
    
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 
 

1 

Relatório de Auditoria nº 07/2017 

 

 

 

Unidade Auditada: Campus Confresa 

Nome do Gestor: Giliard Brito de 

Freitas 

Cargo: Diretor Geral  

Ordem de Serviço: 05/2017  

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

OBS: 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria nº. 

07/2017: 3.1, 3.2, 3.3, 4.1; 4.3; 6.6; 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2017 

 

Senhor Gestor,  

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

referente ao exercício de 2016 (abril a dezembro) e exercício 2017 (janeiro a março), 

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

exercício analisado, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento 

das ações previstas no PAINT 2017, realizadas pelo Campus Confresa, conforme descritas 

abaixo: 

2.2. Acompanhamento da regularidade contábil 

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custos 

3.2. Acompanhamento dos registros contábeis 

3.3.Retenção e recolhimento de Tributos 

3.4.Acompanhamento da Receita 

3.5. Concessão de bolsas financeiras aos servidores 

3.6. Assistência ao educando 

4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades 

6.1. Constatação financeira dos materiais de almoxarifado apresentados no 

inventário anual de almoxarifado da unidade. 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 
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inventário anual de bens da unidade. 

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

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

7.1. Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada curso 

do IFMT e padronização das matrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Superior 

7.2. Acompanhamento dos estudos sobre evasão escolar no âmbito do 

IFMT. 

7.3. Avaliação do acompanhamento de egressos nos campi do IFMT. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

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

ao Serviço Público Federal. 

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

percentuais de amostras contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna. Os processos 

foram selecionados por meio de amostra aleatória, sendo que aqueles já analisados em 

trabalhos de auditoria anteriores foram, para fins de elaboração do presente Relatório de 

Auditoria, examinados a partir do ponto de encerramento da análise anterior. 

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

de formalização legal dos procedimentos, excluídos, portanto aqueles de natureza técnica, 

inclusive quanto ao detalhamento do objeto do certame, suas características, requisitos e 

especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de que a autoridade competente se 

municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às 

necessidades da Administração. 

Foi verificado inventário anual do estoque e do patrimônio, projetos 

pedagógicos dos cursos Agroindústria (Técnico médio integrado) e Biologia (Bacharelado),  

bem como o uso do SUAP – módulos almoxarifado, patrimônio e frotas; além da consulta ao 

SIAFIWeb, Tesouro Gerencial, Comprasnet, SICAF, SCDP, SPIUNET, SIMEC e Q-
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Acadêmico. Foi realizada reunião com o Diretor Geral do campus, Diretora de Administração 

e Planejamento, Chefe do departamento de Ensino, responsável pelo Setor de Patrimônio e 

Almoxarifado, contador, fiscal de contratos de serviços terceirizados, além de visitas aos 

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

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

alunos do cursos Agroindústria (Técnico médio integrado) e Biologia (Bacharelado).   

Foram analisados, para fins de verificação das ações de permanência 

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

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

Acadêmico foram realizadas no período de 17/04 a 02/05/2017. 

Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as 

seguintes boas práticas: 

➢ Formalização de processos licitatórios e de assistência estudantil; 

➢ Processo de seleção de não servidores para fiscais de provas; 

➢ Boletins de serviço atualizados e divulgados no site; 

➢ Conformidade de gestão; 

➢ Nomeação de comissão para inventários patrimônio e almoxarifado; 

➢ Contabilização da depreciação mensal. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos processos, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 07/2017, encaminhada à 

unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs até dia em 06/06/2017. Após análise 

das manifestações pelos Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria com as 

constatações que foram mantidas, conforme segue. 
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1- CONTROLE DE GESTÃO 

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017. 

GESTÃO DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DO IFMT  

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017. 

 

2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  

REGULARIDADE CONTÁBIL 

Rol de Responsáveis  

Constatação 2.1.  Ausência de atualização de rol de responsáveis, SIAFI – CADRESP em 

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

Manifestação da Unidade: “A gestão reconhece a constatação apontada e 

esclarece que em razão das mudanças de gestão ocorridas recentemente e em decorrência do 

déficit de servidores não houve tempo hábil para tais atualizações. A gestão informa que 

cumprirá os ditames da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, art. 11, § 1º em até 30 dias.” 

    Causa: Controle interno insuficiente do setor contábil 

Análise da AUDIN: 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 nomeação, designação ou exoneração (DOU, Boletim Interno ou outro 

instrumento, conforme exigência de cada ato). Em consulta ao SIAFI, transação 

“CONAGENTE” verifica-se a ausência do cadastro no Rol de Responsáveis do responsável 

por conformidade de gestão e de seu substituto, bem como avaliar a necessidade de 

atualização dos demais responsáveis. 

Recomendação: Promover a atualização do cadastro do Rol de 

Responsáveis, conf. orientação técnica 02/2014 - rol de responsáveis. 
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Limite de dispensa de licitação 

Não há constatação. 

  

 Segregação de funções 

Constatação 2.2. Não cumprimento do princípio da segregação de funções, conforme dispõe 

o item 3, IV, Seção VIII da IN SFC n.º 01/2001, das normas relativas ao controle interno 

administrativo. 

Descrição 

➢ O mesmo responsável pela execução das naturezas de responsabilidades abaixo: 

 

138 - Responsável pelos atos de gestão financeira 

144 - Liquidante 

207 - Responsavel pela conformidade contábil 

Manifestação da Unidade: “A gestão reconhece a constatação apontada, 

entretanto, esclarece que em razão do déficit de servidores no campus, bem como em razão 

da alta rotatividade de servidores percebia ao longo dos anos, a servidora contadora 

desempenha as funções 144 e 207 que são atribuições do cargo. A função 138 de 

Responsável pelos atos de gestão financeira é por caráter de substituição do titular da função 

conforme portaria 2.696 de 08/12/2015, e quando desempenhada essa função não realizada a 

de liquidante (144).” 

