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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 25/2017

Senhor Gestor, 

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

referente ao exercício de 2016 (Outubro a dezembro) e exercício 2017 (Janeiro a setembro),

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 Sorriso, conforme descritas abaixo:

2.2. Acompanhamento da regularidade contábil.
3.1. Diárias, passagens e ajuda de custos.
3.2. Acompanhamento dos registros contábeis.
3.3.Retenção e recolhimento de Tributos.
3.4.Acompanhamento da Receita.
3.5. Concessão de bolsas financeiras aos servidores.
3.6. Assistência ao educando.
4.1. Análise nos processos licitatórios em todas as modalidades.
6.1. Constatação financeira dos materiais de almoxarifado apresentados no

inventário anual de almoxarifado da unidade.

Relatório de Auditoria nº 25/2017     1

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

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

6.3.  Análise nos sistemas e procedimentos de conservação e utilização da
frota de veículos e a utilização e controle do consumo de combustíveis.

7.1. Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada curso
do IFMT e padronização das matrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Superior.

7.2.  Acompanhamento  dos  estudos  sobre  evasão  escolar  no  âmbito  do
IFMT.

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

I – ESCOPO DO TRABALHO

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

ao Serviço Público Federal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

municiou  dos  conhecimentos  específicos  imprescindíveis  para  a  sua  adequação  às

necessidades da Administração.

Foram verificados o inventário de almoxarifado,  os projetos pedagógicos

dos cursos Técnico em Alimentos Integrado ao Nível Médio e Superior de Tecnologia em

Produção de Grãos,  relatórios  de consumo de combustível,  bem como o uso do SUAP –

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

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

servidores do campus. Também foi realizada reunião com a Chefe do DAP e o Diretor Geral

do campus para discutir as recomendações emitidas pela AUDIN que ainda constam como

não atendidas no PPP - Plano Permanente de Providências, e reunião com o Diretor de Ensino

para verificar e conhecer o monitoramento dos PTDs no campus, e para visitar os laboratórios

dos cursos de Técnico  em Alimentos  e  Tecnologia  em Produção de Grãos.  Foi realizada

reunião com a Comissão Permanente de acompanhamento das ações de permanência e êxito

no campus, e também com o Coordenador de Extensão que cuida do acompanhamento de

egressos.  Foi  realizada  entrevista  com um aluno do curso Técnico  em alimentos,  com os

funcionários  de  empresas  terceirizadas,  visita  aos  setores  de  almoxarifado,  patrimônio  e

transportes, à Coordenação de Gestão de Pessoas, ao setor de registros acadêmicos, ao polo da

UAB na cidade de Sorriso e à Fazenda Experimental do campus. 

Foram  analisados,  para  fins  de  verificação  das  ações  de  permanência

(evasão),  os  cursos  de  Técnico  em  Alimentos  Integrado  ao  Nível  Médio  e  Superior  de

Tecnologia em Produção de Grãos em andamento no campus Sorriso, com exceção dos cursos

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

Acadêmico foram realizadas no período de 16/10/2017 a 26/10/2017. 

Durante  a  análise  de  conformidades  no  campus  foram  verificadas  as

seguintes boas práticas: 

➢ Formalização de processos ;

➢ Planejamento de licitações;

➢ Gestão e fiscalização de contratos;

➢ Comprovante de execução de serviço de fiscal de prova;

➢ Informações do site no campus;

➢ Publicação do horário de aula, cursos, PTDs, extratos de contratos.
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II – RESULTADO DOS EXAMES

Após análise dos processos, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 20/2017, encaminhada à

unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs até dia 06/12/2017. Após análise das

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

que foram mantidas, conforme segue.

1 - CONTROLE DE GESTÃO

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017.

GESTÃO DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DO IFMT 

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017.

2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

REGULARIDADE CONTÁBIL

Conformidade de Gestão/Contábil

Constatação 2.1. Ausência de registro de Conformidade de gestão diária, em desacordo com

a IN STN nº 6/07 e o art. 139 do Decreto nº 93.872/86.

Descrição

➢ Todos os dias do ano de 2016.

Ano 2017

➢ Janeiro - Ausência de conformidade de 2 dias.

➢ Fevereiro - Ausência de Conformidade de 3 dias.

➢ Março - Ausência de conformidade de 2 dias.

➢ Maio - Ausência de conformidade de 2 dias.
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➢ Julho - Ausência de conformidade de 4 dias.

➢ Setembro - Ausência de conformidade de 1 dias.

➢ Outubro- Ausência de conformidade de 2 dias.

Manifestação da Unidade: “Conforme mencionado na nota de auditoria

anterior,  no  ano  de  2016,  não  tínhamos  e  ainda não temos  um servidor  que  atenda  as

necessidades  previstas  na  normativa,  para  a  execução  da  conformidade,  aguardamos  o

recebimento de mais códigos de vaga para que possamos atender essa demanda a contento,

por isso,  as conformidades eram feitas pela direção geral vistoriando os processos, mas, o

mesmo tinha dificuldades em alimentar o sistema e não tinha capacitação para tal, após a

capacitação a conformidade foi realizada com frequência, isso era de responsabilidade do

Diretor Sr. C. A. O. C., até a posse do novo Diretor em Abril de 2017, depois de capacitação

realizada  com o novo gestor em abril, a conformidade passou a ser realizada diariamente,

ocorre que pelo acúmulo de atividades ou por atividades fora do Campus, e pelo sistema não

permitir incluir um substituto para tal ação, e também não permitir que  o processo seja feito

no prazo superior três dias, por isso,  alguns dias ficaram comprometidos, a partir  desta

data teremos mais cuidado de realizar a conformidade diariamente, criamos uma rotina para

o Diretor Geral,  aguardando a possibilidade de uma capacitação e criamos uma agenda

exclusiva no google para informativo diário no e-mail e celular da necessidade dessa ação,

recebendo todos os  processos  no final  do dia,  para realizar  tal  ação,  essa notificação é

enviada  para todos os envolvidos”.  

Causa: Processo inadequado quanto ao controle contábil.

Análise  da  AUDIN:  A  conformidade  de  gestão  diária  é  uma

ferramenta necessária de controle interno e permite a supervisão e conferência  dos

documentos no sistema Siafi.  Conforme o art.  8º, § 1º do Decreto n 6.976/2009, a

conformidade dos Registros de Gestão consiste  da certificação dos atos  e fatos da

execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídas no SIAFI e da existência de

documentos  hábeis  que  comprovem as  operações.  Dispõe o  art.  8º  da  IN STN nº

Relatório de Auditoria nº 25/2017     5

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

6/2007  que  “o  registro  da  Conformidade  dos  Registros  de  Gestão  é  de

responsabilidade  de  servidor  formalmente  designado  pelo  Titular  da  Unidade

Executora,  o  qual  constará  no Rol  de  Responsáveis,  juntamente  com o respectivo

substituto, não podendo ter função de emitir documentos”. Será admitida exceção ao

registro  da  conformidade  quando  a  unidade  se  encontre,  justificadamente,

impossibilitada de designar servidores distintos para exercer tais funções, sendo que,

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

devendo ser registrada em até três dias úteis a contar da data do registro da operação

no SIAFI,  podendo ser atualizada até  a data  fixada para o fechamento  do mês.  A

ausência ou o registro com restrição da conformidade dos registros de gestão implicará

o registro de conformidade contábil com restrição.

Recomendação 1:  Efetuar o registro de conformidade tempestivamente e

quando  da  ausência  do  titular  e/ou  substituto  que  esta  seja  realizada  pelo  ordenador  de

despesa.  

Recomendação 2: Promover a adequada orientação ao servidor responsável

para o desempenho de suas atividades.

Rol de Responsáveis

Não houve constatação.

Limite de dispensa de licitação

Não houve constatação.

Segregação de funções

Não houve constatação.
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3 - GESTÃO FINANCEIRA

DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO

Conformidade da execução e prestação de contas

Não houve constatação.

REGISTROS CONTÁBEIS

Contas Contábeis 

Não houve constatação.

RETENÇÃO E  RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

 Não houve constatação.

RECEITA PRÓPRIA DO CAMPUS

Não houve constatação.

CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES

Constatação  3.1.  Fragilidades  na  formalização  de  processo  de  concessão  de  auxílio

financeiro (taxa de bancada), em desacordo com a Resolução CONSUP n. 11/2015.

Processo n.º Descrição
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➢ 23444.027266.20
17-32

Taxa de Bancada para pesquisador, Edital 063/2017- PROEX,
período de execução 14/08 a 14/12/2017

➢ Ausência  de  identificação  no  Edital  PROEX 63/2017
(Logomarca, nome da instituição, Pró-reitoria e número
do Edital) na cópia constante do Processo fls. 06 a 17;

➢ Ausência  de  listagem  de  candidatos  inscritos  no
Processo seletivo Edital 063/2017;

➢ Ausência  de  listagem  de  candidatos  aprovados,
devidamente identificada e assinada fls. 18 e 19;

➢ Ausência de padronização e identificação da instituição
dos termos de compromisso dos bolsistas fls. 20, 21, 27,
28;

➢ Declaração de não acúmulo de cargo e declaração de
conciliação de atividades  fls. 22 e 23 divergentes, não
conferindo o modelo com o Edital 063/2017;

➢ Termo de compromisso do bolsista sem identificação da
instituição fls. 27 e 28

➢   Ausência do relatório parcial de prestação de contas,
conforme estabelece o edital 063/17 item 9.1;

➢ Ausência  de  plano  de  trabalho  dos  bolsistas
participantes  do  projeto,  conforme  estabelece  o  item
15.2 letra “b”.

Manifestação  da  Unidade:  “a)Considerando  que  a  cópia  do  edital

constante  no  processo  é  idêntica  à  disponibilizada  pela  Reitoria,  no  link  da  PROEX  e

também enviada por e-mail e que se encontra assinada pelo Reitor e Pró Reitor de Extensão,

julgamos que não podemos nos responsabilizar pelo ato da Pró Reitoria. Segue anexo a esta

manifestação o Edital conforme disponibilizado.

b) A listagem de inscritos  no Edital  está  contemplada no próprio  documento  que

divulga o resultado final do Edital, estando como projeto aprovado + classificado, num total

de 18.

Relatório de Auditoria nº 25/2017     8

mailto:audin@ifmt.edu.br


  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT

AUDITORIA INTERNA
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

c) No processo  consta  exatamente  o  documento  conforme foi  divulgado  pela  Pró

reitoria, sem as assinaturas. Esse mesmo documento ainda se encontra disponível no link

http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/proex-publicado-o-resultado-final-do-programa-

teresa-de-benguela-edital-n-632017/

d) Quanto  à identificação da instituição  nos  Termos de Compromisso,  novamente

justifico que esta da forma que consta no Edital assinado (vide anexo Edital) e também esta

de  acordo  com  os  modelos  disponibilizados  no  link

http://proex.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/formularios-PROEX/

e)  O modelo  usado  no  processo  é  o  disponibilizado  pela  PROEX,  não  havendo

modelo específico para o referido Edital, portanto não se aplica.

f)  Justificativa apresentada no item d

g) O relatório parcial de prestação de contas foi solicitado conforme prevê o edital,

contudo no momento em que o processo foi submetido a apreciação da AUDIN, ainda não

havia sido entregue pelos coordenadores dos projetos aprovados. Os mesmos seguem em

anexo.

h)  Quanto ao plano de atividades, o mesmo não foi solicitado aos coordenadores por

um lapso desta coordenação.  Contudo, o mesmo já foi  elaborado pelos coordenadores e

segue em anexo”.

Causa: Processo inadequado quanto à concessão de bolsas a servidores.

Análise da AUDIN: Nos casos em que a seleção de projetos de pesquisas

for realizado pela Pró-reitoria, o campus deve iniciar a instrução dos processos físicos de seus

servidores bolsistas com os seguintes documentos (de forma cronológica):  cópia do edital

(devidamente assinado); cópia da Lista de aprovados (demonstrando que o(s) servidor(es) do

campus  foram  aprovados  na  seleção;  termo  de  compromisso  assinados  pelos  servidores

bolsistas  (conforme  modelo  constante  no  edital);  declaração  do  servidor  bolsista  de  não

acúmulo de cargo (conforme modelo constante no edital), declaração do servidor bolsista de

conciliação (conforme modelo constante no edital); termo de compromisso do aluno bolsista
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(conforme modelo  constante  do edital);  plano de trabalho dos  alunos bolsistas  (conforme

modelo constante previsto no edital); relatórios mensais e final do Coordenador em conjunto

com o aluno bolsista (alínea “f” item 15.1 do Edital);  relatório parcial e final de prestação de

contas, elaborado pelo Coordenador ;

No processo analisado consta termo de compromisso (fls. 20, 21, 27, 28)  e

declarações (fls. 22 e 23) distintos do modelo padrão definido em edital e apenas um relatório

de atividades, e ainda verificou-se a ausência do relatório de prestação de contas do valor

recebido de taxa de bancada (conforme item 9.2 do edital).  Após a manifestação do Gestor

foi  recebido  edital  devidamente  assinado  e  planos  de  trabalhos,  porém  ainda  não  foi

demonstrada a entrega de todos os relatórios mensais de atividades. Quanto aos termos de

compromisso e declarações analisados, apesar da manifestação do gestor, esses documentos

estavam fora  do  modelo  padrão  definido  no  edital.  Nesse  sentido,  cabe  ressaltar  que  há

necessidade de melhorias na formalização e acompanhamento dos processos de concessões de

bolsas.

Recomendação: Providenciar, nos processos futuros, a devida formalização

e acompanhamento dos processos de concessões de bolsas a servidores e alunos.

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Constatação  3.2.  Fragilidade  na  formalização  de  processo  de  concessão  de  bolsas  de

assistência estudantil conforme estabelecido pela Instrução Normativa 02/2012 aprovada pela

Resolução 002 de 24/0,1/2012 com base na Portaria Normativa/MEC nº 39 de 12/12/2007,

pela Portaria 026 de 25/04/2014 do campus Sorriso. 

Processo Nº Descrição
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➢ 23444.000967.217-24
 

Edital  001/2017  ano  letivo  2017,  período  de  execução
2017 nas modalidades de auxílio: alimentação, transporte e
moradia.
-Ausência da folha n.º 05 do referido Edital;
-Ausência  da  listagem  e  documentos  de  Candidatos
inscritos no Processo Seletivo;
-Ausência  de  Listagem de  Resultado  Final  do  Processo
Seletivo;
-Ausência de Termo de Compromisso dos bolsistas:
               CPF ***.082.121-**
               CPF ***.035.661-**
               CPF ***.355.761-**
               CPF ***.295.951-**
-Não  localizados,  na  lista  Parcial  de  classificados,  os
bolsistas   cujo  documento  de  consulta  de  recebimento
bancário, referente ao mês 02/2017, consta no processo fls.
171:
               CPF ***.355.761-** e
               CPF ***.295.951-**
-Planilhas  de  solicitação  de  pagamento  sem:  a  data,  a
referência  do  mês  e  a  assinatura  do  responsável  pela
emissão. 

Manifestação da Unidade:  “Os documentos  mencionados encontram-se

no anexo 3.4, no entanto, relatamos que os documentos de origem ficam arquivados junto a

Assistência ao Educando, e muito provavelmente por um lapso no momento de realizar a

cópia para o processo esses  itens  ficaram ausentes.  A listagem de nomes está anexa ao

processo junto à página 27 e 70, quanto aos documentos dos discentes como supracitados

ficam arquivados no processo origem junto a Assistência  ao educando como são muitos

inscritos, e o volume de documentos é grande não não juntados aos autos do processo mais

isto está mencionado do memorando enviado pela assistência ao educando, constante na

página 07 do processo. A listagem de resultado está na página 70 do processo.

Quanto a este apontamento “Não localizados, na lista Parcial de classificados, os bolsistas
cujo documento de consulta de recebimento bancário, referente ao mês 02/2017, consta no
processo fls. 171:  CPF ***.355.761-** e  CPF ***.295.951-**. Esses documentos foram
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arquivados  erroneamente,  pela  coordenação  de  execução  financeira  pois  pertencia  ao
processo do edital do PRAE 01/2016, identificado o erro ele já foi corrigido, arquivando do
local devido.
Em relação a esse apontamento “-Planilhas  de solicitação de pagamento sem: a data,  a
referência  do  mês  e  a assinatura  do  responsável  pela  emissão”,  relata-se que  conforme
podes constatar ao longo do processo nas páginas 116,  149, 174,  e 196 e outras, os dados
referente  ao  período  de  pagamento  são  mencionados  no  memorando  que  solicita  o
pagamento que transita da assistência estudantil ao Diretor de Ensino, que relatam ao DAP,
após confirmação de frequência, quem são os alunos, que  fazem jus ao recebimento”. 

