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Unidade Auditada: São Vicente 

Nome do Gestor: José Luiz de Siqueira Cargo: Diretor Geral 

 

Ordem de Serviço: 09/2016 

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

Descrição da restrição: Não se aplica 

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

12/2016:1.1; 6.4; 6.5; 6.8;  7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 15/2016 

 

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

aos exercícios de 2015 (Maio a  Dezembro) e de 2016 (Janeiro a Abril), objetivando o 

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

analisado, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento das ações 

previstas no PAINT 2016, realizadas pelo Campus São Vicente, conforme descritas abaixo: 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal 

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

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custo; 

3.2. Recursos exigíveis – restos a pagar; 

3.3. Retenção e recolhimento de tributos; 

3.4. Acompanhamento da receita; 

3.5. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.6. Assistência ao Educando; 

4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades; 
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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. Análise nos sistemas e procedimentos de conservação e utilização da 

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

7.3.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada curso 

do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

  

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público  Federal. 

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

percentuais de amostras contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna. Além disso 

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

combustível e Projeto pedagógico de curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em 

Agroindustria, Bacharelado em Agronomia. Quanto ao curso Técnico Integrado ao Ensino 

Médio em Biotecnologia, o responsável pelo setor de ensino informou que ainda não foi 

ofertado o curso, pois aguardam a construção de novas salas de aulas que comporte os alunos. 

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

além da consulta ao SIAFIWeb, Tesouro Gerencial, Comprasnet, SICAF, SCDP, SPIUNET e 

ao SIMEC.  Foi realizada reunião com o Diretor Geral e equipes do Departamento de 

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

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

     Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as seguintes 

boas práticas:  

● Aperfeiçoamento  da formalização legal dos processos; 

● Imóvel com valor atualizado no Spiunet; 

● Prestação de contas de contas de diárias e passagens no prazo correto; 

● Aperfeiçoamento do registro de conformidade de gestão diária; 

● Registro mensal da depreciação dos bens no SIAFI. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 12/2016, encaminhada à unidade auditada, 

que apresentou manifestação via google docs em 14/07/2016. Após análise das manifestações 

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

foram mantidas, conforme segue. 

1 - FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 
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3 - DIÁRIAS E PASSAGENS  

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

4 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

4.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

Constatação 4.1.1. Saldo de 83,02% existentes em conta de restos a pagar de exercícios 

anteriores reinscritos, sem a respectiva execução orçamentária e sem a análise do Gestor para 

o cancelamento da despesa, conforme orienta o Decreto nº 93.872/86. 

Ano Restos a pagar 

reinscritos 

Saldo existente % Sem execução 

2012 126.479,44 110.115,04 87,06 % 

2013 509.983,30 430.755,05 84,46 % 

2014 110.734,07 79.424,06 71,73 % 

TOTAL 747.196,81 620.294,15 83,02 % 

Manifestação da Unidade:  “Anualmente o Gestor do Campus em conjunto 

com a Diretoria de Administração e Planejamento, realiza analise dos Restos a Pagar, dessa 

forma justifica-se a existência dos respectivos restos a pagar citados da seguinte forma: 

● Exercício 2012; há saldo atualmente de R$102.214,94 não liquidados, 

em virtude de que consiste o valor em aquisição de gêneros 

alimentícios para o Restaurante Universitário do Campus, o qual há 

recebimento de produtos periodicamente. 

● Exercício 2013; Primeiramente informa-se que R$ 342.185,75 referem-

se a produtos(gêneros alimentícios, combustível, livros, materiais de 

laboratório) que estão sendo entregues periodicamente. Saldo de 
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R$33.292,00 baseado em equipamentos de multimídia o qual a 

empresa se recusa a entregar e está em processo recursos e sanção. 

Por fim saldo de R$18.210,44 que está em processo judicial da 

empresa K. 

● Exercício 2014; Há R$ 9.497,25 que está periodicamente sendo 

entregue os materiais e R$51.800,00 de combustível também com 

cronograma de entrega. Em processo judicial pode ser verificado o 

valor de R$18.210,44 também para a empresa K. Por fim ainda restam 

lançados valor de R$ 4.673,00 para bolsas e auxílios do PRONATEC, 

pagamento realizado em parcelas conforme cronograma de aulas, e 

que está em finalização de execução dos pagamentos”. 

