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Unidade Auditada: Reitoria 

 

Nome do Gestor: XXXXX 

 

Cargo: Reitor 

Ordem de Serviço: 06/2015 

Assuntos auditados: Ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de 

controle, informação e comunicação, monitoramento. 

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

Observação: 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de 

Auditoria nº. 09: 1.5; 2.2; 2.3; 3.1; 3.8; 3.9; 5.1; 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 12/2015 

 
 

Senhor Gestor,  

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

exercício 2015, apresentamos a Nota de Auditoria referente à análise de controles internos das 

Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas, Assessorias e Gabinete da Reitoria.   No PAINT 2015 estão 

previstas três das ações sobre avaliação de controles internos do IFMT, conforme descrição 

abaixo, sendo as demais inseridas como demanda especial: 

1.11. Formalização de procedimentos; 

1.17. Acompanhamento das ações e regulamentações de TI no IFMT; 
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1.18 Acompanhamento das ações de sustentabilidade aplicadas no IFMT, no 

exercício 2015; 

 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

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

Serviço Público Federal.  

O escopo do trabalho consiste na avaliação da adequação e adesão aos 

controles internos da Pró-Reitoria auditada.  

Foram analisados os cinco componentes do controle interno: ambiente de 

controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação, 

monitoramento. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas de auditoria: exame documental, 

entrevista, questionário e observação direta. 

Durante a avaliação dos controles internos na PROAD foram verificadas como 

boas práticas: efetivação de termos de responsabilidade de cada setor, elaboração de 

formulário de solicitação de movimentação de bens patrimôniais, criação de requerimento - 

via SUAP - para solicitar materiais de consumo, implantação de supervisão dos 

procedimento executados, implantação de monitoramento dos controles internos 

implantados. 
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II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após consultas ao Regimento Geral do IFMT e normativas internas da PROAD, 

aplicações de questionários,  reunião e entrevistas com a equipe da PROAD, foi elaborada a Nota 

de Auditoria nº 09/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação e 

comprovantes via google drive.  Após análise das manifestações pelos Auditores Internos, foi 

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

 

1 - AMBIENTE DE CONTROLE 

Constatação 1.1. Divergência entre a estrutura organizacional aprovada no regimento geral do 

IFMT e a efetivamente praticada no âmbito da PROAD. A Diretoria de Planejamento e 

Orçamento não existe, ficando deficiente a execução das atividades de sua competência. 

Manifestação da Unidade:  “Devido à restrita quantidade de Cargos de 

Direção deste IFMT, ainda não foi possível implementar a estrutura regimental da PROAD, 

ficando a mesma condicionada ao envio de novos cargos pelo MEC. Deve-se frisar que o 

Regimento Geral deverá passar por uma reavaliação junto ao CONSUP, de modo que a atual 

estrutura da PROAD poderá ser reformulada”. 

Análise da AUDIN: Toda e qualquer Instituição pública ou privada tem a 

obrigatoriedade de possuir uma estrutura organizacional formalizada e condizente com a 

realidade de cada um de seus setores. Essa estrutura  possibilita a compreensão objetiva dos 

servidores e usuários quanto às atribuições, competências e responsabilidades. No IFMT a 

estrutura organizacional está definida em seu Regimento Geral (Resolução n. 05/2012), 

entretanto não condiz com a realidade e necessidade do seu funcionamento. Na PROAD, o 

planejamento das atividades de execução e atendimento aos campi está prejudicada, uma vez que 

não há um setor responsável por tal planejamento, subordinado à Pró-reitoria de Administração.  

Pela natureza e tamanho do IFMT, um setor específico, para o planejamento periódico das suas 
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ações e o aprimoramento dessas, é fundamental para o bom fluxo na execução rotineira das ações 

da reitoria e de dos campi. No atual regimento geral do IFMT em seu Art. 64, determina que a 

PROAD é o órgão responsável por planejar as atividades e políticas de planejamento do IFMT,e 

ainda em seu Art. 68 define que a Diretoria de Planejamento e Orçamento deve entre outras 

atribuições, elaborar o planejamento tático e operacional da PROAD. Atualmente, o 

planejamento da ações - a serem executadas pelo IFMT - está acumulado pelos Diretores ou 

Chefes da PROAD, que executam suas ações norteadas pelos princípios constitucionais de 

economicidade e eficiência. E ainda, algumas atribuições relativas ao planejamento são 

repassadas à outras Pró-reitoria, Diretorias Sistêmicas e Gabinete. Dessa forma, o regimento 

geral do IFMT prevê a implantação da Diretoria de Planejamento, subordinada à PROAD, 

revendo algumas de suas atribuições regimentais. 

Recomendação 1: Garantir um setor responsável pelo planejamento e  do 

IFMT, inclusive com estrutura e parâmetros para orientações aos campi. 

Recomendação 2: Revisar o Art. 68 da Resolução n. 05/2012 quanto as 

atribuições regimentais da Diretoria de Planejamento e Orçamento. 

