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Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria nº 15/2017: 
1.1

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 15/2017

Senhor Gestor, 

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

referente ao exercício 2017, 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 descritas abaixo:

3.5 Concessão de bolsas financeiras aos servidores.

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

I – ESCOPO DO TRABALHO

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

ao Serviço Público Federal. 
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O  escopo  do  trabalho  consiste  no  acompanhamento  da  execução  dos

programas  do  governo  federal  (Pronatec,  Pró-funcionário  e  UAB),  conforme  documentos

requisitados na Solicitação de Auditoria nº 15/2017.

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

ao Serviço Público Federal.

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 realizadas entrevistas com os gestores das áreas durante a análise dos

documentos  e  informações  encaminhados  à  Auditoria  Interna,  consulta  ao  site  oficial  do

IFMT, consulta à relação de pagamento de bolsistas ocorrido em setembro/2016 através da

relação impressa do sistema SGB (Sistema de gestão de bolsas) do MEC, além de consulta ao

sistema SUAP.

II – RESULTADO DOS EXAMES

Após análise dos processos, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 15/2017, encaminhada à

unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs até dia 18/09/2017. 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 - UAB  

Constatação 1.1.  Desatualização das informações contidas no site <http://ead.ifmt.edu.br>

sobre o programa UAB.

Descrição
1. Na aba de “Legislação”, as informações referentes às resoluções, atos, decretos, leis e

portarias direcionam para links inexistentes.

2.  Na  aba  de  “Editais”,  as  informações  se  encontram desatualizadas,  com publicações

somente até o processo seletivo para equipe multidisciplinar de 09/11/2015.

Manifestação da Unidade: “1 -  Será Atualizada imediatamente, ficando o

prazo de 15 dias a contar desta data a disponibilização das informações.

2 - Será Atualizada imediatamente,  ficando o prazo de 15 dias a contar

desta data a disponibilização das informações”.

     Causa:  Sistema  informatizado  desatualizado  quanto  a  divulgação  de

informações.

Análise da AUDIN: A divulgação no site institucional dos dados de ensino,

pesquisa e extensão e dos cursos ofertados têm o intuito de dar transparência aos atos do

gestor e às atividades desenvolvidas no âmbito do campus. Quanto aos programas de governo

executados pelo IFMT, há a necessidade de garantir fácil acesso às ações e procedimentos

adotados, bem como nos cursos ofertados. Uma das ferramentas mais eficazes do IFMT para

garantir a ampla divulgação de seus atos é o site institucional,  o qual devemos optar pela

transparência ativa no acesso das informações institucionais.

Recomendação:  Publicizar,  e  manter  atualizados,  com  acesso  fácil  ao

cidadão,  os  dados  referentes  aos  procedimentos  e  cursos  dos  programas  de  governo

executados pelo IFMT.
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Constatação  1.2.  Ausência  de  formalização  em processo  único,  sob  responsabilidade  da

Coordenação da UAB/IFMT, em ordem cronológica e sequencial, contendo a documentação

de todas as etapas de seleção, contratação e pagamento dos bolsistas do Edital nº 43/2017 do

programa  UAB,  em  desacordo  com  a  Portaria  MEC  nº  1.042/2012  e  com  a  Resolução

CONSUP/IFMT nº 94/2014.

Manifestação da Unidade: “Será orientado o Coordenador Geral da UAB

a elaborar tal processo, para torná-lo disponível”.

Causa:Processos inadequados quanto a formalização/autuação.

Análise  da  AUDIN:Os  processos,  de  forma  geral,  sejam  de  natureza

contínua ou não, estão formalizados em desacordo com as orientações contidas nos acórdãos

nº  1.300/2003-1ª  Câm.  e  nº  555/2005-P,  bem  como  na  Orientação  Normativa  AGU   nº

02/2009, os quais devem integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em

sequência cronológica, numerado, rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de

abertura e encerramento, a fim de propiciar o devido acompanhamento e fiscalização, bem

como minimizar o risco de extravio de documentos.  A formalização de cada documento com

um  número  de  processo  diferente  fragiliza  o  controle  e  acompanhamento  em  sequência

cronológica do processo e aumenta o risco de falhas.

Recomendação  1: Orientar  os  servidores  à  observarem  o  disposto  na

Portaria Normativa nº 05/2002 – SLTI, Portaria nº 1042/2012 – MEC e Orientação Normativa

AGU  nº  02/2009,  bem  como  demais  normativos  referentes  à  gestão  de  documentos  e

processos.

