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Unidade Auditada: Campus Sorriso 

 

Nome do Gestor: Carlos André de Oliveira 

Câmara 

 

Cargo: Diretor Geral 

Ordem de Serviço: 17/2015 

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

OBS: 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria 

nº. 28/2015: 1.1; 1.2; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 5.5.1; 7.1; 8.1; 8.3;9.5; 11.3 (Processo 

23188.032820/2014-29); 11.4; 11.6; 11.7; 11.8; 13.1;13.2; 13.4;  

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 29/2015 

 

Senhor Gestor,  

 

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

aos exercícios de 2014 (Setembro a dezembro) e 2015 (Janeiro a Setembro), apresentamos 

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

realizadas pelo Campus Sorriso, conforme descritas abaixo: 

1.17. Acompanhamento das ações e regulamentações de TI; 

1.18. Acompanhamento das ações de sustentabilidade; 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal 

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

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custo; 

3.2. Cartão de pagamento do Governo Federal; 

3.3. Recursos exigíveis – restos a pagar; 
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3.4. Retenção e recolhimento de tributos; 

3.5. Acompanhamento da receita; 

3.6. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.7. Assistência ao Educando; 

4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades; 

6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifado 

apresentados no inventário anual; 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual; 

6.3. Avaliação dos procedimentos de incorporação e de alienação ou 

desfazimento de bens móveis do patrimônio; 

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

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

6.5.  Ocupação de imóvel funcional; 

7.2.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada 

curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

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

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

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

aspectos de formalização legal dos procedimentos, excluídos, portanto aqueles de natureza 
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técnica, inclusive quanto ao detalhamento do objeto do certame, suas características, 

requisitos e especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de que a autoridade 

competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua 

adequação às necessidades da Administração. 

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

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

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

Administração e Planejamento e Diretor de Ensino, coordenadores de cursos, fiscal de 

contratos de serviços terceirizados, Coordenador de Gestão de Pessoas, contadora, chefe de 

gabinete, além de visitas aos setores de almoxarifado e patrimônio,  entrevistas com 

funcionários terceirizados e alunos dos cursos de técnico em Alimentos e Bacharelado 

Agronômica.. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

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

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

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

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

Nota de Auditoria nº 28/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou 

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

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

foram mantidas, conforme segue. 

 

1 - FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 
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3 - DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

4 - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

5 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

5.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

5.2. Retenção e recolhimento de tributos 

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

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

Descrição 

2015GP800007; 2015GP800020; 2015GP800021; 2015GP800024; 2015GP800092; 

2015GP800157; 2015GP800158. 

Manifestação da Unidade: “O Atraso nos recolhimentos se deu devido à 

escassez de recursos financeiros para o devido pagamento em sua competência da NFS do 

fornecedor e recolhimento das retenções e recolhimentos dos tributos. Tentaremos outros 

procedimentos para sanar esta lacuna”. 

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

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

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

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

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

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

útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia.  Nos casos de 

existência de contratos, o fiscal de contrato deve observar os prazos relativos aos 
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recolhimentos dos encargos fiscais decorrentes da emissão de nota fiscal de serviços e a 

tempestividade dos procedimentos para o envio do processo à liquidação, dentre eles a 

aceitação do serviço e a verificação da regularidade da contratada por meio de consulta ao 

SICAF, para que os valores retidos sejam recolhidos no prazo legal estipulado pela SRFB. 

A AUDIN fará o monitoramento da constatação através do PPP, visando a aplicação das 

recomendações para seu saneamento. 

Recomendação 1: Exigir do fiscal de contrato,  agilidade no ateste das 

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

liquidação e retenções tributárias obrigatórias. 

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

 

5.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

5.4. Conformidade de gestão 

Constatação 5.4.1. Ausência de registro de Conformidade de gestão/diária, em desacordo 

com a IN STN nº 06/2007 e com o art. 139 do Decreto nº 93.872/1986 - Reincidência. 

Descrição 

Verifica-se a falta de frequência no registro de conformidade diária, durante o período 

analisado, não sendo registrado a conformidade para a totalidade dos registros. 

Manifestação da Unidade: “Essa unidade conta atualmente com 04 

(quatro) servidores no departamento de administração, sendo apenas 01 (um) técnico em 

contabilidade que executa todos os procedimentos referentes à execução financeira. 
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Estamos em planejamento para iniciar os registros de maneira integral a partir de janeiro 

de 2016”. 

 Análise da AUDIN: A conformidade de gestão diária é uma ferramenta 

necessária de controle interno e permite a supervisão e conferência dos documentos no 

sistema Siafi. Conforme o art. 8º, § 1º do Decreto n 6.976/2009, a conformidade dos 

Registros de Gestão consiste da certificação dos atos e fatos da execução orçamentária, 

financeira e patrimonial incluídas no SIAFI e da existência de documentos hábeis que 

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

Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade de servidor formalmente 

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

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

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

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

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

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

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

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

para seu saneamento. 

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

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

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

Recomendação 2: Designar servidores titular e substituto para o registro 

da conformidade de gestão. 

Recomendação 3: Lotar mais servidores técnicos administrativos no 

campus, nas funções de administração e planejamento. 

 



    
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  

7 

 
Relatório de Auditoria nº 29/2015 

 

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

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

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

segregação de funções. 

Manifestação da Unidade: “Infelizmente existe a ausência de servidores 

em número adequado por fatores que fogem ao domínio dessa UASG, reiteradamente a 

exemplo do memorando 395/2014/DAP/IFMT/SRS (anexo IV), existe a indicação de que o 

número de TAE’s não é suficiente. Inclusive encontra-se na fração de 1,6 Técnicos para 

cada docente, contrariando a orientação do Tribunal de Contas da União no tocante ao 

indicador: técnico administrativo por docente. 

Isso faz com que ocorra a segregação de funções anotadas na 

auditoria”. 

 Análise da AUDIN: O princípio da segregação de funções está implícito 

no sistema de controle do processamento da despesa, conforme Lei 4.320/64 e Lei 

Complementar 101/2000 e define que nenhum servidor deve controlar todas as fases 

inerentes a uma operação, de modo que cada fase deve ser executada por pessoas distintas, 

a fim de se possibilitar um controle cruzado. Conforme o Manual de Auditoria do Tribunal 

de Contas da União, aprovado por meio da Portaria 63/1996, a segregação de funções é 

“princípio básico do sistema de controle interno que consiste na separação de funções, 

nomeadamente de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das 

operações”.   No caso analisado, o Gestor deve preocupar-se com a separação das funções 

de almoxarifado e patrimônio, permitindo que uma destas funções acumule com o 

gerenciamento do uso de veículos, visando maior controle interno dos procedimentos no 

campus. 

Recomendação 1: Lotar mais servidores no campus, em funções 

administrativas. 
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Recomendação 2: Designar servidores diferentes para responder pelas 

atividades de execução de almoxarifado e  patrimônio. 

5.6. Limite de dispensa de licitação 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

6 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

7 - PRONATEC E MULHERES MIL 

Constatação 7.1 Pagamento de bolsa formação estudante antes da disponibilização dos 

recursos pelo FNDE.   

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.027794.2

014-17 

Pagamento de bolsa para coordenador: foi realizado 

pagamento de bolsa referente ao mês de outubro/2014, 

sendo que os recursos foram liberados pelo FNDE 

somente no mês de dezembro/2014. 

Manifestação da Unidade: “A portaria de nomeação nº 1.673 de 04 de 

Setembro de 2014. (anexo V) nomeou para o a função no início do mês de Setembro, desde 

então atividades foram desenvolvidas de acordo com os relatórios de prestação de contas 

constantes no processo. A descentralização do recurso não necessariamente estabelece o 

início do programa, sendo que existem atividades de gerenciamento e acompanhamento 

das turmas que não podem ficar vinculadas a instabilidade dos repasses que o 

PRONATEC sempre teve”. 

