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Relatório de Auditoria nº 02/2017 

 

 

 

Unidade Auditada: Campus Campo Novo do Parecis 

Nome do Gestor: Fábio Luis Bezerra Cargo: Diretor Geral 

Ordem de Serviço: 01/2017 

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

OBS: 

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

02/2017: 2.1; 3.3;4.2; 4.3, 4.5, 4.10, 4.14, 6.9 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2017 

 

Senhor Gestor,  

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

referente ao exercício de 2016 (Janeiro a dezembro), objetivando o acompanhamento 

preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos durante o exercício analisado, 

apresentamos a Nota de Auditoria referente ao acompanhamento das ações previstas no 

PAINT 2017, realizadas pelo Campus Campo Novo do Parecis, 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 
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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. 

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 da 

presente Nota de Auditoria, examinados a partir do ponto de encerramento da análise 

anterior.  

Salienta-se que a análise relatada restringe-se exclusivamente aos 
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aspectos de formalização legal dos procedimentos, excluídos, portanto aqueles de 

natureza técnica, inclusive quanto ao detalhamento do objeto do certame, suas 

características, requisitos e especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de 

que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos 

imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração. 

Foi verificado inventário anual do estoque e do patrimônio, projetos 

pedagógicos do curso Manutenção e Suporte em Informática (Técnico médio integrado) 

e do curso Agroindústria (Tecnologia), 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 reunião com o Diretor Geral do campus, Diretor de 

Administração e Planejamento, Chefe do departamento de Ensino, responsável pelo 

Setor de Patrimônio e Almoxarifado, contador, fiscal de contratos de serviços 

terceirizados, além de visitas às obras/reformas do campus e aos setores de 

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

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

alunos dos cursos Manutenção e Suporte em Informática (Técnico médio integrado) e 

Agroindústria (Tecnologia). 

Foram analisados, para fins de verificação das ações de permanência 

(evasão), todos os cursos em andamento no campus Campo Novo do Parecis, com exceção dos 

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

Acadêmico foram realizadas no período de 29/03 a 07/04/2017.  

Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as 

seguintes boas práticas:  

➢ Publicações no site de horários de aula, contratos, licitações; 

➢ Formalização de processos; 
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➢ Fiscalização de contrato Cozinheiro e Ajudante; 

➢ Inventário de patrimônio Campus Tangará da Serra. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos processos, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 02/2017, 

encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs até dia em 

28/04/2017. 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 

Não houve constatação. 

Rol de Responsáveis 

Não houve constatação. 
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Limite de dispensa de licitação 

Não houve constatação. 

Segregação de funções 

Não houve constatação. 

 

3- GESTÃO FINANCEIRA 

 DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 

Conformidade da execução e prestação de contas 

Constatação 3.1. Fragilidade na concessão de ajuda de custo a discente, em desacordo 

com a Portaria nº 55/2014 do Campus Campo Novo dos Parecis. 

Processo n. º Descrição 

➤    23192.023260.2016-14 

➤    23192.013623.2016-11 

-  Solicitação de concessão de ajuda de custo fora 

do prazo, sem justificativa, em desacordo ao art. 

3°, § 1°. 

Manifestação da Unidade: “Com relação ao processo 

23192.023260.2016-14, o professor solicitante emitiu uma justificativa (retroativa). Já 

com relação ao processo 23192.013623.2016-11, não obtivemos retorno do solicitante 

do pedido. Infelizmente enfrentamos problemas nesse tipo de formalização, pois mesmo 

fora do prazo, é autorizado a atender (quando disponível orçamento), pela Direção do 

Campus, ficando o solicitante responsável por apresentar justificativa posterior para 

anexar ao processo.” 

     Causa: Fragilidade na Gestão de assistência estudantil 
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Análise da AUDIN: As concessões de auxílios e ajudas de custos 

foram criadas para garantir ao aluno sua permanência no curso matriculado, porém 

devem ser controladas e regulamentadas para não fugir ao objetivo fim da instituição. 

Solicitações de ajuda de custo não podem ser feitas de forma intempestiva e sobrepondo 

prazos regulamentados pela própria Instituição, exceto em casos esporádicos em que  o 

autor do pedido deve apresentar devida justificativa prévia, pois essa falta de 

planejamento causa sobrecarga das atividades administrativas nos setores dos campi que 

muitas vezes estão com seu quadro de pessoal reduzido. A reincidência dessa 

constatação poderá acarretar responsabilização do Gestor que autorizou concessões fora 

de prazos regulamentares. 

Recomendação 1: Orientar os servidores e alunos quanto a prazos 

para solicitações de ajuda de custo, conforme Portaria CNP n.º 55/2014. 

Recomendação 2: Abster-se de autorizar concessões de ajuda de 

custo fora do prazo mínimo regulamentado, ou sem explícita e prévia justificativa. 

 

Constatação 3.2. Fragilidade na prestação de contas referente a ajuda de custo 

concedida a discente, em desacordo com a Portaria nº 55/2014 do Campus Campo Novo 

dos Parecis. 

Processo n. º Descrição 

➤    23192.009428.2016-89 -  Ausência de documentação comprobatória da 

participação do estudante no evento  (Certificado) 

em desacordo com artigo 8°, alíneas  a e c. 

- Prestação de contas realizada fora do prazo, em 
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desacordo ao artigo 8º. 

Manifestação da Unidade: “Assim como da formalização fora do 

prazo de alguns pedidos, há também a falha na prestação de contas do docente dentro 

do prazo. Foi solicitado a apresentação dos certificados, sendo enviado apenas de dois 

participantes (conforme anexo).” 

      Causa: Fragilidade na gestão de assistência estudantil 

Análise da AUDIN: Todo recurso público disponibilizado para 

servidores ou alunos deve ser devidamente prestado contas, com o intuito de analisar a 

otimização dos gastos com aquele recursos. A ausência dos comprovantes causa 

incerteza quanto a efetiva participação na atividade custeada pelo campus, além de não 

estar respeitando regulamentação interna sobre o assunto. O Gestor deve adotar 

controles de cobrança quanto a efetiva prestação de contas e nos casos de não 

cumprimento, utilizar de ferramentas para impedir novas participações dos 

inadimplentes. 

Recomendação 1: Orientar servidores e alunos quanto à imediata 

prestação de contas, logo após o evento, nos casos que receberem benefícios da 

assistência ao estudante. 

Recomendação 2: Criar controles para impedir novas participações 

dos inadimplentes quanto a prestação de contas de ajuda de custo, garantindo o 

cumprimento das regras definidas na Portaria n. 55/2014. 

 

REGISTROS CONTÁBEIS 

Não houve constatação. 
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 RETENÇÃO E  RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 

Não houve constatação. 

 RECEITA PRÓPRIA DO CAMPUS 

Não houve constatação. 

 CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

Processos não selecionados na amostra aleatória do campus.  

 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Processos não selecionados na amostra aleatória do campus.  

4- GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS  

 PROCESSOS LICITATÓRIOS 

 Conformidade do edital 

Não houve constatação. 

 

Contratos, execução e fiscalização 

Constatação 4.1. Utilização indevida dos benefícios tributários do SIMPLES 

NACIONAL, em desacordo com o artigo 17, XII, da Lei Complementar nº 123/2006 e 

em desacordo com o item 5.1.2 e com o anexo III do Edital do Pregão Eletrônico n.º 

08/2016.   

Processo n. º Descrição 

23192.031069.2015-65 Contratação de serviço contínuo de limpeza, 

asseio, e conservação com fornecimento de 

materiais e equipamentos conforme contrato 
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09/2016, referente ao pregão 08/2016. 

A contratada exerce outras atividades de cessão de 

mão de obra, em desacordo com o art. 17 ,§ 1º da 

LC 123/2006 que prevê a opção de simples 

nacional apenas para empresas que atuem 

exclusivamente com atividades referidas nos §§ 

5
o
-B a 5

o
-E do art. 18 desta Lei Complementar. 

Ademais, ao realizar consulta do CNPJ da 

contratada no site da receita federal foram 

verificados os seguintes CNAE: 81.11-7-00- 

Serviços combinados para apoio a edifícios, 

exceto condomínios prediais, 81.30-3-00- 

Atividades paisagísticas 43.22-3-02- Instalação e 

manutenção de sistemas centrais de ar 

condicionado, de ventilação e refrigeração 95.21-

5-00- Reparação e manutenção de equipamentos 

eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 

45.20-0-01- Serviços de manutenção e reparação 

mecânica de veículos automotores, 45.20-0-04- 

Serviços de alinhamento e balanceamento de 

veículos automotores, 45.20-0-03 -Serviços de 

manutenção e reparação elétrica de veículos 

automotores, 45.30-7-03 - Comércio a varejo de 

peças e acessórios novos para veículos 

automotores. 

23192.031069.2015-65 Contratação de serviço contínuo de limpeza, 
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asseio, e conservação com fornecimento de 

materiais e equipamentos conforme contrato 

10/2016, referente ao pregão 08/2016. 

A contratada exerce outras atividades de cessão de 

mão de obra, em desacordo com o art. 17 ,§ 1º da 

LC 123/2006 que prevê a opção de simples 

nacional apenas para empresas que atuem 

exclusivamente com atividades referidas nos §§ 

5
o
-B a 5

o
-E do art. 18 desta Lei Complementar. 

Ademais, ao realizar consulta do CNPJ da 

contratada no site da receita federal foram 

verificados os seguintes CNAE: 81.29-0-00 - 

Atividades de limpeza não especificadas 

anteriormente,81.30-3-00 - Atividades 

paisagísticas ,52.12-5-00 - Carga e descarga, 

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos , 

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos, 43.21-

5-00 - Instalação e manutenção elétrica, 33.14-7-

11 - Manutenção e reparação de máquinas e 

equipamentos para agricultura e pecuária, 33.14-7-

12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 

43.99-1-03 - Obras de alvenaria, 42.13-8-00 - 

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços 

prestados principalmente às empresas não 

especificadas anteriormente, 2.11-1-02 - Pintura 
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para sinalização em pistas rodoviárias e 

aeroportos, 45.20-0-03 - Serviços de manutenção 

e reparação elétrica de veículos automotores, 

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação 

mecânica de veículos automotores, 43.30-4-04 - 

Serviços de pintura de edifícios em geral, 85.99-6-

04 - Treinamento em desenvolvimento 

profissional e gerencial. 

