equipamentos 
diversos

592.556,88 1.011.428,63
-418.871,75

Equipamentos de processamento de dados 2.145.653,12 1.997.841,34 147.811,78
Mobiliário em geral 2.149.043,74 2.580.710,76 -431.667,02
Coleções e materiais bibliográficos 286.130,28 836.946,27 -550.815,99
Discotecas e filmotecas 218,40 0,00 218,40
Bens Móveis a alienar 0,00 297.098,85 -297.098,85
Material de uso duradouro 0,00 174.898,61 -174.898,61
Obras de arte e peças para exposição 137,20 0,00 137,20
Veículos diversos 351.163,20 407.957,86 -56.794,66
Veículos de tração mecânica 2.128.714,66      1.917.338,

01 211.376,65
Semoventes e equipamentos de montaria 200.919,80 494.364,20 -293.444,40
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Total 8.601.999,56
10.539.572,2

6 -1.937.572,70

Manifestação da Unidade: “A discrepância  entre os  saldos  das contas  

contábeis  registradas  no  sistema  SUAP  e  SIAFI   se  deve  à  não  incorporação  de  bens  

patrimoniais anteriores ao exercício de 2005 no sistema SUAP.

Notadamente  ao  elemento  de  despesas  12311.0113  EQUIPAMENTO,  

PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS a origem da discrepância está demonstrada na NOTA  

nº 01/2017/PAT- IFMT - Campus São Vicente, emitida em 02 de fevereiro de 2017 pelo Sr. R.  

B. de S., constante na Pasta 1 do RELATÓRIO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE BENS  

MÓVEIS DO EXERCÍCIO 2016. Segue documentos de comprovação da Coordenação do  

Patrimônio anexo”.

Causa: Ausência de inventário de 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

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
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7- GESTÃO ACADÊMICA

EXECUÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS

Constatação 7.1. Ausência de publicação no site dos encargos didáticos docentes (Plano de 

Trabalho Docente -PTD), conforme artigo 8º da Lei nº 12.527/2011, artigo 7º do Decreto nº 

7.724/2012 e artigo 15 da Resolução CONSUP nº 46/2013.

Manifestação da Unidade: “Conforme prerrogativa dos artigos 14 e 15 da  

Resolução  046/2013  os  Planos  de  Trabalho  Docente  –  PTD  devem  ser  avaliados  e  

publicados no Câmpus de lotação do docente. Todos os PTD entregues pelos professores  

ficam arquivados na Direção de Ensino, que naquele momento ainda não havia encontrado  

meios práticos para analisá-los e publicá-los no site da instituição. Isso se deve, em parte,  

pela grande demanda de trabalho e não existência de uma comissão com essa finalidade,  

dada à conjuntura administrativa do Câmpus. Outros fatores que contribuíram para o não  

cumprimento do estipulado nos referidos artigos relacionam-se a publicação da Portaria Nº  

17/2016  e  o  novo  regimento  de  atividade  docente  em  fase  de  estudo  e  aprovação  pelo  

CONSUP,  pois  causam  muitas  dúvidas  quanto  à  elaboração  dos  PTD  pelos  docentes.  

Todavia, os PTD encontram-se disponíveis na Diretoria de Ensino e podem ser consultados.

Na tentativa de sanar tais dúvidas e regularizar a situação, frente a uma  

nova gestão que inicia suas atividades no Câmpus, foi realizada uma reunião com o corpo  

docente em 19 de junho de 2017 onde se enfatizou que para fins de elaboração do PTD  

devemos  seguir  a  Resolução  046/2013,  que  ainda  está  em  vigência.  Paralelamente,  se  

constituiu o Conselho Permanente de Ensino, Pesquisa e Extensão do Câmpus, nomeado pela  

Portaria Nº 118 de 14 de junho de 2017 (anexa), que terá entre suas atribuições avaliar e  

tornar público no site do Câmpus o PTD dos docentes.

Em relação aos  dados referentes  ao número de professores,  deve haver  

algum engano, pois esses valores estão em desacordo com nossos registros (94 docentes  

efetivos e 28 professores substitutos)”.

Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica
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Análise da AUDIN: O plano de Trabalho Docente tem o intuito de garantir 

a  otimização  dos  encargos  didáticos  do  docente  na  Instituição,  bem  como  garantir  o 

cumprimento do regime de trabalho contratado. Sendo assim, a publicação dos planos permite 

que  a  comunidade  participe  do  controle  das  atividades  de  cada  docente  da  Instituição, 

devendo essa publicação ocorrer sempre no início de cada semestre letivo. As deficiências 

existentes no formulário padrão do PTD devem ser questionadas e resolvidas junto com a Pró-

reitoria de Ensino e Conselho Superior, mas enquanto não resolvidas o Gestor deve pedir o 

preenchimento conforme regulamento das atividades docentes, e encaminhar para avaliação 

do Dirigente de Ensino e a devida publicação no site institucional.

Recomendação: Publicizar os PTDs no início de cada semestre/ano letivo.

Constatação 7.2. Fragilidade no preenchimento e execução dos Planos de Trabalho Docentes 

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

Descrição
Todos os 24 (vinte e quatro) PTDs enviados para a Auditoria Interna constam apenas a 

assinatura  do  docente,  sem  avaliação  do  Colegiado  do  Departamento  (art.  14  da  Res. 

46/2013 Consup) e sem Homologação do Chefe do Departamento de Ensino (anexo I da 

Res. CONSUP 46/2013).

Manifestação da Unidade: “Conforme prerrogativa dos artigos 14 e 15 da  

Resolução  046/2013  os  Planos  de  Trabalho  Docente  –  PTD  devem  ser  avaliados  e  

publicados no Câmpus de lotação do docente. Todos os PTD entregues pelos professores  

ficam arquivados na Direção de Ensino, que naquele momento ainda não havia encontrado  

meios práticos para analisá-los e publicá-los no site da instituição. Isso se deve, em parte,  

pela grande demanda de trabalho e não existência de uma comissão com essa finalidade,  

dada à conjuntura administrativa do Câmpus. Outros fatores que contribuíram para o não  

cumprimento do estipulado nos referidos artigos relacionam-se a publicação da Portaria Nº  

17/2016  e  o  novo  regimento  de  atividade  docente  em  fase  de  estudo  e  aprovação  pelo  
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CONSUP,  pois  causam  muitas  dúvidas  quanto  à  elaboração  dos  PTD  pelos  docentes.  

Todavia, os PTD encontram-se disponíveis na Diretoria de Ensino e podem ser consultados.

Na tentativa de sanar tais dúvidas e regularizar a situação, frente a uma  

nova gestão que inicia suas atividades no Câmpus, foi realizada uma reunião com o corpo  

docente em 19 de junho de 2017 onde se enfatizou que para fins de elaboração do PTD  

devemos  seguir  a  Resolução  046/2013,  que  ainda  está  em  vigência.  Paralelamente,  se  

constituiu o Conselho Permanente de Ensino, Pesquisa e Extensão do Câmpus, nomeado pela  

Portaria Nº 118 de 14 de junho de 2017 (anexa), que terá entre suas atribuições avaliar e  

tornar público no site do Câmpus o PTD dos docentes.