 Análise da AUDIN: Conforme Lei 12.513 de 26/10/2011 o 

PRONATEC  terá seus recursos transferidos para custear o pagamento das bolsas. Quando 

o campus assume o risco de cobrir o pagamento do programa das bolsas PRONATEC com 

recursos do orçamento do próprio, antes da disponibilização do recurso por parte do 
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FNDE, assume o risco de que uma ação regular do IFMT seja prejudicada por falta de 

recursos caso não seja realizado o repasse ou cumprido o cronograma, sendo necessário a 

alteração do planejamento inicial do campus, podendo prejudicar o resultado do campus 

naquele período. Diante disso, a manifestação do campus não elide a constatação. 

 Recomendação: Abster-se de efetuar pagamento de bolsas do 

PRONATEC antes da transferência de recursos por parte do FNDE. 

 

8 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Constatação 8.1. Ausência do relatório mensal de frequência e relatório parcial de 

monitoria conforme artigo 29, inciso VIII, da Portaria IFMT Sorriso nº 77 de 11/11/2014.   

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.034016.2

014-84 

Todos discentes deste processo que recebem bolsa 

monitoria.  

Manifestação da Unidade: “Infelizmente a emissão dos relatórios de 

frequência a cada mês fica comprometida pela não existência de ferramenta operacional. 

Isso se torna ainda mais difícil quando se trata de nível superior. Porém em janeiro de 

2016 os meios de controle exigidos nos editais de auxílio estudantil serão revistos por essa 

administração”. 

 Análise da AUDIN: O Gestor do campus deve exigir dos bolsistas 

relatórios rotineiros para comprovação processual das atividades efetivamente realizadas, 

visando o controle interno dos procedimentos e garantindo que a bolsa esteja sendo 

devidamente paga a apenas alunos que desenvolvem atividades de monitoria junto aos 

professores do campus.  A Portaria SRS n. 77/2014 emitida pelo Gestor do campus deixa 

claro a necessidade de se exigir relatórios para a efetiva supervisão do programa de 

assistência estudantil, descrita no art. 17 da Resolução CONSUP nº 02/2012. 

 Recomendação 1: Adotar check list das exigências necessárias para 

pagamento de bolsas estudantis. 
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Recomendação 2: Providenciar a entrega dos relatórios parciais e finais, 

dos processos analisados, bem como exigir - antes da autorização nos próximos 

pagamentos das bolsas aos monitores - o relatório mensal de atividades. 

 

9 - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO 

Constatação 9.1. Fragilidade no planejamento da contratação de serviço de elaboração de 

projetos de engenharia e arquitetura, em desacordo com as orientações do Tribunal de 

Contas da União (TCU)
1
. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.032820/2

014-29 

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 07/2013 da 

UASG 154045 - Contrato nº 10/2014 - contratação de 

empresa especializada para concepção de projetos 

técnico-executivos: não foram localizados os 

documentos que comprovam a realização: 

a. da fase preliminar: identificação de 

necessidades, estimativa de recursos, escolha 

da melhor alternativa para atendimento das 

necessidades e comprovante de viabilidade do 

empreendimento. 

b. programa de necessidades: definição do 

universo de ações e empreendimentos (quais os 

laboratórios a serem projetados),  

estabelecimento de características básicas de 

cada empreendimento (incluindo previsão de 

área a ser projetada, acessibilidade e 

                                                 
1
 Brasil. Tribunal de Contas da União. Obras públicas: recomendações básicas para a contratação e 

fiscalização de obras públicas / Tribunal de Contas da União. – 3. ed. Brasília : TCU, SecobEdif, 2013, pg. 

12-17. 
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sustentabilidade), área de influência do 

empreendimento, existência de todos os alvarás 

e documentos legais referentes à área já 

construída, restrições legais e sociais. 

c. estudos de viabilidade: eleger o 

empreendimento que melhor responda ao 

programa de necessidades, sob os aspectos 

técnico, ambiental e socioeconômico. Relação 

custo/benefício. 

d. orçamento estimado dos custos do projeto, 

forma de realização do pagamento, e 

cronograma de elaboração. 

Manifestação da Unidade: “Ainda em 2014 o campus Sorriso trabalhou 

com toda sua comunidade a identificação das necessidades e expansão tanto de cursos 

quanto de infraestrutura necessária para atender o aumento dos cursos e do número de 

alunos. O estudo e debate resultou na elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2014 – 2018, disponível em http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/pdi-2014-

2018/ onde na página 166 encontra-se a indicação da construção de bloco de laboratórios 

para o ano de 2016, diante disso justifica-se a contratação de empresa especializada para 

elaboração dos projetos técnicos de engenharia”. 

 Análise da AUDIN: O PDI IFMT 2014/2018 contempla apenas a 

previsão de construção de bloco de laboratórios no campus Sorriso. Não constam as etapas 

de planejamento recomendadas pelo Tribunal de Contas da União prevendo a fase 

preliminar, programa de necessidades detalhado, estudos de viabilidade e orçamento 

estimado, conforme o supramencionado manual do TCU “Obras públicas: recomendações 

básicas para a contratação e fiscalização de obras públicas”. Tais etapas têm por fim 

minimizar o risco de desperdício de recursos públicos em razão de dificuldades na 

execução e conclusão (que podem acarretar a paralisação e aumento do custo final da 

http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/pdi-2014-2018/
http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/pdi-2014-2018/
http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/pdi-2014-2018/
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obra), além de falhas no dimensionamento da obra ou insuficiência de recursos para 

manutenção do imóvel que impeçam sua efetiva utilização.  

Recomendação: Realizar o planejamento das futuras obras e serviços de 

engenharia, contemplando as seguintes etapas: 

a. fase preliminar: identificação de necessidades, estimativa de recursos, 

escolha da melhor alternativa para atendimento das necessidades e comprovante de 

viabilidade do empreendimento. 

b. programa de necessidades: definição do universo de ações e 

empreendimentos (quais os laboratórios a serem projetados),  estabelecimento de 

características básicas de cada empreendimento (incluindo previsão de área a ser projetada, 

acessibilidade e sustentabilidade), área de influência do empreendimento, existência de 

todos os alvarás e documentos legais referentes à área já construída, restrições legais e 

sociais. 

c. estudos de viabilidade: eleger o empreendimento que melhor responda 

ao programa de necessidades, sob os aspectos técnico, ambiental e socioeconômico. 

Relação custo/benefício. 

d. orçamento estimado dos custos do projeto, forma de realização do 

pagamento, e cronograma de elaboração. 

 

Constatação 9.2. Ausência de pesquisa de mercado e da Ata de Registro de Preços (ARP) 

à qual foi realizada a adesão, em desacordo com o artigo 22 do Decreto 7.892/2013.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.032820/2

014-29 

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 07/2013 da 

UASG 154045 - Contrato nº 10/2014 - contratação de 

empresa especializada para concepção de projetos 

técnico-executivos: não foi comprovada a 
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vantajosidade da contratação, nem foi anexada a 

integralidade da ARP.    

Manifestação da Unidade: “Por um lapso essa administração por 

acreditar por se tratar de adesão a ata de registro de preços a fase de pesquisa de 

mercado já havia sido satisfeita”. 

 Análise da AUDIN: O artigo 22 do Decreto 7.892/2013 autoriza a 

adesão à ata de registro de preços por outro órgão, desde que devidamente comprovada a 

vantagem, tornando assim indispensável a pesquisa de preços de mercado, que poderá ser 

feita por meio de verificação de outras atas de registro de preços, contratos firmados pela 

Administração Pública, ou pesquisa junto a fornecedores.  