Manifestação da Unidade: “Com relação a essa constatação este 

Campus vem indagar qual o procedimento a ser adotado: 1. notificar a empresa que ela 

deve sair do SIMPLES?; 2. constatada que a empresa possui outro serviço, qual o 

amparo legal para não assinatura do contrato?; 3. qual o embasamento legal que 

obriga o servidor do IFMT a consultar CNAE da empresa, bem como de desclassificar 

a mesma em virtude de CNAE diversos, pois conforme documento em anexo, o CNAE 

não dá amparo para desabilitação de empresa. Contudo, o contrato foi encerrado e 

contratado a empresa seguinte por classificação de remanescente. Quando da 

assinatura do contrato 10/2016 a empresa não exercia outras atividades, e o fato da 

mesma possuir outros CNAEs, não quer dizer que ela exerça essas atividades (vide 

acórdãos em anexo). Conforme consulta ao portal da transparência, a empresa só 

possui contratos com o serviço de limpeza, asseio e conservação, que são os contratos 

com o IFMT – Campus São Vicente, Campus Avançado de Tangará da Serra e um com 

o Museu Paraense Emílio Goeldi.” 

     Causa: Fragilidade na fiscalização do contrato  

Análise da AUDIN: Quanto ao Processo nº 23192.031069.2015-

65(serviço de limpeza), conforme o comprovante de inscrição e de situação cadastral no 

CNPJ, disponível para consulta no site da Receita Federal, a empresa possui como 
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atividade econômica secundária, dentre outras, Serviços combinados para apoio a 

edifícios, exceto condomínios prediais, 81.30-3-00- Atividades paisagísticas 43.22-3-

02- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 

refrigeração 95.21-5-00- Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de 

uso pessoal e doméstico,  45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos 

para veículos automotores, que não permite a adesão ao Simples Nacional, nos termos 

do artigo 17, inciso XII, combinado com o § 1º, da LC 123/2006. Neste sentido, consta 

do site da Receita Federal: 

2.6. A ME ou a EPP inscrita no CNPJ com código CNAE correspondente a 

uma atividade econômica secundária vedada pode optar pelo Simples Nacional? 

Não. A Lei Complementar nº 123, de 2006, prevê que o exercício de 

algumas atividades impede a opção pelo Simples Nacional. Elas correspondem a códigos da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) estabelecidas por uma Comissão do 

IBGE. Os códigos CNAE impeditivos ao Simples Nacional estão listados no Anexo VI da 

Resolução CGSN nº 94, de 2011, e os códigos CNAE que abrangem concomitantemente 

atividades impeditivas e permitidas (CNAE ambíguas) constam do Anexo VII da mesma 

Resolução - ver Pergunta 2.5. O exercício de qualquer dessas atividades pela ME ou EPP 

impede a opção pelo Simples Nacional, bem como a sua permanência no Regime, 

independentemente de essa atividade econômica ser considerada principal ou secundária
1. 

 

Como a empresa supramencionada não exerce exclusivamente a 

cessão ou locação de mão-de-obra para prestação de serviços de limpeza e conservação, 

conclui-se que a opção pelo Simples Nacional é indevida. Não consta dos autos se os 

fiscais ou a gestão do campus adotaram, naqueles contratos, as providências definidas 

no artigo 34, § 9º, da IN SLTI/MPOG nº 02/2008 e acórdão 2.798/2010-Plenário TCU: 

Art. 34. (...) 
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§ 9º Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das 

contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com 

dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério da Previdência Social 

e à Receita Federal do Brasil – RFB. 

No caso de a empresa contratada não realizar a comunicação, o 

próprio ente público, em obediência ao princípio da probidade administrativa, deve se 

incumbir de efetuar a comunicação à Receita Federal, para que esta proceda à exclusão 

de ofício, conforme disposto no art. 29, inc. I, da referida Lei Complementar.
2 

Recomendação 1: Notificar a empresa prestadora de serviço de 

limpeza para que providencie a exclusão da opção pelo Simples Nacional, em razão da 

existência de atividades secundárias impeditivas de tal opção, e regularize o pagamento 

da contribuição previdenciária dos funcionários que prestam serviços no campus. 

Recomendação 2: Oficiar, pelo Gestor do campus, ao Ministério da 

Previdência Social e à Receita Federal do Brasil, caso a empresa não providencie a 

exclusão do Simples Nacional, até o mês subsequente à notificação, nos termos do 

artigo 34, § 9º da IN SLTI/MPOG nº 02/2008. 1  Disponível em 

 <https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/perguntas/Perguntas.aspx>,  acesso 

em 21.nov.2016. 2
  

Acórdão  2.798/2010-Plenário TCU. 

 

Constatação 4.2. Utilização indevida da Ata de Registro de Preços de serviços de 

manutenção de bens imóveis para construção/ reforma de obra, contrariando o Manual 

de Obras Públicas do TCU 3.ª Edição e o item 3 da OT IBR nº 02/2009. 

Processo n. º Descrição 

23192.029786.2015-27 Adesão ao Pregão nº 01/2015 UG 160141 - 
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Serviços de manutenção e reparos. Conforme 

documentos analisados no processo, verificamos a 

utilização da Ata de Registro de Preços de 

manutenção de bens imóveis para construção/ 

reforma. O TCU, ao interpretar a legislação 

referente ao pregão eletrônico, tem entendimento 

pacificado no sentido de que apenas os serviços 

comuns de engenharia podem ser contratados por 

meio de pregão eletrônico (e, portanto, também 

por adesão). As obras de engenharia não possuem 

essa possibilidade (Acórdãos 2079/2007, 

2482/2007, 2635/2007 etc). A Orientação Técnica 

do IBRAOP (OT/IBR) nº 02/2009, por sua vez, 

conceitua obra de engenharia como a ação de 

construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar 

um bem, na qual seja necessária a utilização de 

conhecimentos técnicos específicos envolvendo a 

participação de profissionais habilitados conforme 

o disposto na Lei Federal nº 5.194/66. 

Manifestação da Unidade: “A ata a qual foi realizada a Adesão é 

para manutenção e os serviços contratados e realizados foram de manutenção.” 

Causa: Fragilidade no planejamento das contratações de serviços do 

campus. 

Análise da AUDIN: Em análise ao processo supracitado, foi possível 

verificar, no Termo de Referência (fls. 06/15), a intenção dos gestores em reformar a 
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infraestrutura do campus para melhor adequá-lo. Foi destacado na justificativa “a 

finalização de novas salas do laboratório de agronomia, e devido a este motivo ocorrerá 

mudanças para o melhor atendimento educacional, onde o laboratório de informática irá 

ocupar as dependências do antigo laboratório de agronomia, o laboratório de química 

será redirecionado a outro bloco, o laboratório de agroindústria ocupará as dependências 

do antigo laboratório de química”. Desse modo, seria necessário “a preparação destes 

locais para melhor atender o ensino”. Em 03/04/2017, foi realizada visita ao campus, 

onde foi possível constatar que houve reforma nos laboratórios mencionados, com 

reestruturação das salas e instalação de bancadas, portas. No objeto da licitação Pregão 

n.º 01/2015-SRP - UG 160141, verifica-se que a contratação é para manutenção de bens 

imóveis. Quanto a esse tema, o TCU, ao interpretar a legislação referente ao pregão 

eletrônico, tem entendimento pacificado no sentido de que apenas os serviços comuns 

de engenharia podem ser contratados por meio de pregão eletrônico (e, portanto, 

também por adesão). As obras de engenharia não possuem essa possibilidade (Acórdãos 

2079/2007, 2482/2007, 2635/2007 etc). A Orientação Técnica do IBRAOP (OT/IBR) nº 

02/2009, por sua vez, conceitua obra de engenharia como a ação de construir, 

reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessária a 

utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de 

profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66. A reincidência 

desta constatação acarretará apuração de responsabilidade do Gestor.  

Recomendação: Abster-se de utilizar Ata de Registro de Preços de 

serviços de manutenção de bens imóveis - para construir, reformar, fabricar, recuperar 

ou ampliar um bem. 
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Constatação 4.3. Ausência de identificação dos locais de execução dos serviços de 

manutenção e reparos, contrariando os arts 67 da Lei nº 8.666/93 e 31 da IN 

SLTI/MPOG nº 02/2008. 

Processo n. º Descrição 

23192.029786.2015-27 Adesão ao Pregão nº 01/2015 UG 160141 - 

Serviços de manutenção e reparos. Foi juntado ao 

processo uma única Ordem de Serviço às fls. 317, 

autorizando de forma genérica o início de 

execução do contrato, com prioridade de execução 

no bloco de sala de aula V, bloco laboratório 

multidisciplinar, bloco laboratório de 

agroindústria, alojamento masculino e banheiros 

em geral. Foram juntadas, também, as medições 

realizadas pela própria empresa prestadora dos 

serviços, com os itens do contrato realizados, sem 

informar os locais. Não há, no processo, relatórios 

ou qualquer outra forma de indicação dos serviços 

que foram realizados para fins de pagamentos das 

faturas. 

Manifestação da Unidade: “O fiscal tinha o entendimento que a 

ordem de serviço poderia ser genérica, por se tratar de vários serviços e que a emissão 

de uma ordem para cada serviço iria caracterizar excesso de formalismo. Porém, 

iremos seguir a determinação, e para o novo contrato de manutenção já está sendo 

seguido a determinação da auditoria.” 

Causa: Fragilidade na fiscalização e gerenciamento dos contratos 
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administrativos. 