Causa: Processo inadequado quanto a concessões de auxílio estudantil.

Análise  da  AUDIN:  Em  que  pese  a  manifestação  do  gestor  quanto  a

documentação  dos  estudantes  não  constar  no  processo  por  lapso  momentâneo,  deve  se

ressaltar que, conforme orienta o manual de protocolo, todos os documentos devem ser parte

integrante  do  processo.  Se  a  quantidade  de  documento  for  muito  grande,  formaliza-se

processos  com volumes  sequenciais  e  cronológicos  de  no  máximo  200  (duzentas)  folhas

devidamente numeradas  e rubricadas.  Quanto ao apontamento “planilhas de solicitação de

pagamento sem data, há de se ressaltar que os documentos devem conter além dos dados dos

estudantes  e  valores,  o  mês  de  referência,  a  data  e  assinaturas,  independentemente  do

documento  que  as  encaminha  uma  vez  que  são  documentos  diferenciados  (folha  de

pagamento X memorando). Os processos de concessões de auxílios estudantis devem estar

devidamente formalizados e com o efetivo controle de pagamentos. No caso analisado em que

ocorreu o recebimento de muitos documentos físicos no ato da seleção, uma outra opção do

Gestor seria digitalizar tais documentos, salvar em CR-ROM e inserir no processo físico com

identificação do conteúdo.

Recomendação:  Proceder  a  devida  formalização  em  processos  de

concessões de auxílio estudantil.
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4 - GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 

PROCESSOS LICITATÓRIOS

Não houve constatação.

Contratos, execução e fiscalização

Não houve constatação.

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Não houve constatação.

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 estoque em Almoxarifado

no sistema SUAP e no sistema SIAFI, referente até outubro de 2017, em desacordo ao item

7.3.1 da IN SEDAP 205/88 e ao art. 94 da lei 4.320/64.

CC Material de Consumo  SUAP  SIAFI Diferença

16 Material de expediente
56.788,67

 

57.712,42 923,75
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17 Material de processamento de
dados

21.606,26

22.503,46 897,23

Manifestação da Unidade: “Ocorreram duas situações nesse caso acima.  

1 – Foi realizada a impressão do relatório SUAP para o Inventário em 27/10 e encaminhada
a contabilidade para baixa. O coordenador de execução contábil teve que fazer ajuste no
estoque, pois havia liquidação em uma conta separada e o saldo dos subitens não estavam de
acordo com o meu lançamento no SUAP. Feito o ajuste das contas ele procedeu às baixas
necessárias igualando o estoque.

2 – Entre o dia 27 e 31/10 houve entrega de material e foram feitas as devidas requisições e
baixa no SUAP, porém o RMA só é encaminhado para baixa no início do mês seguinte.
Portanto, as baixas referentes a 27 até 31/10 só seriam feitas no SIAFI em Novembro”.

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do almoxarifado.

Análise da AUDIN:  A manifestação da unidade não elide a constatação,

uma vez que até a emissão deste relatório ainda não havia sido atualizado o saldo contábil. A

correta  e  adequada  escrituração  contábil,  registro  e  controle  dos  bens  patrimoniais  e  de

almoxarifado  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  de  almoxarifado  da  unidade.  A existência  de  saldos  nas  contas  de

almoxarifado inconsistentes com os itens físicos, demonstra ausência de 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:  Efetuar inventário de almoxarifado a fim de atualizar os

registros dos itens no sistema de SUAP, promover a conciliação no SIAFI com as corretas

quantidades físicas. 

PATRIMÔNIO 
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Constatação 6.2.  Divergência entre o saldo registrado dos itens de Patrimônio no sistema

SUAP e no sistema SIAFI, referente até outubro de 2017, em desacordo com o item 7.3.1 da

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

Descrição Suap Siafi Diferença

Aparelhos de medição e orientação 137.439,90 181.739,10 -R$ 44.299,20

Aparelhos e equipamentos de 
comunicação

6671,88 30.257,40 -R$ 23.585,52

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

204392,28 201.217.03 R$ 3.175,25

Equipamento de proteção, segurança e 
socorro. 82.619,99

 122.389,99 -R$ 39.770,00

Máquinas e equipamentos industriais 19335,38 12.200,00 R$ 12.200,00

Máquinas e equipamentos energéticos 15.460,00 37.509,96 -R$ 22.049,96

 Máquinas e Equipamentos Gráficos - 2.754,84 -R$ 2.754,84

Máquinas, Ferramentas e Ut. Of 3.563,10 6.279,78 -R$ 2.716,68

Máquinas,e utensílios agropecuário -  314.649,79 R$
-314.649,79

Equipamentos Hidráulicos e eletric - 5.076,99 -R$ 5.076,99

Máquinas e equipamentos eletro-ele -  53.184,00 R$- 53.184,00

Maquinas, Utensilios e Equipamentos -  45.060,64 R$- 45.060,64

Outras Máquinas, equipamentos e Fe -   1.050,00 R$- 1.050,00
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Máquinas e utensílios 
agropecuário/rodoviário

232.174,75 - R$ 232.174,75

Máquinas utensílios e equipamentos 
diversos

12.882,60 - R$ 12.882,60

Equipamentos de processamento de 
dados

580.853,82  1.699.360,03 -R$
1.118.506,21

Aparelhos e utensílios domésticos 475.000,34   470.749,48 R$ 4.250,86

Mobiliário em geral 1.074.478,88 1.119.341,43 -R$ 44.862,55

Utensílios em Geral -  9.985,72 -R$ 9.985,72

Coleções e materiais bibliográficos 246.479,62  293.526,42 -R$ 47.046,80

Equipamentos para áudio, vídeo e foto 202.278,91  208.348,79 -R$ 6.069,88

Veículos diversos 449,00 370.199,00 -R$
369.750,00

Veículos de tração mecânica 798.542,00   344.821,90 R$ 453.720,10

Material de consumo de uso duradouro 1.459,96  506,97 R$ 952,99

Total 4.094.422,41 5.530.209,26 R$
-1.435.786,85

Manifestação da Unidade:  “A divergência  entre  o saldo registrado no

sistema SIAFI e SUAP está sendo corrigida. Porém, estamos sem o sistema SUAP a mais de

cinco  dias,  ou  quando  está  em  funcionamento  ele  estava  apresentando  problemas.

Concomitante a este problema tivemos o início nas atividades de uma nova coordenadora no

setor, e a necessidade de adequação patrimonial SIAFI x SUAP, ocorre no Campus Sorriso e

do  Campus  Avançado  de  Guarantã  do  Norte  que  está  vinculado  ao  nosso  Campus  sua
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execução financeira, o que neste último é dificultado pela necessidade de deslocamento da

servidora  para realizar  algumas ações,  outra situação é que as  primeiras  aquisições  do

Campus Avançado de Guarantã do Norte, foram realizadas no SIAFI, via reitoria, mas, no

SUAP estão também em Sorriso, já solicitamos a reitoria a transferência dos bens no SIAFI,

mas,  esses  procedimentos  levam  tempo.  Temos  bens  que  já  foram pagos  e  estão  sendo

patrimoniados ainda, por isso solicitamos a AUDITORIA até o final do mês de abril para

finalizarmos esses procedimentos”.

Causa: Causa: Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio.

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

controle  dos bens patrimoniais  da unidade é essencial  para que o Balanço Patrimonial  da

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

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

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

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

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

reincidência,  de  aplicação  de  penalidade  aos  gestores  responsáveis.  Conforme  item II  do

Manual de administração patrimonial do IFMT

“Os bens móveis, imóveis e de consumo que compõem o acervo patrimonial do IFMT são
gerenciados pelo Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, disponibilizado pela Diretoria de
Gestão de Tecnologia da Informação – DGTI do IFMT, pelo Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso
Especial  da União – SPIUnet  e pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal  –
SIAFI,  que  consistem nos  principais  instrumentos  utilizados  para  registro,  acompanhamento  e  controle  da
execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal.” (Grifo nosso).