Análise da AUDIN: Conforme art. 68, §3º, II, “c” do Dec. nº 93.872/86, as 

despesas do Ministério da Educação financiadas com recursos da Manutenção e 

Desenvolvimento do ensino são uma das exceções de inscrição de restos a pagar não 

processados que podem extrapolar o prazo de validade previsto no §2º do mesmo artigo. No 

entanto, ao final de cada exercício, faz-se necessária a avaliação do gestor para cancelamento 

de despesas que não sejam do interesse da Administração em exigir o cumprimento da 

obrigação ou que não estejam vigentes o prazo para cumprimento da obrigação 

assumida pelo credor da despesa, conforme preceitua o art. 35 do mesmo Decreto. A 

execução/ regularização dos saldos de restos a pagar o mais breve possível é o caminho mais 

prudente da gestão, uma vez que, decorridos mais de 12 meses da emissão do empenho, pode-

se acarretar o fim da validade da ata de registro de preços e/ ou do contrato, a variação de 

preços de mercado, dentre outros fatores que impedem o cumprimento do objeto pelos 

fornecedores, além do que, a demora na execução dos RP demonstra por parte da unidade a 

ausência de gestão efetiva do estoque de Restos a Pagar e de cobrança junto aos fornecedores 

para a entrega dos produtos/ bens adquiridos pela Administração, sem observância da possível 
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aplicação de penalidades previstas em instrumentos contratuais e/ ou licitatórios pela 

inexecução parcial ou total do contrato. Conforme manifestação da unidade, o saldo de R$ 

33.292,00 de equipamentos de multimídia o qual a empresa se recusa a entregar, é de 2013, 

ou seja, empenho de três anos atrás, podendo ter ocasionado o vencimento do pregão/ ata de 

registro de preços/ contrato. O mesmo ocorre com os materiais de laboratórios, com os livros 

e com os gêneros alimentícios, podendo o credor não desejar mais manter as condições 

pactuadas em atas/ contratos de 2012, 2013 e 2014. É importante frisar que o volume 

expressivo de restos a pagar não-processados, inscritos ou revalidados de vários exercícios, 

compromete a programação financeira e o planejamento governamental nos exercícios 

seguintes. Ademais, conforme item 3.4, do assunto 020317 - Restos a pagar, do Manual Siafi, 

é vedada a inscrição de RP (Não Processados) sem que haja a suficiente disponibilidade de 

caixa assegurada para este fim. Apesar da manifestação da unidade gestora e de que foi 

observado que os gestores tem envidado esforços ao gerenciamento do saldo, observamos a 

necessidade da atualização do estoque de restos a pagar, com a finalidade de evidenciar as 

despesas que efetivamente serão realizadas. 

Recomendação: Promover a efetiva gestão dos restos a pagar para a sua 

execução ainda no exercício corrente, efetuando o cancelamento das despesas que não serão 

executadas. 

 

4.2. Retenção e recolhimento de tributos 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

4.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 
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4.4. Controle de gestão, rol de responsáveis e segregação de funções 

Constatação 4.4.1. Não cumprimento do princípio da segregação de funções, conforme 

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

interno administrativo. 

Descrição 

O agente responsável designado pela Portaria nº 132/2013 para o registro da 

conformidade de gestão é o responsável pelos atos de gestão financeira, 

comprometendo o controle interno administrativo. 

Manifestação da Unidade: “O Campus reforça mais uma vez que, 

conforme Portaria nº 73 de  08 de Junho de 2015, a qual já foi encaminhada como anexo ao 

PPP(Plano de Providências Permanente) não somente uma, mas por duas vezes, Portaria 

esta em que o  servidor V. D. S. que é o servidor responsável pela conformidade de gestão. 

Por fim o Campus espera enfim esclarecer tal constatação, a qual já foi sanada em relatórios 

anteriores”.  

Análise da AUDIN: Conforme manifestação do campus, verifica-se que há 

apenas desatualização do rol de responsáveis, devendo o campus atualizar o mais breve o 

possível. A portaria foi emitida em 08/06/2015, porém até a presente data, em consulta a 

transação >conagente, no Siafi, ainda consta a informação de que o responsável pela natureza 

de responsabilidade 110 - Responsável pela conformidade de gestão, é o mesmo servidor 

cadastrado na natureza de responsabilidade 138 - Responsável pelos atos de gestão financeira. 

A CGU e IN TCU nº 63/2010, definem que a atualização dos dados constantes do Rol de 

Responsáveis é de competência de cada órgão ou entidade, por meio dos agentes 

executores, que deverá efetuar as alterações tão logo sejam publicados os atos de 
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nomeação, designação ou exoneração (DOU, Boletim Interno ou outro instrumento, 

conforme exigência de cada ato). 

Recomendação: Promover, pelo setor de contabilidade do campus, 

atualização do cadastro do Rol de Responsáveis tão logo sejam publicados os atos de 

nomeação, designação ou exoneração, conforme Orientação Técnica DCF/PROAD/IFMT nº 

02/2014 - Rol de responsáveis. 

 

4.5. Limite de dispensa de licitação 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO 

FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

6 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO E AJUDA DE CUSTO 

Constatação 6.1. Fragilidade na prestação de contas de ajuda de custo a alunos, em 

observância à Portaria SVC n. 91/2013. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23197.029983.2015-

04 

Concessão de ajuda de custo para participação no evento: 

X Congresso Nordestino de Produção Animal realizado 

em Teresina nos dias 17 a 19/11/2015: 

- ausência de comprovantes de valores pagos pela 
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passagem aérea, demonstrando o cumprimento do 

art. 5º Port. 91/2013. 

