
 
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 

Relatório de Auditoria nº19/2016                                        1 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº19/2016. 

 

Senhora Gestora, 

 

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

ao exercício de 2015 (fevereiro a Dezembro), objetivando o acompanhamento preventivo dos 

atos e fatos de gestão ocorridos durante o exercício analisado, apresentamos a Nota de 

Auditoria referente ao acompanhamento das ações previstas no PAINT 2016, realizadas pela 

Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, conforme descritas abaixo: 

5.5. Gratificação de encargos de cursos e concursos; 

5.6. Benefícios (auxílio moradia e ajuda de custo). 

 

 

 Unidade Auditada:Reitoria – DSGP/ PROAD/ PROPES/ PROEN. 
 

Nome dos Gestores: 

Fernanda Christina Garcia da Costa. 

Túlio Marcel R. Vasconcelos de Figueiredo. 

Wander Miguel de Barros. 

Marilane Alves Costa. 
 

Cargos:  
Diretora da DSGP. 

Pró-Reitor da PROAD. 

Pró-Reitor da PROPES 

Pró-Reitora da PROEN. 

Ordem de Serviço: 01/2016 

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 

18/2016: 2.1;2.3;2.4; 2.6 
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I – ESCOPO DO TRABALHO 

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

Serviço Público Federal. 

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

percentuais de amostras desta Auditoria Interna. 

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. 

   Foram consultados os sistemas SIAPE - ficha financeira  e cadastro, SUAP - módulo 

Processos finalizados no período de abril de 2016, pastas funcionais dos servidores, Portarias. 

Os processos dos servidores analisados foram selecionados no sistema SUAP e 

SIAPE no período de abril de 2016. 

    Foram levantados os processos de auxílio moradia, ajuda de custo, e gratificação de 

encargos de curso ou concurso dos servidores bem como as suas situações e controle sobre os 

procedimentos. 

   Os processos de auxílio moradia e ajuda de custo foram analisados de acordo com a Lei 

nº 8.112/90, ON SEGEP/MPOG nº 01/2015 que altera a ON SEGEP/MPOG nº 10/2013 e a 

ON SEGEP/MPOG nº03/2013. 

 Os processos de Pagamento aos servidores que receberam  Gratificação de Encargos 

de Curso ou Concursos foram selecionados de acordo com os pagamentos extraídos do 

sistema SIAPE, na rubrica 00066, no período de janeiro a dezembro do ano de 2015.  
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 As Gratificações de Encargos de curso ou concursos foram analisados de acordo com 

a a Resolução CONSUP/IFMT nº 10/2013, Decreto Lei nº 6.114/2007, Resolução FNDE nº 

26/2009 e Resolução FNDE nº 18/2010. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos processos, consultas ao SIAPE, SUAP, Pastas funcionais, Portarias,  

Editais, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 18/2016, encaminhada à unidade auditada, que 

apresentaram manifestação nos prazos estipulados. 

Após análise das constatações foi elaborado este Relatório de Auditoria com as 

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

1- Benefício de Auxílio Moradia e Ajuda de Custo 

 

Constatação 1.1. Ausência de autenticação administrativa ou em cartório nos Recibos do 

locatário e do contrato de locação do imóvel, com  firma reconhecida da assinatura em 

desacordo com os itens “c” e “d” do Termo de Requerimento para auxílio moradia da DSGP 

assinado pelos servidores. 

Processo nº 

 

Descrição 

23188.034930.2014-25 Recibos: nº007- fl. 56; nº008 - fl. 72; nº009- fl. 75; nº010 

- fl. 79; nº11 - fl. 83; nº12 - fl.86; nº01 - fl. 89; nº02 - 

fl.93; nº03 -fl. 98; nº04 - fl. 102; nº05 - fl. 106. 

23188.000554.2013-94 fls.251, 252, 268 e 272. 

Manifestação da Unidade:  “R.: O contrato de locação de imóvel consta nas 

páginas 16 a 19 do processo n. 23188.034930.2014-25 assinado e com registro em cartório. 