Recomendação: Realizar pesquisa de preços nos processos de adesão à 

Ata de Registro de Preços, a fim de averiguar a vantajosidade da adesão. 

 

Constatação 9.3. Adoção de unidade de medida para realização de pagamento diferente da 

que é definida nas tabelas de honorários de serviços de arquitetura e urbanismo do Brasil, 

aprovadas pela Resolução nº 64/2013 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR). 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.032820/2

014-29 

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 07/2013 da 

UASG 154045 - Contrato nº 10/2014 - contratação de 

empresa especializada para concepção de projetos 

técnico-executivos: a tabela de honorários do 

CAU/BR, Módulo I- Remuneração do Projeto 

Arquitetônico de Edificações, define no item 7.3 que o 

cálculo do valor de um projeto de edificação deve ser 

feito com base na modalidade de remuneração 01, 
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conforme item 6. Todavia, o valor foi definido em 

razão da metragem do projeto. Tal medida acarretou 

aumento do custo inicialmente previsto do serviço, em 

razão do aumento da área projetada (fls. 274 e fls. 

292/295). 

Manifestação da Unidade: “Por tratar-se de adesão a ata de registro de 

preços o campus Sorriso acabou por aceitar os critérios estabelecidos no edital e anexos 

da licitação, não tendo como se manifestar quanto a esse questionamento”. 

 Análise da AUDIN: O item 7.3.6 da Tabela de Honorários do CAU/BR, 

Módulo I, recomenda um passo a passo para determinação do valor do projeto de 

edificações, devendo-se observar se a ata de registro de preços à qual se pretende aderir 

observa tais recomendações.  

 Recomendação: Observar, nos processos de contratação de projetos de 

obras, a forma de remuneração definida nas tabelas de honorários de serviços de 

arquitetura e urbanismo do Brasil, aprovadas pela Resolução nº 64/2013 do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 

 

Constatação 9.4. Ausência de justificativa fundamentada para realização de dispensa de 

licitação com base no artigo 24, IV da Lei 8.666/93, e ausência de análise técnica do termo 

de referência, em desacordo com o artigo 38, VI, da Lei 8.666/93.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23444.026459/2

015-12 

Realização de adequação de espaço físico refeitório. 

Não consta de forma clara a justificativa para a 

realização de dispensa de licitação emergencial, bem 

como para que o espaço físico onde se localiza o 

restaurante já não estivesse adequado às normas 
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sanitárias, uma vez que o campus foi recentemente 

construído. Consta do Sistema Integrado de 

Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC) que foi 

executada 98,55% da obra, e segundo informações da 

equipe do campus foi feito o recebimento provisório, 

apesar de a obra ainda não estar totalmente concluída. 

Também não foi localizada nos autos a análise técnica 

que comprove que todos os serviços realizados são 

necessários, a correlação dos serviços realizados com a 

notificação da Vigilância Sanitária, nem que os 

serviços realizados atendem integralmente as normas 

sanitárias em vigor.  

Manifestação da Unidade: “Ao contratar de forma emergencial a 

reforma do refeitório essa administração preocupou-se em atender a duas frentes 

fundamentais ao interesse da sociedade, sendo elas: a) guardar a segurança alimentar dos 

frequentadores do refeitório do campus, por ser ciente dos prejuízos caso não atendesse 

ao registrado pelo laudo 3442 (anexo X) onde aponta irregularidades na estrutura física 

do ambiente, por isso procedemos a contratação emergencial dos serviços de reforma. 

Não são desconhecidos fatos onde ocorreram intoxicação alimentar de 

grupo de pessoas onde inclusive ocorreram óbitos, exemplos disponíveis em 

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/06/morte-e-intoxicacao-alimentar-em-107-

pessoas-apos-festa-sao-investigadas.html . 

Na outra frente, o campus aguardou a licitação de serviços de reforma 

predial a cargo do IFMT campus Cuiabá, através das compras compartilhadas, isso 

evitaria  a utilização da contratação direta. Porém o processo enfrentou problemas e foi 

suspenso pelo parecer nº 155/2015 da Procuradoria Jurídica do IFMT. 

A somatória desses fatos fez com que essa administração utilizasse da 

contratação direta prevista na Lei nº 8.666/93”. 

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/06/morte-e-intoxicacao-alimentar-em-107-pessoas-apos-festa-sao-investigadas.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/06/morte-e-intoxicacao-alimentar-em-107-pessoas-apos-festa-sao-investigadas.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/06/morte-e-intoxicacao-alimentar-em-107-pessoas-apos-festa-sao-investigadas.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/06/morte-e-intoxicacao-alimentar-em-107-pessoas-apos-festa-sao-investigadas.html
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Análise da AUDIN: A reforma foi realizada logo após a construção do 

campus, uma vez que a referida obra não estava adequada às normas de vigilância 

sanitária, tendo inclusive sido notificada pelo órgão municipal de vigilância sanitária. Tal 

fato denota falha no projeto, não detectada quando de seu recebimento. Além disso, não foi 

localizada nos autos a análise técnica que comprove que todos os serviços realizados são 

necessários para a adequação às demandas da vigilância sanitária, nem a correlação dos 

serviços realizados com a notificação da Vigilância Sanitária e comprovação de que os 

serviços realizados atendem integralmente as normas sanitárias em vigor. 

Recomendação 1: Anexar aos autos comprovante de que todos os 

serviços realizados foram necessários e atendem integralmente as normas da vigilância 

sanitária. 

Recomendação 2: Implementar checklists e rotinas de análise e 

verificação quando do recebimentos de projetos de obras e serviços de engenharia, 

contendo a verificação de requisitos que atendam às normas de vigilância sanitária. 

 

10 -  ANÁLISE DO EDITAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

11 - CONTRATOS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Constatação 11.1.  Realização de despesas indevidas (multas, atualização de valores e 

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

LRF e Acórdão TCU 7506/2010 - Segunda Câmara. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.006561.2

014-81 

Fornecimento de Energia Elétrica. Pagamento de 

correção monetária, juros e multas referente a fatura 

04/2014 no valor total de R$ 76,74, constante na fatura 
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de 06/2014, número: 07-20141369999793-62, Unidade 

consumidora: 10154898, conforme documento 

constante fl.02 . 

➢ 23188.006561.2

014-81 

Fornecimento de Energia Elétrica. Pagamento de 

correção monetária, juros e multas referente a fatura 

04/2014 no valor total de R$ 39,81, constante na fatura 

06/2014, numero : 07-20141369999815-1 , Unidade 

consumidora: 10035252, conforme documento 

constante fl.03 

➢ 23188.0082302

015-66 

Fornecimento de Energia Elétrica. Pagamento de juros 

e multas referente a fatura de 03/2015 no valor total de 

R$ 88,37, fatura: 07-20151601139756-0 a Unidade 

consumidora: 21142786, conforme documento 

constante fl.26  

➢ 23188.0082302

015-66 

Fornecimento de Energia Elétrica. Pagamento de juros 

e multas referente a fatura de  06/2015 no valor total 

de R$9,83, fatura: 07-20151668281354-15, Unidade 

consumidora: 22222180,  conforme documento 

constante fl.89 . 

Manifestação da Unidade: “Em relação ao processo 

23188.006561.2014-81, as páginas mencionadas não conferem com o que está sendo 

descrito no processo, mas, as faturas apresentadas com juros, ocorreram quando esse 

processo ainda estava sendo pago pela reitoria porque não tínhamos execução financeira 

no Campus, as faturas foram tramitadas a Reitoria para pagamento e voltaram, conforme 

despacho no verso da nota, sem o devido pagamento para realizássemos os pagamentos no 

Campus, no entanto as quatro faturas já estavam vencidas, e os juros e multas foram 
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cobrados nos meses seguintes. O ateste foi realizado no Campus as faturas tramitadas em 

tempo para pagamento, no entanto não foram pagas, retornando ao Campus para 

pagamento, já vencidas, após o recebimento o Campus teve que instruir processo de 

dispensa de licitação, realizar empenho, para quando da chegada (nomeação) da 

servidora responsável pela execução financeira, já realizar o pagamento das referidas 

notas, o Campus realizou contato com a empresa responsável CXXXX, para que fosse 

dado baixa nos juros e multas, no entanto, eles não abriram mão de receber os encargos 

financeiros. 