- ausência de justificativa para não aquisição das 

passagens áreas pelo campus, ao invés de 

disponibilização do valor, uma vez que utilização 

de ajuda de custa para compra de passagens 

aéreas não está prevista no art. 4º da Port. 

91/2013.  

CPF: ***.203.321-** Valor de R$ 1.666,00 conforme 

ordem de pagamento nº 2015OB801067 

CPF: ***.705.921-** VALOR DE R$ 1.666,00 

conforme ordem de pagamento nº 2015OB801068 

Manifestação da Unidade:  “a ) Quanto a ausência de comprovantes 

pagos por passagem aérea, conforme art 5º da Portaria 91/2013 que diz:  

Art. 5º Poderá ser concedida passagem terrestre ou aérea de ida e volta, respeitando o 

princípio da economicidade, sem prejuízo da concessão de ajuda de custo na forma 

estabelecida no item “a” do artigo 4º, para os discentes que necessitarem se deslocar para 

participar de eventos, conforme art. 1º. 

Observa-se que não há nenhuma exigência quanto ao comprovante de pagamento da 

passagem, sendo assim, exigido o RECIBO DE EMBARQUE, o qual comprova que o discente 

realizou a viagem, bem como o embarque. 

b) Quanto a ausência de justificativa para não aquisição das passagens aéreas pelos campus, 

em virtude da compra de passagens ser realizada através do sistema SCDP, que atende 
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somente servidores, fica inviabilizado a compra pelo campus, assim sendo disponibilizado o 

valor para o discente realizar a compra, com base na cotação de preços.” 

Análise da AUDIN: Conforme já descrito na manifestação da unidade 

acima, o art. 5º da portaria 91/2013: “ 

Art. 5º Poderá ser concedida passagem terrestre ou aérea de ida e volta, respeitando 

o princípio da economicidade, sem prejuízo da concessão de ajuda de custo na 

forma estabelecida no item “a” do artigo 4º, para os discentes que necessitarem se 

deslocar para participar de eventos, conforme art. 1º.” (grifo nosso). 

 

Diante da análise, o artigo enfatiza a importância do respeito ao princípio da economicidade, e 

como podemos comprovar que o princípio foi exercido? É necessário que seja comprovado o 

valor pago e que tenha um outro parâmetro de comparação (orçamento, pesquisa de preço...),  

no processo página 11 contém uma página de pesquisa de preço feito por site de viagens, 

porém devido a flutuação dos valores das passagens aéreas, é indispensável o comprovante do 

valor pago pela passagem adquerida. Também conforme art. 70 paragrafo único da 

constituição federal:  

“Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, 
em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.”  

 

E também conforme a  página http://www.portaltransparencia.gov.br/faleconosco/perguntas-tema-

participacao.asp, na pergunta:  

“Como obter mais informações sobre a prestação de contas e sobre a aplicação dos 

recursos públicos federais? 
Todo aquele que guarde, administre, gerencie, arrecade ou utilize bens e 
valores públicos tem o dever constitucional e moral de prestar contas dos 
recursos públicos. Essa prestação de contas consiste no envio, aos órgãos 
responsáveis, do conjunto de documentos e informações, obtidos direta ou 
indiretamente, que permitam avaliar a conformidade e o desempenho da 
gestão dos responsáveis por políticas públicas, bens, valores e serviços 

públicos federais.”( Grifo nosso). 
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O ato de prestar constas dos recursos públicos se faz necessário para análise sobre a utilização 

do valor disponibilizado, e deve ser acompanhado de todos documentos comprobatórios. 

Quanto a ausência de justificativa para concessão de valores diretamente a alunos para 

aquisição de passagens aéreas, visto que a portaria no art. 5º diz que “Poderá  ser  concedida  

passagem  terrestre  ou  aérea  de  ida  e  volta, respeitando o princípio da economicidade, sem 

prejuízo da concessão de ajuda de custo”, fica evidenciado na portaria que a aquisição deveria 

ser feita pelo Campus e não acrescentado o valor na concessão da ajuda de custo ao discente, 

essa separação fica clara quando a expressão “sem prejuízo da concessão de ajuda de custo” 

aparece no texto legal, ou seja, não deve fazer parte dos valores de ajuda de custo as despesas 

com passagens, essa sendo uma exceção dos valores que devem ser cobertos pela ajuda de 

custo. 

  Recomendação 1: Inserir nos processos de ajuda de custo todos os 

documentos comprobatórios com valores, além daqueles definidos na regulamentação interna 

da ajuda de custo, incluindo os valores concedidos/pagos para aquisições de itens como 

passagens aéreas ou rodoviárias. 

Recomendação 2: Estudar mecanismos para aquisições de passagens à 

discentes pelo campus. 

 

Constatação 6.2. Pagamento de diárias com valor superior ao definido no Regulamento de 

ajuda de custo aos discentes - Portaria do campus São Vicente nº 91/2013, artigo 4º letra “a”. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23197.029983.2015-
Concessão de ajuda de custo para  participação no 

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 

12 

 

 

 
Relatório de Auditoria nº 15/2016 
 

 

 

04 evento: X Congresso Nordestino de Produção Animal 

realizado em Teresina nos dias 17 a 19/11/2015. Sendo o 

valor definido no regulamento de R$50,00 por dia. 