   Causa: Controle interno insuficiente do setor contábil 

Análise da AUDIN: Em consulta ao sistema SIAFI na transação 

CONCONFCON (conformidade de gestão) foi verificado que exceto o mês de março de 

2017, todos outros meses consta o usuário da responsável da natureza 138, o que é conflitante 

com a atividade, visto que conforme manual do Siafi a conformidade contábil “consiste em 

certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal (Siafi)”, e por isso não pode acumulada com nenhuma 

atividade de autorização ou aprovação de operações. A manifestação da unidade não elide a 
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constatação, visto que 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 um dos princípios básicos de controle 

interno administrativo conforme IN 1/2001, Seção VIII, item 3 inciso IV, manual SIAFI 

assunto 020315 item 8.1.1,  Acórdão nº 5.615/2008-TCU-2ª Câmara item 1.7.1, e no Acórdão 

nº 3.031/2008-TCU-1ª Câmara item 1.6 determina que não se deve permitir que: “um mesmo 

servidor execute todas as etapas da despesa, em obediência ao princípio de segregação de 

funções, que defende a separação entre as funções de autorização, aprovação de operações, 

execução, controle e contabilização”; Cabe ressaltar que o atendimento ao princípio da 

segregação de função vem agregar a instituição muitos benefícios como: racionalização  

Recomendação: Promover a segregação de funções entre as funções de 

autorização/aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de tal forma que 

nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em desacordo com o princípio da 

segregação de função. 

 

3- GESTÃO FINANCEIRA 

 DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO  

Não houve constatação. 

 REGISTROS CONTÁBEIS 

Não houve constatação. 

 Conformidade de Gestão e Conformidade Contábil  

Não houve constatação. 
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 RETENÇÃO E  RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 

Não houve constatação. 

 RECEITA PRÓPRIA DO CAMPUS 

Não houve constatação. 

 CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES  

Conformidade do edital  

Não houve constatação. 

 Conformidade da execução e prestação de contas 

Não houve constatação. 

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO  

Conformidade do edital 

Não houve constatação. 

 

 Conformidade da execução e prestação de contas 

Constatação 3.1. Fragilidade no acompanhamento e avaliação dos discentes para fins de 

pagamento de bolsas de Iniciação Científica, indicados pelos pesquisadores selecionados pelo 

Edital nº 15/2016 – IFMT/Campus Confresa. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23193.014151.2016-04 
Pagamento de bolsas e auxílios do Edital nº 15/2016 – 

IFMT/Campus Confresa. Foi verificado que os 

pagamentos das bolsas decorrem somente de 

memorandos encaminhados pela Coordenação de 

Pesquisa e Pós-Graduação. Não há documento/ 

declaração constando informações sobre as atividades 

mensais executadas pelos discentes bolsistas, se os 
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discentes mantêm as condições previstas em edital, 

com o controle de frequências mensais. 

Manifestação da Unidade: “O acompanhamento dos bolsistas é feito 

através de relatórios mensais assinados pelos coordenadores e entregues ao Departamento 

de Pesquisa onde são arquivados, o pedido de pagamento para o bolsista só é feito mediante 

a constatação de entrega do relatório mensal, além da entrega do Relatório Parcial e 

Relatório Final previsto em edital. Não foram anexados os Relatórios Parciais e Relatórios 

Mensais ao processo devido grande volume, esses relatórios estão arquivados no 

Departamento de Pesquisa e Pós-graduação. Com o intuito de demonstrar o procedimento 

descrito acima anexamos aqui os relatórios que embasam os pagamentos solicitados a CEF.” 

Causa: Processo inadequado para pagamento de bolsas/auxílios estudantis. 

Análise da AUDIN: Conforme manifestação da unidade, todo o 

procedimento de conferência da regularidade das atividades dos discentes bolsistas fica 

registrado fora do processo de pagamento das bolsas. Utilizam-se somente de memorandos 

encaminhados pela Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação informando a lista de bolsistas 

para fins de pagamento. Não há documento, checklist ou declaração da coordenação 

constando informações se as atividades mensais executadas pelos discentes bolsistas e se as 

frequências mensais estão regulares, se os discentes mantêm as condições previstas em edital, 

entre outras informações que possam prejudicar o pagamento da bolsa. O próprio memorando 

solicitando pagamento poderia trazer essas informações, junto com o parecer do setor que 

mantém o registro escolar. Tais instrumentos visam fortalecer a gestão informando que a 

conferência foi realizada e ratificada pelos gestores. 

Recomendação: Criar mecanismos de controle (como checklist) a fim de 

garantir, antes do pagamento de bolsas/auxílios, as condições do beneficiado. 
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4- GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS  

 PROCESSOS LICITATÓRIOS 

Conformidade do edital 

Não houve constatação. 

 Contratos, execução e fiscalização 

Não houve constatação. 

 

 DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

Constatação 4.1. Ausência de autorização da PROAD para a realização de despesa, 

celebração de contrato com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00, contrariando o art. 6°, 

III, Portaria IFMT nº 1.291/2015. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23193.022472.2016-74 
Contratação emergencial para prestação de serviços de 

cozinheiro e ajudante de cozinha, carga horário 44 

horas. Contrato 005/2016.  

Manifestação da Unidade: “A gestão entende por prejudicada neste 

momento a análise da constatação apontada, posto que para manifestar-se quanto a ela será 

necessário o estudo do processo referido, que foi enviado para Auditoria e não retornou até o 

momento. Desse modo, pede dilação do prazo.” 

