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Unidade Auditada: Campus São Vicente 

 

Nome do Gestor: XXXXX 

 

Cargo: Diretor 

Geral 

 

Ordem de Serviço: 08/2015 

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

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de 

Auditoria nº. 12: 3.1; 5.2.1; 5.4.1; 5.5.1; 9.1; 9.3; 9.4; 11.1; 11.2; 11.3 (com 

relação aos processos nº 23197.004047/2015-82; 23197.000598/2015-77; 

23197.003432/2015-11; 23197.007189/2015-00; 23197.014471/2015-35; e 

itens “a” e “d” do processo nº 23197.024682/2014-03); 12.1; 13.4.; 15.4; 

15.5; 16.1; 16.2. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 14/2015 

 

Senhor Gestor,  

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

aos exercícios de 2014 (maio a dezembro) e 2015 (janeiro a abril), apresentamos a Nota de 

Auditoria referente ao acompanhamento das ações previstas no PAINT 2015, realizadas 

pelo Campus São Vicente, conforme descritas abaixo: 

1.17. Acompanhamento das ações e regulamentações de TI; 

1.18. Acompanhamento das ações de sustentabilidade; 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal 

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

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custo; 

3.2. Cartão de pagamento do Governo Federal; 
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3.3. Recursos exigíveis – restos a pagar; 

3.4. Retenção e recolhimento de tributos; 

3.5. Acompanhamento da receita; 

3.6. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.7. Assistência ao Educando; 

4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades; 

6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifado 

apresentados no inventário anual; 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual; 

6.3. Avaliação dos procedimentos de incorporação e de alienação ou 

desfazimento de bens móveis do patrimônio; 

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

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

6.5.  Ocupação de imóvel funcional; 

7.2.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada 

curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

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

os percentuais de amostras contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna. 



    
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  

3 
Relatório de Auditoria nº 14/2015 

 

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 o uso do SUAP – módulos almoxarifado, patrimônio e 

frotas; além da consulta ao SIAFIWeb, Tesouro Gerencial, Comprasnet, SICAF, SCDP, 

SPIUNET e ao SIMEC. 

Durante a avaliação das execuções/procedimentos do campus foram 

verificadas como boas práticas: melhoria contínua dos procedimentos do SCDP e 

SUAP, regularização dos recolhimentos fiscais, elaboração do Plano de Gestão e 

Logística Sustentável. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos processos, consultas ao SIAFI, SICAF, SIMEC, 

SPIUNET, COMPRASNET, SCDP, reunião com a equipe do Departamento de 

Administração e Planejamento e Diretoria de Ensino do campus, com os responsáveis pelo 

almoxarifado, patrimônio, PRONATEC e transporte, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 

12/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação via Google docs 

em 02/07/2015.  Após análise das manifestações pelos Auditores Internos, foi elaborado 

este Relatório de Auditoria com as constatações que foram mantidas, conforme segue: 

 

1 - FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

Constatação 1.1.  Falhas na formalização dos processos, contrariando a Portaria 

Normativa SLTI/MPO nº 05/2002, Portaria MEC nº 1.042/2012, Resolução 

CONSUP/IFMT nº 94/2014 e acórdãos TCU. 
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Processo n. º Descrição 

➢ 23049.004057/2009-52 

➢ 23197.002201/2012-39 

➢ 23197.002947/2013-23 

➢ 23197.003926/2014-14 

➢ 23197.013613/2014-66 

Referentes à locação de imóvel para 

funcionamento do Núcleo Avançado de Jaciara. 

Abertura de mais de um processo para 

um mesmo objeto contratado, em 

desacordo com o acórdão nº 

1.300/2003-1ªC, acórdão nº 

1.131/2007-1ªC e acórdão nº 

2.960/2003-1ªC, todos do TCU.  
➢ 23197.024682/2014-03 

➢ 23197.006968/2015-80 

Referentes à contratação de serviços de pedreiro 

e jardineiro. 

➢ 23197/004047/2015-82 

➢ 23197.000598/2015-77 

➢ 23197.003432/2015-11 

➢ 23197.007189/2015-00 

➢ 23197.014471/2015-35 

Referentes à contratação de serviço de limpeza. 

Manifestação da Unidade:  “O Campus São Vicente concorda com a 

respectiva constatação, e se compromete em gerir e conscientizar processos futuros para 

evitar a abertura excessiva de processos para um mesmo objeto, visto que a grande 

dificuldade para sanar tal problema é a deficiência do atual sistema de protocolos que não 

possui sequer opção para apenso adequado. Vale ressaltar contudo que com relação a 

abertura de vários processos, o Campus já buscou unificar todos os processos nos objetos 

em que tal problema ocorreu”. 

Análise da AUDIN: A correta formalização dos processos tem por fim 

garantir a integridade da documentação, a compreensão do histórico da contratação e o 

correto acompanhamento da execução física e financeira. As falhas detectadas aumentam 

consideravelmente o risco de irregularidades na gestão do contrato, inclusive nos 

pagamentos.  Os processos de obras e serviços continuados são os que encontram maior 
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quantidade e gravidade de problemas verificados durante a execução e fiscalização, sendo 

agravados quando há falta de uma formalização adequada de seus documentos.  Sendo 

assim, os processos devem ser autuados desde o início dos procedimentos nos termos da 

Portaria Normativa SLTI/MPO nº 05/2002, Portaria MEC nº 1.042, de 17.08.2012 e e 

Resolução 094/2014 do CONSUP/IFMT (Manual de Protocolo).  Ressaltamos ainda que a 

jurisprudência do TCU orienta no sentido de que todos os documentos relativos ao 

procedimento licitatório sejam autuados em ordem cronológica em um único processo, 

observando-se o limite de 200 folhas para cada volume, a fim de garantir o perfeito 

entendimento lógico e cronológico dos atos, bem como a guarda e o arquivamento dos 

autos. Neste sentido, o Acórdão nº 1.300/2003-1ª Câmara, 93/2008-Plenário, ambos do 

TCU. Apesar da manifestação da unidade, verifica-se uma reincidência nas impropriedades 

relatadas. 

Recomendação: Implementar rotinas para a correta 

autuação/formalização de processos, de acordo com a Portaria MPOG nº 05/2002, Portaria 

MEC nº 1.042/2012 e  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.  

 

 

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

Não houve constatação. 

3 - DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 

Não houve constatação. 

4 - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

Não houve constatação. 
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5 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

5.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

Constatação 5.1.1.  Empenhos inscritos em restos a pagar processados pendentes de 

pagamento, em desacordo com o art. 62 da Lei 4.320/64 e art. 43 do Decreto 93.872/86. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23197.000471/2011-

24 
Empenho 2011NE800640, no valor de R$ 

16.335,00. 

Manifestação da Unidade:  “Em virtude de atendimento a Ordem 

Administrativa nº 98/2011(Anexo III), a qual até o momento não foi revogada e, portanto, 

permanece a produzir seus regulares efeitos”. 

