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Unidade Auditada: Campus Pontes e Lacerda 

Nome do Gestor: Alex Sandro Siqueira da 

Silva 

 

Cargo: Diretor Geral 

 

Ordem de Serviço: 17/2016 

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

Descrição da restrição:  

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria n.º 

33/2016: 1.1; 3.1; 6.1; 6.2; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 8.9; 8.10; 8.11; 10.2 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 29/2016 

 

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

ao exercício de 2015 (Agosto a Dezembro) e ao exercício 2016 (Janeiro a Agosto), 

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

exercício analisado, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento 

das ações previstas no PAINT 2016, realizadas pelo Campus Pontes e Lacerda, conforme 

descritas abaixo: 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal 

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

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custo; 

3.2. Recursos exig 

íveis – restos a pagar; 

3.3. Retenção e recolhimento de tributos; 

3.4. Acompanhamento da receita; 
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3.5. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.6. Assistência ao Educando; 

4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades; 

6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifado 

apresentados no inventário anual; 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual; 

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

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

7.3.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada 

curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

  

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público  Federal. 

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

percentuais de amostras contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna. Além disso 

também verificou-se os relatórios de consumo de combustível e inventário anual do estoque 

e do patrimônio. 

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

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

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

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

municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às 

necessidades da Administração. 
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Foi verificado o uso do SUAP – módulos almoxarifado, patrimônio e 

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

SPIUNET e ao SIMEC.  Foi realizada reunião com o Diretor Geral e equipes do 

Departamento de Administração e Planejamento e do Departamento de Ensino, além de 

visita ao setor de patrimônio do campus, vistoria à obra, entrevista nos setores de Pesquisa, 

de Extensão, de Ensino, de Gestão de Pessoas e de Tecnologia da Informação. 

     Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as 

seguintes boas práticas:  

➢ Lançamento Contábil de depreciação; 

➢ Gestão do resto a pagar; 

➢ Recolhimento de tributos no vencimento correto; 

➢ Inventário físico de Almoxarifado; 

➢ Formalização dos processos de dispensa, adesão e do processo de agenciamento de 

viagens. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 33/2016, encaminhada à unidade auditada, 

que apresentou manifestação via Google Docs em 17/11/2016. Após análise das 

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

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

 1 - FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 
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3 - DIÁRIAS E PASSAGENS  

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

4 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

4.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

4.2. Retenção e recolhimento de tributos 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

4.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

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

Constatação 4.4.1. Não cumprimento ao registro de conformidade de gestão diária, em 

desacordo com a IN STN nº 6/07. 

Mês/ Ano Quantidade de Dias 

Outubro/2015 02 

Novembro/2015 02 

Janeiro/2016 2 

Fevereiro/2016 10 

Março/2016 04 

Maio/2016 2 

Agosto/2016 02 
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Manifestação da Unidade: “Informamos que foi encaminhado documento 

aos Responsáveis pela realização diária de conformidade de Gestão para a devida 

realização diária, conforme anexo. Informamos ainda que os responsáveis pela realização 

de Conformidade diária de Gestão receberam capacitação entre os dias 14 a 16 de setembro 

na cidade de Cuiabá, logo o Campus se compromete a realizar a conformidade 

diariamente.” 

Análise da AUDIN:A conformidade de gestão diária é uma ferramenta 

necessária de controle interno e permite a supervisão e conferência dos documentos no 

sistema Siafi. Conforme o art. 8º, § 1º do Decreto n 6.976/2009, a conformidade dos 

Registros de Gestão consiste da certificação dos atos e fatos da execução orçamentária, 

financeira e patrimonial incluídas no SIAFI e da existência de documentos hábeis que 

comprovem as operações. Dispõe o art. 8º da IN STN nº 6/2007 que “o registro da 

Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade de servidor formalmente 

designado pelo Titular da Unidade Executora, o qual constará no Rol de Responsáveis, 

juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de emitir documentos”. Será 

admitida exceção ao registro da conformidade quando a unidade se encontre, 

justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos para exercer tais funções, 

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

devendo ser registrada em até três dias úteis a contar da data do registro da operação no 

SIAFI, podendo ser atualizada até a data fixada para o fechamento do mês. A ausência ou o 

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

conformidade contábil com restrição.  A constatação será mantida para verificação na 

próxima auditoria no campus. 