Verificou-se que na pesquisa de preço para passagens 

consta o valor de R$ 1.216,00/por passageiro (fls 11), 

sendo paga ajuda de custo no valor de R$ 1.666,00 para 

5 dias de viagem (4,5 diárias X R$50,00), constando uma 

diferença no valor de R$ 225,00 por aluno. 

CPF: ***.203.321-**, conforme ordem de pagamento nº 

2015OB801067; 

CPF: ***.705.921-** conforme ordem de pagamento nº 

2015OB801068;                                                                                     

Manifestação da Unidade:  “O Campus concorda coma  existência de tal 

falha nos cálculos, com base então, em tomar conhecimento de tal fato, já foi emitido e 

encaminhado GRUs para realização por parte dos discentes da devolução de valor pago a 

maior, conforme segue GRUs ANEXO” 

Análise da AUDIN: Conforme portaria 91/2013 o valor que deverá ser 

concedido a alunos como ajuda de custo será de 28,25% do valor das diárias dos servidores 

públicos federais conforme decreto nº 6.907/2009 na classificação demais deslocamentos, que 

hoje está no valor de R$177,00 ao dia, ou seja, o valor para cada aluno será de R$50,00 a 

diária. Apesar de não ter sido anexado ao processo os valores reais pagos pelas passagens 

aéreas, considerando a pesquisa de mercado constante na pg 11, fica evidenciado que o valor 

concedido a cada discente extrapola o estabelecido na portaria interna.  Com base na 
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manifestação do Gestor, a constatação será mantida até o efetivo ressarcimento dos valores 

pagos indevidamente ao discente. 

Recomendação 1: Reembolsar ao IFMT os valores concedidos a maior 

referente as ajudas de custo a cada discentes de R$ 225,00, bem como enviar cópia do 

comprovante para comporem os papéis de trabalho desta  AUDIN. 

Recomendação 2: Melhorar o controle interno de concessão de ajuda de 

custo aos discentes no campus, incluindo o controle na prestação de contas. 

 

Constatação 6.3. Pagamento de bolsa para projeto de extensão sem aprovação em edital, em 

desacordo com a Resolução Consup 035 de 15/08/2013 artigo 8º §4.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23197.024520/2015-

48 

Concessão de bolsa  - edital de extensão nº 55/2015 pg. 

53; 

● CPF ***.311.001-** - R$ 3.600,00 - 

Coordenador; 

● CPF ***.121.531-** - R$ 1.500,00 - Bolsista 

Concessão de bolsa  para edital de extensão nº 55/2015 

pg. 146 a 148; 

● CPF ***.421.561-** - R$ 1.200,00 - 

Coordenador; 

● CPF ***.392.421-** - R$ 600,00 - Bolsista 
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Manifestação da Unidade:  "O projeto "Orquestra de flautas", 

extensionista coordenador F. S. M. L. (CPF***.421.561**) e o projeto "Construção coletiva 

de uma horta agroecológica um laboratório para a promoção do desenvolvimento 

sustentável", extensionista coordenador A. G. C. (CPF:***.311.001**) não foram 

aprovados em edital. O edital 055/2015 de extensão IFMT/PROEX/2015, teve seis projetos 

aprovados pelo fato da PROEX delimitar a quantidade de projetos por Campi. O Campus 

São Vicente não teve projeto desclassificado, ou seja, foram todos aprovados. E segundo a 

PROEX ficava a critério do Campus assumir os outros projetos excedentes. Então, foi 

solicitado ao DiretorGeral a possibilidade do Campus São Vicente assumir esses dois 

projetos excedentes, que eram de interesse da comunidade. Sendo assim, a Direção geral 

concedeu o aceite para que os projetos fossem executados. Em anexo, cópia do memorando, 

enviado ao Diretor Geral, solicitando a possibilidade do Campus assumir os dois projetos 

excedentes." 

Análise da AUDIN: Conforme art. 8º §4º:” Os  projetos  de  extensão  nos  

Campi  serão  selecionados, preferencialmente por meio de edital, por Comissão especial 

composta de três a cinco membros servidores designada pelo Diretor Geral” (grifo nosso). 

O Campus deve, como boa prática, aguardar a finalização e resultado de editais da PROEX, 

para em seguida - e se tiver recursos orçamentários disponíveis - publicar edital interno (da 

mesma forma que realizado por outros campi do IFMT),para concessão de bolsa extensão, 

podendo os projetos não aprovados no edital da PROEX serem novamente inscritos e 

apreciados pela comissão interna do campus. 

Recomendação: Evitar aceitar projetos de extensão não aprovados em 

editais seletivos, seja da PROEX ou campus. 
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Constatação 6.4. Ausência dos três orçamentos,  em desacordo com a resolução Consup 

11/2015 - Regulamento do programa de valorização da produção da pesquisa e extensão 

(PVPE) no IFMT art. 23. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23197.024520/2015-

48 

Concessão de bolsa  para edital de extensão nº 55/2015:   

● CPF:  ***.872.811-** pgs. 344 a 347; 

● CPF:  ***.972.041-** pg. 411. 