Desse  modo  é  indispensável  que  todas  as  informações  e  saldos  estejam

consonantes entres os sistemas de gerenciamento (Suap e Spiunet) com o sistema contábil

(Siafi).  Considerando  a  manifestação  do  gestor,  essa  constatação  fica  mantida  para

acompanhamento até sua efetiva regularização.

Recomendação: Atualizar os registros dos bens patrimoniais no sistema de

SUAP e promover a conciliação no SIAFI, após a finalização do inventário.
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Constatação 6.3.  Ausência  de inventário  de  Patrimônio,  em desacordo ao art.  94 da Lei

4.320/64.

Manifestação da Unidade: “O artigo 94, referenciado na contestação, não

menciona nada relativo a prazo para realização do inventário.  O inventário de 2016 foi

realizado e entregue. O de 2017 conforme portaria anexa está em andamento, porém na IN

205 de 08/04/1988 o inventário deve ocorrer no exercício. Como o nosso está em andamento,

atende  plenamente  a  legislação  vigente.  Em  tempo  conforme  prevê  a  publicação,  será

entregue  até  dia  30/12/2017.  O  inventário  já  está  em  andamento  sob  processo  nº

23444.035130.2017-04”. 

Causa:Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio.

Análise  da  AUDIN:  Apesar  da  manifestação  do  Gestor,  não  foi

encaminhado para a Audin o inventário do patrimônio 2016, ressaltamos que conforme item 8

da IN SEDAP 205/88: “Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos

saldos  de  estoques  nos  almoxarifados  e  depósitos,  e  dos  equipamentos  e  materiais

permanentes,  em  uso  no  órgão  ou  entidade.etc.  No  art.  94  da  Lei  4320/64  define  a

obrigatoriedade  dos  registros  analíticos  de  todos  os  bens  permanentes.  A inexistência  do

controle efetivo do patrimônio da Unidade é motivo de Restrição ao Balanço da Unidade e do

IFMT, além de apresentar uma situação inexistente dos bens do Campus na contabilidade.

Esta constatação refere-se ao exercício 2016 que deveria ter sido providenciado inventário até

janeiro/2017, entretanto não foi encaminhado para análise desta AUDIN.  Sendo assim, será

mantida até o envio do inventário de patrimônio 2016. 

Recomendação: Providenciar o envio do inventário de patrimônio referente

ao exercício 2016, para compor os papéis de trabalho da Auditoria Interna.
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Constatação  6.4.  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:  “O  RMB,  não  foi  enviado  no  prazo,  pela

transição de coordenações do patrimônio e pelo acúmulo de atividades da nova coordenação

de patrimônio, o mesmo será providenciado nos prazos corretos. Segue anexo o RMB, feito

do mês, conforme anexo”.

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do 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 RMB mensal, bem como solicitar melhorias

no Suap para o efetivo controle e evidenciação do patrimônio do Campus.

Constatação 6.5. Ausência de registro de depreciação em desacordo com a Resolução CFC

1136/2008, NBCT 16.9 e Manual de Procedimentos Contábeis, parte II. (Reincidente).
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Manifestação  da  Unidade:  “Solicitamos  a  DGTI,  a  implantação  do

módulo  depreciação  no  SUAP,   ocorre  que  eles  informaram  que  o  módulo  estaria

funcionando em março do corrente ano,  e até  o presente momento não temos o módulo

funcionando,  remetemos  memorando  a  PRODIN,  com  cópia  a  DGTI,  solicitando

providências conforme anexo. O campus fica de mãos atadas quanto a essa  situação, temos

poucos servidores, para lançar os dados do SUAP, imagina para migrar os dados para o

Excel, realizar tal atividade, poderia trazer dados não confiáveis em  função das diversas

particularidades como  o número de itens no patrimônio, suas particularidades em relação a

depreciação, legislação contábil, considerando os tipos de itens, sua classificação, data de

recebimento, valor, avaliação/reavaliação, há possibilidade de erros, caso isso, seja feito em

planilhas do excel”.   

Causa: Processo inadequado quanto ao controle de patrimônio. 

Análise da AUDIN:  A manifestação da unidade não elide a constatação,

conforme dispõe o art. 15, IV da Lei 10.180/01 e o art. 3º do Decreto 6.976/2009, o Sistema

de Contabilidade tem por finalidade, utilizando as técnicas contábeis, registrar os atos e fatos

relacionados com a administração e evidenciar a situação patrimonial do ente público e suas

variações, decorrentes ou não da execução orçamentária, inclusive as variações patrimoniais.

O Manual  de  Contabilidade  Pública  instituída  pela  Portaria  STN 700/2014 orienta  que  o

lançamento da depreciação deverá ser realizada mensalmente e o reconhecimento encontra-se

vinculado à identificação das circunstâncias que determinem o seu registro, de forma que esse

valor seja reconhecido no resultado do ente através de uma variação patrimonial diminutiva

(VPD). A apuração da depreciação deve ser feita mensalmente, a partir do momento em que o

item do ativo se tornar disponível para uso, ou seja, quando estiver no local e em condição de

funcionamento na forma pretendida pela administração. A depreciação cessa quando o ativo

for baixado. Entretanto, não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado de uso. Apesar

do sistema de controle patrimonial SUAP não disponibilizar de ferramenta que automatiza o

cálculo dessa variação (depreciação), o setor de contabilidade deverá promover o ajuste e/ou
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conciliação  dos  bens  inventariados  e  registrados  no  SUAP e  que  constam registrados  no

sistema de contabilidade com saldos desatualizados, para a correta evidenciação da situação

patrimonial do Campus.

Recomendação:  Ajustar  os  saldos  dos  bens  inventariados,  atualizar  o

cálculo da depreciação mensal, efetuando o registro no sistema contábil.

CONSERVAÇÃO  E  UTILIZAÇÃO  DE  FROTA  E  UTILIZAÇÃO  E

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

7 - GESTÃO ACADÊMICA

Constatação 7.1.  Utilização de planilha de horário de aula divergente do padrão orientado

pela PROEN, conforme Memorando n.039 /PROEN/2014.

Manifestação da Unidade: “Informamos que os horários de aula foram

todos  readequados  nos  padrões  do  Memorando  n.039  /PROEN/2014.  Segue  em  anexo

horários adequados (Constatação 7.1 – Apontamento 1 - Anexo A)”.

Causa: Processo inadequado quanto à gestão acadêmica.     

Análise da AUDIN: Apesar da manifestação do gestor e encaminhamento

do horário de aula ajustado ao padrão orientado pela PROEN, não foi visualizado no site

institucional  do campus  tal  adequação.   O horário de aula  deve estar  de acordo com os

encargos descritos no Plano de Trabalho Docente, contendo todas as informações previstas na

orientação da PROEN e devidamente publicizado no campus.

Recomendação: Providenciar publicização de horários de aula atualizados

e padronizados, no site e murais do campus.
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Constatação 7.2. Fragilidade no preenchimento e execução dos Planos de Trabalho Docentes

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

Descrição
➢ PTDs sem assinatura da Direção de Ensino.
➢ Ausência  do  Quadro  do  corpo  docente  na  página  do  curso  de  Engenharia

Agronômica, conforme estabelece o Artigo 47 da LDB e Orientações da PROEN
➢ Quadro  de  horário  enviado  a  Auditoria  divergente  do  PTDs,  em  relação  às

disciplinas TCC de Gestão Ambiental, TCC  e Entomologia Agrícola de Produção
de Grãos.

➢ Quantidade de aula apresentada no Horário divergente do distribuído no PTD em
total de aulas considerando a amostragem definida:

A. A. l. de O. Total  aulas  localizado  no
horário

Total  registrado  no
PTD

J. V. P. 13 11
L. G. P. 12 14
R.  T. P. 14 22
R. M. 4 8

➢ Não  localizados  os  PTDs  2016/2  dos  docentes  abaixo  (a  fonte  utilizada  foi  o
cadastro no Sistema de Gestão Acadêmica do IFMT e a listagem de docentes dos
cursos que estão definidos no sítio do campus):

C. V. C. dos S. Z.
C. V. D.
E. V. F.
E. M. de C. G. N.
L. de O. D.
M. L.
M. S. de F.
N. de N. R. V.
S. G. da S.
T. B.
T. R. S.
T. de J. V.
V. B. F.
S.M. D.
V. F. dos s.
S. A.G.
L. L. S.
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G. C. R. C.
E. L. S. e S.