 

Constatação 1.2. Estrutura organizacional atual da PROAD não é apropriada para o pleno 

funcionamento de todas as suas atribuições, necessitando de estudos da Gestão em relação aos 

setores de almoxarifado, patrimônio, logística/manutenção e de apoio aos campi novos. 

Manifestação da Unidade:  “Conforme informado na reunião dos gestores 

deste setor com o Chefe da Auditoria Interna, entendemos que a nossa estrutura organizacional 

pode ser aperfeiçoada, sendo que já realizamos estudos neste sentido, que foram encaminhados 

ao Magnífico Reitor. Entre as adequações que devem ser realizadas, está a estruturação do 

espaço físico reservado ao Almoxarifado. No entanto, devido à restrita quantidade de Cargos de 

Direção deste IFMT, ainda não foi possível implementar essa nova estrutura, ficando a mesma 

condicionada ao envio de novos cargos pelo MEC”. 
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Análise da AUDIN: O IFMT possui diversos campi que tem autonomia em 

suas execuções orçamentárias. Entretanto, tal autonomia não garante o cumprimento dos 

princípios constitucionais pelos seus Gestores, seja pela rotatividade de servidores, ausência de 

formalização dos procedimentos de cada atividade ou pela existência de campus em implantação.   

Com isso, os setores de almoxarifado, patrimônio, logística/manutenção desses campi criam uma 

dependência implícita junto aos responsáveis  por setores similares na Reitoria.  Sendo que, esses 

setores na Reitoria já possuem muitas atribuições com relação ao controle e execução de suas 

atividades para manutenção dos serviços da Reitoria, sem estrutura para dar suporte normativo ou 

orientativo aos campi. Verificou-se assim a necessidade de uma reorganização da PROAD para 

atender também os anseios e necessidades dos campi, com padronizações e parâmetros de 

procedimentos em diversas atividades. No regimento geral do IFMT deve ser revisto os seus 

artigos quanto a estrutura e competência desses setores. 

Recomendação 1: Alterar o organograma da PROAD com adequações à 

competência e estrutura nas áreas de almoxarifado, patrimônio e logísitica/manutenção para que 

atendam os serviços da Reitoria e também deem suporte orientativo aos campi. 

Recomendação 2: Revisar as atribuições regimentais que tratam das áreas de  

almoxarifado, patrimônio e logísitica/manutenção, visando a ampliação da competência 

orientativa nos campi. 

 

Constatação 1.3. Inexistência de definição de  política sustentável na gestão de logística do 

IFMT pela PROAD. Ainda não existe o plano de gestão de logística sustentável do IFMT. 

Manifestação da Unidade:  “A Comissão de Sustentabilidade do IFMT, 

responsável pela elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável, está passando por 

reestruturação. Após essa fase, será dado prosseguimento aos trabalhos, inclusive com a 

elaboração do referido Plano. A Diretoria de Planejamento Executivo do IFMT está 

acompanhando a situação”. 
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Análise da AUDIN: O Plano de Gestão e Logística Sustentável - PLS - é 

ferramenta de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de 

execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permite ao órgão ou entidade 

estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na Administração 

Pública. A obrigatoriedade da elaboração e publicação do Plano de Gestão de Logística 

Sustentável decorre do Decreto nº 5.977/2006 e IN nº 10/2012 – SLTI, e desde então o IFMT não 

vem cumprindo tal legislação. 

Recomendação 1: Elaborar Plano de Gestão e Logística Sustentável do IFMT 

e implementar as ações de sustentabilidade. 

 

Constatação 1.4. Fragilidade nos controles internos pela falta de segregação de função no 

desempenho das atividades inerentes ao ambiente organizacional na PROAD. 

● Coordenação de Logística e Manutenção 

Manifestação da Unidade:  “Entendemos que a PROAD tem respeitado o 

princípio da segregação de funções em todos os seus departamentos e coordenações”. 

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

MEMO Nº 40/2015 – PROAD/IFMT, que afirma em seu item 1.9, a lotação de apenas 01 (um) 

servidor na Coordenação de Logística e Manutenção, bem como a confirmação in loco durante 

visita e entrevista realizada por esta AUDIN na referida coordenação. Observou-se que as 

atividades executadas - tanto a nível gerencial quanto operacional - pela Coordenação de 

Logística e Manutenção, são de fato realizadas por um único servidor, comprometendo o 

princípio da segregação de funções.  Ressaltamos que a segregação de funções é primordial para 

o controle interno da unidade, pois um sistema de controle adequado é aquele que elimina a 

possibilidade de dissimulação de erros ou irregularidades. Assim sendo, os procedimentos 

destinados a detectar tais erros ou irregularidades, devem ser executados por pessoas que não 

estejam em posição de praticá-los, isto é, deve haver uma adequada segregação de funções. De 
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uma maneira geral, o sistema de controle interno, deve prever segregação entre as funções de 

aprovação de operações, execução e controle das mesmas, de modo que nenhuma pessoa possa 

ter completa autoridade sobre uma parcela significativa de qualquer transação. 