Manifestação da Unidade:  “Conforme solicitado justificativa quanto a 

Constatação ao Departamento de Extensão,  o respectivo departamento respondeu  da 

seguinte forma: "Houve um mal entendido, na maneira de interpretar o edital, realmente 

passou despercebido por todos, pois o que foi entendido é que quando o extensionista 

coordenador recebesse a taxa de bancada, não precisaria realizar os 03 (três) orçamentos. 

Entendemos que essa taxa de bancada seria para facilitar o processo e não, para ser 

realizado como uma dispensa de licitação (que são necessários os 03 orçamentos)." 

Análise da AUDIN: De acordo com o artigo 5º do regulamento 11/2015 do 

Consup, o PVPE (Programa de Valorização das Atividades  de  Pesquisa  e  Extensão ), tem 

como objetos os seguintes incisos: 

Art. 5º.  O Programa de Valorização das Atividades de Pesquisa e Extensão tem os 

seguintes objetivos: 

I  -  Fomentar  as  atividades  de  pesquisa  aplicada,  extensão  tecnológica  e  ações  

comunitárias que atendam aos objetivos legais do IFMT; 

II  -  Estimular a produção de artigos científicos, publicações de extensão e 

inovação,  

bem como a produção de materiais instrucionais de apoio pedagógico; 
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III  -  Estimular  a  publicação  de  conhecimento  oriundo  de  projetos  de  pesquisa  

e extensão relacionados ao estudo de questões regionais na área de atuação do 

IFMT; 

IV - Estimular a formação e consolidação de Grupos de Pesquisa; 

V - Contribuir para o desenvolvimento regional constituindo um vínculo que 

estabeleça troca de saberes, conhecimentos e experiências; 

VI  -  Buscar interação sistematizada com a comunidade, por meio da participação 

de servidores e estudantes em ações integradas com instituições públicas e privadas  

e com as entidades da sociedade civil;  

VII - Articular com o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT e o Núcleo de 

Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas  -  NAPNE, parcerias com a 

sociedade a  concretização  de  projetos  de  pesquisa  aplicada  e  extensão  com  

natureza  de inovação tecnológica e social;  

VIII – Desenvolver ações que promovam o desenvolvimento tecnológico e social;  

IX  -  Incentivar projetos de pesquisa e extensão que envolvam os diferentes  Campi 

do IFMT em ações interinstitucionais, integrando diferentes áreas para o 

atendimento das demandas locais e regionais.  

X  -  Promover  a  geração  de  produtos  e/ou  processos  inovadores  que  resultem  

em propriedade intelectual; 

 

E conforme essa mesma resolução no art. 23 estabelece que:  

O  beneficiário  deve  seguir  o  princípio  da  economia  de  recurso,  através  do 

menor  preço,  efetuando  pesquisa  de  mercado  em  no  mínimo  3  (três) 

estabelecimentos,  observados  os  princípios  da  impessoalidade,  moralidade  e 

economicidade, objetivando o melhor aproveitamento possível do dinheiro público. 

 

Esse artigo vem a garantir o cumprimento do principio constitucional da economicidade, visto 

que a administração pública deve sempre buscar a proposta mais vantajosa. 

 

Recomendação 1: Orientar os extensionistas  - beneficiados do Programa 

de Valorização das Atividades  de  Pesquisa  e  Extensão (Resolução 11/2015) - a realizar 

pesquisa de mercado antes da aquisição de qualquer material ou serviço, em observância ao 

princípio da economicidade. 
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Recomendação 2: Criar rotina/procedimento/ check list, junto com a 

PROEX,  sobre as obrigações contidas no PVPE, aos extensionistas recém selecionados.  

 

Constatação 6.7. Ausência de relatório final, em desacordo com a Resolução Consup 035 de 

15/08/2013 art. 38, e prestação de contas das taxas de bancada refentes a projetos de extensão, 

em desacordo com a Resolução Consup nº 11/2015 - Regulamento do programa de 

valorização da produção da pesquisa e extensão (PVPE) no IFMT art. 27 a 29). 

Processo n. º Descrição 

➢ 23197.024520/2015-

48 

Concessão de bolsa  para edital de extensão nº 55/2015:   

● CPF: ***.311.001-** 

● CPF: ***.174.251-** 

● CPF: ***.421.561-** 

Manifestação da Unidade: “Projetos ainda em andamento:   

● Construção coletiva de uma horta agroecológica um laboratório para a promoção do 

desenvolvimento sustentável"  extensionista coordenador A. G. C. (CPF: 

***.311.001**);  

● Som do céu"  extensionista coordenadora S. D. F. L. (CPF: ***.174.251**). 

● O projeto "Orquestra de flautas", extensionista coordenador, F. S. M. L. 

(CPF:***.421.561**), já foi finalizado, o relatório final das atividades 

desenvolvidas e a prestação de contas da taxa de bancada, seguem em ANEXO”. 