Em relação aos  dados referentes  ao número de professores,  deve haver  

algum engano, pois esses valores estão em desacordo com nossos registros (94 docentes  

efetivos e 28 professores substitutos)”.

Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica        

Análise da AUDIN: Foram enviados para análise desta Auditoria Interna os 

PTDs de apenas 24 (vinte e quatro) docentes, sendo que destes todos estavam sem avaliação 

do colegiado e do dirigente de ensino.  Os encargos didáticos dos docentes necessitam serem 

distribuídos de forma a justificar o regime de trabalho optado pelo docente. As atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão devem estar alinhadas e serem submetidas ao Gestor de 

Ensino para que este  possa monitorar  e  coordenar  as  atividades  entre  seu corpo docente, 

visando  que  o  estudante  não  seja  prejudicado  de  nenhuma  maneira.   Os  PTDs  após 

preenchidos,  sem rasuras, devem ser avaliados e homologados pelo colegiado e dirigente do 

setor de ensino.

Recomendação 1:  Providenciar  assinaturas  do dirigentes  de ensino e do 

colegiado nos PTDs analisados, referente ao semestre letivo 2016/2.

Recomendação 2: Criar check list para controle de entrega de PTDs, bem 

como para seu monitoramento.

35

Relatório de Auditoria nº 10/2017

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  3:  Informatizar  o  registro  e  monitoramento  de  encargos 

docentes.

Constatação 7.3. Ausência de Planos de Trabalho Docentes - PTDs, em desacordo com o art. 

12 da Resolução CONSUP nº 46/2013.

Descrição
Dos 94 docentes efetivos e 28 professores substitutos, consultados no SUAP, apenas  24 

(vinte e quatro) PTDs foram enviados para a Auditoria Interna.  

Manifestação da Unidade: “Conforme prerrogativa dos artigos 14 e 15 da  

Resolução  046/2013  os  Planos  de  Trabalho  Docente  –  PTD  devem  ser  avaliados  e  

publicados no Câmpus de lotação do docente. Todos os PTD entregues pelos professores  

ficam arquivados na Direção de Ensino, que naquele momento ainda não havia encontrado  

meios práticos para analisá-los e publicá-los no site da instituição. Isso se deve, em parte,  

pela grande demanda de trabalho e não existência de uma comissão com essa finalidade,  

dada à conjuntura administrativa do Câmpus. Outros fatores que contribuíram para o não  

cumprimento do estipulado nos referidos artigos relacionam-se a publicação da Portaria Nº  

17/2016  e  o  novo  regimento  de  atividade  docente  em  fase  de  estudo  e  aprovação  pelo  

CONSUP,  pois  causam  muitas  dúvidas  quanto  à  elaboração  dos  PTD  pelos  docentes.  

Todavia, os PTD encontram-se disponíveis na Diretoria de Ensino e podem ser consultados.

Na tentativa de sanar tais dúvidas e regularizar a situação, frente a uma  

nova gestão que inicia suas atividades no Câmpus, foi realizada uma reunião com o corpo  

docente em 19 de junho de 2017 onde se enfatizou que para fins de elaboração do PTD  

devemos  seguir  a  Resolução  046/2013,  que  ainda  está  em  vigência.  Paralelamente,  se  

constituiu o Conselho Permanente de Ensino, Pesquisa e Extensão do Câmpus, nomeado pela  

Portaria Nº 118 de 14 de junho de 2017 (anexa), que terá entre suas atribuições avaliar e  

tornar público no site do Câmpus o PTD dos docentes.

36

Relatório de Auditoria nº 10/2017

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

Em relação aos  dados referentes  ao número de professores,  deve haver  

algum engano, pois esses valores estão em desacordo com nossos registros (94 docentes  

efetivos e 28 professores substitutos)”.

Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica  

Análise da AUDIN: Em consulta ao SUAP – módulo de gestão de pessoas, 

interligado ao SIAPE, verificou-se que o quantitativo de docentes lotados no campus é bem 

maior  do  que  o  quantitativo  dos  PTDs  enviados  para  esta  Auditoria  Interna.  Todos  os 

docentes devem ser orientados a entregarem o seu plano de trabalho no início de cada período 

letivo,  e  informados  das  sanções  que  acarretam  a  negativa  dessa  entrega.  Os  encargos 

didáticos  dos  docentes  necessitam  serem  distribuídos  de  forma  a  justificar  o  regime  de 

trabalho optado pelo docente. As atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão devem 

estar alinhadas  e  serem submetidas  ao Gestor de Ensino para que este possa monitorar  e 

coordenar as atividades entre seu corpo docente, visando que o estudante não seja prejudicado 

de nenhuma maneira.

Recomendação  1:  Notificar  os  docentes  lotados  no  campus,  quanto  a 

obrigatoriedade da entrega,  ao setor  de ensino,  dos  planos  de trabalho no início  de cada 

período letivo.

Recomendação 2:  Exigir, pelo setor de ensino do campus, a entrega dos 

planos de trabalho docentes, bem como monitorar os encargos didáticos durante o período 

letivo.

Constatação 7.4.  Fragilidade na identificação dos cursos existentes atualmente no campus, 

comparando a lista fornecida pelo campus, relação da PROEN, PDI e Q-acadêmico.

Nome do Curso Forma
Lista 
PDI

Lista 
PROEN

Lista 
Campus

Reg Q-
Acad
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Agropecuária integrado ao Nível 
Médio (antigo) Integrado sim sim não sim
Biotecnologia  integrado  ao 
Nível Médio Integrado sim não não não
Meio  Ambiente  integrado  ao 
Nível Médio (Jaciara) Integrado não sim sim sim
 Agroindústria  integrado  ao 
Nível Médio Integrado sim sim não não
 Agropecuária  integrado 
PROEJA Integrado sim sim não não
Agropecuária  Subsequente 
Pronatec (T Única 2014) campo 
verde Subsequente não sim não sim
Agropecuária  Concomitante 
Pronatec (T Única 2013 campo 
verde res 93/2014 Concomitante não sim não sim
Secretariado  Concomitante 
Pronatec  (T  única  2014) 
(jaciara) res 81/2013 Concomitante não sim não sim
Logística  Concomitante 
Pronatec  (T  única  2015) 
(Jaciara) res 95/2014 Concomitante não sim não sim

Aquicultura  Resolução 80/2013 Concomitante não sim sim sim

Informática  (extinção) Concomitante não não sim  Não
Informática   (Campo  Verde) 
(extinção) Subsequente não não sim  Não

Alimentos  (extinção) Subsequente não não sim  Não

Agronomia Integral (Sede) Bacharelado não não sim sim

Alimentos (Campo Verde) Tecnologia não não não sim

Alimentos   (Sede) Tecnologia não não sim sim
Ciências  da  Natureza  (Lato 
Sensu) Especialização sim não sim sim

Gestão e Manejo de Cultura de 
Algodão (Lato Sensu) Especialização não não sim  não
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Educação  do  Campo  (Lato 
Sensu) Especialização não não sim   não
Educação  Profissional Integrada 
a  Edu  Básica  na  modalidade 
Jovens e Adultos Especialização não não sim   não

Manifestação da Unidade: 

Situação Forma Nome do Curso

Não há divergência na informação, já que  

foi  devidamente  informado  pela  lista  

fornecida  pelo  Câmpus.  Existem  duas  

matrizes  curriculares  vigentes  devido  à  

reformulação de PPC e o último ano de  

oferta  da  matriz  antiga  (2005)  será  em 

2017.