Análise da AUDIN: Em decorrência dos apontamentos feitos no 

relatório 38/2011 da Auditoria Interna, relativo ao processo 23197.001874/2011-91 que 

detectou irregularidades no objeto da contratação, e acarretou na Ordem Administrativa n.º 

98/2011 que suspendeu o pagamento relativo ao empenho 2011NE800640. Não obstante, 

foi recomendado a abertura de sindicância e/ou processo de apuração de responsabilidade 

pelas irregularidades encontradas, que pelo interstício de prazo, já poderia ter produzido 

um resultado definitivo para a questão. Nesse sentido, a constatação será mantida para 

acompanhamento desta AUDIN. 

Recomendação 1: Acompanhar, junto à Assessoria Especial da Reitoria, 

o resultado produzido da apuração dos fatos, e proceder a regularização desses restos a 

pagar.  

 

5.2. Retenção e recolhimento de tributos 

Não houve constatação. 

5.3. Acompanhamento da receita 

Não houve constatação. 
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5.4. Conformidade de gestão 

Não houve constatação. 

 

5.5. Controle de gestão, rol de responsáveis e segregação de funções 

Constatação 5.5.1.  Falta de descrição detalhada do serviço nos documentos emitidos no 

Siafi, conforme orienta o Manual Siafi instituído pela Portaria STN n.º 833/2011. 

Manifestação da Unidade:  “Embora a constatação afirme “Falta de 

Descrição detalhada do serviço nos documentos emitidos no Siafi”, não se especifica 

quais documentos então englobados na constatação levantada, e portanto, resta 

prejudicada a manifestação do gestor sobre tal apontamento”.  

Análise da AUDIN: Embora a auditoria tenha prejudicado a 

manifestação do gestor, impossibilitando a sua defesa em relação a falta de observação 

detalhada nos documentos do Siafi, a constatação busca sinalizar a gestão na observância 

ao detalhamento das informações, que conforme orientação do ACÓRDÃO Nº 1979/2012 

– TCU – Plenário, de tal modo que que seja possível identificar a natureza das transações 

registradas e a documentação pertinente nos campos de observação dos documentos de 

liquidação, no SiafiWeb e das Ordens Bancárias emitidas pelo Siafi Operacional, que vem 

trazendo pouco detalhamento na descrição do objeto contratado. 

Recomendação 1: Fazer constar no campo observação dos documentos 

de liquidação e de ordens bancárias, informações mínimas como a descrição sucinta do 

material/serviços adquiridos/contratado, bem como o documento de cobrança (NF). 

 

 

Constatação 5.5.2. Existência de saldo em contas contábeis, sem a devida regularização, 

não evidenciando a adequada situação patrimonial da unidade, conf. dispõe o art. 14, IV da 

Lei 10.180/01.  
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Descrição 

Saldo em contas de Tributos a recuperar/compensar; Créditos a receber decorrentes de 

Folha de Pagto; Saldo em outras contas bancárias BSB e CEF sem evidenciar que se 

tratam de contas de convênios.  

Manifestação da Unidade:  “Baseado no apontamento 5.5.3 o 

responsável pela regularização das contas contábeis e da situação patrimonial da 

unidade, Senhor XXXXX, Chefe do Departamento de Administração e Finanças e 

Contador de Carreira já está averiguando afundo sobre os saldos para posterior 

regularização junto ao responsável pela Contabilidade da PROAD conforme ANEXO VII, 

e ao mesmo tempo relatou que:  

1 - A existência de valor no Banco Brasília de R$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais) é 

referente a depósito judicial destinado ao pagamento de honorários periciais entre a 

Escola XXXXX de Cuiabá e a Senhora XXXXX conforme demonstra a Ordem Bancária nº 

2001000429 (ANEXO VIII) feita em 12 de julho de 2001; 

2 - O saldo existente junto a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 436.687,94, se 

refere a valores retidos sobre folha de pagamento de servidores do “antigo CEFET” 

durante o período de Junho de 2004 à 2005 a titulo de consignações. Esta unidade já se 

adianta em informar que agendou na data de 06/07/2015, visita junto a Caixa Econômica 

Federal da cidade de Cuiabá para maiores informações, e então regularização do 

mesmo(ANEXO IX - Parte 1 e ANEXO IX - Parte 2); 

3 - Por fim o saldo constante na conta Tributos a Recuperar/Compensar se trata de valor 

baseado nos seguintes documentos: 2000NLOOO123; 2001NL000003; 2001NL000057; 

2001NL000218; 2001NL000002; 2001NL000327 que estão inclusas no ANEXO X, para 

compensar a partir da folha de pagamento de pessoal até dezembro de 2001 para 

devolução de segunda parcela PSSS/1994, contudo o responsável Senhor XXXXX, está 

averiguando, buscando entendimento a situação e posterior regularização”.  
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Análise da AUDIN: Acatamos as providências tomadas para a 

regularização dos saldos contábeis. No entanto, ainda requer o acompanhamento desta 

AUDIN através do Plano de Providências Permanentes quanto a regularização das contas 

relativas a retenção a título de consignação do servidores do CEFET e parcelas do 

PSSS/94. 

Recomendação 1: Informar a AUDIN da regularização das contas 

contábeis. 

 

5.6. Limite de dispensa de licitação 

Não houve constatação. 

6 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

Não houve constatação. 

7 - PRONATEC E MULHERES MIL 

Não houve constatação. 

8 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Não houve constatação. 

 

9 - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO 

Constatação 9.1. Ausência de autorização do Reitor do IFMT para realização de despesa 

acima de R$ 30.000,00, em desacordo com o artigo 1º, § 2º, da Portaria 183/2011. 

Processo n. º Descrição 

➢  23197.028494/2014-46 
Adesão ao SRP n.º 05/2014 – UASG: 158303 – 

Aquisição de grupo gerador. 
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➢  23197.019722/2014-97 
Adesão ao Pregão eletrônico n.º098/2013 – 

UASG: 153079 – Aquisição de armário de aço. 

➢  23197.021468/2014-97 
Adesão ao SRP n.º 31/2013 – UASG: 153254 – 

Aquisição de micro ônibus. 

Manifestação da Unidade:  “O Campus informa que já encaminhou ao 

Excelentissimo Reitor do IFMT, o Termo de Convalidação dos atos administrativos 

conforme ANEXO XII”. 