     Causa: Processo inadequado para gestão de contratos. 

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

uma vez que nos processos analisados não havia nenhuma autorização expressa da PROAD 

para a aquisição.  Nesse sentido,  o art. 6.º da Portaria 1291/15 - IFMT estabelece que nas 

compras com valor igual ou inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) a autorização 

caberá ao Pró-Reitor de Administração, sendo assim, o Campus ao realizar um procedimento 
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licitatório deve observar os valores estabelecidos na legislação vigente. A reincidência na 

ausência de autorização prévia do Pró Reitor ou Reitor nas contratações acima do valor 

estipulado em portaria acarretará apuração de responsabilidade. 

Recomendação: Observar o cumprimento da Portaria/IFMT n.º1291 de 22 

de maio de /2015. 

 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Ação não prevista na análise do campus no PAINT 2017. 

 

5- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017 – análise será feita em relatórios por 

assunto, encaminhados à DSGP. 

 

6- GESTÃO PATRIMONIAL 

ALMOXARIFADO 

Constatação 6.1. Divergência entre o saldo registrado dos itens de Almoxarifado no sistema 

SUAP e no sistema SIAFI referente ao ano de 2016, em desacordo ao item 7.3.1 da IN 

SEDAP nº 205/88 e ao art. 94 da Lei nº 4.320/64.(reincidente) . 

Nome Suap Siafi Diferença 

Material de processamento de dados 11.937,04 7.930,21 4.006,83 

Material elétrico e eletrônico 7.488,10 2.873,34 4.614,76 

Material de expediente 40.172,17 32.444,66 7.727,51 

Material educativo e esportivo 11.137,25 0,00 11.137,25 

Total 70.734,56 43.248,21 27.486,35 

Manifestação da Unidade: “A gestão reconhece a constatação apontada, 
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entretanto, esclarece que em razão do déficit de servidores no campus, bem como em razão 

da alta rotatividade de servidores percebida ao longo dos anos e a baixa qualidade do sinal 

de internet para funcionamento do sistema de requisição online, utiliza-se requisição manual 

para dar agilidade ao atendimento. Enfrentamos também dificuldades nos lançamentos de 

entrada de notas fiscais no sistema SUAPE, uma vez que nem todos os itens estão 

cadastrados necessitando que sejam solicitados a Reitoria para cadastramento. Em razão do 

expostos reconhecemos existir certa morosidade no sistema de entradas e saídas do 

almoxarifado, gerando as diferenças percebida. Em tempo esclarece-se que já lotou servidor 

no setor de almoxarifado para sanar as falhas apontadas e que está trabalhando para 

eliminá-las o mais breve possível.” 

    Causa: Ausência de acompanhamento do gestor do Campus e do gestor do 

setor de almoxarifado. 

Análise da AUDIN: A correta e adequada escrituração contábil, registro e 

controle dos materiais e produtos da unidade é essencial para que o Balanço Patrimonial da 

Unidade reflita adequadamente a sua situação patrimonial, conforme art. 94 Lei 4.320/64, 

bem como a necessidade da implementação de controles internos com a finalidade de 

assegurar a devida preservação dos bens móveis da unidade. A existência de saldos 

inconsistentes nas contas de bens permanentes, sem um controle eficiente e tempestivo, é 

motivo de Restrição ao Balanço Geral da União e do IFMT, com possibilidade, pela 

reincidência, de aplicação de penalidade aos gestores responsáveis. 

Recomendação: Conciliar com os sistemas SIAFI/SUAP os valores 

constantes no almoxarifado. 

 

Constatação 6.2. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMA ao setor de 

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, em desacordo com  os outros 

procedimentos  do manual SIAFI (021101) item 2.2. 
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Manifestação da Unidade: “A gestão reconhece a constatação apontada, 

entretanto, esclarece que em razão do déficit de servidores no campus, bem como em razão 

da alta rotatividade de servidores percebida ao longo dos anos e a baixa qualidade do sinal 

de internet para funcionamento dos diversos sistemas que operamos, eventualmente perde-se 

o prazo para encaminhamento do RMA ao setor de contabilidade, o que não é recorrente 

desde o último exercício. Esclarece ainda que serão implementadas mudanças a curto prazo 

que visam sanar essa e diversas outras situações.” 

    Causa: Processo inadequado de controle do Almoxarifado. 

Análise da AUDIN: Conforme análise da resposta da unidade, manteremos 

a constatação, visto que não foi enviado a esta auditoria os documentos comprobatórios do 

envio mensal do RMA para o setor contábil. O setor de Contabilidade deverá promover a 

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

responsável pelo setor de almoxarifado 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 almoxarifado - RMA 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). A Administração deverá dispor 

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

ainda não possua tal ferramenta.  

Recomendação: Providenciar o envio, ao setor de contabilidade, do RMA – 

Relatório Mensal de Almoxarifado. 
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PATRIMÔNIO 

Constatação 6.3. Divergência entre o saldo registrado dos itens de Patrimônio e no sistema 

SUAP e no sistema SIAFI referente ao ano de 2016, em desacordo ao item 7.3.1 da IN 

SEDAP nº 205/88 e ao art. 94 da Lei nº4.320/64. (Reincidente) . 

Nome SUAP SIAFI DIFEREN

ÇA 

Aparelhos de medição e orientação 57.665,73 59.055,73 -1.390,00 

Aparelhos e equipamentos de comunicação 11.000,00 149.385,00 -138.385,00 

Apar. Equip. Utens. Med., odont, labor. 

Hospit. 