 Recomendação 1: Lotar mais servidores na Coordenação de Logística 

e Manutenção. 

Recomendação 2: Dotar a Coordenação de Logística e Manutenção de 

estrutura adequada para o desempenho de suas funções. 

 

Constatação 1.5. Ausência de formalização de um planejamento periódico (anual) de 

capacitação aos servidores lotados da PROAD. 

Manifestação da Unidade:  “Conforme esclarecimentos prestados na reunião 

dos gestores desta Pró-Reitoria com o Chefe da Auditoria Interna, o planejamento anual das 

capacitações da Reitoria é atribuição da DSGP. No entanto, cabe esclarecer que esse setor tem 

promovido a capacitação periódica de seus servidores, tanto com capacitações individuais, 

através de pagamento de taxas de inscrições e fornecimento de diárias e passagens, quanto 

através do oferecimento de capacitações in company”. 

Análise da AUDIN: O plano de capacitação é competência da DSGP, 

conforme art. 84, VIII do Regimento Geral do IFMT, porém cada ambiente organizacional deve 

levantar ao final de cada exercício a necessidade de capacitação de seus servidores para o 

exercício seguinte e informar à DSGP para inclusão no plano de capacitação. No exercício 

seguinte, caso haja omissão ou impossiblidade da DSGP em promover as capacitações 

necessárias aos servidores da PROAD, esta deve estimular e encaminhar os servidores para  

capacitação externa. Em reunião, foi informado que atualmente as capacitações são solicitadas na 

medida da necessidade, da solicitação e demanda dos servidores e da disponibilidade de recursos, 

porém a Pró-reitoria não prevê a necessidade anual destes, com previsão dos recursos financeiros 

que serão suficientes. Cabe frisar, que diante da alta rotatividade e da lotação de novos servidores 
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na PROAD, em especial nos setores de licitações e contratos, aumenta a probabilidade de ocorrer 

riscos operacionais. Em outro viés, foi verificado em entrevista e em consulta ao SIAFI, que 

estão utilizando a boa prática de promover capacitações na modalidade in company com 

servidores da Proad e dos campi. 

Recomendação 1: Elaborar planejamento anual de capacitação aos servidores 

lotados na PROAD, bem como promover a sua realização através da DSGP ou em cursos 

externos. 

 

Constatação 1.6. Fragilidade dos sistemas informatizados do IFMT (SUAP) para efetivo 

controle do patrimônio, do almoxarifado e da manutenção do prédio, junto à PROAD. 

Manifestação da Unidade:  “Entendemos que o setor responsável por prestar 

esclarecimentos acerca das fragilidades do SUAP seja a área técnica, no caso a DGTI. No 

entanto, esta Pró-Reitoria já encaminhou diversas demandas à DGTI solicitando o 

aperfeiçoamento do sistema SUAP que, atualmente, continua não contemplado plenamente as 

necessidades dos setores de Almoxarifado e Patrimônio”. 

Análise da AUDIN: A auditoria interna identificou, através do Relatório de 

Auditoria 09/2015, falhas no Sistema de Controle Patrimonial – SUAP, utilizado para o controle 

dos bens de consumo e patrimonial da Instituição. O sistema informatizado apresenta 

fragilidades, pois não possui mecanismos que facilitam o gerenciamento tanto de estoques, 

quanto de bens permanentes, e deixam de atender alguns dispositivos da IN 205/88, como critério 

de avaliação dos estoques; controle em relação ao estoque mínimo e ponto de ressuprimento, 

cálculo de depreciação patrimonial; relatórios gerenciais de aquisição e movimentação e 

reavaliação. Apesar da PROAD depender da DGTI para o desenvolvimento de melhorias na 

ferramenta de controle patrimonial, a esta cabe nortear os demais usuários do sistema, na Reitoria 

e nos campi, quanto aos procedimentos que deverão seguir quanto a sua operacionalização e 

padronização de rotinas que vão permitir aperfeiçoar a qualidade dos controles internos 
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existentes. Conforme dispõe o art. 66, do Regimento Geral do IFMT, compete à Pró-Reitoria de 

Administração: 

XII. planejar e coordenar as ações administrativas relacionadas às áreas de 

materiais, almoxarifado e patrimônio; 

Consoante ao art. 13 que dispõe: “o Instituto Federal de Mato Grosso manterá o 

registro e o controle regular do patrimônio e suas alterações”. A Instrução Normativa MF n.º 

01/2001, que institui diretrizes e princípios e aprova normas técnicas para atuação do Sistema de 

Controle Interno, conceitua controle interno como sendo: “o conjunto de atividades, planos, 

métodos e procedimentos interligados utilizado com vistas a assegurar que o objetivo dos órgãos 

e entidades da administração pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta, 

evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo 

poder público.” Seus princípios constituem-se no conjunto de regras, diretrizes e sistemas que 

visam ao atingimento de objetivos específicos, tais como: delegação de poderes e definição de 

responsabilidades, devendo ser observado: 

b) manuais de rotinas/procedimentos, claramente determinados, que 

considerem as funções de todos os setores do órgão/entidade. 