Quanto aos apontamentos do processo 23188.008230.2015-66, referente 

a pagamento de juros e multas, a empresa não abriu mão de recebê-los mesmo após 

solicitação do fiscal e da coordenação de contratos e convênio, conforme ofícios no 

processo, como o tramite legal, para pagamento preconiza primeiro a liquidação, após o 

envio de recursos financeiros para pagamentos, os mesmos foram cumpridos dentro do 

prazo legal, o ateste ocorreu dentro do prazo de cinco dias após o recebimento conforme 

prevê a instrução normativa interna do IFMT, dada pela portaria 1.420/2015, no entanto 

este ano desde o mês de janeiro, não tivemos regularidade nos repasses de recursos 

financeiros, nem no que tange a datas e muito menos nos valores das liquidações, 

recebemos em média de trinta e a quarenta por cento dos recursos liquidados 

mensalmente, inviabilizando os pagamentos de fornecedores dentro do prazo previsto”. 

 Análise da AUDIN: Conforme preceitua o art. 4º da Lei 4.320/64 “a Lei 

de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da 

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

relativas a encargos (multas, juros, atualização de valores, outros) pelo não cumprimento 

de obrigações gera para a administração despesas consideradas ilegítimas, portanto, 

passíveis de ressarcimento. O Campus deverá fazer constar as justificativas do atraso 

decorrentes de fatores alheios à vontade dos gestores nos correspondentes processos de 

despesa, e ainda adotar medidas para o saneamento da impropriedade/irregularidade, bem 

como adotar práticas responsáveis de consumo para dar atendimento a Portaria MPOG 

23/2015. 
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 Recomendação 1: Controlar os pagamentos das despesas, de forma 

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

Recomendação 2: Adotar estudos e medidas de sustentabilidade para 

redução dos custos com energia elétrica e demais despesas fixas de consumo do Campus 

 

Constatação 11.2. Pagamento efetuado em processos seletivos sem previsão na Resolução 

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

Processo nº Descrição 

➢      23188.005115/2015-30 - 

Pagamentos de fiscais não 

servidores - Edital 050/2014 

Contratação de pessoa física para prestação de 

serviço de limpeza e portaria no dia da aplicação 

do processo seletivo no campus Sorriso,  edital nº 

050/2014, sem existir a previsão para pagamento 

por essa atuação no regulamento da Gratificação 

por encargos de cursos ou concursos. 

Manifestação da Unidade: “Apesar de não existir a previsão os serviços 

são necessários, a seleção dos prestadores de serviço ocorre pela coordenação de 

políticas de ingresso, fugindo ao controle dessa administração”. 

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

Visto ser vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de 

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

encargos para cursos ou concurso não há a atividade de limpeza, e enquanto for essa a 

regulamentação, o serviço de limpeza do local das provas deve ser feito pelos terceirizados 

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

Recomendação: Evitar contratar serviços de limpeza/porteiro ou 

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

ainda estiver em vigência. 
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Constatação 11.3. Ausência de comprovação de que a fiscalização e o recebimento dos 

serviços de engenharia tenham sido realizados por profissional legalmente habilitado, em 

desacordo com os artigos 6º a 8º da Lei 5.194/1966 e artigo 3º, V, da Resolução CONFEA 

nº 1.048/2013.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23444.026459/2

015-12 

Realização de adequação de espaço físico refeitório. 

Manifestação da Unidade: “Quanto ao processo 23444.026459/2015-

12, segue (anexo XI) comprovação de que o responsável pelo recebimento é profissional 

da área de engenharia, carteira profissional do responsável pelo ateste da nota fiscal. 

Quanto ao processo 23188.032820/2014-29, o mesmo está em fase do 

escopo dos projetos, ou seja, estudo para realização, o único projeto que já foi entregue 

em sua totalidade foi o de levantamento planialtimétrico, que nesse caso já tem ART 

recolhida por profissional devidamente habilitado, constante no processo 

23444.028704.2015-18, processo de solicitação de pagamento, na página 36, que segue 

(anexo XII), relatamos que o pagamento ainda não foi realizado porque o projeto se 

encontra no setor de engenharia vinculada a PRODIN, com a senhora Fátima para 

análise, entregue em mãos pelo Chefe do DAP. 

Os demais estudos/escopos de projetos estão em análise na PRODIN, 

conforme comprova o memorando 080/2015, (anexo XIII) ao processo na página 298, o 

desenvolvimento dos projetos está em fase inicial. Mas a contratação no edital, no termo de 

referência e no contrato em sua cláusula quinta que trata do pagamento, conforme páginas, 

20, 21 (projeto básico) e 59 e 60 (contrato) todas pertencentes ao processo supracitado. 

5.1 O mesmo será parcelado da seguinte forma: 
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a)   Emissão de solicitação de pagamento de 30% do valor do empenho após 

protocolado processo de apresentação dos projetos para a análise da Comissão de 

Fiscalização e Direção Geral. 

b)   Emissão de solicitação de pagamento de 30% do valor do empenho depois de 

recebido relatório de aprovação dos serviços emitido pela comissão de 

Fiscalização e Direção Geral.  

c)   Emissão de solicitação de pagamento de 40% do valor do empenho depois de 

protocolado solicitação de Recebimento Definitivo dos serviços. (Este último 

pagamento só será realizado com a emissão do Recebimento Definitivo (Depto de 

Engenharia da PRODIN) Devidamente assinado pela Comissão de Recebimento e 

pela Contratada). 

5.2 A solicitação deverá ser protocolada em momento anterior à emissão 

da Nota Fiscal (como condição indispensável para emissão do ateste na Nota Fiscal), a 

CONTRATADA com os seguintes documentos, que serão analisados para posterior e 

emissão da Nota Fiscal: 

5.2.1 Para conferência: 

a)  Apresentação a Comissão de ofício de encaminhamento protocolado contendo todos 

os documentos e itens previstos no termo de referência, documentos de comprovação 

da regularidade fiscal, apresentação da GFIP de pagamento dos funcionários 

referente à Contratada que estejam prestando os referidos serviços, comprovante de 

pagamento de FGTS e INSS dos mesmos e apresentação da ART referente os 

serviços. O fiscal disporá de 15 (quinze) dias a partir do recebimento do processo 

para proceder à análise dos documentos, e informará ao Representante da 

CONTRATADA seu parecer para após ser enviada a comissão. 

b)  Caso a Comissão não aprove os projetos deverá ser informado à Contratada para 

demais providências. 
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c)   Apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura apropriada, em 01 (uma) via e lançar na 

Nota Fiscal as especificações dos serviços, o número do contrato, numero do 

empenho e do processo correspondente e a especificação do serviço de maneira 

idêntica à Nota de Empenho, assim como número da conta para depósito. 

5.3 O pagamento será realizado pela Coordenação de Execução 

Financeira, a cada encerramento de serviços, conforme previsto no termo de referência e 

neste contrato, no prazo de até 60 (sessenta) dias após o ateste final das Notas Fiscais pelo 

Fiscal do Contrato. 

5.4 As Notas Fiscais deverão ser obrigatoriamente acompanhadas da 

seguinte documentação: 

a) comprovação da regularidade fiscal, constatada através de consulta 

"on-line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93; e, 

b) Apresentação da GFIP de pagamento dos funcionários referente à 

Contratada que estejam prestando os referidos serviços, comprovante de pagamento de 

FGTS e INSS dos mesmos e Apresentação da ART referente os serviços prestados. 