Análise da AUDIN: De Acordo com art. 31 da Resolução Consup 35/2013 

estabelece que “Art.  38.  O  bolsista  (estudante  e  servidor)  deverá  apresentar,  ao 
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Coordenador de Extensão, o relatório final das atividades, ao término do período de 

concessão de bolsa, contendo no mínimo”. (grifo nosso). 

Conforme edital 55/2015 no item 5.1.1. a duração das bolsas seriam de 06 

meses (do mês de julho ao mês de dezembro/2015), em consulta ao sistema SIAFI as últimas 

parcelas referente as bolsas foram pagas em Fevereiro OB nº 2016OB800262 (CPF 

***.311.001-** e ***.174.251-**).  Sendo assim, a execução e pagamento das bolsas 

referente aos projeto deveriam ter sido concluída em dezembro/2015.  

Lembramos que os extensionistas listados na constatação receberam auxilio 

financeiro regulamentado pela Resolução 11/2015, que no artigo 27 a 29 informa quais 

documentos são necessários para a prestação de contas, e o prazo para que a mesma seja 

concluída, e no artigo 30 estabelece as penalidades no caso do não cumprimento do prazo ou 

inadimplência. 

Recomendação: Notificar os extensionistas para apresentarem justificativas 

pelo atraso na conclusão da execução dos projetos, bem como entregarem prestações de 

contas - sob pena de devolução ao erário dos valores recebidos - e posteriormente enviar cópia 

para composição dos papéis de trabalho desta AUDIN. 

 

7 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Constatação 7.1. Ausência de folha de frequência dos funcionários, em desacordo com o 

Anexo IV item 2.2 da IN/MPOG 02/2008.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23197002493/2014-71 
Prestação de serviços de Agropecuária - Pregão 
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10/2013. 

Não localizamos as folhas de frequências dos 

funcionários referente ao Contrato n.º03/2014, 

pagamentos das notas fiscais n.º253 e 272, referente 

aos meses 06/2016 e 07/2016.  

Manifestação da Unidade: “Conforme solicitado ao fiscal de contrato 

sobre as folhas pontos,  o mesmo informou que as respectivas folhas ponto após fechamento 

do mês, são encaminhadas para a empresa, dessa forma o mesmo solicitou cópia das mesmas 

para anexação ao processo, e se comprometeu em disponibilizar para que seja encaminhada 

a auditoria assim que as receber”. 

Análise da AUDIN: As folhas de frequência devem ser anexadas ao 

processo a fim de comprovar que a contratada utilizou os recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, inclusive para fins de verificação da necessidade de realização de glosa 

no pagamento, nos termos do artigo 36, § 6º, II, da IN SLTI/MPOG nº 02/2008. A 

constatação será mantida até o encaminhamento dos documentos à AUDIN e juntada ao 

processo. 

Recomendação 1: Anexar ao processo e enviar à AUDIN cópias das folhas 

de frequência dos funcionários referentes aos meses 06/2016 e 07/2016. 

Recomendação 2: Anexar aos processos de serviços terceirizados de 

natureza contínua com dedicação exclusiva de mão-de-obra as folhas de frequências dos 

funcionários necessários para a execução do serviço. 

 

 

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 

20 

 

 

 
Relatório de Auditoria nº 15/2016 
 

 

 

Constatação 7.2. Prorrogação de prazo de contrato em desacordo com art. 38, parágrafo 

único da Lei n.º 8.666/93.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23197018802/2014-25 
Reforma e ampliação dos alojamentos E/F e G/H - 

Concorrência n.º01/2014. 

Mesmo com  a manifestação pelo indeferimento da 

prorrogação do prazo do Contrato n.º16/2014, 

constante no Parecer n.º194/2015 da Procuradoria 

Federal Junto ao IFMT, verificamos que o referido 

contrato foi prorrogado, conforme Termo Aditivo 

n.º01/2015 (pág. 1369 e 1370). 

Manifestação da Unidade:  “A Direção Geral do Campus tomou a decisão 

de fazer o aditamento de prazo do contrato, tendo em vista a necessidade de conclusão das 

obras de reforma e adaptação dos alojamentos devido a necessidade de espaço para novos 

alunos ingressos. 

Se optasse pelo não aditamento de prazo do contrato, automaticamente 

resultaria em cancelamento da Nota de Empenho, referente o saldo remanescente e assim 

sendo, não mais possível utilizar os recursos visto que o empenho é do exercício de 2014. Em 

síntese, não o Campus não mais contaria com tal recurso atualmente. 

A licitação e conclusão dessa obra acabaria assim, reprogramada para 

exercícios futuros, visto a escassez de orçamento, o que por fim, comprometeria a situação de 

moradia interna para os alunos ingressos. 
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Em justificativa ao descumprimento do cronograma da obra, está o fato de 

atrasos constantes nos repasses de recursos financeiros por parte do Governo Federal para 

que fosse possível efetuar os pagamentos das medições À contratada e desta forma honrar 

com os compromissos junto aos fornecedores e colaboradores”. 