Análise da AUDIN:  O art. 1º, § 2º, combinado com art. 1º, I, a, ambos 

da Portaria 183/2011 IFMT, determina que caberá ao Reitor, em conjunto com o Diretor 

Geral do campus, autorizar a contratação de obras, serviços, compras e alienações acima de 

R$ 30.000,00. Os processos de adesão a licitação também devem seguir a legalidade das 

contratações públicas, a fim de adquirir bens ou contratar serviços, mesmo em caráter de 

urgência.  O processo burocrático existente hoje é um mecanismo de controle da 

administração, a fim de cumprir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Nota-se que não há sobreposição desses princípios, devendo estes 

serem cumpridos em igualdade. Frise-se também que a portaria supracitada foi expedida 

pelo atual Reitor, sendo esta mais um mecanismo de controle com boas práticas para se 

contratar bens e serviços.  Cabe ainda ressaltar que no dia 22/05 foi publicada Portaria n. 

1.291/2015 do Reitor ampliando o limite do valor para até R$ 100.000,00 para delegação 

do Diretor Geral.   Como foram demonstrado os Termos de Convalidações a constatação 

será mantida para verificação nos processos futuros o cumprimento dessa portaria. 

Recomendação 1: Anexar aos processos analisados os Termos de 

Convalidações. 

Recomendação 2: Abster-se de realizar despesas com valores superiores 

ao estabelecidos na nova Portaria n.º 1.291, de 22 de maio de 2015. 
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10 -  ANÁLISE DO EDITAL 

Não houve constatação. 

 

11 - CONTRATOS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Constatação 11.1. Impropriedades referentes ao pagamento de verbas trabalhistas e 

previdenciárias, bem como benefícios dos funcionários terceirizados, em desacordo com o 

artigo 34, § 5º, da IN 02/2008 MPOG. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23197.024682/2014-

03 - Contratação de serviço 

de pedreiro e jardineiro 

(Contrato nº 14/2014). 

Ausência de apresentação, no 1º mês, de relação 

dos empregados, Carteiras de Trabalho e 

Previdência Social e exames médicos 

admissionais, em desacordo com o art. 34, §5º, 

inciso I, alinea a, IN/MPOG 02/2008. 

Ausência de assinatura no holerite e comprovante 

de depósito em conta bancária do valor integral da 

remuneração no prazo legal, em desacordo com o 

art. 34, §5º, inciso I, alinea c, IN/MPOG 02/2008: 

Notas fiscais 91, 107, 121, 141, (referentes a 

setembro a dezembro/2014), 160, 173, 197 

(janeiro a março/2015). 

Ausência de comprovantes de recolhimento de 

INSS e FGTS dos funcionários da empresa que 

atuam no contrato, em desacordo com o art. 29, IV 

da Lei 8.666/93 e art. 34, §5º, inciso I, alinea b, 

item 1, IN/MPOG 02/2008: Notas fiscais 91, 107, 
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141, (referentes a set/out/dezembro 2014), 160, 

173, 197 (janeiro a março/2015). 

Ausência de folha de frequência, comprovante de 

pagamento de auxílio alimentação e auxílio 

transporte, em desacordo com o art. 34, §5º, inciso 

I, alinea c, item 4, da IN/MPOG 02/2008: Nota 

fiscal 160 (ref. jan/2015). 

➢ 23197/004047/2015-82 

➢ 23197.000598/2015-77 

➢ 23197.003432/2015-11 

➢ 23197.007189/2015-00 

➢ 23197.014471/2015-35 

Contratação de serviço de limpeza 

Pagamento de salário após o quinto dia útil, em 

desacordo com o art. 459, § 1º do  do Decreto-Lei  

5.452/43 (CLT): Notas fiscais 415, 421 e 423 (ref. 

janeiro/fevereiro/março 2015). 

Manifestação da Unidade:  

“PROCESSO 23197.024682/2014-03 

Item (a) : Da ausência de apresentação, no 1º mês, de relação dos empregados, carteira 

de trabalho e Previdência Social e Exame Médico Adminissional, foi questionado aos 

respectivos fiscais de contratos, que se manifestaram justificando que por 

desconhecimento não encaminhavam os documentos com a juntada para o devido 

pagamento, no entanto, possui os documentos em uma pasta arquivada no setor dos 

respectivos fiscais e a partir desta constatação passarão a encaminhar todos os 

documentos citados conforme ANEXO XIX.; 

Item (b) : Da ausência de assinatura no holerite e comprovante de depósito em conta 

bancária do valor integral da remuneração no prazo legal referente aos meses de 

setembro a dezembro/2014 e janeiro a março/2015, bem como no item (a) foi questionado 

aos respectivos fiscais de contratos, que do mesmo modo, por desconhecimento 
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arquivavam os documentos em pasta no setor dos mesmos e a partir desta constatação 

passarão a encaminhar todos os documentos citados conforme ANEXO XX; 

Item (c) : Da ausência de comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos funcionários 

da empresa que atuam no contrato referente aos meses de setembro/outubro/dezembro de 

20214 e Janeiro a março de 2015, novamente os fiscais de contrato mantinham arquivados 

tais documentos em seu próprio setor, mas já se propuseram  a encaminhar os documentos 

conforme ANEXO XXI; 

Item (d) : Ausência de folha de frequência, comprovante de pagamento de auxílio 

alimentação e auxílio transporte referente a janeiro 2015, foram também observados 

arquivados em poder dos fiscais de contrato que encaminharam os mesmos conforme 

ANEXO XXII. 

PROCESSO 23197.004047/2015-82; 23197.000598/2015-77; 23197.003432/2015-11; 

23197.007189/2015-00; 23197.014471/2015-35. 

Do pagamento de salário após o quinto dia útil, ao ser solicitado manifestação por parte 

dos fiscais do respectivo contrato nº 18/2012, estes por sua vez, comunicaram já perceber 

o fato ocorrido, assim encaminhando solicitação de notificação à Empresa detentora da 

prestação de serviços de limpeza da unidade conforme ANEXO XXIII e XXIV”. 

Análise da AUDIN: As manifestações do Gestor foram acatadas quanto 

aos processos nº 23197.004047/2015-82; 23197.000598/2015-77; 23197.003432/2015-11; 

23197.007189/2015-00; 23197.014471/2015-35; e itens “a” e “d” do processo nº 

23197.024682/2014-03).  Com relação aos itens “b” e c” do Processo nº 

23197.024682/2014-03, analisamos que: 

b) Ausência de assinatura no holerite e comprovante de depósito em 

conta bancária do valor integral da remuneração no prazo legal: os comprovantes foram 

apresentados. Todavia, os pagamentos referentes aos meses de setembro/2014, 

fevereiro/2015, março/2015 foram realizados após o 5º dia útil do mês subsequente, em 

desacordo com o artigo 459, § 1º, da CLT (respectivamente no 6º dia útil, 8º dia útil e 7º 

dia útil). 
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c) Ausência de comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos 

funcionários da empresa que atuam no contrato: dentre os documentos apresentados não 

foram localizados a Relação de Trabalhadores (RE) que é a relação de empregados 

constantes do arquivo SEFIP.  

Recomendação 1: Adotar providências em relação ao pagamento dos 

funcionários, pela contratada para prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão-

de-obra, após o prazo definido no artigo 459, § 1º, da CLT. 