Os controles adotados em uma organização representam o conjunto de ações ou 

atos que possibilitam uma segurança quanto aos aspectos lógicos e técnicos do processo, 

identificando através de sua adoção o cumprimento das linhas hierárquicas de autoridade, limite 

de alçada estabelecida e a efetiva execução das operações. Os procedimentos e o processo têm de 

estar representando ações que refletem no controle, ou seja, o controle representa um objetivo 

abrangente a toda Instituição e deve ser exercido de forma a garantir a padronização, legalidade, 

eficiência, além da mitigação de riscos de suas operações. 

Recomendação 1: Auxiliar e cobrar da DGTI a implementação de ferramentas 

adequadas de controle no Sistema SUAP. 
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Recomendação 2: Criar manuais de procedimentos internos para as atividades 

de controle de patrimônio (bens móveis e imóveis) e almoxarifado buscando a padronização dos 

atos junto aos campi. 

 

Constatação 1.7. Insuficiente espaço físico para comportar todos os setores da PROAD,  

especialmente Coordenação de Logística/Manutenção, setor de transporte, almoxarifado, 

arquivos permanentes e  efetuar atendimento ao público de forma satisfatória. 

Manifestação da Unidade:  “Entendemos que o atual espaço da PROAD é 

suficiente para o correto desempenho das suas atribuições. Deve-se frisar que o prédio da 

Reitoria é locado e, como tal, os diversos setores devem se adaptar à organização do espaço 

pré-existente, pois o mesmo não foi edificado conforme as necessidades específicas do IFMT, 

apesar de atendê-las de forma satisfatória”. 

Análise da AUDIN: O atual imóvel da Reitoria tem atendido as necessidades 

dos seus diversos setores, porém algumas atividades tem aumentado e os espaços tem se tornado 

insuficientes.  No caso da Reitoria pode ser verificado espaços físicos que ainda estão 

inadequados ou não existem, como: 

1) o setor de transporte onde possam ficar os motoristas contratados (quando não estão atendendo 

alguma requisição) ou os servidores quando estão aguardando o veículo oficial; 

2) o setor de almoxarifado com maior espaço, não permitindo estocagem em prateiras ou sem 

contato com o chão; 

3) o setor de arquivo permanente para retirar da carga dos setores a guarda de documentação que 

não considerada corrente, oferecendo mais espaços ao servidor no seu local de trabalho; 

4) a Coordenação de Logística/Manutenção que atua em várias áreas da Reitoria sendo de 

infraestrutura do prédio, transporte e manutenções diversas (aparelhos de ar condicionados, 

impressoras, nobreaks, reparos elétricos/hidráulicos do prédio, etc..); 
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Recomendação 1: Estruturar os espaços físicos de acordo com as atividades 

executadas e o quadro de pessoal. 

Recomendação 2: Viabilizar sala específica para a Coordenação de Logística e 

Manutenção, visando adequar o acesso dos usuários ao atendimento de todas as suas atividades, 

bem como de possíveis lotações de novos servidores. 

 

 

Constatação 1.8.  Ausência de fluxograma de cada atividade da PROAD. 

Manifestação da Unidade:  “Entendemos ser pertinente a construção de 

fluxogramas para cada atividade da PROAD, no entanto, no momento estamos impossibilitados 

de realizar tal trabalho, visto que para a construção dos fluxogramas primeiro faz-se necessário 

a realização do mapeamentos dos processos do setor, tarefa para qual não dispomos de 

recursos humanos para executar”. 

Análise da AUDIN: O fluxograma nas organizações públicas tem se tornado 

uma ferramenta importante para a compreensão das atividades desenvolvidas tanto para os 

servidores lotados nos setores quanto para os usuários dos serviços (alunos, pais, professores, 

técnicos, outros), e tem sido uma boa prática recomendada às Instituições de Ensino no Brasil.  O 

mapeamento dos processos citado pelo Gestor deve ser priorizado para aprimoramento da 

eficiência e eficácia dos procedimentos executados no IFMT. 

Recomendação   1: Providenciar o mapeamento dos processos de cada setor. 

Recomendação 2: Providenciar, juntamente com todos os setores, o 

fluxograma  de cada atividade do setor. 
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2 - AVALIAÇÃO DE RISCO 

Constatação 2.1. Ausência de Gestão e avaliação de risco adotada pela PROAD. 

Manifestação da Unidade:  “A gestão e avaliação de riscos está sendo 

realizada de forma incipiente pela PROAD. No entanto, pretendemos avançar mais no 

aperfeiçoamento dessa atividade nos próximos exercícios, se possível, contando com o apoio e 

orientação dessa Auditoria Interna”. 