Com relação aos recibos, foram solicitados o envio dos originais ou cópias autenticadas 
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pela CGGP do IFMT Campus Sorriso para anexar ao processo e regularizar a pendência. O 

servidor interessado, senhor Carlos Andre de Oliveira Camara, tendo ciência da Nota de 

Auditoria nº 18/2016 solicitou um prazo de 10 dias para encaminhamento dos documentos, 

visto que o mesmo se encontra em serviço externo fora do Campus em outro município. 

 Ainda constatação 1.1, referente ao processo nº 23188.000554.2013-94, o servidor 

foi comunicado e orientado sobre a necessidade de apresentar os recibos originais assinados 

quando a forma de pagamento não ocorrer via depósito em conta corrente e solicitado 

apresentar os recibos originais indicados na Nota de Auditoria para a devida regularidade 

da pendência.” 

Análise da AUDIN: A apresentação da cópia simples acompanhada do original tem 

por objetivo simplificar e diminuir custos num processo administrativo, porém a eliminação 

de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social deverá ser superior ao risco 

envolvido, em conformidade com a Lei nº6.932/2009. 

 A racionalização dos procedimentos aumenta o risco da gestão, estabelecendo um 

maior controle nos seus procedimentos. No caso, a falta de autenticação administrativa ou o 

reconhecimento de firma nos recibos pelo locador  poderá implicar em dúvida fundada 

quanto à autenticidade, implicando em vícios que dependendo da gravidade, poderão 

comprometer o processo. 

Em relação ao contrato de locação de imóvel, de acordo com manifesto da unidade, 

consta somente o registro em cartório da assinatura do servidor locatário do imóvel, não 

constando o registro em cartório da assinatura do locador do imóvel. Por consequência, a 

administração não tem documentos que identifiquem a autenticidade das assinaturas nos 

recibos emitidos pelo locador. 

 É importante lembrar que a falta de uma política de gerenciamento de riscos impede 

a  formação de uma base para o desenvolvimento de estratégias para tratamento dos riscos 

identificados, de maneira a diminuir a probabilidade de sua ocorrência e a magnitude de suas 

consequências. 
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Recomendação 1: Requerer dos servidores com direito a auxílio moradia a 

autenticidade da assinatura em cartório de registro, do contrato de locação de imóvel, de 

ambas as partes do contrato. 

Recomendação 2: Nos casos de emissão de simples recibos pelo locador, orientar a 

CGGP  dos Campus, da autenticação administrativa ou em cartório da assinatura nos recibos 

de pagamento de aluguel de imóvel. 

 

Constatação 1.2. Comprovante de Pagamento do Boleto, não corresponde com o Boleto do 

pagamento do mesmo mês do processo nº23188.003350/2013-13; processo de auxílio 

moradia acompanhada pela PROAD, antes da ON SEGEP/MPOG nº01/2015. 

BOLETO BANCÁRIO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO 

BOLETO 

Referente ao aluguel do período 10/09/2013 a 

09/10/2013; vencimento 10/10/2013, no valor 

de R$2.300,00, cod. de barra: 

10492.61512.34000.20047.03000.469324 8 

58470000230000 (fls.27). 

Data de vencimento: 10/09/2013; cod. de 

barras: 

10492.61512.34000.200047.03000.46924

1 3 58170000230000 (fl. 28) 

Referente ao aluguel do período 13/08/2014 

12/09/2014; vencimento 13/09/2014, no valor 

de 2.700,00, cod. de barras: 

10492.6151234000.200047.03000.943765 2 

61850000270000 (fls.74). 

Não foi localizado o comprovante de 

pagamento. 

Manifestação da Unidade:  “Os períodos dos ressarcimentos ocorridos em 2013, 

inclusive citado na nota de auditoria que o processo de auxílio moradia estava sobre 

acompanhamento pela PROAD, temos a constar que, além do acompanhamento do processo 

os efeitos financeiros também estavam sobre a responsabilidade da PROAD. E, 

considerando que os pagamentos das despesas eram efetuados através de empenho junto ao 

Sistema SIAFI, de acesso e controle exclusivo da Pro-reitoria de Planejamento, não há 

movimentação que a Diretoria de Gestão de Pessoas possa realizar para regularizar a 

pendência, considerando ainda que as informações financeira via folha de pagamento só 
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foram atribuídas a partir de 25/03/2015, atendendo a determinação da Orientação 

Normativa nº 1/SGP/MPOG. 