Manifestação  da  Unidade:  “Apontamento  1)  Encaminhamos  anexo  os
PTDs que estavam sem assinatura do Chefe de Departamento de Ensino com a respectiva
assinatura (Constatação 7.2 – Apontamento 1 - Anexo A).

Apontamento 2) A Coordenação de Curso já providenciou a inclusão do
quadro do corpo docente no site institucional na aba cursos Superiores (Constatação 7.2 –
Apontamento 2 - Anexo B). 

Apontamento 3) Encaminhamos anexo a justificativa do Coordenador do
Curso  de  Tecnologia  em  Produção  de  Grãos  em  relação  à  disciplina  de  Entomologia
Agrícola que consta no PTD do professor D. O. Com relação à disciplina de TCC consta no
PTD do professor L. K. as 4 aulas de TCC II ministradas pelo mesmo conforme horário
anexo em formato Excel (Constatação 7.2 – Apontamento 3 - Anexo C).

Apontamento 4) Abaixo apresentamos o quadro sem desconfiguração da

planilha:

 T. aulas localizado no horário Total  registrado  no
PTD

A. A. L. de O. 11 11

J. V. P. 14 14

L. G. P. 12 14

R.  T. P. 14 22

R. M. 4 8

Professor A. A.L. de O. – não há divergência.

 Professor  J.  R.V.  P.  –  encaminhamos  o  horário  correto,  pois  houve
alteração deste. Sendo assim, segue anexo horário correto (Constatação 7.2 – Apontamento
4 - Anexo D).

 Professor L. G. P. – Encaminhamos também o horário do 4º semestre de
Engenharia Agronômica onde o professor ministra a disciplina de Entomologia Agrícola que
consta  em  seu  PTD.  Com  relação  às  disciplinas  de  Experimentação  Agropecuária  e
Estatística  Básica  segue  anexo  Memorando  nº008/2017  da  Coordenação  de  Curso  que
encaminha justificativa da distribuição de carga horária semanal com respectivos horários.
Com relação ao tempo dedicado a orientação de TCC encaminhamos anexo a Portaria nº060
de 10 de junho de 2016 que considera no Artigo 4º §2º orientação de TCC como componente
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curricular e em seu Art. 7º letra a) considera 01 (uma) hora para cada discente até o limite
de  04  (quatro)  orientandos.  Sendo  assim,  o  professor  realiza  sua  própria  agenda
atendimento, respeitando os seus horários de regência já estabelecidos (Constatação 7.2 –
Apontamento 4 - Anexo E; F;G).

 Professora R.T. P. – no horário do curso Técnico em Alimentos, onde lê-se
Artes (S.), leia-se Artes (R.), uma vez que a mesma foi contratada para atuar em substituição
à professora Silvia Mara Davies que afastou-se das atividades com licença capacitação. No
PTD, no item Regência de aulas, turma, onde lê-se 2º Técnico em Alimentos A e B, leia-se 2º
Técnico em Agropecuária A e B.

 Professora R. M. C. F. - Com relação ao tempo dedicado a orientação de
TCC encaminhamos anexo a Portaria nº060 de 10 de junho de 2016 que considera no Artigo
4º §2º orientação de TCC como componente curricular e em seu Art. 7º letra a) considera 01
(uma)  hora  para  cada discente  até  o  limite  de  04  (quatro)  orientandos.  Sendo  assim,  o
professor realiza sua própria agenda atendimento, respeitando os seus horários de regência
já estabelecidos (Constatação 7.2 – Apontamento 4 - Anexo G).

Apontamento 5)

C. V. C. dos S. Z. – não se aplica, pois não faz parte do quadro docente do
IFMT Campus Sorriso.

C. V. D. - Portaria nº007 de 11 de março de 2014 – Chefe Departamento de
Ensino. Portaria nº 007 de 11 de março de 2014, que dispensa o professor C.v. D. de suas
atividades docentes durante o período de exercício no Cargo de Confiança.

*  Professora  M.  A.  assumiu  as  aulas  de  Filosofia  (Constatação  7.2  –
Apontamento 5 - Anexo H).

 E. M. de C. G. N. – Foi redistribuída para IFPI, Portaria nº 1.148 de 20 de
junho de 2016 (Constatação 7.2 – Apontamento 5 - Anexo H).

 M. L. – Removida para o IFMT Campus Cuiabá – Bela Vista, Portaria nº
1862 de 04 de julho de 2016 (Constatação 7.2 – Apontamento 5 - Anexo H).

 M.S. de F. – Afastado Licença Capacitação de 19/12/2014 a 12/12/2016,
portaria nº 2.336 de 21 de novembro de 2014.

*Professor  substituto:  B.  R.  T.  C.  (Constatação  7.2  –  Apontamento  5  -
Anexo H).

S.  G.  da  S.  –  O  professor  foi  removido  para  IFMT  Campus  Pontes  e
Lacerda - Portaria 2.233 de 09 de agosto de 2016 (Constatação 7.2 – Apontamento 5 - Anexo
H).
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 T. de J. V.– o professor solicitou exoneração - Portaria n° 2.576, de 09 de
setembro de 2016 e não havia apresentado seu PTD (Constatação 7.2 – Apontamento 5 -
Anexo H).

 S. M. D. – A professora estava de Licença Capacitação – Portaria nº409
de 26 de fevereiro de 2016 (Constatação 7.2 – Apontamento 5 - Anexo H).

*Professora substituta R. P.

E.  V.  F.  –  não  entregou  o  PTD  no  prazo  estipulado  conforme  e-mail
encaminhado  pelo  Departamento  de  Ensino  e  encaminhamento  da  Coordenadora
Pedagógica para a chefia de Departamento de Ensino (Constatação 7.2 – Apontamento 5 -
Anexo I).

 L. de O. D. – Encaminhamos anexo PTD (Constatação 7.2 – Apontamento
5 - Anexo J).

N. de N. R. V. – Segue anexo PTD (Constatação 7.2 – Apontamento 5 -
Anexo J).

T. B. – Segue anexo PTD (Constatação 7.2 – Apontamento 5 - Anexo J).

T. R.S. – Segue anexo PTD (Constatação 7.2 – Apontamento 5 - Anexo J).

V. B. F. – Segue anexo PTD  (Constatação 7.2 – Apontamento 5 - Anexo J).

V. F.dos S.– Não se aplica. O professor foi contratado em 21 de março de
2017 conforme publicação no Diário Oficial (Constatação 7.2 – Apontamento 5 - Anexo K).

S. A. G. - Não se aplica. A professora foi contratada em 27 de março de
2017 conforme publicação no Diário Oficial (Constatação 7.2 – Apontamento 5 - Anexo K).

L. L.S. - Não se aplica. O professor foi contratado em 20 de março de 2017
conforme publicação no Diário Oficial (Constatação 7.2 – Apontamento 5 - Anexo K).

G. C. R. C. – Não se aplica. A professora foi contratada em 20 de março de
2017 conforme publicação no Diário Oficial (Constatação 7.2 – Apontamento 5 - Anexo K).

E. L. S. e S. – Não se aplica. O professor foi nomeado via Portaria nº 460,
de 23 de fevereiro de 2017 (Constatação 7.2 – Apontamento 5 - Anexo K)”.

Causa: Processo inadequado quanto à gestão acadêmica.

Análise da AUDIN: Em que pese a manifestação do gestor, em relação  aos

encargos didáticos no PTD, esclarecemos que a aula do componente curricular TCC do curso

de agronomia, no caso analisado, está lançada no horário de aula sem nome, o que impede a
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identificação  do  docente.  Da  mesma  forma,  o  TCC do  curso  de  Gestão  Ambiental  está

lançado no horário para o professor L. e no PTD para a professora R. M. Neste sentido é que

alertamos  para  a  necessidade  de  observar  se  os  encargos  lançados  no  PTD   estão  em

consonância com o Horário de aula. Em relação a justificativa do Coordenador sobre as Aulas

de  Entomologia  Agrícola  no  curso  de  Tecnologia  em Produção  de  Grãos,  ressaltamos  a

importância de garantir a distribuição das aulas, de  maneira equitativa em todas as semanas

do período letivo sob pena do estudante ser prejudicado em relação a frequência e conteúdos,

considerando que nem sempre os bimestres possuem a mesma quantidade de dias letivos.