Análise da AUDIN: Avaliação de risco é o processo de identificação e análise 

dos riscos relevantes para o alcance dos objetivos e metas da entidade, a fim de determinar uma 

resposta apropriada para mitigá-los. Em análise do Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-

2018 e em reunião com os gestores da unidade, observou-se que os objetivos estratégicos e as 

metas para a gestão institucional estão bem definidos, porém constata-se que não há identificação 

clara dos processos críticos, além de não haver um diagnóstico dos riscos nas áreas de licitação, 

contabilidade, patrimônio e almoxarifado, que permitam detectar a probabilidade de ocorrência 

dos riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. Por oportuno, é importante 

lembrar que a ausência de uma política de gerenciamento de riscos impede a formação de uma 

base para o desenvolvimento de estratégias para tratamento dos riscos identificados (reposta a 

risco), de maneira a diminuir a probabilidade de sua ocorrência e/ou a magnitude de suas 

consequências. 

Recomendação 1: Instituir política corporativa de gestão de riscos, com ampla 

divulgação a todos do IFMT. 

Recomendação 2: Obter o envolvimento ativo da alta administração com a 

institucionalização da gestão de riscos. 

Recomendação 3: Instituir a delegação clara e formal da responsabilidade pelo 

gerenciamento de riscos aos gestores. 
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Recomendação 4: Instituir a capacitação regular de gestores para lidar com 

riscos; 

Recomendação 5: Aprimorar a designação e a capacitação de servidores para 

as atividades de identificação, avaliação e tratamento de riscos. 

Recomendação 6: Manter servidores informados dos objetivos e prioridades 

da organziação e de suas unidades, assim como dos riscos enfrentados. 

Recomendação 7: Orientar e estimular os servidores a encaminhar assuntos 

relacionados a risco às instâncias decisórias adequada. 

Recomendação 8: Aprimorar a etapa de identificação de riscos e estruturar e 

operacionalizar as etapas de tratamento, monitoramento e comunicação de riscos. 

 

3 - ATIVIDADES DE CONTROLE 

Constatação 3.1. A contabilidade não está organizada (em centro de custos) de forma que seja 

possível a apuração dos custos dos programas/serviços oferecidos pela Administração buscando 

evidenciar os resultados da gestão, com base no Decreto Lei 200/67 (PROAD).  

Manifestação da Unidade:  “Em relação à constatação em questão cabe 

ressaltar que, caso a mesma se refira ao controle de custos por Pró-Reitoria, informamos que 

isso já vem sendo feito atualmente. Porém, caso se refira à apuração de custo por atividade, 

informamos que isso ainda não foi implementado, pois estamos aguardando as diretrizes a 

serem emanadas pelo MEC. Deve-se frisar que buscamos por diversas vezes ter acesso ao SIC 

(Sistema de Informação de Custos) e não obtivemos êxito, visto que o mesmo, no momento, tem 

sido disponibilizado apenas para os Ministérios”. 

Análise da AUDIN: Conforme dispõe o art. 79 do Decreto-Lei 200/67: “A 

contabilidade deverá apurar os custos dos serviços de forma a evidenciar os resultados da 

gestão”. Consoante ao art. 15, da Lei 10.180/01 “o Sistema de Contabilidade Federal tem por 
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finalidade registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e 

patrimonial da União e evidenciar: V - os custos dos programas e das unidades da Administração 

Pública Federal. Além disso a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece em seu artigo 50, § 3º 

que “A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o 

acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial”. O sistema de custos é um 

sistema de informação gerencial que conforme segundo Laudon e Laudon (2007, p.9) pode ser 

definido como “um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), 

processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a 

coordenação e o controle de uma organização.” Nesse sentido, o sistema desenvolvido pela STN 

tem como princípio não invalidar nenhuma das iniciativas executadas no âmbito dos órgãos 

federais sobre o tema custos, e de tornar-se um indutor de mudanças no sistema de alocação de 

recursos entre unidades administrativas e os programas de governo. Uma das premissas do 

projeto de construção da ferramenta de custos foi a de que não seriam feitas alterações nos 

sistemas de origem dos dados, ou seja, os critérios para apuração de custos deverão ser definidas 

nos Sistemas Estruturantes (SIAFI). Sendo assim, a contabilidade deverá estabelecer os critérios 

para apuração dos custos de: Programas; Ação (Projeto/Atividade); Produtos/Serviços; 

Institucional (órgão, departamento) com a finalidade de evidenciar os resultados, quanto à 

eficácia, eficiência e economicidade das ações desenvolvidas pela Instituição. 

Recomendação 1: Adotar procedimentos para a apuração dos custos dos 

programas, ações, produtos/serviços desenvolvidos pela Instituição. 

 

Constatação 3.2. Ausência de adoção de política de manutenção e conservação de bens móveis e 

imóveis (PROAD). 