Análise da AUDIN: A execução dos contratos deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle. As ordens de 

fornecimento dos serviços facilitam a fiscalização na execução dos serviços, visto que 

identifica os locais e quais serviços estão autorizados a serem executados. Foi juntado 

ao processo uma única Ordem de Serviço às fls. 317, autorizando de forma genérica o 

início de execução do contrato, com prioridade de execução no bloco de sala de aula V, 

bloco laboratório multidisciplinar, bloco laboratório de agroindústria, alojamento 

masculino e banheiros em geral. Foram juntadas, também, as medições realizadas pela 

própria empresa prestadora dos serviços, com os itens do contrato realizados, sem 

informar os locais. De fato não há um padrão na emissão das OS. Entretanto, não há, no 

processo, relatórios ou qualquer outra forma de indicação dos serviços que foram 

realizados para fins de pagamentos das faturas, inviabilizando ou dificultando a 

fiscalização dos mesmos. A reincidência desta constatação poderá acarretar em 

apuração de responsabilidade. 

Recomendação: Emitir, antes da execução de cada serviço, a ordem 

de fornecimento identificando os locais, tipo de serviço e quantidade. 

 

Constatação 4.4. Realização de pagamento sem a regular liquidação da despesa, em 

desacordo com o art. 61 a 63 da Lei 4.320/64 

Processo n. º Descrição 

23192.029786.2015-27 Adesão ao Pregão nº 01/2015 UG 160141 - 

Serviços de manutenção e reparos. Pagamentos 

sem a devida comprovação da execução dos 
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serviços, conforme se verifica nos documentos de  

fls. 327-v, 332-v, 334-v, 404-v, 417-v. 

Manifestação da Unidade: “Ocorre que as NF's eram encaminhadas 

pelo DAP, ao Fiscal do Contrato, bem como ao Setor Financeiro, onde era solicitado a 

liquidação dessas, de forma a garantir o repasse de recursos financeiros do Governo 

Federal e, assim, cumprir com os pagamentos em aberto. No entanto, na hora de juntar 

os documentos atestados pelo Fiscal, houve uma falha interna (extravio), onde foram 

anexadas as NF's que não estavam atestadas, ou seja, as que haviam sido recebidas 

pelo Financeiro. Em decorrência disso, na hora de efetuar o pagamento, como as NF's 

já estavam liquidadas, não fora feito nova conferência, incorrendo no pagamento da 

NF sem ateste. Contudo cabe afirmar que os serviços foram executados e fiscalizados 

de acordo com o contrato. Desde então estamos acompanhando para que isso não se 

repita em nenhum outro procedimento e aguardamos orientação sobre como corrigir o 

ato falho (pode ser atestado nesse momento com a data que consta no espelho da 

NF?)” 

Causa: Fragilidade nos controles administrativos para efetivação da 

regular liquidação da despesa. 

Análise da AUDIN: A legislação acerca da execução dos contratos 

administrativos não autoriza, ainda que com prestação de garantias, pagamento de 

parcela contratual sem o adimplemento da correspondente obrigação contratual. Pela 

análise da letra “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei 8.666/93, c/c o § 3º desse mesmo 

artigo, fica evidenciado que a lei distinguiu na execução contratual, dois momentos 

distintos e logicamente ordenados: a data do adimplemento de cada parcela e a data do 

correspondente pagamento, sendo que esta não deve distar 30 dias daquela. Também 

tratando da matéria, os artigos 61, 62 e 63 da Lei 4.320/1964 determinam que o 

pagamento da despesa só poderá ser efetuado quando ordenado após a sua regular 
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liquidação, vedando expressamente a inversão da ordem “adimplemento-pagamento”. 

Assim, a ocorrência de pagamentos sem a devida comprovação da execução dos 

serviços ou da entrega do material configura irregularidade grave, por afrontar os 

dispositivos legais sobre o tema. A manifestação do gestor informa ser um erro de 

procedimento e que na prática realizam a atividade, motivo pelo qual a constatação será 

mantida para fins de acompanhamento das providências.  

Recomendação: Realizar o pagamento da despesa somente quando 

ordenado após a sua regular liquidação. 

 

Constatação 4.5. Valor final da proposta além dos limites estabelecidos na portaria do 

MPOG , contrariando o art. 30-A, § 2º, III, IN 02/2008. 

Processo n. º Descrição 

23192.031069.2015-65 Contratação de serviço contínuo de limpeza, 

asseio, e conservação com fornecimento de 

materiais e equipamentos conforme contrato 

09/2016 e pregão 08/2016. 

Os valores adotados na proposta para limpeza da 

área interna e externa estão maiores que o 

estabelecidos no site do compras governamentais 

para o estado de Mato Grosso no ano de 2016, 

como observado na página 739, do volume IV.   

Manifestação da Unidade: “O Campus se baseou na IN 02/2008, 

artigos 43 a 47 e no parecer da Procuradoria, páginas 340 e 341 constantes nos autos 

do processo analisado. Vale ressaltar ainda, que foi constituída comissão para calcular 
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a produtividade, mediante Portaria nº 97, de 12 de novembro de 2015 e que em virtude 

das produtividades encontradas, foi recalculado os valores máximos para a licitação, 

conforme consta nas páginas 442 a 511.” 

    Causa: Fragilidade na gestão e fiscalização de contratos. 

Análise da AUDIN: O parecer da Procuradoria Federal junto ao 

IFMT 123/2016 restringe-se aos aspectos jurídicos, e não são tratadas as especificações 

técnicas.  Os valores limites para o serviço de limpeza no ano de 2016 para o Estado de 

MT foram instituídos pelo MPOG conforme observado no 

link:http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/terceirizacao/portarias/valores-

limites-2016, são para área interna o mínimo de R$ 4,92 e máximo de R$ 5,69 por m2 e 

para área externa o mínimo de R$ 2,46 e máximo de R$ 2,85. Porém, a proposta da 

contratada conforme página 739 foram adotados para os itens 1- Área interna-Geral de 

tamanho 2827/m2 o valor por m2 de R$ 6,69 o que resulta por mês R$ 18.912,63, e para 

o item 4 área externa de 4713,28/m2 aplicou-se o valor por m2 de R$ 4,06 o que resulta 

R$ 19.134,78.  Desta forma, os valores aplicados por m2 ultrapassaram os limites 

estabelecidos pelo MPGO, pois se aplicar para o item 1 o valor mensal de R$ 5,69 o m2   

conforme estabelece a portaria resulta em   R$ 16.085,63 e para o item 4 adotando o 

valor mensal de 2,85/m2 resulta R$ 13.432,85.   Abaixo detalhamento em tabela: 

 Valor Mês pago Valor Correto Mês Diferença Mês 

Área Interna Item 1 R$ 18.912,63 R$ 16.085,63 R$ 2.827,00 

Área Externa Item 4 R$ 19.134,78 R$ 13.432,85 R$ 5.701,93 

Total mês   R$ 8.528,93 
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Recomendação 1: Realizar levantamento dos pagamentos realizados 

à contratada a partir de 02 de maio de 2016 em que iniciou a vigência do contrato 

09/2016 até a rescisão contratual que teve eficácia estipulada no termo em 31 de 

outubro de 2016, e verificar o montante pagos a maior a contratada durante a execução 

do contrato. 

Recomendação 2: Notificar a contratada, garantindo ampla defesa, e 

no caso de não aceitação do recurso gerar GRU do montante para devolução ao erário. 

 

Constatação 4.6. Ausência de comprovação da vantajosidade da adesão, contrariando o 

art. 22, caput, Decreto nº 7.892/13. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.029450.2015-64 
Adesão ao Pregão nº 06/2015 UG 158335 – 

Aquisição de gêneros alimentícios. 

Manifestação da Unidade: “Em virtude da urgência da aquisição 

dos gêneros alimentícios, com o objetivo de atender o restaurante do Campus para que 

o mesmo não parasse, e por existir a elaboração de um pregão em andamento, não foi 

feito o comparativo para demonstrar a vantajosidade. Contudo, a mesma pode ser 

comprovada pela pesquisa de preços do pregão 001/2017 que foi feito para atender o 

restaurante do Campus, com os mesmos itens constantes na Adesão.” 

Causa: Fragilidade no planejamento dos procedimentos licitatórios. 

Análise da AUDIN: Conforme estabelece o Art. 22, caput, do 

Decreto nº 7.892/13, desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de 

preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
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anuência do órgão gerenciador. Desta forma, o Gestor do Campus ao realizar um 

procedimento para contratação de bens ou serviços mediante adesão deverá efetuar 

pesquisa de preços a fim de atestar a compatibilidade dos valores dos materiais a serem 

adquiridos com os preços praticados no mercado, para confirmar a vantajosidade obtida 

com o processo de adesão. A justificativa da unidade não elide a constatação. 

Recomendação: Efetuar pesquisa de mercado, nos processos futuros, 

para comprovar a vantajosidade obtida com o processo de adesão. 

 

 DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

Constatação 4.7. Ausência de nutricionista no campus para controle da alimentação dos 

alunos. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.036813/2015-18 
A empresa terceirizada não pode ser responsável 

pela escolha da alimentação dos alunos e 

servidores a ser servida no restaurante. 

Manifestação da Unidade: “A Nutricionista foi redistribuída em 

meados de 2016 e devido atraso no Concurso do IFMT, até o momento a candidata 

aprovada ainda não foi nomeada.” 

    Causa: Fragilidade na Gestão do Refeitório 

Análise da AUDIN: Os campi que possuem refeitório devem ter uma 

nutricionista responsável pelo cardápio dos alunos e servidores, além de controlar o 

estoque de gêneros alimentícios. Sendo que na própria Lei 11.091/2015 na descrição 

dos cargos compete a nutricionista “Administrar unidades de alimentação e nutrição”, e 
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ainda a Resolução CFN n.º 465/2010 que trata da profissão.  O Gestor deve decidir 

junto com a Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas a lotação de nutricionista no 

campus, ou a possibilidade de contratação de serviço terceirizado para a função, 

buscando solução para que as suas atribuições não sejam realizadas por 

cozinheira/ajudante de cozinha. 

Recomendação: Lotar nutricionista no campus, com atribuições 

previstas na Lei 11.091/2015. 

 

Constatação 4.8. Ausência de previsão de recursos orçamentários suficientes para 

início de procedimento licitatório, de dispensa ou inexigibilidade de licitação, 

contrariando os arts. 7º, §2º, inciso III, 14 e 38 da Lei nº 8.666/93 e art. 16, inciso I, da 

LC nº 101/2000. 