Recomendação 2: Anexar aos processos de contratação de serviços, com 

dedicação exclusiva de mão-de-obra, todos os documentos que compõem a GFIP/SEFIP 

(dentre eles a Relação de Trabalhadores (RE) aos quais se referem o recolhimento 

contendo os funcionários que prestam serviços no campus).   

 

12 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Não houve constatação. 

 

13 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 13.1. O Inventário de Patrimônio constante do Sistema SUAP não representa 

a situação real dos bens permanentes do Campus, em desacordo ao art. 94 da lei 4.320/64. 

Manifestação da Unidade:  “Conforme a constatação supracitada faz-

se intencionar que as discrepâncias entre o Inventário Patrimonial constante no SUAP e 

os bens patrimoniais do Campus estão em sua totalidade em desacordo, fato este que não 

se pode considerar como absoluto pois existem bens que estão em situação de importação, 

tendo em vista que no antigo sistema SIGA não contemplavam alguns servidores e setores.  
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Considerando estes dois parâmetros, ocorre demora em atribuição de 

cargas dos referidos bens, contudo há setores que estão com a atribuição de carga em 

conformidade, tal fato pode ser comprovado “in loco”. 

Verifica-se nessa constatação que não foi mencionado nem um exemplo 

que demonstre desacordo, entretanto reconhece-se que há relativa discrepância nos 

registros patrimoniais, porém não em sua totalidade. 

O Art. 94 da Lei 4.320/64 diz: Haverá registros analíticos de todos os 

bens de caráter permanente com a indicação dos elementos necessários para a perfeita 

caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e 

administração. Claramente este artigo tem como objetivo orientar à plena realização e a 

demonstração de um trabalho findado e com suas perspectivas ações continuadas, 

objetivando assim espelhar a real situação patrimonial, porém há registros analíticos com 

elementos que qualifiquem e caracterizem os itens patrimoniais. 

São atríbuidos à medida que são conferidos os bens nos setores aos 

respectivos responsáveis que são as chamadas cargas. Por fim é concebível a redação que 

diz: “O Inventário patrimonial ainda encontra-se em desacordo, tendo visto que os 

trabalhos não cessaram e estamos trabalhando para colocar em dia e devidamente de 

acordo”.  

Análise da AUDIN: O art. 94 da Lei 4320/64 define a obrigatoriedade 

do controle de patrimônio.  Imperioso ressaltar que o controle de Patrimônio - RMB 

poderia ser realizado ainda que de forma provisória, através de Planilha Eletrônica. 

Recomendação 1: Promover a atualização dos cadastros do sistema de 

SUAP – Módulo patrimônio. 

Recomendação 2: Promover ações junto à PROAD para a definição da 

forma de atualização dos saldos do sistema e providenciar a sua atualização. 

Recomendação 3: Elaborar e adotar Manual de Rotinas e Procedimentos 

para Controle de Registro e Movimentação de Bens Patrimoniais. 
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Constatação 13.2.  Ausência de comissão para levantamento anual de bens, em desacordo 

aos itens 8.1 e 8.4 da IN 205/88/SEDAP. 

Manifestação da Unidade: “O levantamento anual de bens do Campus 

São Vicente e seus Núcleos Avançados de Jaciara e Campo Verde, e já vem sendo 

realizado pela equipa delegada, porém por descuido não havia sido nomeado a comissão 

através de portaria, deste modo foi criada a Portaria nº 90 de 29 de Junho de 2015 

conforme ANEXO XXVI”. 

Análise da AUDIN: Embora a gestão tenha providenciado a correção da 

constatação em epígrafe, ao analisar o documento exarado através da Portaria n.º 90, 

constata-se o impedimento de servidor para presidir tal comissão em razão da função 

exercida conforme Portaria 363/2008, em observância ao princípio da segregação de 

função. Nesse sentido, a administração deverá agir no sentido de corrigir as falhas para a 

manutenção do efetivo controle interno administrativo.  

Recomendação 1: Designar comissão para levantamento anual, 

observando o princípio da segregação de função. 

 

Constatação 13.3.  Equipamentos e/ou material permanente distribuídos à unidade 

requisitante sem a respectiva carga, que se efetiva com o competente Termo de 

Responsabilidade , em desacordo ao item 7.1.1 da IN 205/88/SEDAP. 

Manifestação da Unidade:  “No âmbito do Campus São Vicente desde a 

implantação do sistema SIGA e atualmente no SUAP, o setor de almoxarifado procede o 

envio das notas fiscais com as devidas requisições, facilitando assim a atribuição de carga 

e o respectivo Termo de Responsabilidade. 

 Por fim, uma vez que verificou-se a possibilidade de existir algum bem sem carga e 

o devido Termo de Responsabilidade, consignamos então empenho em efetuar 

levantamento para análise e correção de falhas neste sentido”. 
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Análise da AUDIN: A manifestação não elide a questão, tendo em vista 

a obrigatoriedade do Termo de Responsabilidade da carga do bem, que visa o efetivo 

controle do uso e localização do bem. 

Recomendação 1: Promover a carga dos bens patrimoniais aos seus 

responsáveis, que se efetiva com o competente Termo de Responsabilidade 

Recomendação 2: Elaborar e adotar Manual de Rotinas e Procedimentos 

para Controle de Registro e Movimentação de Bens Patrimoniais. 

 

Constatação 13.4. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMB ao setor de 

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

procedimentos estabelecidos pela IN STN 12/96. 

Manifestação da Unidade: “Esta unidade alertou os setores 

responsáveis pelo devido encaminhamento, de modo que os mesmos reconheceram a falha 

citada ao não cumprir os prazos devidos, contudo a partir de agora os mesmos se 

comprometeram em cumprir os prazos devidos”. 

Análise da AUDIN:  O setor de Contabilidade deverá promover o 

acompanhamento mensal das movimentações de entrada e saída de bens da Unidade. 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.  
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Recomendação 1: Providenciar RMB mensal, bem como solicitar 

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

 

Constatação 13.5.  Imóveis de uso especial do campus com avaliações vencidas junto ao 

SPIUNET, em desacordo a Portaria Interministerial da STN/SPU n° 322/2001, Orientação 

Normativa GEAD/SPU n° 04/2003 e Orientação Técnica n° 01/DCF/PROAD/IFMT/2014. 

Manifestação da Unidade:  “O gestor do Campus São Vicente já entrou 

em contato com o Departamento de Engenharia (ANEXO XXVIII) solicitando a realização 

das avaliações, tendo em vista que a Coordenação de Patrimônio depende do término das 

mesmas para efetuar a atualização no SPIUNET”. 

Análise da AUDIN: A resposta encaminhada não elide a constatação, 

tendo em vista o tempo de implantação do campus e a obrigatoriedade prevista nos artigos 

94 e 96 da Lei 4320/1964, artigo 2º da Portaria STN/SPU 322/2001 e no item 4.6.2 da 

Orientação Normativa GEADE-004, de 25/2/2003 (parágrafos 75-82 da instrução) 

4320/64. 