Quanto a manifestação sobre os demais professores, acatamos a justificativa.

Recomendação:  Providenciar  a  publicização,  dos  horários  de  aulas

atualizados e padronizados, no site e mural do campus, em conformidade com os encargos

didáticos previstos no Plano de Trabalho Docente.

 EXECUÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS

Constatação 7.3.  Fragilidade na identificação dos cursos existentes atualmente no campus,

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

Curso Forma PDI PROEN Campus Qacad

Técnico em Meio Ambiente Proeja Sim Não Não Não

Agroindústria Subsequente Sim Não Não Não

Engenharia de Alimentos Bacharelado Sim Não Não Não

Engenharia Agronômica Bacharelado Não Sim    Sim Sim

Agronomia Bacharelado Sim Sim  Não Não

Licenciatura Em Ciências Da Natureza
- Química

Licenciatura Sim Não  Não Não

Especialização Em Educação 
Ambiental

Especialização Sim Não  Não Não

Especialização Em Metodologia Do 
Ensino Superior

Especialização Sim Não Não Não

Especialização em Docência do Ensino
Superior

Especialização Não Não Sim Não
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Língua Brasileira de Sinais -Básico

FIC
Não Sim Sim Sim

Língua Brasileira de Sinais
FIC

Não Sim Sim  Sim

Língua Brasileira de Sinais- Inter
FIC

Não Sim Sim Sim

Inglês Básico FIC Não Sim Sim Sim

FIC - Mulheres Mil 2015 Fic Não Não  Sim Não 

Técnico em Meio Ambiente Sub/Pronatec Não Sim Não Não

Técnico em Informática Sub/Pronatec Não Sim Não Não

Técnico em Agropecuária Sub/Pronatec Não Sim Não Não

Técnico em Agroindústria Sub/Pronatec Não Sim Não Não

Técnico em Zootecnia Sub/Pronatec Não Sim Não Não

Manifestação da Unidade: “Informamos que os cursos: Técnico em Meio
Ambiente na modalidade Proeja e Engenharia de Alimentos na modalidade Bacharelado,
estão no PDI 2014 – 2018, porém não foram oferecidos devido à falta de códigos de vagas
para preenchimento do quadro docente e administrativo e também a carência de estrutura
física como laboratórios e salas de aulas que estavam previstas no projeto de expansão do
Campus, porém não se efetivaram devido a escassez de recursos orçamentários em função
dos cortes realizados pelo governo federal nos anos de 2015, 2016 e 2017.

Os  cursos:  Técnico  em  Agroindústria  na  modalidade  subsequente,
Especialização em Educação Ambiental e Licenciatura em Ciências da Natureza – Química
estão no PDI 2014 – 2018, porém estão em fase de elaboração do Projeto Pedagógico do
Curso  com  a  possibilidade  de  serem ofertados  em 2018,  mediante  a  disponibilidade  de
códigos de vagas para docentes pelo Ministério da Educação.

O curso: Agronomia na modalidade Bacharelado que está no PDI 2014 –
2018  foi  aberto  no  ano  de  2015  com  o  nome  de  Engenharia  Agronômica  na  mesma
modalidade,  Bacharelado, estamos solicitando a PROEN a correção de nomenclatura no
PDI conforme Memorando anexo (Constatação 7.3 – Anexo A).

 O curso: Especialização Em Metodologia Do Ensino Superior que está no
PDI 2014 – 2018 foi aberto no ano de 2016 com o nome de Especialização em Docência do
Ensino  Superior,  estamos  solicitando  a  PROEN  a  correção  de  nomenclatura  no  PDI
conforme Memorando anexo (Constatação 7.3 – Anexo B).

 Os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em: Língua Brasileira
de Sinais –Básico, Língua Brasileira de Sinais - Intermediário, Inglês Básico e Mulheres Mil,
não estão no PDI 2014 – 2018,  porém estamos solicitando a PROEN a inclusão desses
cursos no atual PDI conforme Memorando anexo (Constatação 7.3 – Anexo C)”.
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Causa: Processo inadequado quanto a gestão acadêmica.

Análise da AUDIN: Nos planejamentos de criações de cursos do IFMT há

sempre a necessidade prévia de um estudo de viabilidade para criação e manutenção de cursos

considerando a realidade do Estado de Mato Grosso, e, que o plano de gestão do Instituto

deve refletir os anseios da comunidade, estando as ações em consonância com os diversos

setores  do  IFMT.  Quando  proposto  no  PDI,  a  PROEN  e  os  campi  devem trabalhar  em

conjunto para  a  implantação e  execução das  suas  estratégias  e  metas  previstas.  Quanto a

nomenclatura dos cursos, esta deve ser utilizada de forma padrão em todos os documentos

oficiais  da  instituição  (PDI,  PPC  Horários,  Planos  de  Ensino)  bem  como  nos  sistemas

utilizados  pela  instituição  (SISTEC,  Q-ACADÊMICO,  EMEC,  ENAD),  buscando  a

similarização dos cursos, no âmbito do IFMT, facilitando a mobilidade de estudantes.  

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

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

Planejamento  de  Desenvolvimento  Institucional  para  os  próximos  anos  que  atenda  as

demandas e anseios da sociedade.

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

Superior e registrados no Ministério da Educação.

Recomendação  3:  Providenciar,  junto  a  PROEN  e  ao  Conselho

Superior/IFMT,  a  regularização  da  situação  dos  cursos  que  sofreram  alteração  de

nomenclatura.

Constatação 7.4. Fragilidade no lançamento de informações no sistema de gestão acadêmica

do IFMT (Q-Acadêmico).

Descrição
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a)  não  foram  localizados  no  Q-Acad  o  registro  de  estudantes  do  curso  Técnicos

Subsequentes/  Pronatec  em:  Agroindústria  (resol.  066/2016),  Meio  Ambiente  (resol.

068/2016),  Informática  (resol.  070/2016),  Agropecuária  (resol.  073/2016),   Zootecnia

(resol. 080/2016) aprovados pelo CONSUP,  para funcionamento no Campus Sorriso no

período 2014 a 2018, mesmo com os PPCs aprovados pelo CONSUP.
b) Não localizado no Sistema de Gestão Acadêmica o registro dos estudantes do curso

FIC Mulheres Mil 2015, apesar de informada pelo campus a existência desse curso.

c) Não localizado no Sistema de Gestão Acadêmica o registro dos estudantes do curso de

Pós-Graduação em Docência em Ensino Superior, apesar de informada pelo campus a

existência desse curso.
d) Alto índice de estudantes com situação “indefinida” no período letivo, registrados no

sistema com status de “aluno matriculado” localizados no Q-Acad  até a presente data.

 Manifestação da Unidade: “a) Quando o Sistema Q- Acadêmico foi implantado no
Campus, no ano de 2015, os cursos do Pronatec já estavam em andamento, pois iniciaram em 2013
com previsão de término em 2015  (Constatação 7.4 - Anexo A, B, C, D, E). Contudo, a falta de
recursos  financeiros  para  o  programa  acarretou  no  atraso  da  conclusão  dos  cursos.  Com  a
implantação do Q-Acadêmico, o Campus deu prioridade ao lançamento dos cursos que iniciaram a
partir de 2015 devido à alta demanda de atividades no Setor responsável e, portanto, impossibilidade
de realizar o lançamento de todos os cursos em andamento e/ou concluídos. Assim, os demais cursos
que  já  estavam em andamento  continuariam com o  controle  manual.  Ressaltamos  que  isso  não
impediu que o Pronatec tivesse controle, pois o mesmo é realizado pela equipe gestora do Programa.

 

b) Os cursos do Programa Mulheres Mil teve início em 2012 e conclusão em 2013, conforme
consta  no  Sistema  Nacional  de  Informações  da  Educação  Profissional  e  Tecnológica
(SISTEC),  (Constatação 7.4 – anexo A),  portanto antes da implantação do Sistema Q-
Acadêmico.  