Recomendação: Efetuar o registro de conformidade tempestivamente e 

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

despesa.  
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Constatação 4.4.2. Ausência de atualização de rol de responsáveis, SIAFI – CADRESP em 

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

Manifestação da Unidade:   “O Campus estará realizando a atualização 

nos próximos 15 dias.” 

Análise da AUDIN: A CGU e IN TCU nº 63/2010, definem que a 

atualização dos dados constantes do Rol de Responsáveis é de competência de cada órgão ou 

entidade, por meio dos agentes executores, que deverá efetuar as alterações tão logo sejam 

publicados os atos de nomeação, designação ou exoneração (DOU, Boletim Interno ou outro 

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

“CONAGENTE” verifica-se a ausência de atualização dos cadastros do Rol de 

Responsáveis.     Esta constatação será mantida até a efetiva atualização do rol de 

responsáveis.                

Recomendação: Promover, pelo setor de contabilidade do campus, 

atualização do cadastro do Rol de Responsáveis, conf. orientação técnica 02/2014 - rol de 

responsáveis. 

 

4.5. Limite de dispensa de licitação 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

4.6. Contas Contábeis  

Constatação 4.6.1. Existência de saldo em conta contábil sem evidenciar a adequada 

situação patrimonial da unidade, conf. dispõe o art. 15, IV da Lei 10.180/01. 
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Conta Contábil Saldo 

1.1.5.8.1.02.01 - Material cons -estoq 

interno- para distribuir 
33.215,73 

Manifestação da Unidade:  “Foi solicitado a regularização deste saldo a 

Coordenação de Execução Financeira e Contábil do Campus, com prazo de regularização 

de 15 (quinze) dias.” 

Análise da AUDIN: Em consulta a transação balancete no ano de 2014, 

constatamos que os valores de R$ 33.215,73 foram efetuados em vários valores pequeno no 

decorrer de todo ano na conta contábil nº 1.1.3.1.4.01.01, visto que em 2015 houve 

mudanças na estrutura das contas contábeis do PCASP. Para validar a troca das contas 

contábeis basta utilizar a transação no SIAFI “CONORIGEM”.De acordo com o Pcasp 

(Plano de contas aplicado ao setor público), a conta contábil 1.1.5.8.1.00.00 

“Compreende/Registra o valor dos outros bens adquiridos, produzidos ou em processo de 

elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal 

das atividades. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 

consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS)”. (Grifo Nosso). Conforme 

conceito do PCASP a conta contábil 1.1.5.8.1.00.00 deve ser utilizada apenas para estoque 

de produtos de venda ou utilização própria, ao analisar alguns lançamento por amostragem, 

verificamos que vários itens se referem a estoque de materiais de uso e consumo e 

expediente, sendo necessário neste caso uma análise de todos itens contabilizados, logo 

depois efetuar a transferências dos saldos para as respectivas contas contábeis.  

Recomendação 1: Regularizar o saldo da conta contábil 1.1.5.8.1.00.00, 

transferindo seus saldos para a respectivas e corretas contas contábeis. 

Recomendação 2: Analisar todas as contas contábeis do Campus a fim de 

identificar saldos indevidos em contas contábeis. 
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5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO 

FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

6 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO E AJUDA DE CUSTO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

7 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES  

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

8 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Constatação 8.1. Impropriedades referentes ao pagamento de verbas trabalhistas e 

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

artigo 34, § 5º, da IN 02/2008 MPOG, conforme planilhas anexas. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23198.005605.2016-06 
Contratação de motoristas e diárias conforme contrato 

05/2016, adesão ao pregão 48/2015 UFMT. 