Integrado Agropecuária 

integrado  ao 

Nível  Médio 

(antigo)

Muito  embora  estiver  previsto  no  PDI  

2014-2018  não  houve  condições  para  a  

implantação  do  curso  Biotecnologia  

integrado ao Nível Médio.Por outro lado,  

foi  implantado em 2017 o curso Técnico  

em  Meio  Ambiente  integrado  ao  Nível  

Médio cujos motivos foram argumentados  

nos  Memorandos  Nº  

270/2016/DIRETORIA  DE 

ENSINO/IFMT/CÂMPUS  SÃO  VICENTE 

de 01 de agosto de 2016 e Nº 324/2016/  

DIRETORIA  DE 

ENSINO/IFMT/CÂMPUS  SÃO  VICENTE 

Integrado Biotecnologia 

integrado  ao 

Nível Médio
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de  08  de  setembro  de  2016  (anexos).  A  

mudança  de  eixo  de  Biotecnologia  para  

Meio  Ambiente  se  deu  exatamente  por  

falta de dois elementos necessários para o  

estabelecimento do curso: corpo docente e  

infraestrutura básica.  Não há no quadro  

de  docentes  do  Câmpus  São  Vicente  

profissionais  ligados  à  Biotecnologia  

tampouco  infraestrutura  como 

laboratórios  e  equipamentos  específicos.  

Por outro lado, o corpo docente lotado no  

Centro de Referência de Jaciara - CRJA  

está  ligado  à  formação  de  professores  

para  a  área  de  ciências,  com 

direcionamento  para  Ciências  da  

Natureza,  afinado  com  o  currículo  do  

curso de Meio Ambiente. O CRJA possui  

infraestrutura básica para atender o curso  

de  Meio  Ambiente,  em  decorrência  dos  

demais  cursos  ofertados  naquele  centro.  

Somado  a  isso,  audiência  públicas  

realizadas  com  a  sociedade  civil  

apontaram  para  a  empregabilidade  dos  

egressos deste curso na região atendida.  

Por consequência,  com o curso de Meio  

ambiente  há  a  verticalização  do  ensino,  

que  possibilita  a  continuidade  formativa  

para  esses  alunos  em  mesma  área  de  

atuação.

Integrado Meio Ambiente  

integrado ao 

Nível Médio  

(Jaciara)
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Muito  embora estivesse  previsto  no  PDI  

2014-2018,  não houve  condições  para  a  

implantação  do  curso  Agroindústria  

Integrado  ao  Nível  Médio  por  falta  de  

infraestrutura,  uma  vez  que  esse  curso  

estava  previsto  para  o  Centro  de  

Referência  de  Campo  Verde  -  CRCV,  a  

obra do bloco C não foi concluída até o  

presente momento.

Integrado Agroindústria  

integrado ao 

Nível Médio

Curso extinto. Integrado Agropecuária 

integrado 

PROEJA

Não consta na lista do Câmpus e no PDI,  

pois faz parte de um programa instituído  

pelo Governo Federal com lei sancionada  

em 26 de outubro de 2011 através da lei  

12.513 e, ao informar a lista de curso na  

edição do PDI, por ser um programa que  

já  apresentava  problemas  no  

financiamento  para  funcionar,  já  se  

esperava que não surgissem novas turmas.

Subsequente Agropecuária 

Subsequente  

Pronatec (T 

Única 2014) 

campo verde

Concomitante Agropecuária 

Concomitante  

Pronatec (T 

Única 2013 

campo verde res 

93/2014

Concomitante Secretariado 

Concomitante  

Pronatec (T 

única 2014)  

(jaciara) res  

81/2013
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Concomitante Logística 

Concomitante  

Pronatec (T 

única 2015)  

(Jaciara) res  

95/2014

Curso nunca ofertado; Não consta na lista  

fornecida  pelo  Câmpus,  no  PDI  e  Q-

Acadêmico; O único registro desse curso  

no Q-Acadêmico  aponta para o Câmpus  

Cáceres;  possível  equívoco  na 

informação.

Concomitante Aquicultura  

Resolução 

80/2013

Curso  extinto;  consta  apenas  na  lista  

fornecida pelo Câmpus, com a observação  

“curso extinto”.

Concomitante Informática  

(extinção)

Curso  extinto;  consta  apenas  na  lista  

fornecida pelo Câmpus, com a observação  

“curso extinto”.

Subsequente Informática  

(Campo Verde) 

(extinção)

Curso  extinto;  consta  apenas  na  lista  

fornecida pelo Câmpus, com a observação  

“curso extinto”.

Subsequente Alimentos  

(extinção)

Curso  extinto;  consta  na  lista  fornecida  

pelo  Câmpus,  com a  observação  “curso  

extinto”.

Bacharelado Agronomia  

Integral (Sede)

Curso em processo de extinção. Tecnologia Alimentos  

(Campo Verde)

Curso extinto. Tecnologia Alimentos  

(Sede)
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Curso  ativo;  possível  equívoco  da  

PROEN,  por  não  constar  em  sua  lista,  

pois o PPC deste curso foi analisado pela  

mesma  e  aprovado  pela  Resolução  

CONSUP nº 119/2016.

Especialização Ciências da 

Natureza (Lato  

Sensu)

Curso extinto. Especialização Gestão e 

Manejo de  

Cultura de 

Algodão (Lato 

Sensu)

Curso extinto. Especialização Educação do 

Campo (Lato 

Sensu)

Curso extinto. Especialização Educação 

Profissional  

Integrada a Edu 

Básica na 

modalidade 

Jovens e Adultos

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 

execução das suas estratégias e metas previstas.  Nos casos de cursos em que não serão mais 

ofertadas vagas, estes devem ser submetidos previamente a apreciação do Conselho Superior 

para emissão de resolução que caracterizará a “extinção”.  Quanto ao curso de  aquicultura 
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(Pronatec), existe uma Resolução CONSUP n.º 080/2013 de 18/12/2013 (publicada no site 

institucional do IFMT) que aprova o seu PPC no campus São Vicente,  entretanto não foi 

localizado no sistema acadêmico matrículas de alunos no curso.

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

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

Planejamento  de  Desenvolvimento  Institucional  para  os  próximos  anos  que  atenda  as 

demandas e anseios da sociedade.

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

Superior e registrados no Ministério da Educação.

Recomendação 3:  Interromper oferta de vagas de cursos aprovados pelo 

Conselho  Superior,  somente  após  a  publicação  de  Resolução  do  Conselho  Superior 

autorizando sua extinção.

EVASÃO ESCOLAR

Constatação  7.5.  Fragilidade  no  acompanhamento  da  frequência  dos  beneficiados  pela 

assistência  estudantil,  que  tem  como  critério  a  permanência  do  estudante  nas  aulas,  em 

desacordo com a Resolução CONSUP n. 02/2012 - Art. 3º.