324.152,73 377.278,21 -53.125,48 

Equipamento de proteção, segurança e 

socorro 

50.332,63 68.410,18 -18.077,55 

Máquinas e equipam. De natureza industrial 39.655,12 43.447,62 -3.792,50 

Maq., ferramentas e utensílios de oficina 7.874,98 12.149,98 -4.275,00 

Máquinas e equipamentos agric. E 

rodoviários 

525.423,97 712.164,45 -186.740,48 

Equip. E utensílios hidráulicos e elétricos 975,00 7.300,00 -6.325,00 

Máquinas, utensílios e equipamentos 

diversos 

32.385,88 30.508,88 1.877,00 

Equipamentos de processamento de dados 716.962,84 700.442,84 16.520,00 

Aparelhos e utensílios domésticos 316.726,78 415.293,10 -98.566,32 

Mobiliário em geral 630.829,77 700.656,67 -69.826,90 

Coleções e materiais bibliográficos 351.201,18 331.912,86 19.288,32 

Instrumentos musicais e artísticos 5.401,96 24.946,70 -19.544,74 

Equipamentos para áudio, vídeo e foto 118.610,21 127.579,38 -8.969,17 

Veículos diversos 533.588,00 133.588,00 400.000,00 

Veículos de tração mecânica 972.026,95 1.085.020,42 -112.993,47 

Peças não incorporáveis a imóveis 218.240,00 257.840,00 -39.600,00 
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Máquinas e equipamentos Gráficos 0,00  1.362,51 -1.362,51 

Utensílios em Geral  0,00 1.797,00 -1.797,00 

Total 4.996.330,85 5.323.416,65 -327.085,80 

Manifestação da Unidade: “Os equipamentos iniciais deste campus foram 

adquiridos pelo campus São Vicente, dentre os quais alguns foram transferidos para este 

campus via Siafi e sistema Siga, outros foram transferidos em um sistema e no outro não o 

que originou as diferenças entre os sistemas. Com a transição do sistema Siga para Suape, 

nota-se que alguns equipamentos não migraram de um sistema para o outro, o que aumentou 

a divergência entre os sistemas. Buscando solucionar os problemas apontados, foram 

solicitadas por várias vezes ao campus São vicente os processos de aquisição para 

conferência, porém não fomos atendidos. Em que pese o já exposto a gestão informa que está 

trabalhando para sanar tais divergências.” 

     Causa: Sistemas falhos no controle de Patrimônio. 

Análise da AUDIN: Referente a manifestação do Campus sobre a  

dificuldade de conseguir os processos juntos ao outro campus, orientamos que Confresa 

busque auxílio junto a administração superior e sobre a divergência entre as informações dos 

sistemas, é indispensável que tais distorções sejam corrigidas. A correta e adequada 

escrituração contábil, registro e controle dos bens patrimoniais da unidade é essencial para 

que o Balanço Patrimonial da Unidade reflita adequadamente a sua situação patrimonial, 

conforme art. 94 Lei 4.320/64, bem como a necessidade da implementação de controles 

internos com a finalidade de assegurar a devida preservação dos bens móveis da unidade. A 

existência de saldos inconsistentes nas contas de bens permanentes, sem um controle eficiente 

e tempestivo, é motivo de Restrição ao Balanço Geral da União e do IFMT. 

Recomendação 1:  Estruturar o setor de Patrimônio do Campus para o 

efetivo controle patrimonial. 
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Recomendação 2: Atualizar os registros dos bens patrimoniais no sistema 

de SUAP e promover a conciliação no SIAFI. 

 

Constatação 6.4.  Ausência de registros dos imóveis de uso especial do campus no SPIUNET 

em desacordo com artigos 94 e 96 da Lei nº 4320/1964, artigo 2º da Portaria STN/SPU nº 

322/2001 e no artigo 28 da instrução normativa nº 1, de 2 de dezembro de 2014. (Reincidente 

2016 e 2017) 

Manifestação da Unidade: “O processo da regularização fundiária do 

imóvel onde está construída essa unidade do IFMT está em trâmite junto ao órgão 

responsável, INCRA, sob a Identificação 54240.002311/2014-13. Anexo a esta manifestação 

enviamos o extrato da atual localização e situação do processo. Em conversa com o 

Superintendente do INCRA nesta cidade foi esclarecido que esse setor verifica a regularidade 

de todo o processo e sendo constata será encaminhado a titulação, momento em que teremos 

em mãos os documentos necessários a alimentar o sistema SPIUNET. Solicita-se prazo de 12 

meses para finalização de todo o procedimento.” 

    Causa: Processo inadequado de controle de imóveis do Campus. 

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

obrigatoriedade dos registros dos bens imóveis encontra-se prevista nos artigos 94 e 96 da Lei 

4320/1964, artigo 2º da Portaria STN/SPU 322/2001 e artigo 28 da instrução normativa nº 1, 

de 2 de dezembro de 2014. A falta de cadastro  de valores dos imóveis no SPIUNET que gera 

lançamento para a contabilidade e a inexistência de controle efetivo dos bens imóveis da 

Unidade contraria o determinado pela Lei 4.320/64 e pela Instrução Normativa nº 205/1988 – 

SEDAP, sendo ainda motivo de Restrição no Balanço da Unidade e do IFMT. 

Recomendação : Efetuar o registro dos bens imóveis junto ao SPIUNET. 
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Constatação 6.5.  Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMB ao setor de 

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, em desacordo com  os outros 

procedimentos  do manual SIAFI (021101), item 2.2. 

Manifestação da Unidade: “A gestão reconhece a constatação apontada, 

entretanto, esclarece que em razão do déficit de servidores no campus, bem como em razão 

da alta rotatividade de servidores percebida ao longo dos anos e a baixa qualidade do sinal 

de internet para funcionamento dos diversos sistemas que operamos, eventualmente perde-se 

o prazo para encaminhamento do RMB ao setor de contabilidade, o que não é recorrente 

desde o último exercício. Esclarece ainda que serão implementadas mudanças a curto prazo 

que visam sanar essa e diversas outras situações.” 