Recomendação  2: Implementar  rotinas  para  a  correta

autuação/formalização  de  processos,  de  acordo  com  a  Resolução  094/2014  do

CONSUP/IFMT (Manual  de  Protocolo),  inserindo  todos  os  documentos  referentes  a  um

mesmo objeto em um único processo, com mesma numeração, podendo este conter vários

volumes com no máximo 200 fls. cada um.
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Constatação 1.3.  Ausência de formalização de instrução normativa e fluxogramas sobre o

processo de educação à distância no âmbito do IFMT.

Manifestação da Unidade: “O Planejamento estratégico da Educação à

Distância do IFMT, está em curso, estando na etapa de formação de equipe, as próximas

etapas,  estão:  a  sistematização  documental  e  elaboração  de  plano  de  normas  e

procedimentos e publicidade dessas ações. Prazo para publicação 45 dias”.

Causa:  Processo  inexistente  quanto  a  normatização  de  procedimentos  e

estrutura organizacional.

Análise da AUDIN: As atividades da UAB - programa do governo federal -

são executadas pelo IFMT e devem ser demonstradas como funciona dentro do IFMT, com

relação a sua estrutura organizacional, mapeamento de processos e fluxogramas.  Atualmente

no IFMT, as ações de programas de governo (UAB, Pró-funcionário) se confundem com as

atividades  regimentais  do  Departamento  de  Ensino  à  distância,  necessitando  definir

formalmente a sua estrutura organizacional e seus procedimentos.

Recomendação: Proceder  a  normatização  institucional  das  atividades  da

UAB, executadas no âmbito do IFMT.

Constatação 1.4. Ausência de transferência de responsabilidade dos bens adquiridos, entre o

período de junho/2016 a junho/2017,  com recursos  do programa UAB. Foram adquiridos

vários livros no período, estando sob responsabilidade do coordenador geral do programa no

IFMT. Em reunião com o coordenador, foi informado que os bens já foram destinados aos

polos  da  UAB,  sem,  entretanto,  transferir  a  responsabilidade  dos  bens,  contrariando  os

preceitos da IN SEDAP nº 205/88.

Manifestação  da  Unidade:  “Por  não  existir  normativa  sobre  o

procedimento de transferência de responsabilidade de bens, não existiu o devido cuidado

para tal fim.
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Destaco que a orientação doravante é a postulada no achado da Auditoria

interna. Destaco que já foi solicitado o levantamento de bens, com o objetivo de constatar

possíveis falhas de patrimônio e determinar o efeito de transferência de responsabilidade

para onde os bens foram destinados.

Prazo de 30 dias”.

Causa:  Processo inexistente de apropriação de acervo bibliográfico pelos

polos.

Análise  da  AUDIN:  Os  bens  e  materiais  adquiridos  pelo  IFMT  com

recursos de convênio celebrado com Estado, Território, Distrito Federal ou Município e que

tem a função de adequar/atender os polos, devem ter suas transferências efetivadas junto ao

controle de patrimônio da Instituição. 

Recomendação:  Proceder a transferência do acervo bibliográfico para os

polos,  bem  como  outros  bens  ou  materiais  que  tenham  sido  adquiridos  para  atender

especificamente os polos da UAB.

2 - PRÓ-FUNCIONÁRIO

Constatação 2.1.  Fragilidade na formalização de processo, contrariando Portaria Normativa

MPOG 05/2002 e Resolução nº 094/2014 IFMT. (Reincidente)

Processo n. º Descrição
➢ Sem número de processo Documentos  referentes  à  pactuação  em  um  processo

sem numeração e cadastro no SUAP:

● Ausência do número de processo;

● Ausência de registro no sistema SUAP;

● Ausência de paginação;
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● Ausência de assinatura;

● Ausência de carimbo de página em branco.

➢ 23188.005086.2017-78

Edital n° 013/2017 referente à ofertas de vagas para os

cursos técnicos subsequentes na modalidade a distância-

Pro - funcionário.

➢ Ausência de numeração e rubrica do processo;

➢ Ausência  do  relatório  da  comissão  de  análise

curricular;

➢ Ausência  dos  documentos  dos  candidatos

inscritos na seleção do Edital n° 013/2017;

➢ Ausência de divulgação dos horários de trabalho

dos bolsistas do FNDE;

➢ Ausência  do  memorando/ou  documento

solicitando pagto dos bolsistas. 