Ausência do comprovante de pagamento de vale 

transporte.  

➢ NF 142732, NF 148187. 

➢ 23198.019839.2015-41 
Contratação de serviços de vigilância/segurança 

patrimonial armada/desarmada conforme contrato 
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03/2016. 

Atraso no pagamentos de salários, NF 3720, 3699, 

3797  contrariando o § I do art. 459 do decreto lei n° 

5.452/43. 

➢ 23198.019839.2015-41 
Contratação de serviços de vigilância/segurança 

patrimonial armada/desarmada conforme contrato 

03/2016. 

Ausência do comprovante de pagamento de vale 

transporte.  

NF 3720, 3699, 3797. 

➢ 23198.019839.2015-41 
Contratação de serviços de vigilância/segurança 

patrimonial armada/desarmada conforme contrato 

03/2016. 

Ausência de substituição de funcionários ( faltas, 

licenças, férias, NF 3699. 

➢ 23198.000369.2010-38 
Contratação de serviços de vigilância/segurança 

patrimonial armada/desarmada conforme contrato 

02/2012. 

Atraso no pagamentos de salários, NF 3224, 3348, 

3446, 3558  contrariando o § I do art. 459 do decreto 

lei n° 5.452/43. 
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➢ 23198.028665.2015-16 
Contratação de empresa especializada serviço contínuo 

de eletricista conforme contrato 07/2015,  adesão ao 

pregão 10/2014 de Campo Novo do Parecis. 

Atraso no pagamentos de salários, NF 16 e 59, pág: 

293 e 330, contrariando o § I do art. 459 do decreto lei 

n° 5.452/43. 

➢ 23198.000370.2010-62 
Contratação de serviços contínuo de limpeza, asseio, e 

conservação conforme contrato 05/2012. 

Ausência da folhas de frequências das colaboradoras 

L.P.M,  ref. a N.F 92, pág: 4612  e E.C.B,  NF 180, 

pág: 51471   

➢ 23198.000370.2010-62 
Contratação de serviços contínuo de limpeza, asseio, e 

conservação conforme contrato 05/2012. 

Atraso no pagamentos de salários, NF 180 e 218, pág: 

293 e 330, contrariando o § I do art. 459 do decreto lei 

n° 5.452/43. 

Manifestação da Unidade:  “Segue justificativas e documentos em anexo, 

do processo: 

● 23198.005605.2016-06: segue e-mails trocados pela Fiscal do contrato e a empresa. 

Também consta o comprovante de pagamento do vale transporte, o valor de R$ 

85,14 se refere a NF 142732 e NF 149853, porém não consta no processo e contrato 

nenhuma NF com a numeração 148187.  
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● 23198.019839.2015-41: Será observado se a empresa foi notificada na época da 

inadimplência e bem como as justificativas apresentadas pela mesma e os demais 

procedimentos tomados pela administração. Caso não tenha sido notificada, será 

feito a notificação para que a mesma apresente as devidas justificativas. A critério 

da Direção Geral será aplicada as penalidades cabíveis; 

● 23198.019839.2015-41: A Gestão do Campus Pontes e Lacerda realizou análise de 

acordo com a CCT da categoria quanto ao pagamento de auxílio transporte, uma 

vez que o município de Pontes e Lacerda não dispõe de transporte coletivo, 

conforme despacho em anexo. Porém se a Auditoria tem entendimento contrário,  

gostaríamos de obter orientação de como proceder neste caso; 

● 23198.019839.2015-41: Segue folha de ponto dos funcionários que prestaram 

serviço referente ao mês de Março, NF 3699, onde houve férias da funcionária S. M. 

S. P. que foi substituída pelos funcionários: N. N. da S. e F. N. F., conforme anexo 

aos autos. 