Análise da AUDIN: A obrigatoriedade de análise e aprovação prévia das 

minutas contratuais decorre do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93. A 

inobservância dos termos do parecer depende de justificativa devidamente fundamentada e 

comprovada, conforme segue:  

PARECER JURÍDICO. DOU de 13.04.2011, S. 1, p. 76. Ementa: alerta à 

FURG para que atentasse para as recomendações expedidas pela 

Procuradoria Jurídica, por ocasião do exame das minutas de contrato/ 

convênio, cumprindo-as ou registrando no processo administrativo as razões 

do não cumprimento (item 1.6.1, TC-027.439/2010-0, Acórdão nº 826/2011-

TCU-Plenário). 

PARECER JURÍDICO. DOU de 11.03.2011, S. 1, p. 179. Ementa: alerta ao 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para que se abstenha de 

publicar editais de licitação ou minutas de contratos cujo conteúdo não tenha 

sido aprovado pela assessoria jurídica ou cujo conteúdo difira do aprovado 

por esta, nos exatos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 

(item 1.5.3, TC-023.914/2010-6, Acórdão nº 2.116/2011-TCU-2ª Câmara). 

O Parecer nº 194/2015 da Procuradoria Federal junto ao IFMT apontou 

diversas recomendações, que devem ser atendidas. 

Recomendação 1: Adotar as providências necessárias para atendimento às 

recomendações constantes do Parecer nº 194/2015 da Procuradoria Federal junto ao IFMT. 
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Recomendação 2: Nos processos futuros, observar as recomendações 

constantes dos pareceres jurídicos, ou justificar o descumprimento de forma fundamentada e 

comprovada. 

 

Constatação 7.3. Carta de fiança da obra com prazo de vigência vencida em desacordo com 

art. 55 e 56 da lei n.º 8.666/93 e Cláusula décima quarta do Contrato n.º 16/2014. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23197018802/2014-25 
Reforma e ampliação dos alojamentos E/F e G/H - 

Concorrência n.º01/2014. 

Conforme Carta de Fiança n.º AMB150113105711  

anexada aos autos do processo (pag. 1278 e 1279), 

verificamos que sua vigência teve início no dia 

12/02/2015 e término dia 12/02/2016, no entanto, não 

localizamos a renovação da referida Carta, 

considerando a prorrogação do prazo do Contrato 

n.º16/2014 até 30/04/2016. 

Manifestação da Unidade:  “Já foi solicitado à empresa a renovação da 

carta de fiança, assim a mesma será enviada a Auditoria ao momento que o Campus receber 

a documentação comprobatória de nova fiança”. 

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 
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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 § 2
o 

 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 7.4. Ausência de juntada aos autos da Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART de fiscalização da obra objeto do contrato n.º 16/2014, em desacordo com a lei nº 6.496, 

de 07 de dezembro de 1977, Súmula 260/TCU, Resolução nº 425 de 18 dezembro de 1998 e 

Resolução n° 1.048 de 14 de agosto de 2013 do CONFEA. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23197018802/2014-25 
Reforma e ampliação dos alojamentos E/F e G/H - 

Concorrência n.º01/2014. 

Não localizamos nos documentos anexados ao 

processo em análise, as ART
s
 de fiscalização da obra 

em questão. 

Manifestação da Unidade:  “Foi consultado equipe de engenharia do 

IFMT, responsável pela fiscalização das obras deste contrato e por consequência, foi 

informado que não há ART dos fiscais, mas sim o CREA individual de cada profissional. 

Desta forma o Campus pede encarecidamente que a auditoria, consulte a equipe de 
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engenharia, que se localiza no mesmo prédio, pois tal constatação fica além do alcance do 

Campus”. 

Análise da AUDIN: O artigo 1º da Lei nº 6.496/77 dispõe que todo contrato 

para prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia fica sujeito à 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). As atividades profissionais de engenharia são 

elencadas no artigo 1º da Resolução 218 de 29/06/1973 - a atividade 12 prevê a fiscalização. 

O artigo 2º da mesma lei, por sua vez, estabelece que a Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo empreendimento 

de engenharia, arquitetura e agronomia, donde se conclui que a falta de apresentação de tal 

documento constitui falta grave.  

Recomendação: Anexar ao processo a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART de fiscalização da obra objeto do contrato. 

 

8 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÕES. 

9 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 9.1. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMB ao setor de 

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, conforme dispõe o item 2.2 dos 

procedimentos estabelecidos pela IN STN 12/96. 

Manifestação da Unidade:  “Segundo a coordenação de Patrimônio do Campus, eles 

têm se ocupado, entre outras atividades, principalmente em localizar bens e acompanhar a 
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conformidade SUAP e SIAFI, atividades que demandam tempo e pelo qual ocupa todo o 

expediente dos servidores da coordenação. No entanto, não há nenhum empecilho para 

emissão do referido relatório, assim a coordenação de patrimônio se compromete em emitir 

mensalmente o RMB observando os prazos corretos”. 