Processo n. º Descrição

 23197.020089/2015-61 Auxílio Moradia  (Campo Verde) - Edital 02/2015- Em 

consulta ao Q-Acadêmico, verificou-se que a bolsista C. 

C. dos S., em 2016, obteve frequência inferior a 75% 

nas  disciplinas  Psicologia  (0%),  Recursos  Naturais 

(70%), Saúde e Ambiente (70%).

 23197.0021615/2016-91 Auxílio Transporte - Edital 10/2016 - Em consulta ao Q-

acadêmico,  verificou-se  que  os  bolsistas  abaixo,  em 

2016, obteve frequência inferior a 75%:

44

Relatório de Auditoria nº 10/2017

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

- C. Z. M. - 73% na Disciplina Ecologia;

- E. S. da S. - diversas disciplinas;

- K. E. de A. D. - diversas disciplinas;

- M. R. S. R. - 69% na disciplina Administração 

Rural;

- M.  L.  F.  S.  -  70%  na  disciplina  Saúde  e 

Ambiente;

 23197.0021614/2016-46 Auxílio Permanência - Edital 08/2016 - Em consulta ao 

Q-Acadêmico, verificou-se que a bolsista L. C. D., em 

2016,  obteve  frequência  inferior  a  75% na  disciplina 

Libras (70%).

Manifestação da Unidade: 

Situação Aluno(a)
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Aluna  de  Licenciatura  em 

Ciências da Natureza, de Jaciara  

e não Campo Verde.

Em  2016/2  realmente  a  aluna  

reprovou por faltas na disciplina  

de  Psicologia  da  Aprendizagem,  

porém foi a única em todo o ano  

de 2016.

A AUDIN considerou as 12 faltas  

nas  disciplinas  de  Recursos  

Naturais  e  Saúde  e  Ambiente  

como numerador na divisão com  

a  carga  horária  de  40  horas,  

resultando  em  70%  de  

frequência,  mas  o  cálculo  está  

incorreto. A aluna faltou 12 aulas  

das  48  aulas  ministradas  de  50  

minutos cada, totalizando 75% de  

presença,  conforme  o  próprio  

registro no Q-Acadêmico.

C. C. dos S.

Aluno  de  Bacharelado  em 

Agronomia  –  Turno  Integral  à  

época.  No  cálculo  correto,  

77,78% de frequência resultando  

na aprovação do aluno.

C. Z. M.
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Aluno  do  Curso  Técnico  em  

Agropecuária Integrado ao Nível  

Médio.Desistiu  a  partir  do  3º  

bimestre, em setembro de 2016.

 

De fato houve parcialmente uma 

falha  no  controle  de  frequência  

do  presente  aluno,  que  

frequentou  regularmente  as  

atividades  escolares  até  o  final  

do  segundo  bimestre,  encerrado 

em  10  de  setembro  de  2016.  A  

constatação  da  sua  desistência  

foi  concretizada  após  o  terceiro  

semestre,  durante o conselho de  

classe  realizado  em  21  de  

novembro  de  2016  (calendário  

letivo anexo), quando o auxílio já  

havia sido encerrado.

E. S. da S.
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Aluna  de  Licenciatura  em 

Ciências da Natureza.

 

De  modo  semelhante  ao  aluno  

anteriormente  citado,  a  

constatação  da  ausência  da 

aluna  no  curso  só  pôde  ser  

comprovada  quando  da  entrega  

dos diários pelos professores, ao  

final do semestre que ocorreu em  

14 de março de 2017.

K. E. de A. D.

Aluno  do  Curso  Técnico  em  

Agropecuária Integrado ao Nível  

Médio.

A  porcentagem  está  correta,  

porém o aluno concluiu o curso  

nesse  mesmo  ano,  já  que  o  

cálculo de frequência nos cursos  

técnicos  é  global,  ou  seja,  

considera a frequência em todas  

as disciplinas.

M. R. S. R.

Aluna  de  Licenciatura  em 

Ciências da Natureza. No cálculo  

correto,  75%  de  frequência.  

Aluna aprovada.

M. L. F. S.
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Aluna  de  Bacharelado  em 

Zootecnia.  No  cálculo  correto,  

75%  de  frequência.  Aluna  

aprovada.

L. C. D.

Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica     

Análise da AUDIN: A concessão de auxílios estudantis tem a finalidade de 

manter o estudante em sala de aula, visando a conclusão do curso com êxito. No IFMT não há 

o  controle  de  frequência  sistemático  desses  estudantes  beneficiados  para  acompanhar  o 

desempenho acadêmico e a manutenção do auxílio.  Sendo assim, o Gestor deve proceder o 

devido  acompanhamento  acadêmico,  para  evitar  concessões  de  bolsas  a  alunos  que  não 

frequentam as aulas.  Nos casos analisados, esta Auditoria Interna localizou os percentuais de 

presença  constantes  no  histórico  escolar  do  aluno,  não  havendo  nenhum tipo  de  cálculo 

elaborado para essa análise, como exemplo podemos citar a aluna C. C. dos S. que em consult 

ao Sistema Acadêmico, no seu histórico escolar no 6º período, consta percentual de presença 

de 70% em duas diciplinas. Com isso, se há algum erro de cálculo no lançamento, a falha está 

no sistema e deve ser requisitado o devido ajuste junto a Reitoria.

Recomendação  1:  Acompanhar  de  forma  sistemática  a  frequência  dos 

alunos beneficiados pela assistência estudantil, para pagamentos dos auxílios e bolsas.

Recomendação 2: Ajustar a normativa interna sobre auxílio estudantil para 

sistematizar o controle da frequência e desempenho acadêmico dos estudantes beneficiados.

Constatação 7.6. Quantidade de ingressos constante no sistema Q-Acadêmico divergente da 

quantidade de vagas prevista no PDI 2014-2018, conforme quadro abaixo:

Nome do Curso Forma

2015
 

2016
 

2017
 

PDI
Q 

Acad PDI
Q 

Acad PDI
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 Biotecnologia  integrado  ao  Nível 
Médio Integrado  0  0  35 0 35

Meio  Ambiente  integrado  ao  Nível 
Médio (Jaciara) Integrado 0 0 0 0 NP*

Agropecuária  integrado  ao  Nível 
Médio (2017) Integrado 160  122 160 184 160

 Agroindústria  integrado  ao  Nível 
Médio Integrado 40  0 40 0 40

Agropecuária integrado PROEJA Integrado 35 0 35 0 35

Agronomia  (integral)  (Campo 
Verde) Bacharelado 35  39 35 48 35

Agronomia  (Noturno)  (  Campo 
Verde) Bacharelado 35  49 35 60 35

Zootecnia Bacharelado 35  27 35  39 35

Análise  de  e  Desenvolvimento  de 
Sistemas (Campo Verde) Tecnologia 35  27 35 37 35

 Ciências da Natureza (Jaciara) Licenciatura 40  96 40 52 40

 Ciências  com  Habilitação  em 
Biologia (Jaciara) Licenciatura  0  0  0 0  NP*

 Ciências da Natureza (Lato Sensu) Especialização 40  0 40 0 40

*NP=Nenhuma previsão no PDI

Manifestação da Unidade: 

Curso Justificativa

Biotecnologia  integrado 

ao Nível Médio

A  mudança  de  eixo  de  

Biotecnologia  para  Meio  Ambiente,  pelos  

motivos apontados na constatação 7.4Meio  Ambiente  integrado  

ao Nível Médio (Jaciara)
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Agropecuária  integrado  

ao Nível Médio (2017)

O  número  de  vagas  

atualmente  é  180.  Em  2016  e  2017  o  

número de alunos matriculados ultrapassou  

os 180 devido a cancelamentos de matrícula  

durante  a  publicação  de  chamadas  

posteriores,  com o  correto  registro  no  Q-

Acadêmico. Com o início das aulas, apenas  

180 ingressantes estavam em sala de aula,  

que corresponde a seis turmas de 30 alunos.