     Causa: Processo inadequado de controle de Patrimônio. 

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. 

Recomendação: Providenciar, para envio ao setor de contabilidade, o RMB 

– Relatório Mensal de Bens, garantindo o efetivo controle e evidenciação do patrimônio do 
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Campus. 

 

 CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E 

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

Constatação 6.6. Falha na emissão do relatório de deslocamento/consumo no sistema SUAP, 

o relatório emitido apresenta várias inconsistência no deslocamento (Km), bem como no 

consumo/litro e valor total da viagem, segue exemplo abaixo: 

Dados extraídos do relatório demonstrativo - resumo do sistema SUAP. 

Data de Emissão: 27/04/2017 

Data de Início: 01/10/2016 

Data de Término: 31/10/2016 

Viatura Deslocamento 

(Km) 

Consumo (L) Km/L R$/L R$/Km Total R$ 

Uno Mille Fire 

(CWI-7159) 

-97311 2790.93 -34.87 3,98 -0,11 11.107,90 

Fonte: Sistema SUAP/Frota 

Manifestação da Unidade: “Em que pese a constatação apontada temos 

que existe atualmente alguma deficiência no sistema SUAP, tendo em vista que ao solicitar 

demonstrativo-resumo do Campus Confresa são arrolados veículos que não nos pertencem 

mais, por isso o desencontro dos dados apontados. Anexamos referido documento onde 

apontamos apenas nossos veículos em meio a todos os que são mostrados. Em atenção ao 

exemplo acima informamos que o veículo em questão, a data da constatação, já havia sido 

transferido para o Campus Barra do Garças - Campus Avançado de Querência. Por sua vez, 

o controle de abastecimento da frota é feito pelo sistema do Cartão Saga Card, denominado 

SAGA News, cujos relatórios seguem anexos.” 

    Causa: Sistema inconsistente para controle de Frotas (SUAP). 
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Análise da AUDIN: A resposta encaminhada não elide a constatação, tendo 

em vista a obrigatoriedade da correta utilização do sistema SUAP/Frota previsto na portaria 

864/2015/IFMT, bem como as boas práticas de controle interno.  

Recomendação: Solicitar, junto a DGTI, a correção das inconsistências dos 

relatórios emitidos via sistema SUAP. 

 

Constatação 6.7. Existências de multas “em aberto” dos veículos oficiais e documentação 

irregular (sem emissão do novo licenciamento) de alguns veículos do campus.  

Manifestação da Unidade: “A gestão reconhece a existência de multas que 

não foram liquidadas e informa que foi aberto um processo, nº 23193.015538/2017-51, para 

a liquidação das mesmas. Em tempo, esclarece que as multas do veículo Moto Yamaha XTZ 

125 Placa NJA-3297, foi lavrada de forma equivocada, pois o referido veículo na época já 

tinha sido transferido para o Campus Confresa, de onde nunca mais saiu para outra cidade. 

Quanto ao veículo Triton Placa OBE-0251 a multa foi lavrado quando o mesmo era 

conduzido por motorista terceirizado cuja empresa, atualmente, não mantém contrato com 

esta instituição. As demais multas foram pagas conforme guias de pagamento anexas.” 

     Causa: Processo inadequado de acompanhamento de frota do Campus.  

Análise da AUDIN: Conforme estabelece a Portaria n.864/15 - IFMT, o 

Campus tão logo receba uma notificação de infração de trânsito, deve promover a 

identificação do correspondente infrator e providenciar os encaminhamentos para efetuar o 

pagamento da multa pela infração de trânsito antes do vencimento e dar início ao processo 

para apuração da responsabilidade e/ou ressarcimento ao erário.  

Recomendação 1: Aprimorar o controle de bordo dos veículos, cadastrando 

todos motoristas, com no mínimo: nome completo, número do CPF, contato telefônico e 

contato residencial. 
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Recomendação 2: Orientar os motoristas sobre os deveres e 

responsabilidades contidas na Portaria IFMT nº 864/2015. 

Recomendação 3: Encaminhar à AUDIN, cópia do resultado final do 

processo, nº 23193.015538/2017-51. 

 

7- GESTÃO ACADÊMICA 

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS 

DE CURSOS 

Constatação 7.1. Ausência de publicação dos Planos de Trabalho Docentes - PTDs e dos 

horários de aulas, conforme artigo 8º da Lei nº 12.527/2011, artigo 7º do Decreto nº 

7.724/2012 e artigo 15 da Resolução CONSUP nº 43/2016. 

Manifestação da Unidade: “A gestão reconhece a constatação apontada, 

entretanto, esclarece que em razão do déficit de servidores no campus, bem como em razão 

da alta rotatividade de servidores percebida ao longo dos anos o que acarreta a constante 

atualização do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão e o atraso dos trabalhos e a baixa 

qualidade do sinal de internet para funcionamento do sistema de upload do site deixamos de 

publicar os PTDs ao longo dos anos. Buscando solucionar esse problema a gestão 

implementou mudanças na gestão do sinal de internet do campus, bem como na composição 

do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão visando cumprir o que dispõe a legislação. 

Portanto, a partir do semestre 2017/1 disponibilizaremos no site do campus os PTDs 

semestralmente.” 

   Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica 

Análise da AUDIN: Apesar do Gestor manifestar que a publicação 

ocorreria com os encargos didáticos do período letivo 2017/1, não foi localizado no site, até a 

emissão desse relatório, esses PTDs. O plano de Trabalho Docente tem o intuito de garantir a 

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

cumprimento do regime de trabalho contratado. Sendo assim, a publicação dos planos permite 
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que a comunidade participe do controle das atividades de cada docente da Instituição.  