Análise da AUDIN: O setor de Contabilidade deverá promover a 

conciliação mensal das movimentações de entrada e saída de bens no SIAFI. Para tanto o 

responsável pelo setor de patrimônio deverá encaminhar à Contabilidade em que a UG esteja 

jurisdicionada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência, os relatórios 

mensais de movimentação de bens - RMB para que procedam o ajuste e conciliação dos 

saldos contábeis. Conforme entendimento da CGU, o setor de controle dos bens deve estar 

preparado para o acompanhamento das operações típicas: aquisições, movimentações, 

doações, baixas, etc, com emissão e guarda dos documentos comprobatórios necessários 

(notas fiscais, termos de responsabilidade, termos de transferência, termos de doação, 

relatórios de comissões de sindicância e avaliação), em especial, quando ocorrer perda, 

extravio, dano, ou, ainda, obsolescência, desuso, etc. A Administração deverá dispor de 

mecanismos de controle que permitam gerar essa informação, mesmo que o sistema Suap 

ainda não possua tal ferramenta. Diante da manifestação do campus em que realizarão este 

procedimento, mantem-se a constatação para acompanhamento das providências. 

Recomendação 1: Encaminhar Relatório de Movimentação de Bens ao 

setor de contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, conforme dispõe os itens 2.2 e 

2.3 do procedimento 021101 do Manual Siafi - IN STN nº 833/2011. 

10 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E CONTROLE DO CONSUMO 

DE COMBUSTÍVEIS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 
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Causa 1: Fragilidade na demonstração contábil patrimonial do Campus com 

registros de saldos desatualizados.  

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

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

Causa 4: Fragilidade no controle de pagamentos tempestivos. 

  Causa 5: Fragilidade no controle interno das concessões de bolsas/auxílios; 

 

  Causa 6: Fragilidade no gerenciamento do saldo de restos a pagar da unidade. 

 

IV – CONCLUSÃO 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade 

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

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

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

implementação das recomendações emitidas neste relatório. 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas 

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

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

recomendações emitidas neste relatório. 

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou aquisições que 

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

inconsistências em seus campi. 
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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, 22 de julho de 2016. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe  
 

Renata Bueno Contrera Coordenadora da 

área de aquisições 

de bens, 

suprimentos e obras 

 

Augusto César Lira de 

Amorim 

 Auditor 
  

Deuzimar Lira de 

Matos 

Assistente em 

Administração 

  

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor 
 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
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                                   ANEXO I 

PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS SÃO VICENTE ANO 2015 

Item 
Modalidade 

Licitação 

Número do Processo 

(TESOURO 

GERENCIAL) 

Número dos 

Processos 

(constam da 

capa do 

processo 

físico) 

CNPJ Favorecido 
Valor Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Liquidado 

(Processo 

Fisico) 

2 06 23197.018377.2015-55 
 

***532130003** R$ 3.237,75  
 3 06 23197.026411.2015-65 

 

***22150001** R$ 7.678,00  
 4 07 23197.037965.2015-98 

 

***508890001** R$ 1.029,15  
 5 12 23192.000261-2013-48 

 

***406080001** R$ 16.000,00  
 6 04 23197.018802.2014-25 

 

***555920001** R$ 281.334,60  
 7 12 23195.012912.2014-01 

 

***844970001** R$ 2.306,90  
 8 08 23188.029879.2015-11 

 

***872811** R$ 3.500,00  
 9 08 23197.024521.2015-92 

 

***972041** R$ 1.452,00  
 10 07 23197.017961.2015-93 

 

***508890001** R$ 540,00  
 11 12 23197.002434.2015-84 

 

***088810001** R$ 5.022,23  
 12 08 23197.029983.2015-04 

 

***203321** R$ 1.666,00  
 13 06 23197.029157.2015-57 

 

***416620001** R$ 62.016,76  
 14 07 23197.028253.2015-88 

 

***036710001** R$ 23.600,00  
 PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS SÃO VICENTE ANO 2016 

Item 
Modalidade 

Licitação 

Número do Processo 

(TESOURO 

GERENCIAL) 

Número dos 

Processos 

(constam da 

capa do 

processo 

físico) 

CNPJ Favorecido 
Valor Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Liquidado 

(Processo 

Fisico) 

1 8 23197.000704.2016-01 
 

*5833* R$ 3.539,93  
 2 8 23197.000704.2016-01 

 

*5833* R$ 1.855,42  
 3 8 23197.001940.2016-37 

 

*1108* R$ 1.916,00  
 4 12 23197.002434.2015-84 

 

***08881000** R$ 7.675,15  
 5 2 23197.012484.2014-99 

 

***511250001** R$ 73.300,00  
 6 12 23188.001708.2015-27 

 

***293240002** R$ 26.800,00  
 7 12 23197.002434.2015-84 

 

***088810001** R$ 6.594,20  
 8 9 23197.011238.2016-81 

 

***877276** R$ 3.500,00  
 9 9 23197.011238.2016-81 

 

***877276** R$ 1.500,00  
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