Referente a constatação da ausência do comprovante de pagamento do período de 

13/08/2014 a 12/09/2014, entramos em contato com o servidor verificando a possibilidade de 

resgatar o documento ou comprovante de depósito do período em favor do locatário.” 

Análise da AUDIN: Salienta-se, que muito embora o comprovante de pagamento, 

como no caso, o recibo, seja um documento hábil para comprovar o pagamento e assim 

autorizar para liquidação da despesa, a administração deve sempre conferir as informações 

que dele constam, antes de seu efetivo pagamento. Nos casos analisados, os documentos não 

comprovam que as despesas foram realizadas nos meses específicos aos quais se referem os 

pagamentos. Apesar da unidade (PROAD) não ter se atentado ao erro ou irregularidade 

constatada, cabe  à  Unidade (DSGP) tomar providências formais para sua regularização. 

Embora já tenha adotado providências, ainda não se encontra regularizado. 

Recomendação 1: Aprimorar a etapa de identificação de riscos, estruturar, 

operacionalizar as etapas de tratamento, monitoramento e comunicação de riscos.  

Recomendação 2: Acompanhar a regularização das pendências dos comprovantes de 

auxílio moradia do servidor da constatação. 

 

Constatação 1.3. Ausência do comprovante de residência (de antes da mudança), de acordo 

com o inciso II, art.5º ON SEGEP/MPOG nº 03/2013 e item g. da pag. 36, do Manual de 

Procedimentos de Gestão de Pessoas, do Processo nº23188.010432.2016-59. 

Manifestação da Unidade:  “Foi solicitado ao setor responsável pela Instrução do 

Processo a verificação de todos os itens necessários ao preenchimento dos requisitos para o 

recebimento do auxílio, bem como solicitado ao setor que entre em contato com o servidor 

para apresentação do comprovante de residência para acrescentar ao processo sanando a 

constatação” 
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Analise da AUDIN:  Os manuais de procedimentos e  orientações normativas são 

necessários para padronização e disseminação do conhecimento das rotinas e atividades 

executadas no interior do campus e não apenas para o público externo. A constatação se 

refere a normativos internos, para orientação dos próprios servidores na execução de suas 

atividades, incluindo prazos e instruções operacionais, a fim de otimizar o tempo e tornar a 

atividade mais eficiente e eficaz. A adoção de cheklist nos processos administrativos é uma 

importante ferramente para minimiza os riscos operacionais da unidade. 

Recomendação: Anexar aos processos administrativos, cheklist de documentos 

necessários para solicitação de ajuda de custo, de acordo com a ON SEGEP/MPOG nº 

03/2013  e o Manual de Procedimentos do DSGP. 

 

Constatação 1.4. Ausência de divulgação no Boletim de Serviço do IFMT da ajuda de custo, 

transporte e auxílio moradia dos servidores que recebem a vantagem pecuniária de acordo 

com a Lei 8.112/90, art.49 e Lei nº4.965/66, art.1º, inciso II. 

Manifestação da Unidade:  “Estamos com dificuldades da confecção do Boletim de 

Serviços por falta de pessoal e alta rotatividade, visto que quando alguém aprende e domina 

o procedimento há uma ruptura com a saída do servidor, em reunião com o Reitor foi 

discutido que essa atribuição passe para a Assessoria de Comunicação.” 

Analise da AUDIN : O Boletim de serviços deriva de uma exigência da Lei nº 4.965, 

de 5 de maio de 1966, a qual dispõe sobre a publicação dos atos relativos aos servidores 

públicos civis do Poder Executivo. Segundo a lei, os atos administrativos somente terão 

validade jurídica mediante publicação, no Boletim de Serviço ou de pessoal, quanto aos atos 

de concessão de vantagens pecuniárias previstas na legislação.  

As dificuldades com relação a confecção dos Boletins de Serviços, a Gestão deve 

encontrar soluções de forma que não reflita na falta de execução do serviço conforme 

previsão em lei. 
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Recomendação: Executar os serviços de publicação dos atos administrativos do 

órgão, nos Boletins de serviço ou de pessoal, para que tenham validade jurídica após a sua 

publicação. 

 

2- Gratificação de Encargos de Cursos ou Concursos. 