 Não realizamos até o presente momento nenhum pagamento a empresa, até que 

saia o parecer da PRODIN. Apenas aprovamos os estudos preliminares que deram corpo 

ao escopo dos projetos.  

Segue (anexo XIV) também, as carteiras do CREA dos professores que 

acompanham o desenvolvimento dos projetos, que são engenheiros e que fazem parte da 

comissão local, que também atestam a nota fiscal”. 

 Análise da AUDIN: Com relação ao recebimento da adequação de 

espaço físico refeitório, o responsável pelo recebimento é engenheiro agrônomo. O artigo 

1º, atividade 12, combinado com artigo 5º, I, da Resolução CONFEA/CREA nº 218, de 

29/06/1973, esclarece que o engenheiro agrônomo possui habilitação para exercer a 
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fiscalização de obra e serviço técnico referentes a engenharia rural e construções para fins 

rurais e suas instalações complementares.  

Recomendação: Realizar fiscalização e  recebimento de obras e serviços 

de engenharia por profissional legalmente habilitado para o desempenho da atividade, nos 

termos dos normativos em vigor. 

 

Constatação 11.4. Ausência de demonstração da utilização dos custos de referência do 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, em 

desacordo com o artigo 3º do Decreto 7.893/2013. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23444.026459/2

015-12 

Realização de adequação de espaço físico refeitório. 

Manifestação da Unidade: “O processo foi elaborado de acordo com 

orçamentos que refletiram o mercado local, portanto apesar de não haver demonstrado 

nos autos, os preços executados são os praticados no mercado do município de 

Sorriso/MT”. 

 Análise da AUDIN: O Decreto 7.893/2013, que estabelece regras e 

critérios a serem seguidos por órgãos e entidades da administração pública federal para a 

elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia e visa padronizar 

a metodologia para elaboração do orçamento de referência, estabelece que: 

Art. 3
o
  O custo global de referência de obras e serviços de 

engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de 

transporte, será obtido a partir das composições dos custos 

unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, 

menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos 

unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 

e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens 
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caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser 

considerados como de construção civil.    

O artigo 6º do mesmo Decreto 7.893/2013 permite a apuração de custos 

por meio de pesquisa de mercado, porém não restou esta demonstrada nos autos. 

Recomendação: Utilizar os custos de referência constantes do SINAPI 

nos orçamentos dos projetos básicos de obras ou serviços de engenharia, ou apresentar 

justificativas para a não utilização do SINAPI, demonstrando a realização de pesquisa de 

mercado. 

 

12 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Constatação 12.1. O registro dos Itens de estoque em Almoxarifado no SUAP , não 

representam a situação real dos bens de consumo estocados, em desacordo com o item 8 da 

IN SEDAP nº 205/88 e com o art. 94 da lei 4.320/64. 

Manifestação da Unidade: “Como já foi justificado no relatório do 

Inventário, o SUAP só foi liberado para uso no Campus Sorriso em maio de 2015. 

Procedemos a implantação simultânea dos módulos Frotas, Almoxarifado e Patrimônio. 

Já existiam diversos materiais em estoque e constantemente recebemos novos. Não foi 

possível lançar tudo o que já havia em estoque no SUAP e acompanhar em tempo real as 

entradas de compras. Essa dificuldade deve-se a falta de servidores no Campus. Já é 

sabido que não temos número de técnicos suficiente para que todas as funções sejam 

executadas da forma prevista em lei.  Além disso, os itens que não aparecem no SUAP 

Almoxarifado são, em grande parte, ferramentas e materiais adquiridos para aula prática 

no Campus ou na Fazenda e que têm uma grande rotatividade entre os professores. Outra 

parte são materiais adquiridos para as formaturas do Campus. O valor destas duas 

categorias de materiais somam 84% do valor que não está lançado no SUAP. Devido a 

dificuldade com o número mínimo de servidores, a sistemática adotada é dar prioridade 

ao lançamento de materiais que ficam em estoque e têm saída para consumo diário, como 

por exemplo os materiais de expediente. Os demais serão cadastrados conforme a 
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demanda de trabalho permitir ou serão controlados mediante protocolos simples de 

entrega”. 

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

conforme atribuições exaradas pela IN SEDAP 205/88, dentre outras: b) manter os 

instrumentos de registros de entradas e saídas atualizados; c) promover consistências 

periódicas entre os registros efetuados no Setor de Controle de Estoques com os dos 

depósitos (fichas de prateleira) - e a consequente existência física do material na 

quantidade registrada. Portanto, o responsável pelo controle do Almoxarifado deverá 

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

registrando os elementos indispensáveis ao respectivo controle físico periódico com a 

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

desperdícios, conforme orienta o item 7.9 da IN SEDAP 205/88 “a movimentação de 

material entre o almoxarifado e outro depósito ou unidade requisitante deverá ser precedida 

sempre de registro no competente instrumento de controle (ficha de prateleira, ficha de 

estoque, listagens processadas em computador) à vista de guia de transferência, nota de 

requisição ou de outros documentos de descarga”.  

Recomendação 1: Estruturar o setor de Almoxarifado do Campus, 

dotando de recursos humanos e materiais para o efetivo controle de estoque. 

Recomendação 2: Promover a conciliação entre os registros efetuados 

no SUAP com os dos depósitos e a consequente existência física do material na quantidade 

registrada. 

  

Constatação 12.2. Fragilidade no registro contábil de estoques, embora exista o Inventário 

de almoxarifado. 

Descrição 

Observou-se no SIAFI que há registrado, exclusivamente na conta contábil 

1.1.5.6.1.01.00 – Material de consumo, o montante de R$ 3.329,94, sendo este valor 
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aquém do registrado no Inventário extraído do SUAP, no total de R$ 49.719,36. 

Manifestação da Unidade: “Essa administração já está promovendo 

medidas para tornar reais os lançamentos referentes ao estoque com as contas de 

almoxarifado no SIAFI”. 

 Análise da AUDIN: Conforme normas NBC-T (Normas brasileiras de 

contabilidade pública) 16.6 no item 12 letra C sobre o sistema patrimonial : “... registra, 

processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações 

qualitativas e quantitativas do patrimônio público;” e também na NBC-T 16.6 que trata 

sobre balanço patrimonial item 12 letra a “ Ativo – compreende as disponibilidades, os 

direitos e os bens, tangíveis ou intangíveis …”(Grifo nosso), As informações contábeis 

devem ser  fidedignas (NBC-T 16.5 item 4 letra d), ou sejam, “os registros contábeis 

realizados e as informações apresentadas devem representar fielmente o fenômeno contábil 

que lhes deu origem”. A importância das informações contábeis demonstrada nas normas 

acima mostra a importância da integração entre o SIAFI e o SUAP, a fim de subsidiar as 

informações dos gestores em tempo hábil.  Cabe ainda destacar a necessidade da 

implementação de controles internos com a finalidade de assegurar o devido controle e 

registro da movimentação do estoque da unidade com o devido registro contábil pela baixa 

mensal através do RMA, conforme determinado pela Lei 4.320/64.  A existência de saldos 

elevados nas contas de Almoxarifado sem a devida baixa mensal pelo RMA e ainda 

divergindo do saldo contábil é motivo de Restrição ao Balanço da Unidade e do IFMT. 

Recomendação 1: Atualizar o saldo do estoque de materiais de consumo 

no SIAFI, alinhando com o SUAP. 

Recomendação 2: Promover ações, junto à PROAD, para a definição da 

forma de atualização dos saldos do sistema, bem como providenciar essa atualização. 