Recomendação 1: Efetuar o registro dos bens imóveis junto ao 

SPIUNET. 

 

 

14 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E 

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

Não houve constatação. 

 

15 - OCUPAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL 

Constatação 15.1   Ausência de controle efetivo dos  pagamentos das taxas de ocupação 

por parte dos usuários permissionários dos imóveis funcionais, em desacordo com o art. 9°, 

da Portaria n° 89/2014/CONSUP/IFMT.  
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Descrição 

Ausência de informações sobre os imóveis ocupados, contendo ao menos as seguintes 

informações: data de início e encerramento da ocupação; cargo ou função exercida pelo 

permissionário; realização do recolhimento mensal da taxa de ocupação; valor atualizado 

do imóvel e valor percentual do recolhimento da taxa de ocupação, além do valor absoluto 

de tal recolhimento; pagamento de taxas de água e energia elétrica; finalidade das 

ocupações e conservação dos imóveis.  

Manifestação da Unidade:  “Esta unidade se manifesta baseando-se em 

cada item citado na constatação de que, está trabalhando na elaboração de novo Termo 

de Permissão de Imóvel que contemple todas as informações constatadas como ausentes 

para um melhor e mais efetivo controle das taxas de ocupação, contudo mais uma vez 

lembramos que a necessidade da finalização da atualização de avaliação dos imóveis 

funcionais, para deste modo ser possível o atendimento completo das respectivas 

constatações”. 

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

tendo em vista a obrigatoriedade do controle efetivo dos  pagamentos das taxas de 

ocupação por parte dos usuários permissionários dos imóveis funcionais, em desacordo 

com o art. 9°, da Portaria n° 89/2014/CONSUP/IFMT. 

                     Recomendação 1: Manter controle adequado de informações sobre os 

imóveis ocupados, contendo ao menos as seguintes informações: data de início e 

encerramento da ocupação; cargo ou função exercida pelo permissionário; realização do 

recolhimento mensal da taxa de ocupação; valor atualizado do imóvel e valor percentual do 

recolhimento da taxa de ocupação, além do valor absoluto de tal recolhimento; pagamento 

de taxas de água e energia elétrica; finalidade das ocupações e conservação dos imóveis.  

              Recomendação 2: Encaminhar a esta AUDIN, assim que realizado, o 

controle adequado de informações sobre os imóveis ocupados, contendo ao menos as 

seguintes informações: data de início e encerramento da ocupação; cargo ou função 

exercida pelo permissionário; realização do recolhimento mensal da taxa de ocupação; 
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valor atualizado do imóvel e valor percentual do recolhimento da taxa de ocupação, além 

do valor absoluto de tal recolhimento; pagamento de taxas de água e energia elétrica; 

finalidade das ocupações e conservação dos imóveis.  

 

Constatação 15.2   Ausência de pagamento, por parte dos usuários permissionários dos 

imóveis funcionais, das despesas de água e energia elétrica dos imóveis, em desacordo 

com o art. 8°, inciso IV da Portaria n° 89/2014/CONSUP/IFMT. 

Manifestação da Unidade:  “Em virtude de não existir medidores para 

registrar o consumo de água e energia elétrica, o Campus São Vicente já está estudando 

uma forma para realizar cobrança de tais taxas baseando-se em uma média de consumo”. 

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

tendo em vista que o  art. 8°, §2° da Portaria n° 89/2014/CONSUP/IFMT, determina: 

§2° Quando não for possível a aferição individual do consumo previsto 

no inciso IV, o pagamento deverá ser feito por estimativa, considerando 

as taxas estabelecidas por orientação das concessionárias de água e 

energia elétrica, por arbitramento. 

                         Recomendação 1: Efetivar a cobrança das despesas de água e energia 

elétrica dos imóveis, por meio de estimativa, considerando as taxas estabelecidas por orientação 

das concessionárias de água e energia elétrica, por arbitramento. 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade e recolher aos cofres públicos, 

possível quantia que foi paga indevidamente para custeio das despesas de água e energia 

elétrica dos imóveis funcionais do campus. 

  

Constatação 15.3  Imóveis funcionais há mais de dois anos sem avaliação oficial, em 

desacordo com a Portaria n° 89/2014/CONSUP/IFMT. 

Manifestação da Unidade: “A avaliação dos imóveis funcionais vem 

sendo realizada, tendo em vista que há uma comissão da equipe de engenharia do IFMT, 
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juntamente, de representante do Campus, estes, responsáveis pelas avaliações. Os 

trabalhos não foram concluidos até a presente data, contudo segue documento justificando 

motivos no ANEXO XXIX”. 

Análise da AUDIN: A unidade deve fazer gestão junto a Pró-Reitoria 

de Desenvolvimento Institucional, que atualmente é setor responsável pela avaliação dos 

imóveis do IFMT, visando manter a regularidade e legalidade dos imóveis do campus. 

Diante o exposto, a resposta da unidade não elide a questão, tendo em vista a 

obrigatoriedade de avaliação dos imóveis funcionais do campus com fulcro no Decreto-Lei 

9.760/46 e  Resolução 89/2014/CONSUP/IFMT 

Recomendação 1: Efetuar, imediatamente, a devida avaliação dos 

imóveis funcionais do campus, por meio de gestão junto a Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional, que atualmente é setor responsável pela avaliação dos 

imóveis do IFMT. 

 

Constatação 15.4.  Recolhimento de taxa de ocupação dos imóveis funcionais do campus 

a menor, em desacordo ao que estabelecem o art. 81 do Decreto-Lei 9.760/46 e o art 9º da 

Resolução 89/2014/CONSUP/IFMT que determina o recolhimento de 3,0% a.a. do valor 

atualizado do imóvel, na equivalência mensal de 0,2466%. 

Manifestação da Unidade:  “Tendo em vista o que foi dito na 

constataçao 15.3 desta Nota de Auditoria, de que está sendo realizado um trabalho para 

atualização da avaliação dos imóveis do Campus, esta unidade informa, desde já, 

aguardar a finalização da citada atualização para regularização total referente a 

ocupação de imóveis funcionais, aplicando assim a orientação observada nesta 

constatação 15.6”. 

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

tendo em vista a obrigatoriedade do recolhimento de taxa de ocupação dos imóveis 

funcionais do campus na proporção de 3,0% a.a. do valor atualizado do imóvel, na 
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equivalência mensal de 0,2466%, conforme estabelecido no art. 81 do Decreto-Lei 

9.760/46 e o art 9º da Resolução 89/2014/CONSUP/IFMT. 

Recomendação 1: Aplicar imediatamente a taxa de ocupação na 

equivalência mensal de  0,2466%.  