 

Constatação 2.1 Ausência no Processos nº 23188.018582.2014-49 e 23188.037393.2014-75  

da formação acadêmica compatível ou comprovada experiência profissional na área de 

atuação a que se propuser participar de Comissão para análise curricular dos servidores 

designados nas Portarias nº689, de 14 de abril de 2014 e Portaria nº1.076, de 23 de junho de 

2014, respectivamente, pertencentes ao Programa Prófuncionário, DEaD/PROEN/IFMT,  de 

acordo com o §3º, inciso II, art. 1º da Resolução CONSUP/IFMT nº010/2013. 

Manifestação da Unidade:  “A constatação foi identificada e o Departamento de 

Educação a Distância fará juntada nos processos futuros da formação acadêmica ou 

comprovada experiencia na área de atuação, torna se imperativo salientar que nos processos 

23188.018582.2014-49 e 23188.037393.2014-75 as comissões realizaram análise de 

documentos dos candidatos, sendo que todos os servidores atuam no âmbito administrativo 

na reitoria do IFMT, o que comprova a experiencia profissional na área de análise de 

documentos.” 

Análise da AUDIN: Presume-se que a maioria dos certames tidos como defeituosos 

está cercada de condutas praticadas de boa-fé, mas é inevitável perceber que muitos dos erros 

procedimentais geradores de vícios (ex: nulidade de questões, necessidade de renovação de 

editais com reabertura de prazo, busca de tutela jurisdicional para correção de atos 

administrativos, dentre outras situações), podem ser atribuídos, em algum grau, à falta de 

seleção criteriosa e adequada dos membros componentes de Comissão que irá selecionar os 

candidatos, principalmente, como no caso, por análise curricular, que demanda o 
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conhecimento da relação entre as atividades constantes do currículo com as atividades que os 

candidatos selecionados irão realizar.  

Assim, há necessidade de que a escolha dos membros componentes da Comissão, para 

Banca examinadora, tem que estabelecer critérios objetivos para propiciar filtros necessários 

para a escolha dos membros interessados, para que esteja dentre aqueles que demonstrem o 

melhor currículo e preparação para o encargo de enorme responsabilidade e seriedade pessoal 

e profissional com a finalidade de resguardar a preservação da qualidade do processo de 

seleção pública. 

Salienta-se ainda que certos procedimentos administrativos ignoram o princípio da 

isonomia e da transparência, deixando de apresentar motivos e fundamentos mínimos de 

ordem técnica pelos quais se propõe ou se homologa a formação de Banca Examinadora com 

um determinado perfil, situação que poderá frustrar a participação de servidores mais 

qualificados  para  desempenharem este encargo com mais desenvoltura e competência. 

Em conformidade com o regulamento do IFMT em seus §3º, inciso II, art. 1º  , assim 

como o Decreto nº6.114/2007, para que o servidor desempenhe as atividades de caráter 

eventual para recebimento de Gratificação de encargos de cursos ou concursos, é necessário 

possuir formação acadêmica compatível ou comprovada experiência profissional na área de 

atuação em que se disponibilizou a realizar. Para tanto, é preciso anexar ao processo os 

documentos requeridos e que comprovem tais requisitos, assim como os demais documentos 

expressos no regulamento, como: anexos II e III da Resolução CONSUP/IFMT nº10/2013, 

para  que os processos sejam adequadamente formalizados. 

Recomendação 1: Proceder seleção de colaboradores para atividades de análise 

curricular, com critérios objetivos, claros e específicos para os encargos. 

Recomendação 2: Nos processos seletivos ou vestibulares, onde o servidor irá 

receber  gratificação de encargos para cursos ou concursos, formalizar processo com 

documentos necessários, de acordo com a atividade em que o servidor irá executar, expressos 

no regulamento do IFMT, Resolução CONSUP/IFMT nº 10/2013. 
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Constatação 2.2. Realização de pagamento a servidor por meio da rubrica de encargos de 

cursos e concursos pela execução de atividades inerentes às atribuições de coordenação de 

curso, dos bolsistas pertencentes ao Programa UAB do IFMT,  conforme Edital n° 31/2015/ 

Vestibular UAB 2015-2, em desacordo com  §2º,  art.1º, Resolução CONSUP/IFMT 

nº10/2013 

Processo n. º Descrição 

23188.022774.2015-31 Servidores  CPF: 