Recomendação 3: Elaborar e adotar Manual de Rotinas e Procedimentos 

para Controle de Registro e Movimentação de Bens Patrimoniais. 
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13 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/ FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

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

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

suas variações, em desacordo com o artigo 15, IV da Lei 10.180/01. 

Manifestação da Unidade: “O Coordenador de Patrimônio da Reitoria 

assumiu compromisso, juntamente com o setor de T.I, de até Janeiro de 2016 adequar o 

sistema SUAP para fazer a depreciação dos bens. Caso isso não ocorra será tomada 

decisão em conjunto para aquisição de novo sistema que atenda a essa necessidade ou 

será repassada a autonomia para cada Campus fazer a contratação. Estamos aguardando 

este prazo”. 

 Análise da AUDIN: O Manual de Contabilidade Pública instituída pela 

Portaria STN 700/2014 orienta que o lançamento da depreciação deverá ser realizada 

mensalmente e o reconhecimento encontra-se vinculado à identificação das circunstâncias 

que determinem o seu registro, de forma que esse valor seja reconhecido no resultado do 

ente através de uma variação patrimonial diminutiva (VPD).  Apesar do sistema de 

controle patrimonial SUAP não disponibilizar de ferramenta que automatiza o cálculo 

dessa variação (depreciação), o setor de contabilidade do campus poderá utilizar outros 

mecanismos (como planilhas eletrônicas) para efetivar o ajuste e/ou conciliação dos bens 

inventariados e registrados no SUAP, e a devida atualização dos saldos no sistema 

contábil. 

Recomendação: Registrar os saldos dos bens inventariados  e 

depreciados no sistema contábil. 
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Constatação 13.2. Guarda de materiais permanentes no mesmo espaço que os materiais de 

consumo, conforme observado em inspeção física, em desacordo a Instrução Normativa n° 

205/88/SEDAP-PR. 

Manifestação da Unidade: “No projeto do prédio no qual está instalado 

hoje o Campus Sorriso, não havia previsão de almoxarifado, nem de material de consumo 

nem para guarda de bens permanentes até sua destinação, muito menos previsão de local 

para estoque de bens a alienar e materiais para reciclagem. Portanto, estamos com salas 

improvisadas para almoxarifado e a alocação dos materiais foi programada conforme o 

uso diário. Encontram-se no Almoxarifado, indevidamente, somente 02 (dois) televisores 

que serão instalados em breve no Hall de entrada e alguns microscópios que estão sendo 

montados nos laboratórios conforme necessidade dos professores. Demais itens 

permanentes são bens de uso dos professores: caixas de som, telas de projeção, suportes 

para banner, teodolito e nível topográfico. Estes estão em local adequado, pois a sala 

pertence ao Ensino, o problema é que o Almoxarifado é que não tem espaço próprio e está 

alocado nas salas do Ensino”. 

 Análise da AUDIN: Os materiais de consumo devem estar devidamente 

armazenados em locais seguros e salubre, sem exposição direta ao piso, para que o material 

tenha condições de uso durante o tempo que estiver no guardado.  No caso dos bens 

patrimoniais, não se pode adquirir materiais permanentes para estocar, sendo assim, logo 

após sua aquisição deve ser emplaquetado e dado carga ao setor requisitante.  Apesar da 

justificativa do Gestor de que os equipamentos estavam no setor do requisitante (Diretoria 

de Ensino), mas os materiais de consumo estavam estocados nesse setor, provisoriamente, 

por não ter sido planejado, na construção do prédio do campus,  uma sala específica para o 

setor de almoxarifado,  deve-se preocupar em tomar as providências necessárias para evitar 

que materiais permanentes e equipamentos não sejam adquiridos e estocados. 

 Recomendação 1: Providenciar espaço físico adequado e definitivo para 

instalar o setor de almoxarifado. 
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Recomendação 2: Planejar e licitar materiais permanentes apenas 

quando houver a necessidade imediata de sua utilização pelo setor requisitante. 

 

Constatação 13.3. Ausência de providências e responsabilização, quanto ao 

desaparecimento de dois computadores All-in-one, conforme relatado pela Comissão de 

Inventário. 

Manifestação da Unidade: “O computador All in one furtado já 

tomamos as primeiras providências. Foi enviado Ofício (anexo XVIII) a Policia Federal 

para início da investigação. E para ambos já foi solicitada ao Gabinete a emissão de 

Portaria elegendo a Comissão para início da sindicância interna”. 

 Análise da AUDIN: O Gestor manifestou que já tomou providências 

junto à Polícia Federal e solicitou abertura de sindicância.  Em consulta ao SUAP verifcou-

se que foi aberto processo n. 23444.037724/2015-80, no dia 08/12/2015, para composição 

de comissão de sindicância, porém não demonstra se já houve portaria designando 

membros de comissão de sindicância ou o inicio dos trabalhos de apuração do fato 

ocorrido.  Nos casos de furtos ou extravios de equipamentos, o Gestor deve providenciar a 

abertura de comissão de sindicância, logo após tomar conhecimento do fato, para a devida 

apuração. No caso analisado, foi dado conhecimento do ocorrido no mês de 

setembro/2015, mas o pedido de abertura de sindicância foi feito apenas no dia 08/12/2015 

e até a presente data não foi constatado o inicio dos trabalhos dessa sindicância.  O IFMT 

necessita normatizar os procedimentos de apuração de fatos ocorridos e a devida 

responsabilidade, quando houver, pois tem havido morosidade nas providências tomadas 

pelos Gestores dos campi e da Reitoria. 

 Recomendação 1: Agilizar os trabalhos de sindicância do processo 

analisado, enviando cópia da conclusão dos trabalhos para compor os papéis de trabalhos 

desta Auditoria Interna. 
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 Recomendação 2: Adotar check list para apuração de fatos de extravios, 

furtos ou roubos de equipamentos ocorridos no campus, com definições de prazos para 

cada etapa dessa apuração. 

 Recomendação 3: Normatizar, junto à Reitoria, procedimentos de 

sindicâncias e processos disciplinares no âmbito do IFMT. 

 

14 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E 

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

Constatação 14.1. Fragilidade no controle de combustíveis. 

Descrição 

Apesar da manifestação da unidade que só houve três abastecimentos da frota no mês de 

novembro de 2014, em um total de 110,97 litros abastecidos (R$ 336,03), observou-se, 

nas planilhas referentes ao controle de veículos, que houve intensa movimentação dos 

veículos, conforme abaixo demonstrado: 

1) Veículo Micro-ônibus, placa OBA-7476: quilometragem inicial dia 06/11/14: 

25.776,4; quilometragem final dia 28/11/14: 27.747,1 = 1.970,7 quilômetros rodados. 

2) Veículo L-200, placa JZF-7094: quilometragem inicial dia 03/11/14: 185.078; 

quilometragem final dia 19/11/14: 185.589 = 511 quilômetros rodados. 

3) Veículo S-10, placa NUE-9485: quilometragem inicial dia 04/11/14: 123.171; 

quilometragem final dia 123.908 = 737 quilômetros rodados. 

Manifestação da Unidade: “O contrato com a empresa EXXXXXX 

vigente no período não previa a disponibilidade de relatórios com mais de 06 meses. Isso 

fez com que a administração não conseguisse extrair o relatório real de abastecimento do 

mês de novembro de 2014”. 
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 Análise da AUDIN: O gerenciamento do consumo de combustíveis nos 

veículos oficiais do campus deve ocorrer rotineiramente pela Gestão, visando maior 

controle interno nesses procedimentos da Gestão.  O Gestor manifestou que no contrato 

analisado pela AUDIN não havia como a empresa emitir relatório mensal de combustível 

de cada veículo, e informou por meio eletrônico (e-mail de 05/01/2016) que no contrato 

firmado em 2015 já possuíam esse controle, e que farão nova contratação em 2016 para o 

serviço de administração de combustível, uma vez que esse serviço não é considerado 

continuado pela Administração do IFMT.  Entretanto, podemos considerar a administração 

do consumo de combustível como um serviço continuado por ser gerenciado por uma 

empresa, previamente contratada para essa finalidade, e que abastece de forma contínua os 

veículos oficiais da Instituição, sendo essa decisão uma prerrogativa da Reitoria.   