Manifestação da Unidade: “As constatações são verdadeiras, uma vez que

não foram observadas as orientativas institucionais para os procedimentos em tela. As novas

demandas de seleção,  estão sendo acompanhadas pelo Pró-Reitor  de Ensino objetivando

diminuir tais fatos e gerar mais segurança jurídica na seleção de colaboradores e alunos,

destacando  que  o  zelo  pela  transparência  e  legalidade  permeiam  os  trabalhos  da  Pró-

reitoria de Ensino e suas diretorias”.

Análise  da  AUDIN:  Processos  inadequados  quanto  a

formalização/autuação.

Análise  da  AUDIN: Os  processos,  de  forma  geral,  sejam  de  natureza

contínua ou não, estão formalizados em desacordo com as orientações contidas nos acórdãos

nº  1.300/2003-1ª  Câm.  e  nº  555/2005-P,  bem  como  na  Orientação  Normativa  AGU   nº

02/2009, os quais devem integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em

sequência cronológica, numerado, rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de

abertura e encerramento, a fim de propiciar o devido acompanhamento e fiscalização, bem
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como minimizar o risco de extravio de documentos.  A formalização de cada documento com

um  número  de  processo  diferente  fragiliza  o  controle  e  acompanhamento  em  sequência

cronológica do processo e aumenta o risco de falhas.

Recomendação  1: Orientar  os  servidores  à  observarem  o  disposto  na

Portaria Normativa nº 05/2002 – SLTI, Portaria nº 1042/2012 – MEC e Orientação Normativa

AGU  nº  02/2009,  bem  como  demais  normativos  referentes  à  gestão  de  documentos  e

processos.

Recomendação  2: Implementar  rotinas  para  a  correta

autuação/formalização  de  processos,  de  acordo  com  a  Resolução  094/2014  do

CONSUP/IFMT (Manual  de  Protocolo),  inserindo  todos  os  documentos  referentes  a  um

mesmo objeto em um único processo, com mesma numeração, podendo este conter vários

volumes com no máximo 200 fls. cada um.

Constatação 2.2.  Fragilidade na transparência das informações referente ao programa Pró-

funcionário.

Descrição
➢ Ausência  de  informações  centralizadas  referentes  ao  Profuncionário  no  site  do

IFMT em local de fácil acesso e com histórico de informações. ex: edital, lista de
aprovados etc...

➢ Ausência de aba específica para acesso de cursos, legislação e outros documentos
do pro funcionário no site http://proen.ifmt.edu.br/

Manifestação da Unidade: “Serão tomadas as providências para sanar os

dois itens em destaque e o prazo para disponibilização das informações e ferramentas será

45 dias”.

Causa:  Sistema  informatizado  desatualizado  quanto  a  divulgação  de

informações.

Análise da AUDIN: A divulgação no site institucional dos dados de ensino,

pesquisa e extensão e dos cursos ofertados têm o intuito de dar transparência aos atos do
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gestor e às atividades desenvolvidas no âmbito do campus.  Quanto aos programas de governo

executados pelo IFMT, há a necessidade de garantir fácil acesso às ações e procedimentos

adotados, bem como nos cursos ofertados. Uma das ferramentas mais eficazes do IFMT para

garantir a ampla divulgação de seus atos é o site institucional,  o qual devemos optar pela

transparência ativa no acesso das informações institucionais.

Recomendação:  Publicizar,  e  manter  atualizados,  com  acesso  fácil  ao

cidadão,  os  dados  referentes  aos  procedimentos  e  cursos  dos  programas  de  governo

executados pelo IFMT.

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 setembro de 2017

Equipe Auditoria Interna (AUDIN):

Nome Cargo Assinatura

Edson  Jerônimo Auditor Chefe
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Nobre

Augusto  César

Lira de Amorim

Auditor

Deuzimar  Lira

de Matos

Assistente Administração

Marcelo

Gonçalves

Ortega

Auditor

Tatiane  Aguiar

de Oliveira

Auditora
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ANEXO I

PROCESSOS ANALISADOS - 2016

Ite
m

M
od
Li
cit
aç
ão

Número do
Processo

(TESOURO
GERENCIAL)

Número dos Processos

(constam da capa do
processo físico)

CNPJ
Favorecido

Valor
Liquidado
(Tesouro

Gerencial)

Valor
Liquidado
(Processo

Físico)

1 8
23190.020460.2016-

35
23190.020460.2016-35

***4784000151
3

R$1.325,30 1.325,30
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