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

 

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

- PTDs, em desacordo com a Resolução CONSUP nº 43/2016.  

Nome 
Assinatura 

do Docente 

Avaliação do 

Colegiado do 

Departamento 

(art. 14 da Res. 

46/2013 Consup) 

Homologação do 

Chefe do 

Departamento de 

Ensino (anexo I da 

Res. 46/2013 Consup) 

F.O.A  SIM  NÃO NÃO 

M.F.L  NÃO 

 

NÃO SIM 

Manifestação da Unidade: “A gestão reconhece que podem haver 

discrepâncias nos PTDs anteriores ao semestre letivo 2016/2 e esclarece que todas as 

medidas legais já foram tomadas no sentido de otimizar a adequação dos Planos de Trabalho 

Docente aos ditames da Resolução 46/2013 do CONSUP, para tanto mantém o Colegiado de 

Ensino, Pesquisa e Extensão constantemente atualizado, como faz prova o documento 

anexo.” 

        Causa: Ausência de sistema informatizado para controle de encargos didáticos 

dos docentes do IFMT 

Análise da AUDIN: Os encargos didáticos dos docentes necessitam serem 

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

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

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

visando que o estudante não seja prejudicado de nenhuma maneira.  

Recomendação 1: Criar check list para controle de entrega de PTDs, bem 
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como para seu monitoramento. 

Recomendação 2: Informatizar o registro e monitoramento de encargos 

docentes. 

 

 EVASÃO ESCOLAR  

Constatação 7.3. Fragilidade no lançamento de informações no sistema de gestão acadêmica 

do IFMT (Q-Acadêmico).  

Descrição 

a) Todos os cursos constantes das relações de cursos enviadas pela PROEN e pelo 

campus estão cadastrados no Q-Acadêmico. Porém, em consulta a Registro escolar > 

Relatórios de alunos > Listagem de alunos, foram localizados alunos cadastrados apenas no 

curso de Bacharelado em Agronomia. 

b) Ausência de registro de matrículas em 2017/1 (consulta a Registro escolar > Relatórios 

de alunos > Listagem de alunos). 

c) Existência de turmas com todos os alunos matriculados durante período que supera o 

período normal de duração do curso de Agronomia (8 semestres), gerando dúvidas quanto à 

consistência e fidedignidade da informação: 

- Turma de ingresso 2010/1: até o 14º semestre; 

- Turma de ingresso 2011/1: até o 12º semestre; 

- Turma de ingresso 2012/1: até o 10º semestre. 

d) Baixo número de alunos evadidos por turma do curso de Agronomia, o que, somado à 

constatação acima (item b), gera dúvidas quanto à consistência e fidedignidade da 

informação: 

- Turma de ingresso 2010/1: 1 aluno evadido a partir do 12º semestre; 

- Turma de ingresso 2011/1: 1 aluno evadido a partir do 2º semestre; 

- Turma de ingresso 2012/1: 2 alunos evadidos a partir do 3º semestre; 
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- Turma de ingresso 2010/1: 4 alunos evadidos; 

- Turma de ingresso 2011/1: 5 alunos evadidos; 

- Turma de ingresso 2012/1: 1 alunos evadido; 

- Turma de ingresso 2010/1: 1 aluno com matrícula trancada. 

Manifestação da Unidade: “a)  Todos os alunos do campus estão de 

matriculados e enturmados inclusive inseridos em diários de professores no sistema 

acadêmico. O fato de apenas o curso de agronomia estar disponível para o tipo de relatório 

do questionamento supracitado o campus também desconhece e já nos reportarmos aos 

responsáveis via GLPI nº(0007406). b) Todos os alunos do campus estão de matriculados e 

enturmados inclusive inseridos em diários de professores no sistema acadêmico. O fato de 

não gerar relatórios a partir dos filtros supracitados, também são estranhos ao campus já 

nos reportamos a reitoria via GLPI nº(0007406). c) Ainda possuímos alunos de 

2010/2011/2012 que ainda não concluíram o curso e em outros casos alunos dessas turmas 

que já concluiram mas ainda estão em curso no sistema acadêmico. Isso se dá em virtude do 

não lançamentos de todas as notas no histórico escolar dos alunos dessas turmas, em virtude 

do número reduzido de servidores e de problemas nas mudanças do cálculo de média final a 

partir de 2014, o que gerou problemas de re-digitação de notas. Os históricos de conclusão 

desse alunos estão sendo gerados em planilha Excel. d) Em virtude do número reduzido de 

servidores essa tarefa no sistema acadêmico está atrasada, pois havíamos priorizado a 

atualização do SISTEC. Atualmente estamos trabalhando nessa tarefa não só no curso de 

Bacharelado em agronomia mas em todos os cursos.” 

     Causa: Implementação incompleta do sistema de gestão acadêmica do 

IFMT no campus. 

Análise da AUDIN: O sistema de gestão acadêmica é o instrumento que 

propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Os custos decorrentes de sua implantação só se justificam pela necessidade de 

instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, acompanhamento e controle 

das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a tomada de decisão dos gestores. A 
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implantação do sistema deve ser seguida pela sua completa implementação, com o 

lançamento de dados corretos de todos os cursos, turmas, disciplinas e alunos, de forma que 

as informações constantes do sistema sejam fidedignas e confiáveis e possam, assim, embasar 

as decisões do gestor.  Durante a visita ao campus também se percebeu o quantitativo 

reduzido de servidores para lançar e atualizar todos os dados de todos os alunos e docentes no 

sistema acadêmico, somando-se a utilização de uma internet frágil para a necessidade da 

unidade auditada. Fatos esses que o Gestor deve buscar soluções, com apoio da Reitoria. 