Recomendação 2: Apurar responsabilidade e recolher aos cofres 

públicos, possível quantia que deixou de ser recolhida pela cobrança a menor das taxas de 

ocupação dos imóveis funcionais do campus. 

 

16 - SUSTENTABILIDADE 

Não houve constatação. 

17 – ÁREA PEDAGÓGICA 

Constatação 17.1. Ausência de informações no PPC conforme resolução 023 de 06 de 

julho de 2011; 

Cursos Descrição 

➢       Agropecuária - 

Técnico 

Identificamos que o PPC está em sua totalidade fora do 

padrão definido na resolução; 

➢       Agropecuária - 

Proeja 

Identificamos que o PPC está em sua totalidade fora do 

padrão definido na resolução; 

Manifestação da Unidade:   

“Item (a) : Em relação ao PPC do Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino 

Médio, justifica-se a não conformidade em função do mesmo não ter passado por revisão 

desde sua criação em 2005. Entretanto, uma comissão nomeada, através da Portaria nº 
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86/2015 (ANEXO XXXIV), trabalha no sentido de atualizar conforme resolução e 

organização didática vigente. 

Item (b) : Em relação ao PPC do Técnico em Agropecuária Proeja, o mesmo também foi 

elaborado anterior à Resolução que normatiza a elaboração de PPC. O curso não foi mais 

ofertado e a priori não passará por reformulação já que não está sendo ofertado e não há 

perspectiva para tal neste momento, uma vez que a demanda para tal curso é noturna, e na 

sede do Câmpus não é ofertado cursos no período noturno e nos núcleos, há limitação de 

espaço físico (todas as salas de aula encontram-se em uso pelos cursos já ofertados)”. 

Análise da AUDIN: A normativa para elaboração dos PPCs técnicos e de 

ensino médio define a forma e a estrutura desses projetos, que devem ser observados pelo 

campus. Em seu artigo 7º inciso II a XIII estabelece o fluxo caso o PCC seja alterado, 

“...A Comissão construirá ou reformulará o PPC conforme o roteiro previsto (no caso de 

cursos novos, com aproveitamento da pesquisa de demanda regional) e o encaminhará à 

Diretoria de Ensino;” e também em seu artigo 14, determina que “Os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) técnicos já elaborados anteriormente, deverão passar, 

gradativamente, por reformulação para adequação à esta normativa”, principalmente 

quanto à sua forma e os dados que devem constar no projeto.  

Na organização didática   (resolução consup 104/2014) em seu artigo 12 determina que: 

…”§ 3º Em ambos os casos (extinção cursos de educação básica e superior), caberá ao 

Diretor Geral do Campus, enviar o Processo de solicitação de extinção do curso à Pró-

Reitoria de Ensino, que após análise e parecer, o encaminhará ao Conselho Superior do 

IFMT para aprovação”. 

Recomendação 1: Providenciar aprovação do PCC atualizado do curso 

de agropecuária técnico junto ao CONSUP e após emissão da resolução de aprovação da 

retificação, enviar para a audin. 

Recomendação 2: Providenciar aprovação da extinção do curso de 

agropecuária proeja junto ao CONSUP e após emissão da resolução, enviar para a audin. 
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Constatação 17.2. Ausência de informações no PPC conforme resolução 024 de 06 de 

julho de 2011; 

➢ Análise e 

desenvolvimento de 

sistemas - 

Tecnológico 

Capa, ausência da informação referente ao nível e 

modalidade do curso; Ausência de presentação, 

diretrizes, público alvo, inscrição, matrícula, 

transferência, perfil profissional dos egressos do curso, 

organização curricular, estágio supervisionado, 

metodologia, avaliação, avaliação de competências, 

sistema de avaliação de curso, política de controle de 

evasão e quadro de docentes. 

Manifestação da Unidade:  “Referente às indicações relacionadas ao 

PPC, Encaminha-se uma via do PPC no ANEXO XXXV, e abaixo seguem indicações dos 

itens”: 

Item Apontamento Item no PPC Página no PPC 

1 Capa  Capa  Capa  

2 Nível e modalidade do 

curso 
Sinopse do PPC 6 

3 Apresentação  Perfil da Instituição 7 

4 Diretrizes  Não consta  

5 Público Alvo  Não consta     

6 Inscrição Requisitos de Acesso 11 

7 Matrícula Não consta   

8 Transferência  Não consta    

9 Perfil do Egresso Perfil do Profissional 12 

10 Organização 

Curricular 
Organização Curricular 17 

11 Estágio 

Supervisionado 
Estágio Supervisionado 69 



    
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  

25 
Relatório de Auditoria nº 14/2015 

 

12 Metodologia Estratégia Pedagógica 66 

13 Avaliação Avaliação 67 

14 Avaliação de 

Competências 
Não consta  

15 Sistema de Avaliação 

de Curso 
Avaliação do Curso 71 

16 Políticas de Controle 

de Evasão 
Não consta  

17 Quadro de Docentes Relação de Docentes 76 

 

Em relação aos itens que não constam no PPC atual, a sua atualização 

com base nos textos que estamos utilizando no novo PPC segue abaixo: 

4 – Diretrizes: 

 O curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas segue a Resolução CNE/CP nº. 03 de 18/12/2002, que institui as diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para os cursos superiores de Tecnologia. Tendo sua carga 

horária definida pelo Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia do 

Ministério da Educação. É obrigatório o cumprimento de 400 horas de estágio curricular 

obrigatório e um Trabalho de conclusão de curso para a obtenção do Diploma de 

Tecnólogo que, somados aos componentes curriculares, que contabilizam 2.480 horas 

cumprindo a carga horária mínima de 2.000 (duas mil) horas definidas pela legislação 

(Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia do Ministério da Educação). 

5 - Público Alvo 

O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, ocupa-se com a formação lógica indispensável para o exercício da cidadania e 

ao fornecimento de meios que possibilitem a preparação para o trabalho e estudos 

posteriores e está sendo ofertado aos Estudantes que detenham o certificado de conclusão 

do Ensino Médio, ou equivalente. 
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7 – Matrícula:   

A matrícula, ato formal de ingresso inicial no Curso Superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas vinculado ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus São Vicente, deverá ser 

efetuada na Secretaria Geral de Documentação Escolar (SGDE), mediante prazos 

estabelecidos no Calendário Escolar, solicitação do interessado, assistido por seu pai ou 

responsável quando menor, com anuência às disposições constantes na Organização 

Didática do IFMT - Campus São Vicente. 

8 – Transferência: 

A transferência externa deverá ocorrer por processo seletivo e será 

aberta a candidatos procedentes de cursos dos Campi do IFMT, e das instituições públicas 

ou privadas nacionais, credenciadas pelo MEC. 