R.A.A. ***.483.521-** ;  

L.A.R.G.***.771.761-** 

Manifestação da Unidade:  “O servidor fará a devolução por meio de GRU no valor 

de 304,72 (trezentos e quatro reais e setenta e dois centavos), percebidos em razão do 

vestibular UAB 2015-2” 

 Análise da AUDIN:  Conforme o Decreto nº 6.114/2007  e o regulamento do IFMT, 

cabe descrever o que seria atividades inerentes às atribuições da organização:   eventos de 

disseminação de conteúdos relativos às competências das unidades organizacionais tratam 

das atribuições do órgão/entidade, suas diretrizes, seu regimento interno; a descrição de sua 

missão, cargos, funções, estrutura, organograma; a posição hierárquica de cada unidade 

organizacional, suas nomenclaturas/siglas, seus fluxogramas, bem como a execução de 

atividades rotineiras desenvolvidas em cada Diretoria, Coordenação, Divisão, Setor, Área ou 

Serviço; a composição dos trabalhos segundo os assuntos ou áreas afins, tais como, recursos 

humanos, logística, áreas técnicas/operacionais ou gerais, de acordo com o item 6 da Nota 

Técnica nº 767 /2009/COGES/DENOP/SRH/MP. 

  No caso, os servidores perceberam gratificação de encargos de curso ou concursos, 

apesar de já serem bolsistas, coordenador geral e de curso da UAB, funções nas quais uma 
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das atribuições, de ambos, é o de realizar o planejamento e desenvolvimento dos processos 

seletivos de alunos, de acordo com a  Resolução nº 18, de 16 de junho de 2010. 

Recomendação 1: Acompanhar o recolhimento da GRU conforme manifestação da 

unidade. 

 Recomendação 2: Indeferir os pagamentos que não atenderem às condições previstas 

no Regulamento de GECC do IFMT, Resolução CONSUP nº 10/2013. 

 

Constatação 2.3. Ausência de segregação de função em processos seletivos. Esta constatação 

é reincidente conforme Relatório de Auditoria nº11/2014; constatação 1.8. 

Processo nº Descrição 

23188.014267.2016-12 PROPES - O Memo nº 37/2016 -PROPES/IFMT, do dia  

10/05/2016, demonstra que o servidor R.A.P.G.F - CPF 

Nº***.079.631-** , Coordenadora do Programa de Pós-

graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, elabora as 

questões de conhecimento especifico, corrige provas, analisa 

os currículos e projetos, entrevista os candidatos e requisita o 

seu próprio pagamento e dos demais servidores. 

23188.036872.2015-55 DPI/PROEN - O Memo nº156/DPI/IFMT do dia 24/11/2015, 

demonstra que o servidor M.A.A - CPF Nº***.349.601-**, é 

Coordenadora Geral do Processo Seletivo de Ensino Médio 

Integrado Edital n.88/2015, do Campus Diamantino, Diretor 

Geral Pró-Tempore - do Campus o e requisita seu pagamento e 

dos demais servidores.   
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 Manifestação da Unidade:  “A Professora Rozilaine é professora e 

coordenadora do Programa de mestrado e Ciência e tecnologia de alimento. Ela realmente 

executa as funcões descritas. Porém, considerando a informações que esta conduta não é 

legal, tomaremos providências para sanar a constatação - PROPES” 

Análise da AUDIN: Conforme definido pela IN/SFC nº 01/01 “Controle interno 

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

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

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

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

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

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

execução, controle e contabilidade. 

A segregação de funções tem por finalidade estabelecer um sistema de controle dentro 

das entidades públicas, de forma a melhorar a eficiência da gestão pública e coibir erros e a 

prática de fraudes, uma vez que o controle total de todas as etapas de uma transação por um 

só indivíduo permitiria a este atuar ineficaz ou fraudulentamente.  

Atenta-se ainda,  que uma das boas práticas administrativas é o princípio da 

moralidade, que diz respeito à segregação de funções, na qual, expressamente demonstra que 

o servidor tem que evitar executar todas as etapas da despesa. 