 Recomendação: Analisar, junto à PROAD, a viabilidade de inclusão do 

serviço de administração de consumo de combustível dos veículos oficiais do IFMT no rol 

de serviços continuados contidos na Portaria IFMT n. 1.481/2011. 

 

15 - OCUPAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

16 - SUSTENTABILIDADE 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

17 – ÁREA PEDAGÓGICA 

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

nº 023 de 06 de julho de 2011. 

Curso Descrição 

● Alimentos 
Ausência no item capa do nome do instituto e brasão do Brasil ou 



    
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  

32 

 
Relatório de Auditoria nº 29/2015 

 

integrado - 

Técnico 

logotipo do IFMT. No item quadro de docentes, ausência da 

informação do CPF, tempo de experiência, média de alunos por 

docente e média de disciplina por discente. 

Manifestação da Unidade: O Departamento de Ensino procedeu à 

adequação do documento, incluindo: nome do instituto e Logotipo do IFMT na capa do 

documento; CPF, tempo de experiência, média de alunos por docente e média de 

disciplina por docente, nos PPC's dos cursos. Ressalta-se, no entanto, que a média de 

alunos e de disciplinas do docente é variante de acordo com o semestre letivo, o que torna 

o dado impreciso com o passar dos semestres/anos. Por isso, o Departamento de Ensino 

orientou os coordenadores de cada curso para que mantenham publicado junto ao PPC a 

relação atualizada de professores e a média de alunos e de disciplinas que cada professor 

possui. 

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

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

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

estruturas e informações obrigatórias  Em seu artigo 7º inciso II a XIII estabelece o fluxo 

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

roteiro previsto (no caso de cursos novos, com aproveitamento da pesquisa de demanda 

regional) e o encaminhará à Diretoria de Ensino”. No artigo 10º §3º “Toda alteração 

requerida para projeto de curso aprovado, em qualquer tempo, deverá ser feita segundo o 

ciclo previsto no artigo 4º desta Normativa”, e também em seu artigo 14, determina que 

“Os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) técnicos já elaborados anteriormente, deverão 

passar, gradativamente, por reformulação para adequação a esta normativa”, 

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

manteremos a constatação a fim de que sejam observados as recomendações da norma. 
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Recomendação: Providenciar aprovação dos PPCs atualizados, junto ao 

CONSUP, do curso Alimentos - Integrado Técnico. 

 

Constatação 17.2. Ausência de informações no PPC conforme Resolução CONSUP/IFMT 

nº 024 de 06 de julho de 2011. 

Curso Descrição 

➢ Gestão ambiental 

- Tecnológico 

Ausência da informação quanto ao período estimado 

para solicitação de reconhecimento do curso. No item 

organização curricular, ausência da informação da 

existência de pré-requisito em cada disciplina. No 

item quadro de docentes, ausência da informação do 

CPF, tempo de experiência, média de alunos por 

docente e média de disciplina por discente. 

➢ Engenharia 

Agronômica - 

Bacharelado 

Ausência da informação quanto ao período estimado 

para solicitação de reconhecimento do curso. No item 

organização curricular, ausência da informação da 

existência de pré requisito em cada disciplina. No 

item quadro de docentes, ausência da informação do 

CPF, tempo de experiência, média de alunos por 

docente e média de disciplina por discente. 

Manifestação da Unidade: “CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL: A 

informação referente ao período estimado para solicitação de reconhecimento de curso 

superior foi excluída do PPC por orientação da PROEN, motivada pelo Decreto nº 8.142, 

de 21 de novembro de 2013, que modifica o procedimento para solicitação de 

reconhecimento, estabelecendo que: “A instituição deverá protocolar pedido de 

reconhecimento de curso no período e na forma estabelecidos em ato do Ministro de 

Estado da Educação”. Sobre os pré-requisitos, creio que houve algum engano da AUDIN, 
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pois não existem pré-requisitos na matriz curricular do curso de Gestão Ambiental. Já o 

item quadro de docentes, foram acrescentadas as informações referentes a: CPF, tempo de 

experiência, média de alunos por docente e média de disciplina por docente. No entanto, 

ressalta-se que a informação sobre a média de aluno e de disciplinas por docente se 

modifica a cada ano, com o ingresso de novas turmas e de novos curso. 

CURSO DE ENG. AGRONÔMICA: As informações sobre os pré-

requisitos, bem como a justificativa da existência dos mesmos, foram encaminhadas para a 

PROEN no intuito de inseri-las no PPC para envio ao CONSUP. O texto seguiu da 

seguinte forma: 

       " Em relação aos pré-requisitos, justificamos abaixo a 

permanência de alguns considerados indispensáveis pelo NDE do curso de Engenharia 

Agronômica (Ata Nº 02): 

               Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a equipe de 

elaboração do projeto pedagógico do curso de Engenharia Agronômica do IFMT Campus 

Sorriso havia proposto inicialmente uma série de pré-requisitos. Com o início das 

atividades e a composição do NDE do curso, os novos pareceres da PROEN sobre o PPC 

passaram a ser analisados pelos docentes do órgão em parceria com a equipe pedagógica, 

no intuito de criar uma maior flexibilidade e permitir o fluxo dos alunos. O NDE 

promoveu uma reflexão ampla e revisou todos os pré-requisitos, eliminando alguns e 

mantendo outros. 

                A análise dos pré-requisitos levada a cabo pelo NDE do Curso 

de Engenharia Agronômica do Campus Sorriso, apesar de ter sido uma questão muito 

delicada e polêmica, apontou que os pré-requisitos mantidos na matriz curricular do curso 

devem-se sobretudo aos conceitos teóricos nela desenvolvidos.  Eles (membros do NDE) 

vêem esses pré-requisitos como indispensáveis, como um passo importante para as 

disciplinas subsequentes, trazendo conceitos que são necessários para a continuidade do 

aprendizado. Em todos os casos em que os pré-requisitos foram mantidos, o NDE do curso 

considerou que os conteúdos das disciplinas subsequentes não podem ser trabalhados de 

forma dissociada daquelas estabelecidas como pré-requisitos.  Pelo contrário, esses 
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conteúdos somente poderão ser assimilados se integrados às estruturas conceituais 

prévias, como partes interdependentes que constituem um conjunto sistêmico.  

 Os demais pontos foram alterados tal como no curso de Gestão Ambiental".  

 Análise da AUDIN: A Resolução CONSUP nº 024/2011, para 

elaboração dos PPCs do ensino superior define a forma e a estrutura desses projetos, e 

devem ser observados pelo campus, ou seja, não há discricionariedade quando se tratar da 

estruturas e informações obrigatórias. Em seu artigo 5º inciso II a VII estabelece o fluxo 

caso o PPC seja alterado, “Após a sua elaboração, o PPC deverá ser socializado para 

apreciação e possíveis retificações ou adaptações” e também em seu artigo 6º, determina 

que “Os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) Superior já elaborados anteriormente, 

deverão passar, gradativamente, por reformulação para adequação à esta normativa”, 

principalmente quanto à sua forma e os dados que devem constar no projeto. 