Processo n. º Descrição 

23192.033568.2015-97 IN nº 23/2015 - Capacitação de servidores:  

- Início do processo em 05/11/2015;  

- Previsão de realização do curso: 1ª 

quinzena de dezembro/2015;  

- Empenho 800618/2015 de 04/12/2015 – 

R$ 3.039,36;  

- Empenho 800102/2016 de 23/03/2016 – 

R$ 44.960,64;  

- Empenho 800187/2016 de 09/05/2016 – 

R$ 10.921,05;  

- Realização do curso 28 a 30 de abril de 

2016. 

Manifestação da Unidade: “Embora o processo tenha sido iniciado 

sem contemplar todo recurso orçamentário, o serviço só foi Contratado em Abril de 
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2016, após a complementação orçamentária, sendo o Contrato 08/2016 assinado em 

26/04/16 e o Curso realizado de 28 a 30 de abril do mesmo ano, assegurando o 

pagamento das obrigações decorrentes deste serviço de capacitação.” 

Causa: Fragilidade no planejamento dos procedimentos licitatórios. 

Análise da AUDIN: Em análise do respectivo processo, verificou-se 

que a realização do curso foi prevista para a 1ª quinzena de dezembro/2015. Foi gerado 

o empenho 800618/2015 de 04/12/2015 – R$ 3.039,36, não ocorrendo o curso, no 

entanto. O restante da contratação só foi empenhado em março de 2016, conforme 

empenho 800102/2016 de 23/03/2016 – R$ 44.960,64, e em maio de 2016, conforme 

empenho 800187/2016 de 09/05/2016 – R$ 10.921,05. Destaca-se que o curso foi 

realizado em 28 a 30 de abril de 2016. Desse modo, percebe-se que não havia 

disponibilidade orçamentária suficiente para execução total do objeto licitado, em 

desacordo com o inciso III, do § 2, do art. 7º da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe: 

§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

(...) 

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento 

das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no 

exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. 

Em situações semelhantes, o Tribunal de Contas da União tem 

determinado às Unidades que se abstenham de dar início a procedimento licitatório para 

obras e serviços quando a dotação orçamentária for insuficiente para execução total do 

objeto licitado, de forma a dar cumprimento ao disposto no art. 8º da Lei nº 8.666/1993. 

(Acórdão 1505/2009 Plenário).  

Recomendação: Realizar procedimento licitatório somente quando 

houver disponibilidade orçamentária para cobrir a despesa a ser contratada, indicando 
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no respectivo edital a dotação orçamentária que cobrirá as mencionadas despesas, nos 

termos do caput do art. 38 Lei nº 8.666/1993. 

 

Constatação 4.9. Realização de despesa sem prévio empenho, em desacordo com o art. 

60 da Lei nº 4.320/64. 

Processo n. º Descrição 

23192.010284.2016-11 Dispensa nº 30/2016 – Serviços de grafitagem 

Apesar de não haver informações sobre a data de 

realização do evento no processo, verifica-se na 

fls. 20 do processo que a NFS nº 07/2016 foi 

emitida em 23/04/2016, sendo que o empenho foi 

emitido em 04/05/2016. 

Manifestação da Unidade: “Realmente houve este equívoco na 

conclusão do processo, devido atraso na geração da Minuta de Empenho e posterior 

emissão de Empenho, considerando que o Despacho Orçamentário foi emitido em 

13/04/16 e o Empenho somente no dia 04/05/16. Diante deste ocorrido, estamos 

reforçando com os vencedores dos processos licitatórios que só emitam a Nota Fiscal 

após confirmação da existência de empenho.” 

Causa: Fragilidade no planejamento dos serviços contratados por 

dispensa de licitação. 

Análise da AUDIN: O processo administrativo para contratação de 

fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço somente poderá ser 

efetivado mediante prévio empenho e posterior emissão da nota de empenho 

correspondente. Nesse contexto, importante ressaltar que a Lei n.º 4.320/64, em seu art. 

60, veda a realização de despesa sem prévio empenho, ou seja, o empenho deve 
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anteceder a data da aquisição do bem, execução da obra ou da prestação do serviço. Por 

ocasião da prolação do Acórdão nº 599/2007 – Plenário, o Tribunal de Contas 

recomendou que “deve ser precedido de prévio empenho, o pagamento de obrigações 

relativas ao fornecimento de bens, locações, obras e prestação de serviços, efetivado 

conforme a ordem cronológica das datas das respectivas exigências e suportado por 

disponibilidade orçamentária comprovada, a teor do que dispõem o art. 7o, § 2o, inciso 

III, da Lei no 4.320/1964, e arts. 5o e 7o, § 2o, inciso III, da Lei no 8.666/1993. Não 

realize despesa sem prévio empenho, por contrariar o disposto no art. 60 da Lei no 

4.320/1964”. Apesar da manifestação da unidade, o correto é não autorizar o serviço 

sem o prévio empenho, e não orientar ao prestador de serviço em emitir a Nota Fiscal 

somente após a emissão do empenho. 

Recomendação: Abster-se de realizar despesa sem prévio empenho, 

por contrariar o disposto no art. 60 da Lei no 4.320/1964. 

 

Constatação 4.10. Ausência de depósito em conta vinculada, contrariando art. 19-A, I e 

art. 36, § 7º, IN 02/2008 (Alterado pela IN nº 06/2013). 

Processo n. º Descrição 

23192.031069.2015-65 Contratação de serviço contínuo de limpeza, 

asseio, e conservação com fornecimento de 

materiais e equipamentos conforme contrato 

09/2016 e pregão 08/2016.   

 Manifestação da Unidade: “Infelizmente não foi possível realizar o 

depósito em conta vinculada deste e de outros contratos, pois enfrentamos problemas 

com a criação dessa conta, junto ao Banco do Brasil. A agência local desconhecia tal 
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procedimento, além de sempre alegar falta de funcionários para auxiliar nos processos 

internos do Banco. Contudo, um ano após idas e vindas junto a essa Agência, e após 

mudanças internas na mesma, um funcionário do Banco do Brasil tomou a frente desse 

processo e começou a formalização/abertura das contas vinculadas, à medida que 

enviamos ofícios ao Banco. Por fim, nos enviou recentemente um passo a passo de 

como realizar o pagamento/depósito e logo (a partir de maio ou junho/2017) estaremos 

efetivando esse procedimento.” 

    Causa: Fragilidade na gestão e fiscalização de contratos. 

Análise da AUDIN: A conta vinculada deve ser providenciada e 

administrada pelo IFMT como mais uma ferramenta para evitar futura responsabilização 

solidária por descumprimento de obrigações trabalhistas dos funcionários terceirizados 

nos termos da Súmula nº 331 do TST.  Essa exigência deve estar prevista em Edital e 

contrato. 

Recomendação: Providenciar abertura de conta vinculada, realizar os 

depósitos conforme previsões contratuais, e anexar os comprovantes no processo. 

 

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. 
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6 – GESTÃO PATRIMONIAL 

ALMOXARIFADO  

Constatação 6.1. Ausência de comissão para levantamento anual do almoxarifado do 

Campus de Campo Novo do Parecis e Tangará da Serra, em desacordo aos itens 8.1 e 

8.4 da IN 205/88/SEDAP. 

Manifestação da Unidade: “As portarias do Campus Campo novo 

foram emitidas conforme documentos anexos. Quanto ao Campus Avançado de 

Tangará da Serra, a portaria não foi emitida pois acharam que essa deveria ser feita 

pelo Campus Campo Novo, além da escassez de servidores lotados na área 

administrativa. No próximo inventário será instituída uma Comissão Local para 

realização deste trabalho.” 

    Causa: Fragilidade na Gestão de Almoxarifado. 

Análise da AUDIN: Referente a portaria da comissão do Campus 

Campo Novo do Parecis, acatamos a manifestação da unidade, porém, referente a 

comissão do Campus Tangará da Serra segue análise. 

Conforme portaria 1.291 de 30/12/2013 do Ministério da educação no 

art. 3º, inciso II determina que: 

...II - Campus Avançado, vinculado administrativamente a um 

campus ou, em caráter excepcional, à Reitoria, e destinado ao desenvolvimento da 

educação profissional por meio de atividades de ensino e extensão circunscritas a áreas 

temáticas ou especializadas, prioritariamente por meio da oferta de cursos técnicos e de 

cursos de formação inicial e continuada; (Grifo nosso). 

O Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos 

saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais 
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permanentes, em uso no órgão ou entidade, que irá permitir, dentre outros: 

d) o levantamento da situação dos equipamentos e materiais 

permanentes em uso e das suas necessidades de manutenção e reparos; e 

e) a constatação de que o bem móvel não é necessário naquela 

unidade. 

Conforme consubstanciado pela IN/SEDAP 205/88 as comissões 

especiais de Inventário deverão ser constituídas de, no mínimo, três servidores do órgão 

ou entidade, e serão instituídas pelo Diretor do Departamento de Administração ou 

unidade equivalente e, no caso de impedimento desse, pela Autoridade Administrativa a 

que ele estiver subordinado. 

Recomendação: Instituir comissão para proceder ao levantamento 

anual de bens e almoxarifado, bem como seu desfazimento pelo Campus campo Novo 

do Parecis referente ao Campus Avançado de Tangará da Serra. 

 

Constatação 6.2. Ausência de inventário de Almoxarifado, em desacordo com o art. 8º 

da Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP dos Campus Tangará da Serra e Campo 

Novo do Parecis. 

Manifestação da Unidade: “Com relação ao Campus Campo Novo, 

faltam alguns membros da comissão de Inventário 2016 entregarem o Relatório de 

Averiguação in loco dos materiais estocados no Almoxarifado, para a conclusão do 

Relatório Final do processo de inventário. Assim que finalizado estaremos enviando o 

processo. Quanto ao Campus Avançado de Tangará da Serra, não foi realizado o 

inventário de almoxarifado conforme mencionado na Constatação 6.1.” 

    Causa: Ausência de acompanhamento do gestor do Campus e do gestor 
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do setor de almoxarifado. 