Agroindústria  integrado  

ao Nível Médio

Curso nunca ofertado.

Agropecuária  integrado  

PROEJA

Curso extinto.

Agronomia  (integral)  

(Campo Verde)

2015 e 2016: Houve, além 

da substituição de alunos que efetuaram a  

matrícula  no  referido  curso  e  logo  após  

desistiram,  os  ingressantes  por  

transferência  externa,  que  ocuparam  as  

vagas disponibilizadas por edital específico  

em  semestres  em  andamento,  mas  

infelizmente  o  relatório  emitido  considera  
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apenas  o  ano  de  Ingresso,  por  isso  o  

número maior no Q-Acadêmico que aquele  

estabelecido no PDI. Além disso, recebemos  

vários  alunos  oriundos  do  curso  de  

Agronomia da Sede do Câmpus São Vicente  

através de Transferência Interna e, mesmo  

que  não  ingressaram  no  1º  semestre,  são  

contabilizados como ingressantes.

 2017: São 39 alunos e, da  

mesma  forma  que  ocorreu  em  anos  

anteriores,  as  desistências  durante  o  

período de matrícula e  nos primeiros dias  

de  aula,  proporcionou  a  convocação  de  

alunos classificados no Vestibular 2017/1.

Houve equívoco por parte  

da AUDIN, já que constam no Q-Acadêmico  

39  alunos  matriculados  no  Curso  

Agronomia  (integral),  dos  quais  35  

permaneceram ativos.

Agronomia  (Noturno)  

(Campo Verde)

Zootecnia O  excedente  indica  

cancelamentos  de  matrícula  durante  a  

publicação de chamadas posteriores.
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Análise  de  e  

Desenvolvimento  de  Sistemas  (Campo 

Verde)

2015: Mesmo após várias  

convocações  e  utilização  de  todos  os  

classificados  do  Edital  não  foi  possível  

fechar a turma com os 35 alunos. E, após  

várias convocações e início das aulas, não  

havia mais prazo necessário para publicar  

um edital  de vagas remanescentes,  pois os  

alunos,  nele  aprovados,  começaram  as  

aulas com grande atraso.

2016:  Com  a  desistência  

de alguns alunos ainda durante o período  

de matrícula, enquanto não completou os 35  

alunos devidamente matriculados na turma,  

efetuou-se novas convocações.

 Ciências  da  Natureza  
(Jaciara)

Curso em extinção

 Ciências com Habilitação  
em Biologia (Jaciara)

Curso não previsto.

 Ciências  da  Natureza  
(Lato Sensu)

Explicar a oferta tardia

     Causa: Fragilidade no cumprimento das metas definidas para o campus.

Análise da AUDIN: O Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMT 

tem o princípio de definir metas a serem operacionalizadas ao longo dos 05 anos seguintes da 

Instituição,  sendo  que  o  não  atingimento  dessas  metas  demonstra  uma  fragilidade  no 

planejamento pelos Gestores. As metas de uma Instituição devem ser definidas com base no 

conhecimento da necessidade do mercado de trabalho e da capacidade do campus.  Isso tudo 

soma-se ainda a subutilização do sistema acadêmico para registros e acompanhamentos de 

alunos em todos os cursos da Instituição. O Gestor, junto com a comunidade, deve atualizar 
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seu planejamento de quantitativo de ingressos, de acordo com a realidade contextual nacional 

e  de  mercado  avaliada  para  a  elaboração  do  PDI.   Cabe  destacar  que  os  PPCs  (Projeto 

Pedagógico  de  Curso)  existentes  antes  da  aprovação  do  PDI  deveriam  ter  sido 

reformulado/ajustado para atender as previsões planejadas. Nos casos analisados, os cursos 

citados deveriam estar previstos no PDI e executada de acordo com esse PDI. 

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 execução das suas 

estratégias e metas previstas.   Nos casos de cursos em que não serão mais ofertadas vagas, 

estes devem ser submetidos previamente a apreciação do Conselho Superior para emissão de 

resolução que caracterizará a “extinção”. 

Recomendação 1: Executar o PPC e o quantitativo de ingresso dos cursos 

analisados,  e que estão sendo ofertados,  conforme definido no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFMT (2014-2018), referente ao campus.

Recomendação  2:  Providenciar  oficialização  da  extinção  dos  cursos 

analisados,  e  que  não  são  mais  ofertados,  referente  ao  campus,  conforme  previsto  na 

Organização Didática do IFMT.

Constatação 7.7. Fragilidade no lançamento de informações no sistema de gestão acadêmica 

do  IFMT  (Q-Acadêmico),  conforme  quadro  abaixo.  O  lançamento  de  informações 

insuficientes de alunos apenas na turma de ingresso no campus impede o acompanhamento 

gerencial  e apoio à tomada de decisão,  e também impossibilitou a comparação dos dados 

lançados no Q-Acadêmico com os dados referentes à Taxa de Evasão do campus que constam 

do  Relatório  Anual  Estatístico  do  IFMT  2016 (item  9), disponível  em 

http://ifmt.edu.br/media/filer_public/03/35/0335f5d6-85ba-416d-a37e-

9e05254cf7b7/relatorio_v1.pdf.
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 Nome do Curso Forma Início 
Curso

Turmas 
registradas 

no Q-
Acadêmico 

(período 
de 

ingresso)

Tempo 
mínimo de 

integralizaçã
o

Períodos letivos 
da turma com 

registro de 
matrículas no 
Q-Acadêmico

Ciências  da 
Natureza (Jaciara)

Licenciatura 2010 2010/2 3,5 1º

2011/2 1º

2012/2 1º

Manifestação da Unidade:  A implantação do Q-Acadêmico no Câmpus 

São Vicente ocorreu ao longo do ano de 2014. O Registro Escolar enfrentava problemas com  

o sistema acadêmico na época e com a proximidade do novo sistema, decidimos utilizar  

controles alternativos por meio de planilhas eletrônicas. O mesmo sistema acadêmico antigo  

não  possibilitou  a  importação  de  dados  para  o  Q-Acadêmico,  dessa  forma,  importou-se  

apenas os alunos regulares no ano de 2014. Após todos os ajustes e cadastros adicionais, as  

primeiras movimentações no Q-Acadêmico foram realizadas a partir de 2015/1. O fato de  

não existir movimentação desses alunos deve-se ao fato de que esses foram importados para  

o  Q-Acadêmico  já  com  situação  final  definida,  seja  por  formação,  por  evasão  ou  

cancelamento.  Os alunos que  se formaram em períodos anteriores  a implantação do Q-

Acadêmico, não foram importados por já estarem fora da planilha de controle vigente.