 Para participar do processo seletivo, o candidato deverá: 

A. Ser oriundo de curso afim, autorizado e/ou reconhecido pelo MEC; 

B. Estar regularmente matriculado na Instituição de Ensino Superior 

de origem; 

C. Ter sido aprovado em disciplinas que correspondam a, no mínimo, 

60% (sessenta) por cento da carga horária do primeiro período do curso. 

 

 É vedada a transferência externa e interna para o primeiro período 

letivo. 

 A transferência interna permite, ao discente regularmente 

matriculado no IFMT, a mudança de seu curso de origem para outro curso de mesmo 

nível, obedecendo a seguinte ordem: 

A. Mesma modalidade e área afim; 

B. Mesma modalidade e outra área; e 
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C. Outra modalidade. 

 Para participar do processo seletivo, o candidato deverá: 

A. Estar regularmente matriculado em curso de graduação do IFMT e 

B. Ter cursado pelo menos um período letivo no curso de origem. 

 O processo de seleção será definido em edital próprio. 

 A transferência interna e externa se dará por áreas correlatas ao 

curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e respeitando a 

compatibilidade de cargas-horárias das disciplinas e suas respectivas ementas. 

16 – Políticas de Controle de Evasão 

Um dos primeiros aspectos para se evitar a evasão é inserir no 

vestibular, questões que abordem conhecimentos básicos de informática bem como 

implementar palestras que esclareçam qual é o objetivo do curso diante do mundo do 

trabalho já que um dos motivos da evasão é o desconhecimento ou o não saber escolher a 

profissão que o estudante quer seguir. 

 O processo educacional deve ser explicitado aos estudantes 

ingressantes, pois uma vez que vieram do ensino médio com um processo de aprendizagem 

por memorização podem se sentirem desmotivados por conta da responsabilidade da 

construção do conhecimento. No ensino médio o estudante tem como base a cópia de 

textos para que possam interagir com o aprendizado. No ensino superior o alunado deverá 

ser incentivado para pesquisar e produzir os próprios textos de forma que estes 

influenciam em parte a sua evasão. 

 Será solicitado da direção do IFMT Campus São Vicente, políticas 

voltadas para a permanência dos estudantes, tais como: apoio financeiro através de 

bolsas de pesquisas, alimentação e de estágio. Uma outra política muito importante é o 

apoio psicológico aos estudantes carentes, modernização das metodologias de ensino 

visando utilizar objetos de aprendizagem virtuais e programas de nivelamento sobre a 

demanda dos alunos”. 
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Análise da AUDIN: A normativa para elaboração dos PPCs do ensino 

superior define a forma e a estrutura desses projetos, que devem ser observados pelo 

campus. Em seu artigo 5º inciso II a VII estabelece o fluxo caso o PCC seja alterado, 

“Após a sua elaboração, o PPC deverá ser socializado para apreciação e possíveis 

retificações ou adaptações” e também em seu artigo 6º, determina que “Os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) Superior já elaborados anteriormente, deverão passar, 

gradativamente, por reformulação para adequação à esta normativa”, principalmente 

quanto à sua forma e os dados que devem constar no projeto.Analisamos as versões dos 

PPCs do curso de analise e desenvolvimento de sistemas, enviado pela Gestão, verificamos 

que as informações contidas na constatação serão mantidas, visto que a analise tem como 

base a resolução CONSUP 024/2011, deste modo todas informações, suas posições, itens e 

sub itens devem ser iguais a resolução. 

Recomendação 1: Providenciar atualização e aprovação do PCC do 

curso de analise e desenvolvimento de sistemas - tecnológico junto ao CONSUP, após 

emissão da resolução de aprovação da atualização, enviar para a AUDIN. 

 

Constatação 17.3.  Exitnção de curso, previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional 

2014-2018, sem a prévia aprovação do CONSUP, conforme artigo 12 da organização 

didática resolução CONSUP nº 104/2014.  

Descrição 

Durante entrevista na Diretoria de Ensino foi informado que não existe no campus São 

Vicente o curso de nível médio Técnico em Agropecuária na modalidade PROEJA, 

apenas na modalidade integrado.   

Manifestação da Unidade: “A demanda pela modalidade Proeja em 

nossa região é no período noturno, entretanto não dispomos de espaço físico nos núcleos 

avançados (todas as salas de aula encontram-se em uso pelos cursos já ofertados) e 
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suporte administrativo na sede, já que as atividades administrativas e pedagógicas 

acontecem em período noturno”. 

Análise da AUDIN: Na organização didática   (resolução CONSUP 

104/2014) em seu artigo 12 determina que: …”§ 3º Em ambos os casos (extinção cursos 

de educação básica e superior), caberá ao Diretor Geral do Campus, enviar o Processo de 

solicitação de extinção do curso à Pró-Reitoria de Ensino, que após análise e parecer, o 

encaminhará ao Conselho Superior do IFMT para aprovação”. 

Recomendação 1: Providenciar aprovação da extinção do curso de 

agropecuária proeja junto ao CONSUP e após emissão da resolução, enviar para a audin. 

 

B - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade no planejamento da aquisição de bens e serviços.   

Causa 2: Fragilidade na gestão e fiscalização dos contratos. 

 Causa 3: Fragilidade na gestão de patrimônio e de procedimentos de 

levantamento patrimonial. 

Causa 4: Fragilidade no controle da execução orçamentária e financeira. 

Causa 5: Fragilidade na demonstração contábil patrimonial do Campus 

com registros de saldos desatualizados. 

  Causa 6: Fragilidade na atualização dos PPCs conforme regulamento. 

 

III – Conclusão 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de 

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

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

recomendações emitidas neste relatório. 
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As constatações que se referirem à prestações de serviços ou aquisições 

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

inconsistências em seus campi. 

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, 15 de julho de 2015. 

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. 

 

Marcus Vinicius T.Arruda Auditor 
 

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Jane Maria Delgado Auditora 
 

Marcelo G. Ortega Auditor 
 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
 

Deuzimar Lira de Matos Assistente Administração 
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  ANEXO I 

AMOSTRAGEM DO CAMPUS SÃO VICENTE 

2014 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 
Processo n.º 
(Analisados) 

CNPJ 

Favorecido 
Valor 

Liquidado 

1 12 19.192/2013-82 23197.018722.2014-97 XX2607410001XX R$ 54.000,00 

2 12 23072.000369.2013-05 23197.021468.2014-97 XX6118350008XX R$ 231.000,00 

3 12 23188.000434.2013-97 23197.017350.2014-64 XX5251270001XX R$ 1.764,00 

4 12 23188.001248.2013 23197.029173.2014-69 XX1943940001XX R$ 5.511,25 

5 12 23188.003417.2012-21 23197.016984.2014-08 XX7204620001XX R$ 19.992,75 

6 12 23194.006769.2012-59 23197.022381.2014-37 XX6448990001XX R$ 58.270,40 

7 12 23197.000397.2013-16 

23197.000397.2013-16 
23197.001844.2013-46 
23197.002739.2013-24 
23197.002898.2013-29 
23197.006782.2014-40 
23197.010982.2014-05 
23197.013963.2014-22 
23197.017943.2014-21 
23197.020191.2014-85 
23197.025136.2014-81 
23197.028845.2014-19 
23197.030932.2014-36 
23197.018136.2014-25 
23197.033636.2014-97 
23197.000736.2015-18 
23197.017936.2014-29 
23197.020101.2014-56 