Manifestação da Unidade:  “A PROAD tem acompanhado e realizado a 

manutenção e conservação dos bens móveis e imóveis da Reitoria”. 
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Análise da AUDIN: É dever de cada servidor público, e em especial do setor 

de patrimônio, o zelo pelo bem. As manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos e do 

mobiliário existente nos diversos setores da Reitoria devem ocorrer periodicamente de forma 

planejada e sistemática.  Quanto aos imóveis (Reitoria e campi), os Gestores devem planejar a 

manutenção e conservação em períodos definidos.   Os campi devem ser orientados quanto a esse 

planejamento.   A manifestação da unidade não elide a questão, haja vista que não foi 

encaminhado pela unidade instrumentos gerencias e de planejamento referentes a política de 

manutenção e conservação de bens móveis e imóveis (PROAD), bem como a confirmação in 

loco durante visita e entrevista realizada por esta AUDIN na referida coordenação. Observou-se 

que as atividades executadas são  realizadas conforme o surgimento de demandas, sem que haja 

planejamento preventivo.  

Recomendação 1: Realizar e implementar planejamento referente a política de 

manutenção e conservação de bens móveis e imóveis (PROAD). 

   Recomendação 2: Orientar os campi sobre o planejamento das manutenções 

e conservações do bem patrimonial. 

 

Constatação 3.3. Fragilidade nos controles internos da coordenação de patrimônio, quanto a 

falta de critérios para o recebimento de bens móveis de Campi novos (PROAD). 

Manifestação da Unidade:  “Como os campi novos contam com reduzido 

quadro de pessoal no seu início de funcionamento, muitas vezes fica impossibilitada a 

constituição das comissões de recebimento. Além do mais, as distâncias dos campi em relação à 

Reitoria dificulta o acompanhamento pela PROAD do recebimento dos bens móveis pelos campi 

novos”. 

Análise da AUDIN: Um dos pontos críticos encontrados na avaliação de 

controles internos do setor de patrimônio da Reitoria, feita presencialmente pela Auditoria 

Interna na PROAD, é a fragilidade no recebimento de bens mobiliários quando da implantação 
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de campi novos, feito por servidor sem conhecimento técnico necessário e/ou falta de comissão 

designada para o recebimento dos bens, conforme estabelece o art. 15, § 8º da Lei 8.666/93, 

gerando consequências como o recebimento de bens fora da especificação técnica contratada, 

e/ou impossibilidade de substituição no prazo e consequente atraso no pagamento do fornecedor 

e/ou prejuízos para Administração. Como a PROAD, através de sua Coordenação Geral de 

Patrimônio, tem a atribuição de zelar pela gestão do patrimônio da Instituição, deverá criar e/ou 

aperfeiçoar controles para o recebimento, guarda e atribuição de carga (através de Termos de 

Responsabilidade), conforme determina a IN 205/88, padronizando esses procedimentos junto 

aos campi. 

Recomendação 1: Aprimorar os procedimentos relativos ao recebimento. 

guarda e carga de bens de campi novos. 

 

Constatação 3.4: Ausência de elaboração de relatório periódico de desempenho das atividades 

da PROAD para análise e mensuração dos resultados em relação às metas. 

Manifestação da Unidade:  “Pretendemos avançar neste sentido já no 

próximo exercício. Para isso, iremos construir no segundo semestre de 2015 o planejamento da 

PROAD para 2016 e, com base neste planejamento, iremos estabelecer metas setorizadas, a 

partir das quais estabeleceremos indicadores de desempenho para monitoramento”. 

Análise da AUDIN: A qualidade dos bens e serviços públicos deve ser 

mensurável para que haja melhoria contínua das atividades. Esta melhoria se dá por meio da 

gestão estratégica, que se serve do monitoramento e da avaliação dos serviços prestados a fim de 

realizar ajustes necessários ao atingimento dos objetivos previamente estabelecidos. A elaboração 

de relatórios de desempenho das atividades é vital às organizações porque atuam como 

instrumento de planejamento, gerenciamento e controle do gestor público, sinaliza possíveis 

desvios de rota nos planos traçados, e pode, ainda, atuar com caráter preventivo, contribuindo 
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para a redução de gastos, melhoria na eficiência dos processos de trabalho, e norteando, em uma 

ótica maior, a realização da missão institucional.    

   Recomendação 1: Promover o planejamento tático e operacional do setor, 

com estabelecimento de metas e criação de indicadores de desempenho que sejam efetivos para 

avaliação dos gestores. 

Recomendação 2: Elaborar periodicamente relatórios de desempenho das 

atividades da PROAD, a fim de subsidiar o acompanhamento das atividades desempenhadas e a 

confecção do Relatório de Gestão.  

 

Constatação 3.5. Ausência de implantação na PROAD de monitoramento sistemático das fases 

das licitações e contratos de todos os campi. 

Manifestação da Unidade:  “Entendemos ser inviável monitorar as fases de 

todas as licitações e contratos dos campi, por dois motivos: primeiro, demandaria uma estrutura 

que atualmente não dispomos e, segundo, implicaria em adentrar no âmbito da autonomia dos 

campi. No entanto, deve-se frisar que a Reitoria acompanha sistematicamente o andamentos de 

todos os certames licitatórios das Compras Compartilhadas que, hoje, corresponde a grande 

parte das licitações do IFMT”. 