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 aos alunos matriculados 

anteriores a implantação do atual sistema acadêmico, os campi devem observar as orientações 
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emitidas pela Pró-reitoria de ensino, mantendo um efetivo controle dos documentos e dados 

desses alunos.

Recomendação  1:  Providenciar  atualização  dos  dados  dos  alunos  do 

campus no sistema acadêmico do IFMT.

Recomendação  2:  Estabelecer  controles  internos  para  guarda  dos 

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

o acesso à situação desses alunos.

Constatação 7.8. Fragilidade  de informações  sobre conclusão dos cursos do campus  São 

Vicente nos relatórios do Q-Acadêmico, conforme consulta a Registro escolar > Relatórios de 

alunos > Conclusão do curso.

Descrição

Em  consulta  ao  Q-acadêmico,  observou-se  registro  de  poucos  concluintes  por  curso  e 

período, no campus.

Manifestação da Unidade: “A implantação do Q-Acadêmico no Câmpus  

São Vicente ocorreu ao longo do ano de 2014. O Registro Escolar enfrentava problemas com  

o sistema acadêmico na época e com a proximidade do novo sistema, decidimos utilizar  

controles alternativos por meio de planilhas eletrônicas. O mesmo sistema acadêmico antigo  

não  possibilitou  a  importação  de  dados  para  o  Q-Acadêmico,  dessa  forma,  importou-se  

apenas os alunos regulares no ano de 2014. Após todos os ajustes e cadastros adicionais, as  

primeiras movimentações no Q-Acadêmico foram realizadas a partir de 2015/1, justificando,  

assim, o baixo número de concluintes dos anos anteriores. Todavia, o Câmpus mantém o  

registro de todos os concluintes  por meio de atas de colação de grau, sejam solenes  ou  

extemporâneas”.

Causa:  Implementação  incompleta  do  sistema  de  gestão  acadêmica  do 

IFMT no campus.
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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 

das informações relativas à área fim, visando 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  e 

acompanhamento de  egressos da instituição.

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 7.9. 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. 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.

Nome do Curso

 

Forma

 

Reg Q 
Acad

 

Matrícula

1ª 2ª

Agropecuária  integrado  ao  Nível  Médio 
(antigo)

 

 

 

Integrado

 

 

 

2011/1 12 12

2012/1 69 59

2013/1 79 58

2014/1 120 66
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2015/1 122 91

2016/1 184 132

Agropecuária   Pronatec  (Turma  Única 
2014) campo verde

 Subsequente 2014/1  41 21

Agropecuária  Pronatec (Turma Única 2013 
campo verde resol 93/2014

Concomitante 2014/1 108 46

Agronomia (integral) (Campo Verde)

 

 

 

Bacharelado

 

 

 

2011/2 36 09

2012/1 43 21

2013/2 54 42

2014/1 40 33

Agronomia (Noturno) ( Campo Verde)

 

 

 

 

 

Bacharelado

 

 

 

 

 

2010/1  41 27

2011/1 42 31

2013/1 37 22

2014/1 47 32

2015/1 49 35

2016/1 56 47

Agronomia Integral (Sede)

 

 

 

Bacharelado

 

 

 

2008/1  14  7

2009/1 15 4

2009/2 17 6

2010/1 25 19

Alimentos (Campo Verde)

 

Tecnologia

 

2011/1 24 02

2012/1 14 00

Análise de e Desenvolvimento de Sistemas 
(Campo Verde)

Tecnologia

 

2008/1 37 02

2009/1 40 12
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2010/1 36 07

2011/1 30 09

2012/1 36 08

2013/1 39 10

2014/1 34 17

2015/1 27 16

2016/1 35 30

Ciências da Natureza (Jaciara)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/1 34 05

2010/2 21 00

2011/1 73 10

2011/2 20 00

2012/1 91 39

2012/2 15 00

2013/1 56 28

2014/1 67 45

2015/1 43 24

2015/2 41 24

2016/1 43 27

Manifestação da Unidade:

Curso Justificativa

59

Relatório de Auditoria nº 10/2017

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

Agropecuária  integrado  

ao Nível Médio (antigo)

Da  Turma  2008/1  até  

2014/1 o controle  era efetuado através de  

planilha  eletrônica  e,  na  implantação  do  

sistema Acadêmico em 2015/1 foi entregue  

aos gestores da implantação uma planilha  

com os alunos ativos e os alunos evadidos,  

sem a especificação de qual foi o semestre  

letivo que realmente evadiram do curso.

Após 2015/1, foi possível o  

acompanhamento através do Q-Acadêmico.  

É  possível  identificar  uma  diminuição  no  

índice.Somente  a  partir  de  2018/1  será  

possível  comprovar  a  diminuição  real  do  

índice de evasão do curso.

Dito isso, grande parte da  

evasão acaba por ocorrer pela escolha de  

outros  cursos por  parte  dos  alunos,  sejam  

em  outras  Instituições  ou  para  o  próprio  

Câmpus. É comum, após o ingresso, alguns  

alunos  se  inscreverem  em  editais  de  

transferência  migrando  de  Zootecnia  para  

Agronomia,  ou  Agronomia  Integral  para  

Noturno.

Agronomia  (integral)  

(Campo Verde)

Análise  de  e  

Desenvolvimento  de  Sistemas  (Campo 

Verde)

Ciências  da  Natureza 

(Jaciara)
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Alimentos (Campo Verde) Com  a  implantação  do 

sistema  acadêmico  no  início  de  2015,  

acabamos por não registrar, até o momento,  

os  históricos  e  turmas  de  curso  que  já  

estavam em processo de extinção. Todavia,  

devidamente comprovado, a turma 2011/1,  

iniciando  com  24  alunos,  11  alunas  já  

colaram grau, 2 estão em fase de estágio e  

11 evadidos.Para os ingressantes de 2012/1,  

foram  14  alunos,  com  1  conclusão  

registrada  até  o  momento,  4  alunas  em 

processo de conclusão de curso e 9 evasões.

Agropecuária  Pronatec  

(Turma Única 2014) campo verde

Mesmo com o  esforço  da  

equipe  para  manter  os  alunos,  vários  

mudaram  de  cidade  ou  acabaram 

ingressando  em  curso  de  graduação  no  

mesmo  horário  em  que  estavam  

matriculados  para  cursar  este  Técnico  

PRONATEC.  Todos  os  documentos  e  

justificativas  encontram-se  arquivadas  no  

Centro  de  Referência  de  Campo  Verde,  

onde,  atualmente,  encontra-se  a  

Coordenação Adjunta do PRONATEC.

Causa: Fragilidade nas ações de permanência de alunos.         