● 23198.000369.2010-38: Será observado se a empresa foi notificada na época da 

inadimplência e bem como as justificativas apresentadas pela mesma e os demais 

procedimentos tomados pela administração. Caso não tenha sido notificada, será 

feito a notificação para que a mesma apresente as devidas justificativas. A critério 

da Direção Geral será aplicada as penalidades cabíveis; 

● 23198.028665.2015-16: Será observado se a empresa foi notificada na época da 

inadimplência e bem como as justificativas apresentadas pela mesma e os demais 

procedimentos tomados pela administração. Caso não tenha sido notificada, será 

feito a notificação para que a mesma apresente as devidas justificativas. A critério 

da Direção Geral será aplicada as penalidades cabíveis; 

● 23198.000370.2010-62: Com relação a ausência da folha de frequência do 

colaborador E.C.B referente a NF 180, a mesma não consta no processo porque 

estava em período de férias (em anexo aviso de férias que foi anexado aos autos). 
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Com relação ao colaborador L.P.M. referente a NF 92, foi anexada folha de 

frequência aos autos do processo; 

● 23198.000370.2010-62: Será observado se a empresa foi notificada na época da 

inadimplência e bem como as justificativas apresentadas pela mesma e os demais 

procedimentos tomados pela administração. Caso não tenha sido notificada, será 

feito a notificação para que a mesma apresente as devidas justificativas. A critério 

da Direção Geral será aplicada as penalidades cabíveis; 

Análise da AUDIN: Acatamos a justificativa/manifestação para as 

constatações referentes aos processos 23198.005605.2016-06, 23198.019839.2015-41(item 

folha de frequência) e 23198.000370.2010-62(item folha de frequência).  Quanto aos 

processos 23198.019839.2015-41, 23198.000369.2010-38, 23198.028665.2015-16, 

23198.000370.2010-62, referentes a atrasos nos pagamentos dos salários, deverá adotar 

providências nos termos do art. 34-A da IN MPOG 02/2008, que determina que o 

descumprimento das obrigações trabalhistas poderá ensejar a rescisão contratual, podendo a 

administração conceder prazo para a regularização dos pagamentos quando não identificar 

má-fé ou incapacidade da empresa.   É   dever da administração acompanhar e fiscalizar o 

contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 

administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 67 da Lei no 

8.666/1993. Por sua vez, a Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, 

que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, 

orienta no § 5º do art. 34 que na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e 

sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da 

contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações: 

“I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas: 
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c) entrega, quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos 

seguintes documentos: (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 

2013) 

... 

3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da 

prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos 

bancários; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

... 

Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem recomendado 

às unidades que “fiscalizem os contratos de prestação de serviços, em especial no que diz 

respeito à regularidade fiscal e a obrigatoriedade de a contratada arcar com todas as despesas 

decorrentes das obrigações trabalhistas relativas a seus empregados, devendo constar, ainda, 

dos respectivos processos de pagamento, os comprovantes de recolhimento dos 

correspondentes encargos sociais (INSS e FGTS), de modo a evitar a responsabilização 

subsidiária dos entes públicos (Acórdão 2254/2008 Plenário)”. 

Com relação ao vale transporte alternativo do processo 

23198.019839.2015-41  a CCT 2016 MT000020/2016 cláusula décima quarta do transporte 

alternativo define que àqueles empregados que, por livre vontade, optarem pelo transporte 

alternativo, aqui instituído, será fornecida uma bicicleta e uma bonificação mensal no valor 

de R$ 50,00 (cinquenta reais) para a sua manutenção. § primeiro – ocorrendo, por parte do 

empregado, total adesão a esta cláusula, após um ano de efetivo trabalho na empresa, sem 

qualquer tipo de interrupção ou suspensão do contrato de trabalho, exceto gozo de férias, o 

empregado passará a ser proprietário do bem via termo de doação a ser entregue pelo 

empregado. § segundo – caso o empregado, por qualquer motivo, deixe o emprego antes de 



    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

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

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

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

14 

 
Relatório de Auditoria nº 29/2016  
 

 