Análise da AUDIN: O artigo 19 do Estatuto do IFMT (Resolução CONSUP 

01/2009) estabelece as atribuições das Pró-Reitorias: 

Art.19. As Pró-Reitorias descritas no Estatuto do IFMT dirigidas por Pró-

Reitores nomeados pelo Reitor são órgãos executivos que planejam, superintendem, coordenam, 

fomentam e acompanham as atividades referentes às dimensões: ensino, administração, pesquisa, 

extensão e desenvolvimento institucional. 

(...) 
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IV. À Pró-Reitoria de Administração - PROAD compete coordenar e executar, 

no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, os processos 

de planejamento, orçamento, sistematização de informações, racionalização de custos e registro 

dos atos financeiros, contábeis e patrimoniais, promovendo seu desenvolvimento organizacional; 

No mesmo sentido, os artigos 36, 64 e 66, todos do Regimento Geral do IFMT: 

Art. 36. As Pró-Reitorias, definidas no Estatuto, terão as seguintes atribuições 

básicas: 

(...) 

II. formular diagnósticos e apontamentos das possíveis soluções dos problemas 

da Instituição nas suas áreas específicas de atuação; 

III. elaborar e executar as políticas de atuação nas áreas específicas de cada 

Pró- Reitoria; 

(...) 

V. coordenar as atividades dos órgãos responsáveis pela execução das decisões 

inerentes as suas áreas de atuação; 

(...) 

VII. promover o planejamento, a integração e a cooperação mútua entre as 

unidades organizacionais que compõem o IFMT; e 

VIII. realizar o planejamento, definir e executar as ações estratégicas e políticas 

institucionais de desenvolvimento da Instituição. 

Art. 64. A Pró-Reitoria de Administração é o órgão executivo responsável por 

planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e políticas de 

planejamento, administração, gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Instituto Federal 

de Mato Grosso. 
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Art. 66. Compete à Pró-Reitoria de Administração: 

(...) 

II. atuar no planejamento das políticas institucionais, com vistas a garantir a 

execução dos planos estratégicos e operacionais do IFMT; III. disponibilizar as informações 

estatísticas relativas a sua área de atuação; 

(...) 

VI. acompanhar e supervisionar a execução das ações das áreas de orçamento, 

finanças e patrimônio do Instituto; 

(...) 

VIII. acompanhar, controlar e prestar contas da execução orçamentária e 

financeira dos programas, projetos e convênios firmados pelo IFMT; 

IX. coordenar e orientar as atividades de planejamento e orçamento, bem como 

gerir as atividades de administração financeira e contábil; 

X. acompanhar, incentivar e supervisionar a implementação de políticas e 

diretrizes voltadas à economicidade e à eficácia administrativa, no âmbito da Reitoria e dos 

campi; 

(...) 

XV. administrar os recursos orçamentários, financeiros e o patrimônio do 

IFMT; 

(...) 

Da leitura dos mencionados instrumentos verifica-se que a Pró-Reitoria de 

Administração consiste em uma unidade de planejamento, coordenação, fomento e 

monitoramento das políticas no âmbito de todo o IFMT na sua área de atuação. Se, por um lado, 

a PROAD atua, na prática, como qualquer outra unidade gestora que possui necessidades 
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próprias e executa as mesmas atividades que um campus, por outro, possui uma atribuição 

específica que a distingue das demais unidades gestoras: a PROAD se situa no nível estratégico 

do IFMT e seu principal papel é balizar a tomada de decisão dos gestores, por meio da coleta e 

monitoramento de dados, informações e indicadores de todas as unidades gestoras. Cabe-lhe 

ainda promover o planejamento e a integração de todas as unidades gerenciais do IFMT. Ao 

realizar tais atividades, a Pró-Reitoria não adentra no âmbito de autonomia dos campi, mas, ao 

contrário, orienta suas atividades, proporcionando-lhes que consigam executar adequadamente 

suas atividades e atingir suas metas, na medida em que define parâmetros, cria controles internos 

e monitora metas e indicadores.  Além disso, ao exercer tais atribuições, orienta o gestor para que 

tenha segurança na tomada de decisão, baseando-se em dados e informações sólidas de toda a 

instituição.  

Recomendação 1: Implantar na Pró-Reitoria de Administração mecanismo de 

monitoramento do andamento dos processos licitatórios e dos contratos nas unidades gestoras do 

IFMT. 

 

Constatação 3.6. Fragilidade nas rotinas para prevenção de fraudes e conluios, a exemplo de 

análise dos endereços das empresas, quadro societário, data de constituição da empresa, análise 

das propostas em relação ao formato, empresas de servidores do Órgão ou Entidade Pública 

(PROAD). 