Análise da AUDIN: Conforme IN SEDAP 205/88 item 8: 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”. A inexistência do controle efetivo do almoxarifado da Unidade é 

motivo de Restrição ao Balanço da Unidade e do IFMT, além de apresentar uma 

situação inexistente dos materiais de almoxarifado do Campus na contabilidade. Esta 

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

até janeiro/2017. Sendo assim, será mantida até a efetiva emissão de inventário de 

almoxarifado.  

Recomendação: Enviar ainda no exercício 2017, para compor os 

papéis de trabalho desta AUDIN, o inventário do almoxarifado referente ao exercício 

2016 do campus Campo Novo do Parecis, e seu Campus Avançado de Tangará da Serra. 

 

Constatação 6.3. Divergência entre o saldo registrado dos itens de estoque em 

Almoxarifado no sistema SUAP e no sistema SIAFI em desacordo ao item 7.3.1 da IN 

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

Manifestação da Unidade: “O Setor de Contabilidade do Campus 

Campo Novo do Parecis, conforme a Conciliação Contábil entre o sistema SIAFI x 

SUAP do IFMT (em anexo), corrobora com a divergência encontrada pela Auditoria 

Interna dos saldos entre os itens de estoque em Almoxarifado. Neste sentido, o Setor de 

Almoxarifado e Contabilidade estarão tomando providências em conjunto para 

regularização desta divergência.” 

    Causa: Ausência de inventário do almoxarifado. 
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Análise da AUDIN: Compete ao setor de Controle de Estoques, 

conforme atribuições exaradas pela IN SEDAP 205/88, dentre outras: b) manter os 

instrumentos de registros de entradas e saídas atualizados; c) promover consistências 

periódicas entre os registros efetuados no Setor de Controle de Estoques com os dos 

depósitos (fichas de prateleira) - e a consequente existência física do material na 

quantidade registrada. Portanto, o responsável pelo controle do Almoxarifado deverá 

acompanhar a movimentação de material ocorrida no âmbito do órgão ou entidade, 

registrando os elementos indispensáveis ao respectivo controle físico periódico com a 

finalidade de constatar as reais necessidades dos usuários e evitar os eventuais 

desperdícios, conforme orienta o item 7.9 da IN SEDAP 205/88 “a movimentação de 

material entre o almoxarifado e outro depósito ou unidade requisitante deverá ser 

precedida sempre de registro no competente instrumento de controle (ficha de prateleira, 

ficha de estoque, listagens processadas em computador) à vista de guia de transferência, 

nota de requisição ou de outros documentos de descarga”.  

Recomendação: Promover a conciliação entre os registros efetuados 

no SUAP com os valores registrados no sistema Siafi e efetuar as devidas 

regularizações. 

 

Constatação 6.4.  Ausência de encaminhamento de RMA 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: “Como é uma constatação reincidente, 

foi conversado novamente com o responsável pelo Setor de Almoxarifado, para que o 

mesmo proceda com o encaminhamento do RMA ao setor de contabilidade, além da 
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própria cobrança deste documento que deve ser feita pelo Contador do Campus.” 

    Causa: Fragilidade na Gestão de Almoxarifado  

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 dos materiais de almoxarifado - RMA para que 

procedam o ajuste e conciliação dos saldos contábeis. Conforme entendimento da CGU, 

o setor de controle dos bens deve estar preparado para o acompanhamento das 

operações típicas: aquisições, movimentações, doações, baixas, etc, com emissão e 

guarda dos documentos comprobatórios necessários (notas fiscais, termos de 

responsabilidade, termos de transferência, termos de doação, relatórios de comissões de 

sindicância e avaliação), 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 RMA mensal, bem como solicitar 

melhorias no SUAP para o efetivo controle e evidenciação do almoxarifado do Campus. 

 

PATRIMÔNIO  

Constatação 6.5. Ausência de registro de depreciação dos bens móveis em desacordo 

com a Resolução CFC 1136/2008, NBCT 16.9, e Manual de Procedimentos Contábeis 

(MCASP), parte II. 
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Manifestação da Unidade: “Os bens imóveis registrados no Spiunet 

estão sendo depreciados pelo Setor Seccional de Contabilidade deste Campus e 

encaminha as 2 Notas de Lançamento e o saldo do balancete contábil da conta 

123810200 - Depreciação Acumulada - Bens Imóveis.” 

    Causa:  Fragilidade na Gestão de Patrimônio  

Análise da AUDIN: Primeiramente cabe esclarecer que a constatação 

e sua análise  refere - se  unicamente ao lançamento de depreciação dos bens móveis. 

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 conciliação dos bens inventariados e registrados no SUAP e que 

constam registrados no sistema de contabilidade com saldos desatualizados, para a 
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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. 

 

Constatação 6.6. Fragilidade no registro de depreciação dos bens imóveis em 

desacordo com a Resolução CFC 1136/2008, NBCT 16.9, e Manual de Procedimentos 

Contábeis (MCASP), parte II. 

Descrição 

➢ Constam no Spiunet dois Registros Imobiliários Patrimoniais - RIPs referentes 

a essa UG. Todavia, não foram/localizadas informações dos  bens imóveis 

depreciados.  

Manifestação da Unidade: “O Setor de Contabilidade do Campus 

Campo Novo do Parecis tem envidado esforço e vem realizando precariamente com a 

utilização de uma planilha do Excel (em anexo) o cálculo de Depreciação dos bens 

móveis cadastrados pelo Setor de Patrimônio no SUAP. Informa ainda, neste sentido o 

Departamento de Contabilidade da Reitoria junto com a Pró-Reitoria de Administração 

está realizando estudos sobre o sistema SIADS - Sistema Integrado de Administração e 

Serviço, do Serpro que apresenta mais funcionalidade em vista da integração on-line 

com os principais sistemas do governo federal (SIAFI e SIAGS) que realmente torcemos 

para que efetive esta contratação do sistema, para nos auxiliar no registro da 

depreciação dos bens móveis. (conforme e-mail em anexo).” 

         Causa: Fragilidade na Gestão de patrimônio  

Análise da AUDIN: Cabe esclarecer que a constatação se refere ao 

lançamento da depreciação sem a evidenciação do RIP no histórico, visto que o Campus 
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Campo Novo do Parecis responde administrativamente pelo Campus Tangará da Serra 

inclusive no se refere ao bem imóvel do Campus Avançado. 

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 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 1: Incluir na descrição do lançamento da depreciação 

a que Campus refere - se o mesmo. 

Recomendação 2: Encaminhar a essa Audin, ainda neste exercício 

2017, relatório em planilha separado por Campus de todos os valores de depreciação e 
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lançados no Siafi dos anos 2015 e 2016. 

 

Constatação 6.7. Ausência de inventário de Patrimônio, em desacordo ao art. 94 da lei 

4.320/64. 

Manifestação da Unidade: “Faltam alguns membros da comissão de 

Inventário 2016 entregarem o Relatório de Averiguação in loco dos bens móveis para a 

conclusão do Relatório Final do processo de inventário. Assim que finalizado 

estaremos enviando o processo.” 

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

do setor de patrimônio. 

Análise da AUDIN:  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 

analiticos de todos 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. A 

constatação será mantida até a efetiva emissão de inventário de patrimônio. Esta 

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

até janeiro/2017. Sendo assim, será mantida até a efetiva emissão de inventário de 

patrimônio. 

Recomendação: Enviar, para compor os papéis de trabalho desta 

AUDIN, ainda no exercício 2017, o inventário do patrimônio referente ao exercício 

2016.  
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Constatação 6.8. Fragilidade na formação da Comissão de levantamento de bens do 

Campus Avançado de Tangará da Serra, em desacordo com a segregação de função.  

Descrição 

➢ Comissão formada por Coordenadora de Patrimônio. 

Manifestação da Unidade: “O inventário eventual realizado pela 

comissão instituída pela Portaria nº 84, de 25 agosto de 2016, foi realizado para 

conferência da coordenação de patrimônio e para subsidiar informações ao Campus 

Campo Novo do Parecis. Ocorreu a participação da Coordenadora de Patrimônio, 

devido a escassez de servidores lotados no setor administrativo.” 

          Causa: Função incompatível de servidor compondo comissão  

Análise da AUDIN: É importante que a estrutura das 

unidades/entidades garanta a separação entre as funções de autorização/ aprovação de 

operações, execução, controle e contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa 

detenha competências e atribuições em desacordo com este princípio. 

Apesar de que algumas pessoas investidas em determinados cargos 

poderem ter maiores informações sobre determinadas áreas/ assuntos, a divisão entre as 

funções de controle, contabilização e as atividades da comissão do inventário anual 

consiste no propósito de reduzir o risco de erros, desperdícios ou procedimentos 

incorretos, o risco de não detectar tais problemas e principalmente o risco de fraudes. 

3. O objetivo do inventário anual, conforme IN SEDAP nº 205/88, é 

quantificar os bens patrimoniais do acervo de cada unidade gestora que compõe o IFMT 

em 31 de dezembro. Espera-se que, ao final do trabalho da comissão de inventário 

anual, os gestores possam:  
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a) ter uma visão da real situação dos bens existentes no campus; b) 

identificar os bens não inventariados (não localizados) e tomar as providências 

necessárias; c) identificar os bens ociosos (que não estão sendo utilizados) e em 

disponibilidade redistribuindo-os a outras unidades gestoras; d) identificar os bens 

inservíveis (que não estão em condições de uso) tomando as devidas providências para 

seu desfazimento; e) identificar os bens particulares presentes nas unidades gestoras;  

f) identificar os bens não tombados (sem plaqueta) presentes nas 

unidades gestoras. 