 

 

 

decorridos um ano de trabalho, deverá restituir a bicicleta em boas condições de uso. Em 

não ocorrendo efetiva devolução, o valor atualizado do bem, será descontado na sua rescisão 

contratual de trabalho. § terceiro – Para os empregados que optarem por este tipo de 

transporte, não será devido vale transporte, via de conseqüência, também não se procederá o 

desconto de 6% (seis por cento) em seu salário. § quarto – Após um ano a empresa terá que 

enviar ao sindicato laboral o termo de entrega da nova bicicleta bem como o termo de 

doação da antiga ao empregado. 

  Recomendação 1: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos 

contratos, incluindo a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas quanto ao 

atraso de pagamentos e vale transporte alternativo. 

Recomendação 2: Notificar a contratada para que proceda à regularização 

do cumprimento das obrigações trabalhistas em prazo determinado, nos processos 

analisados. 

  Recomendação 2: Notificar a contratada para que proceda à regularização 

do cumprimento das obrigações trabalhistas em prazo determinado, nos processos futuros, 

imediatamente após a identificação das irregularidades no cumprimento de tais obrigações, 

quando não identificar má-fé ou incapacidade da empresa.  

 

Constatação 8.2. Ausência da Portaria de nomeação do responsável pelo acompanhamento 

e a fiscalização dos serviços, contrariando o item 7.2 do Termo de Referência do Pregão 

Eletrônico - SRP n.º04/2015 UG.158333.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.017068.2016-58 
Pregão Eletrônico - SRP n.º04/2015/UG 158.333 
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Prestação de serviços de arbitragem para as Olimpíadas 

2015 do IFMT.  

Não localizamos nos autos do processo em análise, a  

Portaria de nomeação do responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização dos serviços. 

Manifestação da Unidade:  “O Campus não realizou a portaria de 

nomeação de Fiscal e a prestação de serviço foi executada e prestada em Tangará da Serra, 

cuja responsabilidade de acompanhamento da execução do serviço ficou a cargo da 

PROEX, através do servidor E. S. de A., que realizou atesta a Nota Fiscal. No entanto, este 

Campus se compromete que nas próximas contratações estará providenciando Portaria de 

nomeação de Fiscal de Contrato de acordo com o Termo de Referência.” 

Análise da AUDIN: É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o 

contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, conforme o disposto no 

art. 67 da Lei no 8.666/1993. A fiscalização dos contratos é importante para garantir que os 

serviços estão sendo prestados de maneira adequada, que os valores pagos estão de acordo 

com as condições estabelecidas e que os bens fornecidos seguem as especificações e 

quantidades previstas no contrato. Além disso, falhas na execução do contrato podem ser 

detectadas pelos fiscais e corrigidas em tempo hábil, evitando possíveis prejuízos e 

interrupções nos serviços. 

   Recomendação: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos 

contratos, incluindo a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas. 
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Constatação 8.3. Ausência de depósito em conta vinculada, contrariando o art.19-A ,I e art 

36 § 7º, IN 02/2008.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23198.0056052016-06 
Contratação de motoristas e diárias conforme contrato 

05/2016, adesão ao pregão 48/2015 UFMT. 

Manifestação da Unidade:  “O Campus estará providenciando a 

abertura de conta vinculada e posterior  a isso a regularização do depósito em conta 

vinculada, assim como a capacitação de servidor para operacionalizar os procedimentos 

necessários para o bom desempenho e acompanhamento desta ação.” 

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.  Essas exigências deverão ser previstas em Edital e nos 

contratos.  

Recomendação 1: Incluir o item de conta vinculada nos editais e nos 

contratos.   

Recomendação 2: Providenciar abertura de conta vinculada, realizar os 

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

 

Constatação 8.4. Ausência de recolhimento de GRU referente à aplicação de penalidades, 

contrariando o art. 87, inc. II, da Lei 8.666/93.  