No PPC do curso de gestão Ambiental tecnólogo, enviado pela Gestão, verificamos que as 

informações contidas na constatação serão mantidas, visto que a analise tem como base a 

resolução CONSUP 024/2011, deste modo todas as informações, suas posições, itens e 

subitens devem ser iguais a resolução. Diante da justifica do campus referente ao curso de 

Gestão Ambiental no item sobre período estimado para reconhecimento do curso, 

esclarecemos que a norma utilizada é do ano de 2011 e também que pelo fato do artigo 35 

do decreto nº 5.773/2006 ter sido revogado pelo decreto nº 8.142, acataremos a 

manifestação. Na manifestação da unidade quanto a existência ou não de pré-requisito, 

informamos que no artigo 4º item XVIII letra C diz:”c) especificar se há ou não pré-

requisito em cada disciplina;”, ou seja, a existência ou não de pré requisitos deve estar 

expresso na Organização Curricular no PPC do curso deste modo manteremos a 

constatação. A manifestação referente ao quadro de docente, informamos que qualquer 

alteração, conforme já citado acima, devem ser analisada e aprovada pelo CONSUP, e 

manteremos a constatação. 

Diante a manifestação do campus do Curso de engenharia Agronômica, manteremos a 

constatação.  
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 Recomendação 1: Providenciar aprovação do PPC atualizado, junto ao 

CONSUP, dos curso de Engenharia Agronômica e Gestão Ambiental (tecnólogo). 

 Recomendação 2: Propor, junto à PROEN,  alteração da resolução CONSUP 

024/2011, no que refere ao artigo 4º item XVII, por motivo da revogação do artigo 35 do 

Decreto 5.773/2006. 

 

Constatação 17.3. Divergência na descrição da infraestrutura mínima entre os Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPC) e o Catálogo Nacional de Cursos do MEC 2012 - 

CNCT/MEC. 

Cursos Descrição 

➢ Alimentos integrado - 

Técnico 

No item 28 do PPC não constam laboratórios: 

Laboratório de análise sensorial; Laboratório de 

informática com programas específicos; Laboratório 

de microbiologia; Laboratório de produção 

alimentícia; Laboratório de química.  

Manifestação da Unidade: “Em relação ao Item 28 do PPC, informo 

que este item refere-se à infra-estrutura disponível no momento no campus e que, nesse 

sentido, foram incluídos dois laboratórios já disponibilizados pelo campus em 2015, a 

saber: Laboratório de Informática, Laboratório de Biologia e Laboratório de Química. Os 

demais laboratórios constam no Plano de Melhorias do Curso e encontram-se em fase 

final de projeção por empresa de engenharia especializada”. 

 Análise da AUDIN: Referente à manifestação da unidade do curso de 

Alimentos integrados (técnico), manteremos a constatação, apesar de informarem que 

alguns laboratórios já foram implementados, tal informação ainda não consta atualizada no 

PPC analisado. Conforme parágrafo único do artigo 2º da resolução 03/2008 MEC 

(Câmara de educação básica): 
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“Parágrafo  único.  O Catálogo  Nacional  de Cursos  Técnicos de 

Nível  Médio,  instituído pelo   MEC,  definirá   carga   horária   

mínima   para   cada   um   dos   cursos   constantes   do   

Catálogo,bem   como   um   breve   descritor   do   curso,   

possibilidades   de   temas   a   serem   abordados,possibilidades   de   

atuação   dos   profissionais   formados   e   infraestrutura   

recomendada   para   a implantação do curso.” 

Recomendação: Adequar o curso de Alimentos Integrado para que 

atenda às recomendações do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos do MEC. 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade na gestão e fiscalização dos contratos. 

Causa 2: Fragilidade no planejamento, análise, execução e fiscalização 

de obras e serviços de engenharia. 

Causa 3: Fragilidade na elaboração dos PPCs. 

Causa 4: Fragilidade na regularidade contábil. 

Causa 5: Inobservância da Regulamentação interna, que trata de 

assistência estudantil, do IFMT. 

 Causa 6: Fragilidade nos controles internos dos bens patrimoniais. 

 IV – CONCLUSÃO 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de 

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

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

recomendações emitidas neste relatório. 

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou aquisições 

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

inconsistências em seus campi. 
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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, 06 de janeiro de 2016. 

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 
 

Deuzimar Lira de Matos Assistente Administração 
 

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor 
 

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
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ANEXO I 

AMOSTRAGEM DO CAMPUS SORRISO 

2014 

Ite

m 
M 

Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 

Processo n.º 

(Analisados) 

CNPJ 

Favorecido 

Valor 

Liquidado 

1 12 23243.003023.2013-41 23188.029079.2014-19 
XXX420530001X

X 
R$ 28.500,00 

2 12 23298.007586.2013-73 23188.025454.2014-51 
XXX032280001X

X 
R$ 144.320,00 

3 12 64419.002317.2014-65 23188.029652.2014-94 
XXX925350001X

X 
R$ 9.160,00 

4 4 23108.034542.2013-8 23188.032820.2014-29 XXX7460001XX R$ 130.316,99 

5 8 23188.019840.2014-12 23188.000381.2015-76 XXX950264XX R$ 5.954,00 

6 6 23188.032922.2014-55 
XXX84420001X

X 
R$ 2.080,00 

7 8 23188.034016.2014-84 N/T 
XXX73321XX R$ 3.000,00 

XXX60551XX R$ 3.000,00 

8 8 N/T 23188.006107.2013-49 XXX31771XX R$ 1.200,00 

9 
8 N/T 23188.006077.2013-71 

XXX931642XX R$ 900,00 

10 XXX38653XX R$ 900,00 

11 8 N/T 
23188.006084/2013-72 

XXX21391XX R$ 1.200,00 

12 8 N/T XXX84151XX R$ 1.200,00 

13 8 N/T 23188.006108.2013-93 XXX51649XX R$ 1.200,00 

14 8 N/T 23188.006105.2013-50 XXX95401XX R$ 1.200,00 
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15 8 N/T 23188.006092.2013-19 XXX331409XX R$ 1.200,00 

16 8 23188.006100.2013-27 XXX905598XX R$ 1.200,00 

17 8 23188.027794.2014-17 XXX486809XX R$ 7.040,00 

18 8 23188.006082.2013-83 XXX57613XX R$ 1.800,00 

19 8 N/T 231188.006082.2013-83 XXX817541XX R$ 1.800,00 

20 8 23188.006107.2013-49 23188.006107.2013-49 XXX02931XX R$ 600,00 

21 6 23188.006561.2014-81 XXX7321001XX R$ 20.000,00 

22 
8 23188.016683.2015-00 23188.016683.2014-85 

XXX192221XX R$ 1.600,00 

23 XXX559861XX R$ 800,00 

24 12 23199.000482.2013-56 23188.021318.2014-92 
XXX62480001X

X 
R$ 3.790,26 

      

2015 

Ite

m 
M 

Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 

Processo n.º 

(Analisados) 

CNPJ 

Favorecido 

Valor 

Liquidado 

1 8 23188.013700.2014-22 N/T R$ 470,00 

2 8 23188.005115.2015-30 N/T R$ 85,68 

3 8 -8 23188.013700.2014-22 N/T R$ 750,00 

4 8 -8 23188.024879.2014-43 N/T R$ 1.250,00 

5 8 -8 23188.000381.2015-76 N/T R$ 13.572,40 

6 8 23188.006208.2015-81 N/T R$ 7.370,00 

7 
8 -8 23444.025485.2015-15 

N/T R$ 500,00 

8 N/T R$ 500,00 
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9 12 23195.004277.2014-81 23188.000306.2015-13 N/T R$ 881,80 

10 12 23192.000776.2013-48 23188.032240.2014-31 N/T R$ 2.889,54 

11 12 23197.000063.2014-15 

23188.000438.2015-37 

E 23188.023631.2014-

65 N/T 

R$ 146.206,10 

12 12 23188.016070.2014-48 N/T R$ 244,93 

13 12 23195.01291.2014-01 23444.021007.2015-36 N/T R$ 111,60 

14 6 23444.026459.2015-12 N/T R$ 23.595,30 

 