Não houve oferta de cursos do Programa Mulheres Mil em 2015.

 

c) O Curso de Pós–Graduação em Docência no Ensino Superior está em fase de inserção dos
dados no sistema Q-Acadêmico. A demora para essa demanda deve-se em razão de que a
SGDE estava aguardando o PPC ser aprovado pelo CONSUP. Esta aprovação deu-se em
meados do ano de 2017 (Constatação 7.4 – Item C - anexo A) e a servidora responsável
pela  Coordenação  de  Pesquisa  e  Inovação  do  Campus  Sorriso  e  da  Pós  Graduação
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licenciou-se em agosto para tratamento médico. Assim, logo após seu retorno, em outubro,
o PPC foi entregue a este Setor.

 

d) Os alunos que estão com situação indefinida são aqueles que constam com o status “em
aberto” no sistema Q-Acadêmico. A situação “em aberto” refere-se aos discentes que não
realizaram  a  rematrícula  e  que  permanecem nesse  status  até  que  regularizem a  sua
situação. Após dois períodos sem realizar a rematrícula, o aluno perde o vínculo com a
instituição,  conforme a preconiza a Organização Didática em seu Art.  296,  Inciso III.
Recentemente, fizemos uma atualização das informações referentes aos status dos nossos
alunos e foi registrado o desligamento daqueles que estavam por mais de dois períodos em
situação “em aberto”.

Outro caso de situação indefinida são os alunos que já haviam concluído, mas ainda faltavam
serem lançadas no sistema, as notas, o ENADE e o estágio para posteriormente fazermos o
fechamento e mudarmos o status de “em aberto” para “concluído”. Esse trabalho está sendo
realizado”.

Causa: Processo inadequado quanto ao controle acadêmico.

Análise da AUDIN:  O Sistema de Gestão Acadêmica  se justifica  como

instrumento  imprescindível  para  manter  de  forma  fidedigna,  padronizada  e  atualizada  os

registros de todos os alunos do campus, desde seus ingressos, devem ser de fácil acesso para

consulta  do IFMT e prestar informações,  quando solicitadas,  aos alunos ou ex-alunos.  Os

dirigentes  de  ensino dos  campi  devem adotar  procedimentos  padrões,  quanto  a  forma  de

inserção, matrícula, rematrícula, lançamento de notas e fechamentos dos períodos no sistema

acadêmico.  Quanto aos  alunos matriculados  sem registro no Sistema de gestão,  os campi

devem observar  as  orientações  emitidas  pela  Pró-reitoria  de ensino,  mantendo um efetivo

controle dos documentos e dados desses alunos. Cabe ressaltar que alunos com situação “em

aberto” por mais de 2 períodos consecutivos não é aceitável para controle acadêmico. 

Recomendação  1:  Providenciar  atualização  dos  dados  dos  alunos  do

campus no sistema acadêmico do IFMT.

Relatório de Auditoria nº 25/2017     30

mailto:audin@ifmt.edu.br


  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT

AUDITORIA INTERNA
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Recomendação  2:  Estabelecer  controles  internos  para  guarda  dos

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

acesso à situação desses alunos.

Recomendação  3:  Executar  inserções  de  dados  no  sistema,  conforme

previsto nas Resoluções de funcionamento e nos PPCs. 

EVASÃO ESCOLAR

Constatação 7.5. Fragilidade de informações sobre conclusão dos cursos do campus Sorriso

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

> Conclusão  do curso.  Em verificação  na  planilha  constante  da  Aba  mencionada  acima,

observou-se que constam poucos estudantes com registo de concluintes por curso e período no

Sistema de Gestão Acadêmico.

Manifestação da Unidade: “O Campus está realizando o lançamento dos

dados (notas, ENADE, estágio, entre outros) dos alunos que concluíram o ensino superior e

médio  integrado  nos  anos  de  2014  e  2015.  Essas  turmas  estavam  concluídas  ou  em

andamento  quando foi  implantado o Q-Acadêmico e  os registros ainda não haviam sido

lançados, pois se priorizou as turmas que iniciaram em 2015. Entendemos que a falta dessas

informações  prejudicam  a  tomada  de  decisão,  pois  alunos  concluídos  com  status  “em

aberto” podem ser entendidos como evadidos. A previsão para conclusão desse trabalho é

até o final desse ano. (Constatação 7.6 e 7.7 – Anexo A)”.

Causa: Processo inadequado quanto ao controle acadêmico.

Análise da AUDIN:  O Sistema de Gestão Acadêmica  se justifica  como

instrumento  imprescindível  para  manter  de  forma  fidedigna,  padronizada  e  atualizada  os

registros de todos os alunos do campus, desde seus ingressos, devem ser de fácil acesso para

consulta  do IFMT e prestar informações,  quando solicitadas,  aos alunos ou ex-alunos.  Os

dirigentes  de  ensino dos  campi  devem adotar  procedimentos  padrões,  quanto  a  forma  de

inserção, matrícula, rematrícula, lançamento de notas e fechamentos dos períodos no sistema
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acadêmico.  Quanto aos  alunos matriculados  sem registro no Sistema de gestão,  os campi

devem observar  as  orientações  emitidas  pela  Pró-reitoria  de ensino,  mantendo um efetivo

controle  dos  documentos  e  dados  desses  alunos.  Considerando  a  manifestação  do Gestor

quanto a regularização dos dados até o final deste ano de 2017, a constatação será mantida

para acompanhamento.

 Recomendação  1:  Providenciar  atualização  dos  dados  do  alunos  do

campus no sistema acadêmico do IFMT.

Recomendação  2:  Estabelecer  controles  internos  para  guarda  dos

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

acesso à situação desses alunos.

Constatação 7.6. Evasão nos períodos letivos iniciais dos cursos superior a 30% em relação 

ao período de ingresso. A análise da evasão escolar foi prejudicada em razão da fragilidade 

dos dados lançados no sistema Q-Acadêmico, conforme relatado acima.

Como descrito nos itens anteriores,  estamos realizando o lançamento das informações das

turmas  do  ensino  técnico  integrado  e  ensino  superior  no  Q-Acadêmico  com previsão  de

conclusão até final deste ano para que os dados não apresentem mais fragilidades.

Curso Forma Turma de
Ingresso

Matrículas

1ª 2ª 3ª

Técnico em Alimentos
 
 
 

Integrado
 
 
 

2012/1 46 7 8

2013/1 67 49 47

2014/1 67 52 45

2015/1 58 43 37

Produção de Grãos Tecnologia 2012/1 34 11 11
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2013/1 25 7 6

2014/1 37 17 17

2015/1 2 - -

Manifestação da Unidade: “Como descrito nos itens anteriores, estamos

realizando o lançamento das informações das turmas do ensino técnico integrado e ensino

superior no Q-Acadêmico com previsão de conclusão até final deste ano para que os dados

não apresentem mais fragilidades”.

Causa: Processo inadequado quanto ao controle acadêmico.

Análise da AUDIN:  O Sistema de Gestão Acadêmica  se justifica  como

instrumento  imprescindível  para  manter  de  forma  fidedigna,  padronizada  e  atualizada  os

registros de todos os alunos do campus, desde seus ingressos, devem ser de fácil acesso para

consulta  do IFMT e prestar informações,  quando solicitadas,  aos alunos ou ex-alunos.  Os

dirigentes  de  ensino dos  campi  devem adotar  procedimentos  padrões,  quanto  a  forma  de

inserção, matrícula, rematrícula, lançamento de notas e fechamentos dos períodos no sistema

acadêmico.  Quanto aos  alunos matriculados  sem registro no Sistema de gestão,  os campi

devem observar  as  orientações  emitidas  pela  Pró-reitoria  de ensino,  mantendo um efetivo

controle  dos  documentos  e  dados  desses  alunos.  Considerando  a  manifestação  do Gestor

quanto a regularização dos dados até o final deste ano de 2017, a constatação será mantida

para acompanhamento.

 Recomendação:  Providenciar  atualização  dos  dados  dos  alunos,  do

campus, no sistema acadêmico do IFMT.

Constatação 7.7.  Fragilidades  nas  ações  da  Comissão  de  acompanhamento  das  ações  de
Permanência e Êxito.