XX8105560001XX R$ 51.800,00 

8 12 23197.001147.2013-95 
23197.001147.2013-95 
23197.003070.2013-98 
23197.027921.2014-79 

XX9768600028XX R$ 26.243,00 

9 12 23197.003048.2013-48 

23197.003048.2013-48 
23197.025090.2014-09 
23197.028837.2014-72 
23197.034994.2014-17 
23197.036328.2014-13 
23197.001197.2014-34 
23197.002170.2015-69 
23197.005130.2015-79 
23197.025073.2014-63 
23197.035133.2014-56 
23197.036322.2014-46 
23197.002735.2015-16 

XX3544980001XX R$ 107.176,00 
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23197.005129.2015-44 
23197.008581.2015-68 

10 8 23197.015146.2014-17 23197.015146.2014-17 
23197.021415.2014-85 EXXX583XX R$ 2.909,06 

11 6 23197.015950.2014-98 XX5826710001XX R$ 7.989,38 

12 8 23197.018572.2014-02 XXX688961XX R$ 600,00 

13 7 23197.022870.2014-99 23197.022870.2014-99 
23197.036659.2014-53 XX4911520001XX R$ 990,00 

14 6 23197.025049.2014-24 XX7748490001XX R$ 7.984,90 

15 6 23197.026182.2014-06 XX9694140001XX R$ 3.540,00 

16 8 23197.027166.2014-22 
XXX890911XX R$ 600,00 

XXX622801XX R$ 600,00 

17 6 23197.028762.2014-20 XX0870340001XX R$ 677,50 

18 6 23197.029094.2014-58 23197.029094.2014-58 
23197.030938.2014-11 XX4920880004XX R$ 6.650,00 

19 8 23197.032309.2014-18 XXX335264XX R$ 950,00 

20 8 23197.034887.2014-99 
23197.034887.2014-99 
23197.036098.2014-92 
23197.037204.2014-55 

XXX997941XX R$ 1.000,00 

XXX203321XX R$ 1.000,00 

21 8 23197.037054.2014-80 XXX403577XX R$ 4.608,00 

22 8 23197.037122.2014-19 XXX457091XX R$ 14.000,00 

23 12 23346.000073.2014-08 23197.028494.2014-46 XX6180160001XX R$ 100.000,00 

24 12 23373.002862.2013-67 23197.030611.2014-31 XX7631470001XX R$ 289.000,00 

25 3 

23197.001608.2011-68 23197.001608.2011-68 
23197.001091.2013-79 
23197.002659.2012-98 
23197.000021.2013-01 
23197.000342.2013-06 
23197.000969.2013-59 
23197.001091.2013-79 
23197.003096.2013-36 
23197.001785.2013-14 
23197.001758.2013-33 
23197.001983.2013-70 
23197.002117.2013-04 
23197.002376.2013-27 
23197.002384.2013-73 
23197.003129.2013-83 
23197.001000.2014-86 
23197.001489.2015-77 
23197.005941.2015-70 

XX1114580001XX R$ 129.036,83 

23197.001091.2013-79 XX1114580001XX R$ 70.418,12 



    
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  

33 
Relatório de Auditoria nº 14/2015 

 

23197.003142.2013-05 
23197.001246.2014-58 
23197.014939.2014-19 
23197.006595.2014-66 
23197.024649.2014-75 
23197.030292.2014-64 
23197.004449.2015-87 

      

2015 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 
Processo n.º 
(Analisados) 

CNPJ 

Favorecido 
Valor 

Liquidado 

1 8 23197.01373.2014-41 

23197.000598.2015-77 
23197.003432.2015-11 
23197.004047.2015-82 
23197.007189.2015-00 
23197.014471.2015-35 

XX.114.898/0001-

XX R$ - 

2 6 213197.030332.2014-

78 
23197.030332.2014-78 
23197.032547.2014-23 

XX.778.371/0001/

XX R$ - 

3 6 23197.002201.2012-39 

23197.002201.2012-39 
23197.001353.2013-03 
23197.002003.2013-56 
23197.002187.2013-54 
23197.002516.2013-67 
23197.001258.2014-82 
23197.004265.2014-36 
23197.002947.2013-23 

XX.777.294/0001-

XX R$ 85.500,00 

4 12 23194.006769.2013-00 23197.008316.2014-07 
23197.012557.2014-42 

XX.644.899/0001-

XX R$ - 

5 9 23197.001775.2015-32 XXX782841XX R$ 3.000,00 

6 6 23197.003165.2015-73 
23197.003165.2015-73 
23197.005937.2015-10 
23197.010817.2015-26 

XX4673210001XX R$ 54.328,92 

7 8 23197.006737.2015-76 

23197.006737.2015-76 
23197.028924.2014-20 
23197.030382.2015-55 
23197.030600.2014-51 
23197.031397.2014-31 
23197.033157.2014-71 
23197.000475.2015-36 
23197.006282.2015-99 
23197.008787.2015-98 

XXX407811XX R$ 245,00 

8 12 
23188.003683.2011 23197.003438.2015-80 

23197.003821.2015-38 
23197.007042.2015-10 

XX4499920001XX R$ 1.235,36 

23188.003683.2011 XX4499920001XX R$ 1.143,00 
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23197.007044.2015-09 
23197.011867.2015-21 

9 12 23188.002439.2010 

23197.003439.2015-24 
23197.007041.2015-67 
23197.007033.2015-11 
23197.011858.2015-30 
23197.011862.2015-06 
23197.011861.2015-53 

XX5357640329XX R$ 8.173,61 

10 12 23197.003436.2015-91 

23197.003436.2015-91 
23197.024682.2014-03 
23197.031000.2014-19 
23197.033897.2014-15 
23197.036147.2014-97 
23197.000766.2015-24 
23197.003568.2015-12 
23197.006968.2015-80 
23197.011816.2015-07 

XX2406080001XX R$ 9.759,17 

11 8 23197.005126.2015-19 XX83XX R$ 4.550,00 

12 8 23197.005016.2015-49 XX83XX R$ 1.310,25 

13 6  

23197.003926/2014-14 
23197.013613/2014-66 
23197.017182/2014-15 
23197.021122/2014-99 
23197.020182/2014-94 
23197.024415/2014-28 
23197.027939/2014-71 
23197.032236/2014-64 
23197.035735/2014-11 
23197.035737/2014-01 
23197.002850/2015-82 
23197.002851/2015-27 

XX.777.294/0001-

XX R$ 85.500,00 

 