Concomitantemente  a Resolução CONSUP /IFMT nº10/2013, expressa que a  

gratificação não será devida pela realização de treinamentos em serviços ou eventos de 

disseminação de conteúdos relativos às competências das unidades organizacionais, ou seja, 

as competências das organizações são:  atribuições do órgão/entidade, suas diretrizes, seu 

regimento interno; a descrição de sua missão, cargos, funções, estrutura, organograma; a 

posição hierárquica de cada unidade organizacional, suas nomenclaturas/siglas, seus 

fluxogramas, bem como a execução de atividades rotineiras desenvolvidas em cada Diretoria, 

Coordenação, Divisão, Setor, Área ou Serviço; a composição dos trabalhos segundo os 
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assuntos ou áreas afins, tais como, recursos humanos, logística, áreas técnicas/operacionais 

ou gerais não tem direito ao pagamento de gratificação de encargos de cursos ou concursos. 

Recomendação 1: Atentar-se ao princípio da segregação de função ao designar 

servidor responsável pelo registro do evento e da solicitação de pagamento do mesmo. 

Recomendação 2: Observar a posição hierárquica de cada unidade organizacional, 

bem como a execução de atividades desenvolvidas em cada Diretoria, Coordenação, Divisão, 

Setor, Área ou Serviço; para a composição dos trabalhos segundo os assuntos ou áreas afins, 

tais como, recursos humanos, logística, áreas técnicas/operacionais ou gerais. 

Recomendação 3: Tomar providências para reposição ao erário dos valores 

indevidamente recebidos pelos servidores a título de Gratificação de Encargos de Cursos e 

Concursos para realização de atividades inerentes ao cargo/função exercida no IFMT. 

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Formalização insuficiente de processos. 

Causa 2: Ausência de Controle Interno no uso da Gratificação de Encargos para 

Cursos e Concursos. 

Causa 3: Fragilidade no acompanhamento e controle dos servidores que recebem 

gratificação de encargos de cursos ou concursos. 

Causa 4: Ausência de critérios objetivos de seleção dos membros de Comissão de 

banca examinadora. 

Causa 5: Ausência de gestão de riscos, nos processos de auxílio moradia e ajuda de 

custo e gratificação de encargos de cursos ou concursos. 
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      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. 

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, 29 de agosto de 2016. 

Equipe AUDIN:  

Nome Cargo Assinatura 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de Auditoria na 

Área de Gestão de Pessoas. 

 

Renata Bueno Contrera Auditora Interna  
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ANEXO I 

GRATIFICAÇÃO DE ENCARGFOS DE CURSOS E CONCURSOS 

MEMORANDO Nº555/2015/DSGP PROEN IF 

MEMORANDO Nº220/2014/PROEN/IFMT 

MEMORANDO Nº79/2015/DSGP 

MEMORANDO Nº119/2015/DSGP 

MEMORANDO Nº407/2015/DSGP 

MEMORANDO Nº523/2015/DSPG 

MEMORANDO Nº588/2015/DSPG 

MEMORANDO Nº578/2015/DSPG 

MEMORANDO Nº627/2015/DSPG 

PROCESSO Nº23188.021753.2015-06 

MEMORANDO Nº699/2015/DSPG 

MEMORANDO Nº808/2015/DSPG 

MEMORANDO Nº839/2015/DSPG 

PROCESSO Nº23188.022774.2015-31 
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MEMORANDO Nº252/2015/DSPG 

MEMORANDO Nº407/2015/DSPG 

MEMORANDO Nº978/2015/DSPG 

MEMORANDO Nº038/2015/DCF/PROAD 

  

MEMORANDO Nº579/2014 

MEMORANDO Nº143/2015/DSPG 

MEMORANDO Nº156/2015/DSPG 

MEMORANDO Nº191/2015/DSPG 

MEMORANDO Nº484/2015/DSPG 

MEMORANDO Nº633/2015/DSPG 

MEMORANDO Nº694/2015/DSPG 

MEMORANDO Nº101/2015/DSPG 

MEMORANDO Nº181/2015/DSPG 

MEMORANDO 38/PROPES/IFMT 

 

 

 



 
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 

Relatório de Auditoria nº19/2016                                        17 

 

AUXÍLIO MORADIA 

***.253.060-** 

***.824.374-** 

***.391.751-** 

 

AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE 

23188.010432.2016-59 

23188.010409.2016-64 

23188.017176.2014-69 

 