4. Desse modo, a comissão de inventário é constituída de forma 

discricionária pelo diretor do campus para executar o inventário físico. Sua formação 

deverá conter servidores do quadro permanente (do setor administrativo ou não)  que 

não tenham em suas atribuições normais a responsabilidade sobre a administração 

e controle do patrimônio e que não sejam responsáveis pelos bens a serem 

inventariados. Dentre as atribuições da comissão de inventário anual de bens móveis, 

podemos citar as atividades de: a) verificar a localização física de todos os bens 

patrimoniais; b) avaliar o estado de conservação destes bens; c) identificar os bens 

permanentes pertencentes a outros setores internos ou a outro campus que ainda não 

foram transferidos pelo responsável do controle patrimonial; d) identificar os bens 

permanentes eventualmente não tombados (identificados); e) identificar os bens 

patrimoniados que eventualmente não possam ser localizados; f) emitir o relatório final 

acerca das observações registradas ao longo do processo do inventário, constando das 

informações os procedimentos realizados, a situação geral do patrimônio da unidade 

gestora e as recomendações para corrigir as irregularidades apontadas, assim como para 

eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso; e, g) entregar o 

relatório final ao diretor do campus para providências. Após a emissão do relatório, o 

diretor poderá tomar as providências referentes aos materiais ociosos, inservíveis ou 
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recuperáveis, identificar bens extraviados e solicitar a apuração de responsabilidade, 

entre outras providências. 

5. Entretanto, a constituição dos integrantes da comissão não significa 

dizer que estes trabalharão de forma independente. Para a realização do inventário, é 

necessária a cooperação entre os diversos agentes envolvidos com o patrimônio, qual 

seja: o gestor, a comissão de inventário, a coordenadoria de Patrimônio, a 

Coordenadoria de Almoxarifado e os responsáveis pela guarda dos bens. Desse modo, 

as atividades da comissão de inventário anual dos bens móveis não requer 

especialização do conhecimento sobre o controle patrimonial em si, visto que os 

membros basicamente desempenham suas atividades comparando o inventário 

patrimonial diário/ mensal emitido pela Coordenação de Patrimônio com a 

quantificação visual dos bens móveis nos setores do campus. No entanto, pode-se haver 

a necessidade de conhecimentos técnicos em determinados bens patrimoniais para saber 

a real condição de tais equipamentos, como por exemplo os bens de tecnologia da 

informação. 

6. É importante ressaltar que o inventário anual constitui-se em um 

tipo de Inventário Físico, conforme item 8.1 da IN SEDAP nº 205/88: 

8.1. Os tipos de Inventários Físicos são: 

a) anual - destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens 

patrimoniais do acervo de cada unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada 

exercício - constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas 

durante o exercício. 

b) inicial - realizado quando da criação de uma unidade gestora, para 

identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade; 

c) de transferência de responsabilidade - realizado quando da mudança 
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do dirigente de uma unidade gestora; 

d) de extinção ou transformação - realizado quando da extinção ou 

transformação da unidade gestora; 

e) eventual - realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente 

da unidade gestora ou por iniciativa do órgão fiscalizador. 

Recomendação 1: Excluir a Coordenadora de Patrimônio da atual 

comissão de levantamento de bens do Campus. 

Recomendação 2: Abster-se de nomear membros do setor de 

patrimônio para futuras comissões de levantamento de bens do campus. 

 

Constatação 6.9. Divergência entre o saldo registrado dos itens de Patrimônio e no 

sistema SUAP e no sistema SIAFI, em desacordo ao item 7.3.1 da IN SEDAP 205/88 e 

ao art. 94 da lei 4.320/64.  

DESCRIÇÃO  SUAP   SIAFI  DIFERENÇA 

Aparelhos de medição e orientação 51.678,94           53.373,78 -1.694,84 

Aparelhos e equipamentos de 

comunicação 

3.363,52        25.618,11 -22.254,59 

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

Hospit. 

    683.072,25         918.566,41 -235.494,16 

Aparelhos e equip. P/ esportes e diversões      22.800,00           20.350,00 2.450,00 

Equipamento de proteção, segurança e 

socorro. 

      394,93  3.744,93 -3.350,00 

Máquinas e equipam. De natureza 

industrial 

95.606,64           88.273,62 7.333,02 
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Máquinas e equipamentos energéticos 49.100,00          87.423,12 -38.323,12 

Maq., ferramentas e utensílios de oficina.     25.894,98           36.177,09 -10.282,11 

Máquinas e equipamentos agric. E 

rodoviários 

679.069,37         649.520,66 29.548,71 

Equip. E utensílios hidráulicos e elétricos 9.117,46           23.474,32 -14.356,86 

Máquinas utensílios e equipamentos 

diversos 

  317.541,46         369.094,67 -51.553,21 

Equipamentos de processamento de dados  476.287,12     1.722.270,78 -1.245.983,66 

Aparelhos e utensílios domésticos   383.188,96         459.026,75 -75.837,79 

Máquinas instalações e utens. de 

escritório 

     7.150,00                

 6.030,00 

1.120,00 

Mobiliário em geral   796.315,93     1.367.491,00 -571.175,07 

Coleções e materiais bibliográficos   720.048,64         830.929,90 -110.881,26 

Instrumentos musicais e artísticos       2.608,00             1.147,00 1.461,00 

Equipamentos para áudio, vídeo e foto.   105.735,13         144.331,03 -38.595,90 

Veículos diversos 592.149,63         650.663,81 -58.514,18 

Veículos de tração mecânica   379.998,98  627.314,67 -247.315,69 

Semoventes e equipamentos de montaria       6.600,00                7.200,00 -600,00 

Material de consumo de uso duradouro  1.482,00    24.165,00 -22.683,00 

Maqui. Equipamentos gráficos           

-   

     8.154,00 -8.154,00 

Equipamentos hidráulicos e elétricos -          4.199,95 -4.199,95 

Máquinas e equipamentos para fins 

didáticos 

                

 -   

              15.200,00  

-15.200,00 

Bens móveis a classificar                           2.966,33 -2.966,33 
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 -   

Peças não incorporáveis a imóveis                  

 -   

              791,00 -791,00 

Equipamentos de montaria                   

 -   

            5.520,00 -5.520,00 

Utensílios em geral          

 -   

            4.917,51 -4.917,51 

Total    5.409.203,94     8.157.935,44 -2.748.731,50 

Manifestação da Unidade: “O Setor de Contabilidade do Campus 

Campo Novo do Parecis, conforme a Conciliação Contábil entre o sistema SIAFI x 

SUAP do IFMT (em anexo), corrobora com a divergência encontrada pela Auditoria 

Interna dos saldos entre os bens móveis registrados no Patrimônio do campus Campo 

Novo. Neste sentido, o Setor de Patrimônio e Contabilidade estarão tomando 

providências em conjunto para regularização desta divergência.” 

     Causa: Ausência de inventário do almoxarifado. 

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. A constatação será mantida até a devida atualização dos registros dos bens 

patrimoniais 
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Recomendação: Atualizar os registros dos bens patrimoniais no 

sistema de SUAP e promover a conciliação no SIAFI.  

 

Constatação 6.10. Não 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: “Como é uma constatação reincidente, 

foi conversado novamente com o responsável pelo Setor de Patrimônio, para que o 

mesmo proceda com o encaminhamento do RMB ao setor de contabilidade, além da 

própria cobrança deste documento que deve ser feita pelo Contador do Campus.” 

    Causa:  Fragilidade na Gestão de Patrimônio  

Análise da AUDIN: O setor de Contabilidade deverá promover a 

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

o responsável pelo setor de patrimônio deverá encaminhar à Contabilidade em que a UG 

esteja jurisdicionada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência, os 

relatórios mensais de movimentação de bens - RMB para que procedam o ajuste e 

conciliação dos saldos contábeis. Conforme entendimento da CGU, o setor de controle 

dos bens deve estar preparado para o acompanhamento das operações típicas: 

aquisições, movimentações, doações, baixas, etc, com emissão e guarda dos 

documentos comprobatórios necessários (notas fiscais, termos de responsabilidade, 

termos de transferência, termos de doação, relatórios de comissões de sindicância e 

avaliação), em especial, quando ocorrer perda, extravio, dano, ou, ainda, obsolescência, 

desuso, etc. A Administração deverá dispor de mecanismos de controle que permitam 

gerar essa informação, mesmo que o sistema Suap ainda não possua tal ferramenta. 
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Recomendação: Providenciar RMB mensal, bem como solicitar 

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

 

 CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E CONTROLE 

DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

Não houve constatação. 

 

7- GESTÃO ACADÊMICA 

  EXECUÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS 

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

conforme artigo 8º da Lei nº 12.527/2011, artigo 7º do Decreto nº 7.724/2012 e artigo 

15 da Resolução CONSUP nº 43/2016. 

Manifestação da Unidade: “O Departamento de Ensino informa que 

realmente não houve publicação dos PTD's dos exercícios anteriores e não era uma 

prática habitual da gestão anterior. Os PTD's do exercício 2017 serão publicados até o 

dia 05/05/2017 uma vez que o prazo para entrega desses, pelos professores, neste 

semestre, é até o dia 28/04/2017.” 

     Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica 

Análise da AUDIN: Apesar do Gestor manifestar que a publicação 

ocorreria até o dia 05/05/2017, não foi localizado no site até a emissão desse relatório 

esses PTDs. O plano de Trabalho Docente tem o intuito de garantir a otimização dos 

encargos didáticos do docente na Instituição, bem como garantir o cumprimento do 

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

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

letivo. 

 

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

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

Nome Assinatura 

do Docente 

Avaliação do 

Colegiado do 

Departamento 

(art. 14 da Res. 