Descrição
➢ Ausência de acesso ao SISTEC para todos os membros da comissão;
➢ Ausência de plano de ações de permanência e êxito, objetivando reduzir os índices 
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de retenção e evasão do campus.

Manifestação da Unidade: “1.  A servidora responsável pelos registros

dos dados no SISTEC no Campus Sorriso (Constatação 7.9 – Apontamento 1- Anexo A) faz

parte  da  Comissão e  seguindo as  orientações  dos  Auditores,  foi  solicitado  junto  a  Pró-

Reitoria  de  Ensino  o  acesso  a  todos  os  membros  da  Comissão,  conforme  memorando

(Constatação 7.9 – Apontamento 1- Anexo B). 

 2.      O Plano de Ações de Permanência e Êxito já se encontra em fase de finalização

pela Comissão de Permanência e Êxito do Campus, seguindo as orientações da Comissão

Central (Constatação 7.9 – Apontamento 2 - Anexo A). A Comissão do Campus enviou a

versão parcial para a Comissão Central, cuja presidente é a pedagoga L. M. K., dentro do

prazo estipulado, dia 31/10, e havendo o retorno do recebimento no dia 08/11, já com o

cronograma  de  finalização  para  até  o  final  de  Janeiro  de  2018.  Segue  em  anexo

(Constatação 7.9 – Apontamento 2 – Anexo B) para a veracidade da informação”.

Causa: Processo inadequado quanto à gestão acadêmica.

Análise da AUDIN: Os indicadores de permanência e êxito de estudantes

do campus tem a finalidade de estabelecer parâmetros para o Gestor tomar as decisões quanto

a execução dos cursos e modalidades ofertadas. A comissão de acompanhamento das ações de

permanência e êxito, devidamente estruturada, deve propor ações no campus, promovendo

ainda o acompanhamento das suas execuções e dos seus indicadores. A Instituição de Ensino

quando decide criar um curso deve planejar além das ações para criação, as de permanência e

acompanhamento  de  egressos.  Sendo  assim,  a  constatação  será  mantida  para

acompanhamento das ações de permanência e êxito de alunos no campus.

Recomendação 1:  Estruturar a comissão de ações de permanência e êxito

de estudantes do campus, para planejarem e executarem tais ações.

Recomendação  2:  Acompanhar,  pela  comissão  permanente,  as  ações  e

indicadores de permanência e êxito de estudantes do campus.
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EGRESSOS   

Constatação  7.8. Fragilidade  nas  ações  referentes  ao  acompanhamento  de  egressos  do

Campus IFMT/Sorriso.

Descrição
➢ Dificuldade na coleta de dados dos egressos.
➢ Ausência de acesso aos dados coletados e analisados dos egressos, para decisões do 

Gestor no campus.

Manifestação da Unidade: “a) Dificuldade  na  coleta  de  dados  dos

egressos.

Manifestação da Unidade:

O  Acompanhamento  de  Egressos  no  Campus  Sorriso  iniciou-se  através  da

implantação pela Direção Geral e o Departamento de Ensino, através da Portaria nº 104 de

11 de outubro de 2017 a Comissão de Acompanhamento de Egressos. A comissão iniciou os

trabalhos  de  levantamento  de  dados  dos  egressos  junto  a  SGDE,  elaborou  questionário

similar ao disponibilizado pela PROEX, porém com questões específicas as realidades locais

e encaminhou aos discentes egressos de 2015 e 2016, num total  de 148 discentes.  Até  o

momento obtivemos o retorno de apenas 31 questionários. O questionário é enviado por e-

mail aos egressos e quando da não devolutiva do mesmo a comissão faz contato via SMS

solicitando o preenchimento e devolução do questionário via online.

b) Ausência de acesso aos dados coletados e analisados dos egressos, para decisões

do Gestor no campus.

Manifestação da Unidade:

Conforme relatado no item a, até a criação da Comissão de Acompanhamento de

Egressos  o IFMT Campus Sorriso não dispunha de nenhum mecanismo que auxiliasse a

gestão na tomada de decisões  quanto  às  ações  de Ensino,  Pesquisa  e  Extensão.  Após a

criação da Comissão, iniciaram-se os trabalhos  de levantamento de informações  junto a

SGDE,  elaboração  e  encaminhamento  de  um  questionário  aos  alunos  egressos.  Esse
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trabalho, ainda recente já resultou na elaboração de um relatório (que segue anexado a esta

manifestação  item  7.10)  que  será  disponibilizado  aos  gestores  do  Campus  e  a  toda

comunidade no site do Campus”. 

Causa: Processo inadequado quanto a gestão acadêmica.

Análise da AUDIN:  O acompanhamento dos egressos é importante  para

que o Gestor tenha informações sobre a receptividade dos cursos ofertados pelo campus junto

ao setor produtivo e tomar decisões quanto a manutenção da oferta.  Cada campus deve adotar

instrumentos  que  permitam o  acesso  a  essas  informações.   Cada  Unidade  auditada  pode

adotar, em conjunto com orientações da PROEX, ações como:

a)  cadastro  do  aluno  no  momento  de  sua  formatura/colação  de  grau,

originando um banco de dados;

b)  aplicação  de  questionário  anualmente  aos  egressos  (seja  por  email,

sistema  informatizado,  encontros  de  egressos  ou  correspondência)  visando  “conhecer”  a

realidade  do  profissional  no  mercado  de  trabalho,  o  contexto  em  que  está  vivendo  e

“reavaliar” a absorção dos egressos de cada curso oferecido pelo campus;

c)  Avaliação  periódica  dos  cursos  ofertados  pelos  campi,  baseada  nos

resultados  desse  acompanhamento  de  egressos  e  somando-se  a  resultados  de  pesquisas

existentes com setores produtivos municipais, estaduais e/ou nacionais, visando subsidiar o

Gestor quanto a manutenção da oferta de tais cursos.

No caso analisado, o gestor já teve a iniciativa de realizar uma pesquisa de

egressos e emitir relatório para contribuir com a Direção Geral do IFMT, mas que necessita

de aprimoramento no acompanhamento de egressos.

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

acompanhamento de egressos no campus.
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III – CONCLUSÃO

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade

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

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

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, 21 de dezembro de 2017.

Equipe Auditoria Interna (AUDIN):
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Edson  Jerônimo
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ANEXO I

PROCESSOS ANALISADOS - 2016

Item

Mo
d

Lic
ita
çã
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
23444.036134.2016-

11
23444.036134.2016-

11
***950 R$1.320,00 R$1.360,00

2 8
23444.037574.2016-

95
23444.037574.2016-

95
***950 R$3.770,00 R$6.500,00

3 12 23189014686201555
23444.010968.2016-

04
***446510001** R$902,68 R$902,68

PROCESSOS ANALISADOS - 2017

Item

Mo
d

Lic
ita
çã
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
23444.000967.2017-

24
23444.000967.2017-

24 **8950
R$54.442,6

6 R$6.527,13

2 8
23444.001820.2016-

71 ***79940001**
R$18.369,3

7

3 8 -8 ***79940001**
R$34.732,7

9

4 8 -8
23444.004075.2017-

01 ***950
R$10.934,5

1 R$2.000,00

5 8
23444.027266.2017-

32
23444.027266.2017-

32 ***2665110 R$250,00 R$1.000,00

6 8
23444.031998.2017-

27
23444.031998.2017-

27 ***154991** R$294,36 R$294,36

7 12 23747018720201679 ***88280001**
R$29.293,6

8

8 12 23188018838201507 ***31190001**
R$88.556,3

5

9 12 67700002990201614
23444.003976.2017-

77 ***506220001** R$4.962,00 R$4.962,00
10 6 23188012785201774 23188.012785.2017- ***6814147 R$4.800,00 R$4.800,00
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74

11 6 23444017067201716
23444.017067.2017-

16 ***522730001** R$1.890,00 R$2.830,00

12 6 23444010082201733
23444.010082.2017-

33 ***968820001** R$276,00 R$276,00

13 12 64046007267201650
23444.012163.2017-

78
***677530001**

R$1.145,35 R$2.417,24
R$1.476,58 2.417,24
R$293,79 2.244,58

14 6 23444012348201782
23444.012348.2017-

82
***733950001** R$6.500,00 R$6.500,00
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