Processo n. º Descrição 
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➢ 23198.028665.2015-16 
Contratação de empresa especializada serviço contínuo 

de eletricista, contrato 07/2015, adesão ao pregão 

10/2014 de Campo Novo do Parecis. 

Conforme memorando 10/2016/DAP/Contratos o 

campus aplicou multa e emitiu as GRU de R$ 1.079,99 

e R$ 2.231,99 por descumprimentos das cláusulas 

sétima de apresentar a garantia contratual e da cláusula 

décima primeira por atraso nos pagamentos de salário, 

porém , constatou-se que as guias não foram pagas 

através consulta ao sistema SISGRU.  

Manifestação da Unidade:  “A Empresa não realizou o pagamento das 

guias e não justificou o não pagamento, porém o Campus não dispõe de saldo de empenho 

para fazer a retenção desses valores aos cofres da União, no entanto realizou o 

encaminhamento do processo para inscrição da Empresa em dívida ativa da União, 

conforme anexo.” 

Análise da AUDIN: A constatação será mantida e acompanhada pelo PPP, 

até que a GRU seja paga, desta forma, orienta-se ao campus, que após a quitação pelo 

fornecedor , anexar comprovante. 

  Recomendação 1: Anexar comprovante de inscrição na dívida ativa da 

união. 

 Recomendação 2: Acompanhar o pagamento da GRU devida pelo 

contratado. 
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9 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Constatação 9.1. 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. 

Nome da Conta Saldo SIAFI saldo 

SUAP 

Diferença 

Materiais de Consumo 107.880,01 115.104,61 7.224,60 

Auto Peças 3.958,00 0,00 3.958,00 

Materiais de expediente 8.319,60 26.930,85 -18.611,25 

Total 153.373,34 115.104,61 -21.877,85 

Manifestação da Unidade: “Está sendo verificado a divergência junto 

aos setores responsáveis: almoxarifado e contabilidade, com prazo de regularização em 15 

(quinze) dias.” 

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, de acordo com a orientação do 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 
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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 do SUAP e a consequente existência física do material na quantidade 

registrada. 

 

10 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 10.1. Ausência de inventário de Patrimônio, em desacordo ao art. 94 da lei 

4.320/64. 

Manifestação da Unidade:  “O campus realizou nomeação de comissão 

de inventário eventual de patrimônio, conforme anexo, cuja comissão está em fase de 

conclusão dos trabalhos. comprometemos que assim que finalizada o relatório final 

estaremos encaminhando para esta Auditoria uma cópia do Processo, o prazo para 

conclusão dos trabalhos é dia 10 de dezembro de 2016.”  

Análise da AUDIN: Conforme item 8  da IN SEDAP 205/88:  

“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. 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. 
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  Recomendação: Emitir o inventário de bens permanentes do Campus 

referente ao ano 2015, bem como a cada final de exercício. 

 

Constatação 10.2. Não cumprimento do prazo de encaminhamento mensal do RMB, até o 5º 

dia útil do mês subsequente ao de referência, ao setor de contabilidade para a conciliação dos 

saldos no Siafi, conforme dispõe os itens 2.2 e 2.3 do procedimento 021101 do Manual Siafi 

- IN STN nº 833/2011. 

   Manifestação da Unidade:  “Está sendo verificado junto aos setores de 

Patrimônio e Contabilidade o não cumprimento do prazo, como compromisso de 

regularização por parte desta unidade em 15 (quinze) dias.” 

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.  

 Recomendação: Providenciar RMB mensal, bem como solicitar 

melhorias no SUAP para o efetivo controle e evidenciação do patrimônio do Campus. 
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Constatação 10.3. Ausência de cadastro no sistema SPIUNET dos imóveis pertencentes ao 

campus, contrariado o artigo 2º da Portaria STN/SPU 322/2001 e no item 4.6.2 da 

Orientação Normativa GEADE-004, de 25/2/2003. (Reincidente). 