46/2013 Consup) 

Homologação do 

Chefe do 

Departamento de 

Ensino (anexo I da 

Res. 46/2013 Consup) 

A.P.M Não Não Não 

F.L.B Não Não Não 

F.C.D Sim Não Não 

F.C.A.V Sim Não Não 

F.R.S Sim Não Não 

F.R.S Sim Não Não 

G.B.L Sim Não Não 

H.F.R. Sim Não Não 

Í. A.C.S Sim Não Não 
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J.Z. Sim Não Sim 

J.G.F Sim Não Não 

J. L.C Sim Não Não 

L.F. Sim Não Não 

L.H.P Sim Não Não 

L.D.D.G. Sim Não Não 

L.R.S Não Não Não 

L.E.D.P.V Não Não Não 

L.E.D.P.V Não Não Não 

M.W.S.C Sim Não Não 

M.T.V Sim Não Não 

M.T.V Sim Não Não 

M.P.S Sim Não Não 

M.C.S Sim Não Não 

Q.B.C Sim Não Não 

A.N.C Não Não Sim 

A.A.J Sim Não Não 
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A.P.T.M  Não Não Não 

A.F.S.I  Sim Não Não 

C.J.S  Sim Não Não 

C.K  Sim Não Não 

C.F.S  Sim Não Não 

D.A.M  Sim Não Não 

D.D.V.J  Sim Não Não 

D.F.B.J  Sim Não Não 

E.A.M  Não Não Não 

E.S.O  Sim Não Não 

M.T.M.M  Sim Não Não 

G.B.P  Sim Não Não 

R.L.A  Sim Não Não 

S.Y.K  Não Não Não 

S.A Sim Não Não 

T.A.M Sim Não Não 

T.C.U.A Não Não Não 
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T.C.U.A  Sim Não Não 

T.C.R  Sim Não Não 

V.O.V  Sim Não Não 

V.C.Q  Sim Não Não 

W.C.L. Sim Não Não 

W.B.S  Sim Não Não 

W.C.L  Sim Não Não 

W.H.Y  Sim Não Não 

T.L.G.F  Sim Não Não 

A.L.B.B.S  Sim Não Não 

Manifestação da Unidade: “Realmente houve fragilidade no 

processo de preenchimento e execução dos PTD's. Porém, a partir deste semestre a 

nova gestão já ciente que os PTD's terão que ser assinados pelos professores e 

assinados pelo colegiado e publicado no site do IFMT. ” 

                       Causa: Ausência de sistema informatizado para controle de encargos 

didáticos dos docentes do IFMT 

Análise da AUDIN: Os encargos didáticos dos docentes necessitam 

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

atividade de ensino, pesquisa, extensão e gestão devem estar alinhadas e serem 

prestadas ao Gestor de Ensino para que este possa monitorar e coordenar as atividades 

entre seu corpo docente, visando que o estudante não seja prejudicado de nenhuma 
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maneira.  

Recomendação 1: Criar check list para controle de entrega de PTDs, 

bem como para seu monitoramento. 

Recomendação 2: Informatizar o registro e monitoramento de 

encargos docentes. 

 

EVASÃO ESCOLAR 

Constatação 7.3. Informações divergentes sobre os cursos de nível médio técnico 

ofertados no campus.  

Foi solicitado à Pró-Reitoria de Ensino - PROEN e ao Campus o encaminhamento de 

todos os cursos ofertados em Campo Novo do Parecis (ao campus foi solicitada a 

relação dos cursos a partir de 2015), e também foi realizada consulta aos cursos 

cadastrados no sistema Q-Acadêmico. Após análise das informações, foram detectadas 

informações divergentes sobre a oferta de cursos, conforme consta do quadro abaixo: 

Nível Médio Técnico 

Forma Curso Turno 

Tempo 

Mínimo 

Integrali

zação 

Ano de 

início 

Consta 

da 

planilha 

da 

PROEN 

Consta 

da 

relação 

do 

campus* 

Cadastro 

no Q-

Acadêmi

co 

Integrado 
Técnico em 

Agropecuária 
Integral 3 2009 Sim Não Sim 

Integrado 
Técnico em 

Agropecuária 
Integral 3 2016 Sim Sim Sim 

Integrado 
Técnico em 

Manutenção e 
Integral 3 2016 Sim Sim Sim 
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Suporte em 

Informática 

Integrado 
Técnico em 

Alimentos 
Integral 3 -- Sim Não Não 

Proeja 
Técnico em 

Comércio 
Noturno 2,5 2010 Sim Sim Sim 

Proeja Não consta Noturno 3 2016 Sim 

Consta o 

curso 

Proeja 

Adminis

tração 

Não 

Subseque

nte 

Técnico em 

Agropecuária 
Noturno 1,5 2012 Sim Não Não 

Subseque

nte 

Técnico em 

Agropecuária 
Noturno 2 -- Sim Sim Sim 

Subseque

nte 

Técnico em 

Comércio 
Noturno 1,5 -- Sim Não Não 

Subseque

nte 

Técnico Em 

Comércio 
Noturno 1,5 2012/1 Sim Não  Não 

*Foi solicitado ao campus o envio da relação dos cursos ofertados a partir de 2015. 

** Conforme planilha encaminhada pela PROEN, não foi solicitada a extinção de nenhum dos 

cursos. 

Manifestação da Unidade: “Há erros nas informações da Relação 

do Campus e, consequentemente, no cadastro de cursos no Q-acadêmico. Uma equipe 

do Registro Escolar foi selecionada para realizar estas correções nos próximos 90 

dias.” 

Causa: Implementação incompleta do sistema de gestão acadêmica do 

IFMT no campus. 
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Análise da AUDIN: O sistema de gestão acadêmica é o instrumento 

que propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, 

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

necessidade de instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, 

acompanhamento e controle das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a 

tomada de decisão dos gestores. A implantação do sistema deve ser seguida pela sua 

completa implementação, com o lançamento correto de todos os cursos, turmas, 

disciplinas e alunos, de forma que as informações constantes do sistema sejam 

fidedignas e confiáveis e possam, assim, embasar as decisões do gestor. 

Recomendação: Concluir a implementação do sistema de gestão 

acadêmica do IFMT no campus, com o lançamento de todas as informações referentes 

aos cursos do campus, bem como manter atualizado esse sistema. 

 

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

acadêmica do IFMT (Q-Acadêmico), conforme quadro abaixo. O lançamento de 

informações insuficientes sobre as turmas e alunos do campus impede o 

acompanhamento gerencial e apoio à tomada de decisão, e também impossibilitou a 

comparação dos dados lançados no Q-Acadêmico com os dados referentes à Taxa de 

Evasão do campus que constam do Relatório Anual Estatístico do IFMT 2016 (item 9), 

disponível em http://ifmt.edu.br/media/filer_public/03/35/0335f5d6-85ba-416d-a37e-

9e05254cf7b7/relatorio_v1.pdf . 

Curso Ano de 

início do 

curso* 

Turmas 

registradas no 

Q-Acadêmico 

(período de 

Tempo 

mínimo de 

integralização 

Períodos 

letivos da 

turma com 

registro de 
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ingresso) matrículas no 

Q-Acadêmico 

Bacharelado 

agronomia 

2008 2016/1 8 semestres 1º  

Licenciatura 

Matemática 

2008 2008/2 8 semestres 

 

1º ao 14º  

2009/1 1º  

2010/1 1º ao 11º  

2011/1 1º ao 9º  

2012/1 1º ao 7º 

2013/1 1º ao 5º 

2014/1 1º ao 3º 

2015/1 1º 

2016/1 1º 

2017/1 1º 

Tecnologia em 

processos gerenciais 

2014 2014/1 5 semestres 1º 

2017/1 1º 

Tecnologia em 

agroindústria 

2008 2015/2 6 semestres 1º (uma 

matrícula) 

2016/1 1º 
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2017/1 1º 

Técnico em 

Agropecuária 

integrado integral 

2009 2012/1 3 anos 1º (duas 

matrículas) 

2013/1 1º ao 3º  

2014/1 1º e 2º 

2015/1 1º  

Técnico em 

Agropecuária 

integrado integral  

2016 2016/1 3 anos 1º  

Técnico em 

Agropecuária 

subsequente noturno  

2012 2012/1 2 anos 1º  

2013/1 1º  

2014/2 1º  

Técnico em 

manutenção e 

suporte em 

informática 

2016 2016/1 3 anos 1º  

2017/1 1º  

Técnico em 

Comércio PROEJA 

2010 2010/1 2,5 anos 1º  

*Conforme planilha encaminhada pela PROEN. 

Manifestação da Unidade: “O sistema não estava sendo usado e 

após o treinamento aplicado pela Proen aos servidores do setor de Registro Escolar, de 

17/04/2017 a 20/04/2017, foram apontados os erros e estabelecidas as metas de 

correção que serão aplicadas até o final do semestre de 2017/1.” 
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Causa: Implementação incompleta do sistema de gestão acadêmica do 

IFMT no campus. 

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

que propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, 

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

necessidade de instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, 

acompanhamento e controle das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a 

tomada de decisão dos gestores. A implantação do sistema deve ser seguida pela sua 

completa implementação, com o lançamento correto de todos os cursos, turmas, 

disciplinas e alunos, de forma que as informações constantes do sistema sejam 

fidedignas e confiáveis e possam, assim, embasar as decisões do gestor. 

Recomendação: Concluir a implementação do sistema de gestão 

acadêmica do IFMT no campus, com o lançamento de todas as informações referentes 

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

sistema. 

 

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

Campo Novo do Parecis nos relatórios do Q-Acadêmico, conforme consulta a Registro 

escolar > Relatórios de alunos > Conclusão do curso. 

Manifestação da Unidade: “Realmente não há informações pois o 

Campus não usava o sistema até o 1º semestre de 2017. Estas informações já estão 

sendo inseridas no sistema.” 

    Causa: Implementação incompleta do sistema de gestão acadêmica 

do IFMT no campus. 
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Análise da AUDIN: O sistema de gestão acadêmica é o instrumento 

que propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, 

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

necessidade de instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, 

acompanhamento e controle das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a 

tomada de decisão dos gestores. A implantação do sistema deve ser seguida pela sua 

completa implementação, com o lançamento correto de todos os cursos, turmas, 

disciplinas e alunos, de forma que as informações constantes do sistema sejam 

fidedignas e confiáveis e possam, assim, embasar as decisões do gestor. 

Recomendação: Concluir a implementação do sistema de gestão 

acadêmica do IFMT no campus, com o lançamento de todas as informações referentes 

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

sistema. 

 

Constatação 7.6. Alto índice de evasão nos períodos letivos iniciais dos cursos. A 

análise da evasão escolar foi prejudicada em razão da fragilidade dos dados lançados no 

sistema Q-Acadêmico, conforme relatado acima. Nos cursos/turmas em que houve o 

registro de matrículas nos períodos letivos posteriores ao período de ingresso, 

verificamos a ocorrência das constatações a seguir.   