Recomendação 1: Concluir a implementação do sistema de gestão 

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

referentes aos alunos do campus, bem como manter atualizado esse sistema. 

Recomendação 2: Lotar mais servidores nas atividades que envolvem 

registros escolares 

 

Constatação 7.4. Quantidade de ingressos constante no sistema Q-Acadêmico divergente da 

quantidade de vagas prevista no PDI 2014-2018, conforme quadro abaixo (não foi possível 

verificar o número de ingressos nos demais cursos pois não há cadastros de alunos no Q-

Acadêmicos): 

 

Curso 

Nº de ingressos x Nº de vagas previstas no PDI - por 

ano 

2014 - 

PDI 

2014 - 

Q-

Acadê

mico 

2015 - 

PDI 

2015 - 

Q-

Acadê

mico 

2016 - 

PDI 

2016 - 

Q-

Acadê

mico 

Bacharelado agronomia 40 37 40 46 40 43 

Manifestação da Unidade: “Para a tabela que possui menos alunos o fato 

se deu em virtude do não comparecimento dos candidatos para matrícula nos prazos 

estipulados. Para os casos de alunos a mais se deu em virtude dos processos de transferência 

externa e portadores de diploma.” 
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     Causa: Fragilidade no cumprimento das metas definidas para o campus. 

Análise da AUDIN: O Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMT 

tem o princípio de projetar metas a serem buscadas ao longo dos 05 anos seguintes da 

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

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

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

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

alunos em todos os cursos da Instituição. O Gestor deve atualizar seu planejamento de 

quantitativo de ingressos, de acordo com a realidade contextual nacional e de mercado 

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

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

atender as previsões planejadas. No caso analisado, o curso de bacharelado em Agronomia 

possuía PPC aprovado em 2009 com previsão de 35 vagas (ingressos).   Também nesse caso 

analisado, há uma fragilidade a ser analisada pelo Gestor quanto a não conseguir nem o 

número mínimo de candidatos aprovados/classificados interessados em se matricular e cursar 

na opção que escolheu durante o processo seletivo.   A outra situação, em consulta ao Q-

acadêmico, levantou-se apenas o primeiro ingresso nos anos de 2015 e 2016 sem considerar 

editais de transferências externas e portadores de diplomas, demonstrando a diferença a 

maior.    

Recomendação: Reformular PPC e o quantitativo de ingresso do curso 

analisado, conforme definido no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMT (2014-

2018), referente ao campus. 

 

Constatação 7.5. Ausência de informações sobre conclusão dos cursos do campus Confresa 

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

> Conclusão do curso. 

Manifestação da Unidade: “O problema persiste, pois ainda encontramos 
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dificuldades para finalizarmos os cursos no sistema acadêmico.” 

   Causa: Implementação incompleta do sistema de gestão acadêmica do 

IFMT no campus. 

Análise da AUDIN: O sistema de gestão acadêmica é o instrumento que 

propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Os custos decorrentes de sua implantação só se justificam pela necessidade de 

instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, acompanhamento e controle 

das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a tomada de decisão dos gestores. A 

implantação do sistema deve ser seguida pela sua completa implementação, com o 

lançamento de dados corretos de todos os cursos, turmas, disciplinas e alunos, de forma que 

as informações constantes do sistema sejam fidedignas e confiáveis e possam, assim, embasar 

as decisões do gestor. As informações sobre alunos concluintes também contribuem para  

tomada de decisões referente ao acompanhamento das ações de permanência e êxito.  

Recomendação: Concluir a implementação do sistema de gestão acadêmica 

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

cursos, turmas, disciplinas e alunos do campus, bem como manter atualizado esse sistema. 

 

Constatação 7.6. Fragilidade na capacitação dos membros da comissão de acompanhamento 

das ações de permanência e êxito do campus.  

Manifestação da Unidade: “A gestão reconhece a constatação apontada, 

entretanto, esclarece que em razão do déficit de servidores no campus, bem como em razão 

da alta rotatividade de servidores percebida ao longo dos anos, tivemos dificuldades em 

realizar a qualificação dos membros da citada comissão. Esclarece ainda que tomará as 

medidas necessárias no sentido de sanar tal deficiência no prazo de 6 meses.” 

     Causa: Ausência de capacitação da comissão designada. 

Análise da AUDIN: Os indicadores definidos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional para garantir a permanência e êxito dos alunos buscam 
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mensurar as políticas mitigatórias de evasão que o IFMT possui, bem como o alcance das 

metas planejadas para os 04 anos seguintes da Administração, porém além de planejá-las faz-

se necessário acompanhar sua efetiva execução, coisa que não vem ocorrendo nas unidades 

auditadas do IFMT. Cabe, ao Gestor proporcionar capacitação e orientação aos membros da 

comissão de acompanhamento de ações de permanência e êxito para acompanhar e contribuir 

na implantação e implementação das ações afirmativas junto aos alunos com vulnerabilidade 

no campo educacional.  Ações essas como: programas de apoio pedagógico, política de 

assistência estudantil e ações de combate a retenção  nos cursos. 

Recomendação 1: Capacitar os membros da comissão de acompanhamento 

de ações de permanência e êxito do campus. 

Recomendação 2: Acompanhar, pelos membros da comissão, os 

indicadores e contribuir na implantação e implementação de ações de permanência e êxito dos 

alunos no campus. 

 

Constatação 7.7. Fragilidades no acompanhamento dos alunos no campus. 

Descrição 

Ausência de servidor lotado no setor de registro escolar no período noturno. 