Manifestação da Unidade:  “O imóvel não se encontra cadastrado no 

sistema SPIUNET tendo em vista que está em fase de regularização e o sistema não permite 

o lançamento do imóvel em nome de outra unidade. Com relação a regularização do 

Imóvel, a mesma está sendo feita através da Procuradoria do Estado de Mato Grosso 

através do Processo nº 215747/2012, com manifestação para que a Secretaria do Estado de 

Cidades realize a avaliação do imóvel e ao mesmo tempo seja encaminhado à Secretaria do 

Estado de Administração para manifestação e posterior retorno à Sub-Procuradoria Geral 

do Estado, com vistas à elaboração da minuta do Projeto de Lei autorizando a alienação do 

bem público. Porém em 2014, a Procuradoria do Estado de Mato Grosso encaminhou 

parecer a Reitoria que foi analisado pela Procuradora Geral. Porém o processo retornou a 

Procuradoria do Estado para Providências, conforme anexo.” 

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

visto que referente ao registro do Campus em outra unidade, não ficou claro a esta auditoria 

exatamente o que se refere a forma de aquisição do Campus (doação, cessão etc.), no manual 

Spiunet no quadro 1.6 (Dados Complementares) no item forma de aquisição existe uma 

relação com as formas de aquisição, onde o campus deve se enquadrar em alguma delas.No 

item 2 do mesmo manual conceitua que: 

Imóveis de Uso Especial da União- São os imóveis de propriedade da 

União, os imóveis de terceiros que a União utiliza, os imóveis de 

propriedade das Fundações e Autarquias e os imóveis das Empresas 

Estatais dependentes, nos termos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de 

maio de 2000, de acordo com a Portaria Interministerial Nº 322 de 23 de 

agosto de 2001, publicada no Diário Oficial no dia 27 de agosto, 

Ministério da Fazenda, Seção 1. (Grifo Nosso). 
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É obrigatório os registros dos bens imóveis encontra-se prevista nos artigos 94 e 96 da Lei 

4320/1964, artigo 2º da Portaria STN/SPU 322/2001. A falta de cadastro/atualização de 

valores dos imóveis no SPIUNET que gera lançamento para a contabilidade e a inexistência 

de controle efetivo dos bens imóveis da Unidade contraria o determinado pela Lei 4.320/64 

e pela Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP, sendo ainda motivo de Restrição no 

Balanço da Unidade e do IFMT.  

Recomendação: Efetuar o registro dos bens imóveis junto ao SPIUNET. 

  

11 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E CONTROLE DO CONSUMO 

DE COMBUSTÍVEIS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade no planejamento das compras do Campus. 

Causa 2: Sistema SUAP/módulo Frota inoperante no campus.  

Causa 3: Fragilidade no gerenciamento do saldo de restos a pagar não 

processados. 

Causa 4: Fragilidade na regularidade contábil. 

Causa 5: Fragilidade na gestão do patrimônio imobiliário do Campus. 

Causa 6: Ausência de planejamento para gestão patrimonial da unidade. 

                            Causa 7: Fragilidade na gestão e fiscalização de contratos. 

    Causa 8: Ausência de cadastro dos imóveis do campus no Spiunet. 
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IV – 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. 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas 

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

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

recomendações emitidas neste relatório. 

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou aquisições 

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

inconsistências em seus campi. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

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

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

 

Cuiabá, 23 de novembro de 2016. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe  
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Renata Bueno Contrera Coord. Auditoria na Área 

de Obras e Suprimento de 

Bens e Serviços 

 

Augusto César Lira de 

Amorim 

 Auditor 
  

Deuzimar Lira de Matos Assistente em 

Administração 

  

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor 
 

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Marcus Vinícius Taques 

Arruda 

Auditor 
 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
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Anexo I 

PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS PONTES E LACERDA ANO 2015 

Item ML 
Número do Processo 

(TESOURO GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CNPJ 

Favorecido 

Valor 

Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Liquidado 

(Processo 

Fisico) 