Curso Turma de 

ingresso 

Matrículas 

1º período 

Matr. 2º 

período 

Matr. 3º 

período 

Licenciatura em Matemática 2008/2 14 4 4 

2014/1 23 16 11 
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Técnico Agropecuária Integrado 

Integral - Código 052105 

2013/1 80 78 20 

2014/1 119 7 0 

Manifestação da Unidade: “Não fazíamos uso do sistema Q-

Acadêmico. Estamos providenciando o lançamento de informações dos anos 

anteriores.” 

     Causa: Implementação incompleta do sistema de gestão acadêmica do 

IFMT no campus. 

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

que propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, 

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

necessidade de instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, 

acompanhamento e controle das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a 

tomada de decisão dos gestores. A implantação do sistema deve ser seguida pela sua 

completa implementação, com o lançamento correto de todos os cursos, turmas, 

disciplinas e alunos, de forma que as informações constantes do sistema sejam 

fidedignas e confiáveis e possam, assim, embasar as decisões do gestor. Os dados 

devem refletir a realidade quanto a permanência, êxito e evasão de alunos em cada 

campus. 

Recomendação: Concluir a implementação do sistema de gestão 

acadêmica do IFMT no campus, com o lançamento de todas as informações referentes 

aos cursos do campus, bem como manter atualizado esse sistema. 
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Constatação 7.7. Quantidade de ingressos constante no sistema Q-Acadêmico 

divergente da quantidade de vagas prevista no PDI 2014-2018, conforme quadro abaixo: 

 

Curso 

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

2015 - 

PDI 

2015 - Q-

Acadêmi

co 

2016 - 

PDI 

2016 - Q-

Acadêmi

co 

2017 - 

PDI 

2017 - Q-

Acadêmi

co 

Bacharelado agronomia 35 0 35 30 35 0 

Licenciatura Matemática 35 32 35 33 35 12 

Tecnologia em processos 

gerenciais 

35 0 30 36 30 0 

Tecnologia em 

agroindústria 

35 1 30 34 30 25 

Técnico em Agropecuária 

integrado integral 

105 102 70 66 70 0 

Técnico em Agropecuária 

subsequente noturno  

40 0 0 0 40 0 

Técnico em manutenção e 

suporte em informática 

0 0 35 35 35 33 

Técnico em comércio 

PROEJA 

35 0 0 0 0 0 

Técnico em alimentos 0 n/c 35 n/c 35 n/c 

Técnico em administração 0 n/c 40 n/c 40 n/c 

* n/c = Não consta cadastro do curso no Q-Acadêmico. 

Manifestação da Unidade: “Como não usávamos o sistema Q-

acadêmico, as informações eram registradas apenas em formulários próprios do setor 

de Registro Escolar deste Campus. A ação de correção ocorrerá em paralelo com as 
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ações mencionadas no item 7.4.” 

Causa: Implementação incompleta do sistema de gestão acadêmica do 

IFMT no campus. 

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

que propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, 

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

necessidade de instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, 

acompanhamento e controle das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a 

tomada de decisão dos gestores. A implantação do sistema deve ser seguida pela sua 

completa implementação, com o lançamento correto de todos os cursos, turmas, 

disciplinas e alunos, de forma que as informações constantes do sistema sejam 

fidedignas e confiáveis e possam, assim, embasar as decisões do gestor. 

Recomendação: Concluir a implementação do sistema de gestão 

acadêmica do IFMT no campus, com o lançamento de todas as informações referentes 

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

sistema. 

 

Constatação 7.8. Pagamento de taxa de bancada para servidor pela coordenação de 

projeto de extensão para realização de atividades incluídas nas atribuições do cargo 

efetivo que ocupa. 

Descrição 

Coordenação do projeto de extensão “Potencializando o desenvolvimento de 

competências do 5º semestre de agroindústria”.  

Manifestação da Unidade: “O Departamento de Ensino junto com a 
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Coordenação de Extensão estará tomando as devidas providências, junto a PROEX, 

para saber o que deve ser feito perante o projeto.” 

    Causa: Edital frágil e comissão julgadora sem treinamento. 

Análise da AUDIN: As atribuições e ações inerentes ao cargo ou 

função de um servidor do campus, bem como de competência de um setor desse 

campus, não podem ser objeto de projetos de extensão, sendo assim o Gestor deve 

melhorar as especificações contidas em editais de projetos de extensão para não permitir 

aceitação desses tipos de projetos com concessão de bolsas ou taxas de bancadas a 

servidores já remunerados para desenvolverem atividades que lhes competem. 

Recomendação 1: Abster-se de conceder bolsas ou taxas de bancadas 

para coordenadores de projetos que sejam servidores com atribuições inerente ao seu 

cargo ou função.  

Recomendação 2: Revisar as minutas dos próximos editais, 

garantindo a clareza dos critérios e de limitações como a constatada. 

 

Constatação 7.9. Quantitativo reduzido de servidores lotados no setor de registro 

escolar, dificultando um trabalho mais efetivo quanto aos dados acadêmicos dos alunos 

no campus. 

Descrição 

Conforme entrevista no local, apenas um servidor está com atribuição de lançar dados 

dos alunos no sistema acadêmico.  Também verificou-se que os alunos não fazem 

suas matrículas diretamente no sistema acadêmico.  

Manifestação da Unidade: “Realmente estamos com quantitativo de 

pessoas reduzido no setor. De 50 técnicos que seria adequado para o atendimento do 
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campus, estamos com apenas 35, sendo que 3 estão afastados para tratamento de 

saúde. O Diretor Geral vem conversando com a Reitoria e solicitando mais servidores, 

porém sem muito sucesso.” 

    Causa: Quadro de Pessoal insuficiente no Registro Escolar 

Análise da AUDIN: O setor de registro escolar deve estar disponível 

nos turnos onde tenham aulas no campus para consultas e solicitações dos alunos.  A 

consulta do aluno depende muito da sua situação escolar que na ausência de um sistema 

informatizado acadêmico deficiente, torna muitas vezes inconsistentes, além de  não ter 

acesso às notas de forma mais rápida e automatizada, dependendo do professor 

informar.  O IFMT adquiriu um sistema acadêmico com custo significativo e que deve 

demonstrar o resultado através do controle de dados acadêmicos de toda a Instituição. 

Sendo assim, os campi devem se empenhar em implementar esse sistema e para isso 

faz-se necessário nesse primeiro momento priorizar o quadro de pessoal nessa área. 

Recomendação: Lotar mais servidores no setor de registro escolar. 

 

EGRESSOS  

Constatação 7.10. Fragilidade no acompanhamento dos alunos egressos. 

Descrição 

Ausência de políticas e ações efetivas para o acompanhamento dos alunos egressos, 

em desacordo da Lei nº 10.861/2004 e Decreto 5.773/2006. 

Manifestação da Unidade: “Realmente não havia nenhuma ação 

afirmativa de políticas de acompanhamento dos alunos egressos. Estamos com 

problemas de quantitativo de pessoal reduzido para fazer um atendimento específico e 
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de tamanha importância e que necessitará de tempo específico para atividade. 

Conversaremos na Proex para alinharmos algumas ações neste sentido. Tendo um 

direcionamento concreto de como fazer este trabalho por parte da PROEX, 

designaremos uma pessoa, de preferência da extensão, para fazer tal 

acompanhamento.” 

    Causa: Ausência de instrumentos de avaliação dos cursos ofertados 

pelo mercado de trabalho.  

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. 

Recomendação: Implementar o acompanhamento de egressos no 

campus. 

 

III – CONCLUSÃO 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a 

Unidade Gestora deve adotar medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos 

ressalvados nas constatações acima registradas dos processos analisados, e também para 

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 à prestações de serviços ou 

aquisições que tenham outros campi como participantes, estes devem ser comunicados 

para sanear as inconsistências em seus campi. 
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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, 16 de maio de 2017. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Renata Bueno Contrera Coordenadora de Auditoria 

na Área de Obras e 

Suprimento de Bens e 

Serviços. 

 

Augusto César Lira de Amorim Auditor 
 

Deuzimar Lira de Matos Assistente Administração 
 

Marcelo Gonçalves Ortega Auditor 
 

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Tatiane Aguiar de Oliveira Auditora 
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ANEXO I 

PROCESSOS ANALISADOS 2016 

Ite

m 

Mod 

Licita

ção 

Número do Processo 

(TESOURO 

GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CPF/CNPJ 

Favorecido 

Valor Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Empenhado 

(Processo 

Fisico) 

1 8 23192.009428.2016-89 23192.009428.2016-89 XXX74801XX R$3.294,09 3.294,09 

3 8 23192.013623.2016-11 23192.013623.2016-11 XX849X R$6.555,00 7.065,00 

4 8 23192.023260.2016-14 23192.023260.2016-14 XX849X R$9.000,00 60.000,00 

5 8 23753.033149.2016-33 23753.033149.2016-33 XXX22431XX R$1.987,48 R$1.987,48 

6 12 23197002434201584 23192.029450.2015-64 

XXX08881000XX

X R$41.162,98 R$878.267,99 

7 7 23192033568201597 23192033568201597 XXX05430001XX R$34.039,59 48.000,00 

8 12 23192032425201487 23192032425201487 XXX1108000XXX R$85.962,64 339.077,88 

9 6 23192036671201599 23192.036813.2015-18 

XXX59821000XX

X R$9.052,56 410.592,75 

10 6 23192010284201611 23192010284201611 XXX1231XX R$5.000,00 R$5.000,00 

11 12 23192031069201565 23192031069201565 

XXX14898000XX

X R$305.389,83 R$305.389,83 

12 12 64331001802201481 23192.029786.2015-27 

XXX2014000XXX R$102.488,69 

R$2.428.112,21 XXX2014000XXX R$272.428,26 

13 12 23196015482201542 23192.020414.2016-16 XXX5013000XXX R$5.441,43 45.715,16 
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14 12 23108072979201518 23192.008070.2016-77 XXX955000XXX R$11.098,20 12.635,70 

15 12 23195008803201562 23192.017122.2016-04 

XXX18473000XX

X R$118,08 R$118,08 

16 6 23753035129201605 23753035129201605 XXX0503XXX R$8.000,00 R$8.000,00 

17 12 23188017533201570 23753.036627.2016-67 XXX0871000XXX R$109.440,00 R$109.440,00 

 

 

mailto:audin@ifmt.edu.br