Análise da AUDIN: 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, as ações de permanência e êxito ainda não sistematizadas, previamente 
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planejada, para combater a evasão escolar.  Sendo assim, a constatação será mantida até a 

demonstração das ações de permanência e êxito de alunos, adotadas no campus.

Recomendação:  Implementar ações de permanência e êxito de alunos no 

campus, de maneira sistematizada, visando a redução da evasão escolar desde o primeiro ano 

de matrícula.

Constatação 7.10. Divergência a maior entre o quantitativo de vagas ofertadas - aprovadas no 

PPC e o efetivamente matriculado no Q-acadêmico (1º ingresso), conforme  quadro abaixo:

Nome do Curso Forma Ano de 
Início*

Turmas 
registradas 

no Q-
Acadêmico 

(período 
de 

ingresso)

Qtde 
aprovad
a no PPC

Qtde efetiva 
de ingressos 
matriculados 

(Q-acad)

Agropecuária  (2017) Integrado 2017 2017/1 180  188

Agropecuária  Pronatec  (T 
Única 2014) campo verde

Subsequente 2014 2014/1 30  41

Agropecuária  Pronatec  (T 
Única  2013  campo  verde  res 
93/2014

Concomitante 2014 2014/1 90 108

Análise  de  Desenvolvimento 
de Sistemas (Campo Verde)

 

 

 

 

Tecnologia

 

 

 

 

 

 

 2007/1

 

 

2008/1 35

 

 

 

 

37

2009/1 40

2010/1 36

2012/1 36

2013/1 39

Manifestação da Unidade: 
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Curso Justificativa

Agropecuária (2017) No decorrer do período de  

matrículas, todo candidato que comparece e  

efetua  sua  matrícula  é  cadastrado  no  Q-

Acadêmico  e  sites  do  MEC.  Quando  há  

desistências  em tempo hábil,  as vagas são  

ofertadas  em  chamadas  posteriores.  Nos  

relatórios  do  sistema  Q-Acadêmico,  deve  

ser  aplicado  o  filtro  “situação  de  

matrícula”  com  a  opção  “matriculado”  

para  que  seja  exibido  o  número  real  de  

alunos matriculados ativos.

Agropecuária Pronatec (T  
Única 2014) campo verde

Agropecuária Pronatec (T  

Única 2013 campo verde res 93/2014

Análise  de 

Desenvolvimento  de  Sistemas  (Campo 

Verde)

Manifestação da unidade: Cabe destacar que os PPCs (Projeto Pedagógico 

de Curso) existentes antes da aprovação do PDI deveriam ter sido reformulado/ajustado para 

atender as previsões planejadas. Nos casos analisados haviam PPCs aprovados com previsão 

de vagas definidas.  O Gestor antes de autorizar edital de seleção com quantitativo de vagas, 

deve  observar  as  características  dos  PPCs definidos  por  resolução do Conselho Superior, 

sendo que para modificações de uma ou algumas características do projeto pedagógico, faz-se 

necessária autorização prévia pelo Conselho Superior.

Recomendação:  Ajustar  os  PPCs  dos  cursos  analisados,  em  relação  a 

característica  do  curso,  conforme  definido  no Plano de  Desenvolvimento  Institucional  do 

IFMT (2014-2018), referente ao campus.

Constatação  7.11. Fragilidade  no  lançamento  de  informações  no  sistema  de  gestão 

acadêmica do IFMT (Q-Acadêmico). 

Descrição
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a) Em consulta a Registro escolar > Relatórios de alunos > Listagem de alunos, não foram 

localizados os cadastros dos alunos dos cursos de Alimentos (extintos), Informática – Sede 

(extinto), Informática – Campo Verde (extinto), Aquicultura, Gestão e Manejo de Cultura 

de  Algodão  (Lato  Sensu),  Educação  do  Campo  (Lato  Sensu),  Educação  Profissional 

Integrada à Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos (Lato Sensu);

b) Trancamento de matrícula  da aluna R. G. de O. (Curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento  de  Sistemas  –  2007/2  -  Noturno  -  Campo  Verde)  por  05  anos 

consecutivos, e aprovada no 6º ano.

c) Curso com registro de apenas uma turma e dois estudantes – Tecnologia em Alimentos 

2009/1

d) Diversos estudantes com registros de situação “em aberto” em todos os cursos (consulta 

a Registro escolar > Relatórios de alunos > Listagem de alunos).

e) Registro de evasão do aluno L. M. dos S. – Curso Bacharelado em Agronomia – Campo 

Verde 2015/1, porém no período seguinte há registro de “matriculado”.

f) Registro de alunos transferidos em um determinado período do curso Bacharelado em 

Agronomia  -  Integral  -  São  Vicente,  porém  no  período  seguinte  há  registro  de 

“matriculado”:

2008/1 8017974.024302 B. F. O. L.

2008/1 8007.024302 L. de M. S.

2008/1 804101.024302 W. L. B.

2010/1 2010723.024302 D. C. F.

2010/1 2010178.024302 H. H. M.

2010/1 2010207.024302 R. S.

2010/1 2010188.024302 R. C. L. da S.
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A) e C) A implantação do Q-Acadêmico no Câmpus São Vicente ocorreu ao  

longo do ano de 2014. O Registro Escolar enfrentava problemas com o sistema acadêmico  

na época e com a proximidade do novo sistema, decidimos utilizar controles alternativos por  

meio  de  planilhas  eletrônicas.  O  mesmo  sistema  acadêmico  antigo  não  possibilitou  a  

importação  de  dados  para  o  Q-Acadêmico,  dessa  forma,  importou-se  apenas  os  alunos  

regulares  no  ano  de  2014.  Após  todos  os  ajustes  e  cadastros  adicionais,  as  primeiras  

movimentações no Q-Acadêmico foram realizadas a partir de 2015/1, justificando, assim, o  

baixo número de concluintes dos anos anteriores. Todavia, o Câmpus mantém o registro de  

todos os concluintes por meio de atas de colação de grau, sejam solenes ou extemporâneas.

B)A  referida  aluna,  ingressante  da  1ª  turma  do  curso  Tecnologia  em  

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, cursou regularmente, de 2007/2 até 2011/1. Após  

isso,  saiu  para  o  período de  estágio,  mas  infelizmente  não conseguiu,  retornando,  após  

decisão de colegiado para o curso em 2014/2,  cursando duas disciplinas  em que estava  

reprovada em 2015/1 e, por isso o registro de aprovação. Como essa informação não foi  

detalhada na planilha entregue aos gestores da implantação do sistema acadêmico, o que  

seria  matrícula  em  aberto  (de  2011/2  a  2014/1)  ficou  registrado  como  trancamento  de  

matrícula.  Sendo agora necessário efetuar  correção através de solicitação pelo GLPI do  

IFMT.

D) Essa situação ocorreu devido a uma atualização do Q-Acadêmico, que  

reativou vários períodos letivos de alunos que já estavam com situação final lançada. Cada  

matrícula será regularizada, conforme cada caso.

E)Informação  equivocada.  Conforme  acesso  ás  16h21min  do  dia  

03/07/2017, o aluno possui os semestres 2015/1 a 2016/1 como “Período Fechado”, 2016/2  

“Fechado com Pendência” e 2017/1 como “Matriculado”.