Ausência de servidor plantonista no campus para atender os alunos alojados, no período 

noturno. 

Ausência de sistema informatizado na Biblioteca para movimentação do acervo 

bibliográfico (empréstimos) 

Manifestação da Unidade: “A gestão reconhece a constatação apontada, 

entretanto, esclarece que em razão do déficit de servidores no campus, bem como em razão 

da alta rotatividade de servidores percebida ao longo dos anos, tivemos por um período 

ausência de servidores suficientes para o atendimento dos três períodos em que a instituição 

funciona, o que já foi sanado com a lotação de servidor no setor e a instituição de escala 

para atendimento. Quanto a ausência de servidor plantonista reconhecemos a extrema 
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importância de acompanhamento mais próximo da Instituição aos alunos internos, 

especialmente por se tratar de estudantes em sua maioria menores de 17 anos de idade. Para 

tanto é essencial que tenhamos servidores para efetuar esse trabalho, especialmente no 

período noturno após as 23 horas, porém o Campus não dispõem de quantidade suficiente de 

servidores do Cargo de Assistente de Alunos. Para solucionar tal problema, protocolamos 

junto a Diretoria Sistema de Gestão de Pessoas – DSGP, o Memo. nº 

23/2016/IFMT/DSGP/CCONF/CGGP (anexo) solicitando informação se podemos atribuir 

essa responsabilidade aos servidores que compõem o NAPPS (Núcleo de Apoio Psicossocial 

Pedagógico e de Saúde), e estamos aguardando a manifestação desde o protocolamento, 

entretanto, ainda não obtivemos resposta. Por sua vez, quanto a ausência de sistema 

informatizado para a Biblioteca informa que será elaborado um estudo de sistemas (software 

livre) para informatização da biblioteca. Prazo para definição e início da implantação do 

sistema: 3 meses.” 

     Causa: Ausência de planejamento para implantação do campus. 

Análise da AUDIN: O campus foi implantado com a previsão de cursos 

também no período noturno e regime de internato para alunos, porém não planejaram a 

maneira de garantir as condições necessárias para o funcionamento da Instituição nos três 

turnos.  A situação atual em que se encontra o campus, fragiliza o atendimento aos alunos e 

mesmo servidores durante o período noturno, além de não garantir uma melhor assistência aos 

alunos que estão residindo nos alojamentos. 

Recomendação 1: Lotar servidores no setor de registro escolar para atender 

o turno noturno. 

Recomendação 2: Prestar assistência adequada aos alunos internos do 

campus, especialmente após as 23h. 

Recomendação 3: Implantar sistema informatizado para movimentação de 

acervo bibliográfico, junto à Biblioteca. 

EGRESSOS  
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Não houve constatação. 

 

III – 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 saneamento de todas 

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

implementação das recomendações emitidas neste relatório. 

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

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

inconsistências em seus campi. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

recomendações descritas neste relatório de auditoria, serão acompanhadas ao longo do 

exercício por esta Auditoria Interna do IFMT, através do plano permanente de providências. 

 

Cuiabá, 03 de julho de 2017. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo 

Nobre 

Auditor Chefe 
 

Renata Bueno 

Contrera 

Coordenadora de Auditoria 

na Área de Obras e 

Suprimento de Bens e 

Serviços. 

 

Augusto César Auditor 
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Lira de Amorim 

Deuzimar Lira 

de Matos 

Assistente Administração 
 

Marcelo 

Gonçalves 

Ortega 

Auditor 
 

Márcio 

Menezes Roza 

Auditor 
 

Tatiane Aguiar 

de Oliveira 

Auditora 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

PROCESSOS ANALISADOS - 2016 
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Item 

Mod 

Licitaçã

o 

Número do Processo 

(TESOURO 

GERENCIAL) 

Número dos 

Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CPF/CNPJ 

Favorecido 

Valor 

Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor Empenhado 

(Processo Fisico) 

1 8 
23193.014655/2016-

16 

23193.014655/2016-

16 
3644351198 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 

2 8 
23193.020111/2016-

93 

23193.020111/2016-

93 
5500548123 R$ 900,00 R$ 1.800,00 

3 8 
23193.014151.2016-

04 

23193.014151.2016-

04 

70337962189 R$ 1.800,00 R$ 2.400,00 

92492207153 R$ 3.996,00 R$ 11.963,00 

73614823415 R$ 3.996,00 R$ 11.992,00 

4 8 
23193.038048/2016-

41 

23193.038048/2016-

41 
96170271191 R$ 125,88 R$ 125,88 

5 12 23197002434201584 
23193.007389.2016-

75 
1174808000158 R$ 49.980,00 R$ 199.728,00 

6 12 23189014686201555 
23193.011566.2016-

18 

4002498000182 R$ 4.551,42 R$ 4.551,42 

21971041000103 R$ 1.160,00 R$ 1.160,00 

14792583000145 R$ 188,45 R$ 1.304,19 

7 12 23197002434201584 
23193.009150.2016-

30 
19808881000108 R$ 11.412,66 R$ 67.881,84 

8 6 23193022472201674 23193022472201674 10710117000112 R$ 74.897,47 R$ 105.737,60 

9 7 23193034410201613 23193034410201613 46113742000396 R$ 1.260,00 R$ 1.260,00  

 

PROCESSOS ANALISADOS - 2017 
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Item 

Mod 

Licitaçã

o 

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 23193.004653/2017-08 23193.004771.2017-16 158496 R$11.760,00 R$11.760,00 

2 8 23193.014151/2016-04 23193.014151/2016-04 4218487154 R$300,00 R$300,00 

3 6 23193022472201674 23193022472201674 
107101170001

12 R$48.463,07 
R$ 105.737,60  
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