1 6 23198027840201540 23198027840201540 XXX21540001XX R$ 5.612,00 R$ 11.620,00 

2 8 23198.027357.2015-65 23198.027357.2015-65 XXX065072XX R$ 1.597,50 R$ 43.721,50 

3 12 23198.000370.2010-62 PROCURADORIA XXX11800001XX 
R$ 

117.174,68  

4 8 -8 23198.003820.2015-18 XXX947301XX R$ 100,00 R$ 100,00 

5 8 -8 23198.037797.2015-21 XXX389221XX R$ 110,00 R$ 110,00 

6 12 64276003418201425 23198.033012.2015-41 
XXX594430001X

X 
R$ 35.091,00 R$ 35.091,00 

7 8 -8 23198.037797.2015-21 XXX89801XX R$ 110,00 R$ 110,00 

 

 

PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS PONTES E LACERDA ANO 2016 

Item 
M

L 

Número do Processo 

(TESOURO 

GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CNPJ Favorecido 

Valor 

Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Liquidado 

(Processo 

Fisico) 

1 12 23108311713201598 23198.005605.2016-06 XXX8400001XX R$ 39.802,56 R$ 32.229,75 
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2 12 23188006179201558 23198.014719.2015-58 XXX57700001XX R$ 684,76 R$ 40.508,18 

3 12 23188018838201507 23198.000369.2010-38 XXX31190001XX R$ 180.889,92 R$ 367.723,48 

4 12 

23192019111201499 23198.028665.2015-16 

XXX716820001XX R$ 14.790,06 

R$ 17.999,96 

5 12 XXX716820001XX R$ 6.000,00 

6 12 23194004016201471 23198.002500.2016-97 XXX551250001XX R$ 20.400,00 R$ 4.250,00 

7 12 23194034339201499 23188.017068.2016-58 XXX821240001XX R$ 220.757,96 R$ 110.378,98 

8 

12 23198.000369/2010 

23198.019839.2015-41 

XXX31190001XX R$ 3.116,44 

R$ 130.280,19 

12 23198.000369/2010 XXX31190001XX R$ 248.725,76 

10 8 

23198.001388.2016-77 

SCDP XX8495 R$ 2.534,00 R$ 2.534,00 

11 8 SCDP XX8495 R$ 447,72 R$ 447,72 

12 8 SCDP XX8495 R$ 3.569,10 R$ 3.569,10 

13 8 SCDP XX8495 R$ 2.092,80 R$ 2.092,80 

14 8 SCDP XX8495 R$ 1.237,64 R$ 1.237,64 

15 8 SCDP XX8495 R$ 1.511,34 R$ 1.511,34 

16 8 SCDP XX8495 R$ 1.237,64 R$ 1.237,64 

17 8 SCDP XX8495 R$ 3.477,60 R$ 3.477,60 

18 8 23198.013465.2016-31 23198.013465.2016-31 XX8495 R$ 30.000,00 R$ 6.000,00 

19 8 23198.013746.2016-94 23198.013746.2016-94 XX8495 R$ 1.800,00 R$ 80.000,00 

20 8 23198.029864.2015-52 23198.029864.2015-52 XXX09204XX R$ 4.200,00 R$ 6.473,00 
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21 8 XXX6161XX R$ 5.760,00 

22 12 23198.000370.2010-62 23198.000370.2010-62 XXX11800001XX R$ 102.213,30 R$ 102.213,30 

23 6 23198019835201644 23198019835201644 XXX79980001XX R$ 6.030,00 R$ 4.800,00 

24 8 -8 23188.029908.2015-44 XXX43441XX R$ 3.200,00 R$ 1.600,00 

25 8 -8 23198.013611.2016-29 XX8495 R$ 227.700,00 R$ 47.564,00 

26 8 -8 SCDP XX8495 R$ 2.743,26 R$ 2.743,26 

27 8 -8 SCDP XX8495 R$ 3.566,10 R$ 3.566,10 

 

 

 

 

 

 