F)Todos os alunos desta lista foram transferidos, através de Portaria da  

Direção Geral, para o curso de Agronomia em Campo Verde devido a extinção do curso de  

Agronomia da Sede do Câmpus. Antes de transferi-los, tiveram o semestre letivo devidamente  

encerrado e efetuado, dentro do Q-Acadêmico,  o procedimento de Transferência Interna,  
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sendo agora, matriculados,  como novo número de matrícula,  no curso de Agronomia em  

Campo  Verde  e,  na  pesquisa  do  nome  de  cada  um  deles,  aparecerá  dois  registros:  a  

matrícula  antiga  registrada  como  Transferência  Interna  e  a  nova  matrícula  como  

Matriculado. Isso é padrão do sistema acadêmico.

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 

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.

Recomendação: Concluir a implementação do sistema de gestão acadêmica 

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

alunos do campus, bem como manter atualizado esse sistema.

 

Constatação 7.12. Fragilidade no acompanhamento dos indicadores de permanência e êxito 

dos estudantes do campus.

Manifestação  da  Unidade:  A  fragilidade  no  acompanhamento  dos  

indicadores está diretamente relacionada à implantação do Sistema Q-Acadêmico, que só se  

efetivou em 2015/1 no Câmpus.  Associado a isso está  a rotatividade de pessoal,  que se  

removem entre  Campi,  são  destinados  a  prestar  serviço  na  reitoria  ou  se  afastam para  

capacitação. Todavia, uma nova comissão para controle de permanência e êxito foi formada  
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no âmbito da nova gestão, que determinará as ações, o tempo disponível para sua execução e  

os prazos a serem cumpridos.

Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica         

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. O Gestor manifestou que foi designada nova 

comisão para planejamento e execução das ações de permanência e êxito, assim sendo esta 

comissão  deve  estar  estruturada  e  ter  o  apoio  da  Gestão  para  executar  os  trabalhos, 

promovendo o acompanhamento desses indicadores.

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.

EGRESSOS 

Constatação 7.13. Fragilidade no acompanhamento dos alunos egressos.

Descrição
Ausência de políticas e ações efetivas para o acompanhamento dos alunos egressos, em 

desacordo da Lei nº 10.861/2004 e Decreto 5.773/2006.

Manifestação da Unidade: “O controle de egressos no Câmpus sempre  

ficou  a  cargo  da  Coordenação  de  Estágio,  que  agora  está  ligado  ao  Departamento  de  

Extensão.  Criou-se o  referido  departamento  com o intuito  de  fortalecer  essa  pasta  para  

aprimorar e  maximizar  as  relações  com a comunidade.  Com isso houve um aumento de  

pessoal, que leva a expectativa de melhor controle sobre essas informações e ações.
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   Causa:  Controles Internos inexistentes das 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, a retroalimentação curricular   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.

d) utilização dos resultados para reavaliar o currículo dos cursos e propor 

atualização, se necessário. 

Recomendação:  Implementar,  com apoio da Pró-reitoria  de Extensão, as 

ações de acompanhamento 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 
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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, 10 de agosto 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

Cacilda Guarim Téc.  Assuntos 
Educacionais

Deuzimar Lira de Matos Assistente Administração

Marcelo Gonçalves Ortega Auditor

Márcio Menezes Roza Auditor

Tatiane Aguiar de Oliveira Auditora

69

Relatório de Auditoria nº 10/2017

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

ANEXO I

PROCESSOS 
ANALISADOS 

- 2016

Item
Mod 

Licitação

Número do Processo
(TESOURO 

GERENCIAL)

Número dos Processos
(constam da capa do 

processo físico)
CNPJ Favorecido

Valor 
Liquidado 
(Tesouro 

Gerencial)

1 12 23188018838201507
***3119000199 R$31.582,22
***3119000199 R$93.933,36

2 12 23195008803201562 23197.033650.2016-52 ***9451000101 R$55.840,00
3 6 23197011312201660 23197011312201660 ***6435000110 R$682.451,60
4 7 23197014043201693 23197014043201693 ***36575000111 R$9.940,00
5 6 23197016368201619 23197016368201619 ***43878000178 R$3.000,00
6 7 23197017919201653 23197017919201653 ***37836000182 R$1.500,00
7 6 23197018368201645 23197018368201645 ***6435000110 R$7.658,32
8 8 23197020089201561 23197020089201561 **8335 R$3.200,00
9 8 23197021614201646 23197021614201646 ***3329152 R$600,00

10 8 23197021615201691 23197021615201691
***30190106 R$200,00
***3609131 R$600,00
***192276 R$600,00

11 8 23197021616201635 23197021616201635 *88335 R$19.000,00
***84490253 R$200,00
***8307186 R$200,00
***1368107 R$400,00
***8307186 R$600,00
***5087183 R$600,00
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***0543143 R$600,00
12 6 23197023771201696 23197023771201696 ***4837000137 R$1.550,00
13 8 2319702434201636 2319702434201636 ***1798162 R$2.950,00
14 7 23197026120201658 23197026120201658 ***65013000126 R$10.400,00
15 9 23197026699201659 23197026699201659 ***87727653 R$3.078,00
16 8 23197027754201628 23197027754201628 ***6355156 R$187,50

17 8 23197028912201667 23197028912201667
***6562148 R$112,50
***0770161 R$112,50

18 8 23197029543201620 23197029543201620 ***3190186 R$450,00
19 9 23197031239201642 23197031239201642 ***59513168 R$669,00
20 7 23197035727201629 23197035727201629 ***03671000153 R$23.700,00

21 8 23197036369201671 23197036369201671

***6084122 R$1.352,25
***424107 R$2.045,63

***45822134 R$2.367,38
***8638106 R$1.406,25
***70604104 R$403,13

22 7 23197037592201636 23197037592201636 ***03671000153 R$22.100,00
23 6 23197037901201678 23197037901201678 ***5583000186 R$2.553,00

PROCESSOS 
ANALISADOS- 

2017

Item
Mod 

Licitação

Número do Processo
(TESOURO 

GERENCIAL)

Número dos Processos
(constam da capa do 

processo físico)
CNPJ Favorecido

Valor 
Liquidado 
(Tesouro 

Gerencial)
1 8 23197008340201781 23197008340201781 ***0705130 R$700,00
2 8 -8 **8335 R$798,06
3 8 -8 ***3119000199 R$5.364,32
4 9 23197004524201771 23197004524201771 ***75920968 R$1.893,76
5 6 23197001106201722 23197001106201722 ***6435000110 R$40.617,05
6 6 23197006219201714 23197006219201714 ***5895000123 R$2.158,25
7 12 23197009875201698 23197009875201698 ***4498000153 R$5.638,80

8 9 23197008739201761 23197008739201761 ***21510130
R$3.500,00
R$1.500,00

10 6 23197008760201767 23197008760201767 ***25771001699 R$3.571,00

11 9 23197009537201737 23197009537201737 ***75920968
R$2.000,00
R$2.000,00

13 9 23197.011576.2017-02 23197.011576.2017-02 ***27531191 R$4.000,00
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R$6.800,00
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