Manifestação da Unidade:  “Durante a realização dos procedimentos 

licitatórios realizamos as consultas aos sistemas de praxe, tais como o SICAF, CEIS e TCU, 

além de outras verificações, a depender do caso concreto. Entendemos que não há fragilidade 

nas rotinas de prevenção de fraudes e conluios”. 

 Análise da AUDIN: Durante visita in loco, verificou-se que os membros da 

equipe são novos no setor e que apenas dois servidores possuem experiência e conhecimento a 

respeito das rotinas para prevenção de fraudes e conluios. Apesar dos esforços da equipe, foram 
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detectados fatores que impactam negativamente a execução das várias atividades do setor: alta 

rotatividade; ausência de checklists, fluxogramas e rotinas padronizadas e divulgadas a todos os 

membros da equipe, incluindo as rotinas de prevenção de fraudes e conluios; ausência de política 

de capacitação de todos os membros da equipe. Todos esses fatores fragilizam os processos 

licitatórios realizados, gerando riscos de nulidade, atrasos, recursos e impugnações, fraudes e 

conluios, dentre outros.    

Recomendação 1: Implantar mecanismo de planejamento de capacitação de 

todos os membros do departamento de licitações e contratos visando prevenir possíveis fraudes. 

Recomendação 2: Elaborar checklists, rotinas e fluxogramas padronizados e 

divulgá-los para toda a equipe, contendo etapas de prevenção de fraudes e conluios. 

 

Constatação 3.7. Fragilidade no cumprimento da instrução normativa 205 de 08/04/1988 pelo 

setor de Almoxarifado (PROAD). 

Manifestação da Unidade:  “Como a constatação é genérica, não nos foi 

possível identificar quais os itens da IN 205/88 que apresentam fragilidade no âmbito deste 

setor”. 

Análise da AUDIN: A instrução normativa 205 de 08/04/1988 estabelece 

controles mínimos quanto ao almoxarifado e inventario. Estaremos expondo somente o que se 

refere ao almoxarifado. Entendemos que a aplicabilidade da resolução seria o suficiente para que 

o setor tivesse sua atividade executada de forma eficiente, conforme determina os princípio da 

administração publica artigo 37 da constituição federal. A normativa trata de fatores importantes 

para a gestão do setor de almoxarifado, como : armazenamento, requisição/distribuição, 

carga/descarga, saneamento de material, controles em geral, renovação de estoques, inventários, 

conservação e recuperação, responsabilidade e indenização, e da cessão e alienação.  No caso da 

PROAD estão frágeis os pontos levantados através da entrevista com o responsável e também em 

visita ao local do almoxarifado  como: produtos em contato direto no piso (item 4.1 letra E), 
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ausência de controle de demanda (tem 5.3 e 5.7), fragilidade na definição de estoque minimo e 

máximo (item 7.6 letra D e E), alguns produto com estoques em excesso (item 7.1), ausência de 

um inventario em decorrência da transferência de cargo (item 8.1 letra C).   Sendo assim, o setor 

de almoxarifado necessita aprimorar suas ferramentas de controle a fim de: a) identificar os 

produtos que mais são solicitados; b)controlar o minimo e máximo do estoque, com a finalidade 

de orientar o momento de efetuar ou não uma nova compra e também com o intuito de impedir 

desabastecimento do estoque de algum produto indispensável; c)controlar os produtos estocados 

em excesso com possibilidade de transferência para outros campis.   Ações estas evitam que 

produtos estocados atinjam sua data de validade, atendendo ao princípio constitucional da 

eficiência. 

Recomendação 1: Utilizar os acessórios de estocagem, de forma  a retirar os 

produtos que estão em contato direto com o chão, e reorganizar o estoque de forma que possa 

facilitar o acesso de produtos mais solicitados, maiores, ou mais pesados. 

Recomendação 2: Implantar ferramenta que possa controlar demanda e estoque 

dos produtos guardados no setor de almoxarifado.  

Recomendação 3: Elaborar check list/manual/fluxograma a fim de orientar a 

rotina e procedimentos relativos a gestão do almoxarifado. 

 

4 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Não houve constatação. 

 

5 - MONITORAMENTO 

Não houve constatação. 
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B - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade no controle de  Patrimônio e Almoxarifado. 

Causa 2: Fragilidade na  estrutura organizacional. 

Causa 3: Fragilidade no gerenciamento de riscos no âmbito do IFMT. 

 

          C- NÍVEL DE MATURIDADE DOS CONTROLES INTERNOS 

Para efeito de mensuração dos controles internos no IFMT, iremos utilizar a 

escala adotada pelo XXXXX e XXXXX - XXXXX, realizando uma avaliação parcial na 

PROAD, sendo que ao final do exercício 2015 será emitida o resultado final sobre o IFMT. 

O nível de maturidade é baseado nas fragilidades e nas boas práticas descritas 

neste relatório, as quais são pontuadas após a avaliação do ambiente organizacional. 

Unidade Jurisdicionada: REITORIA 

Ambiente Organizacional Pontuação Grau de Maturidade 

PROAD Nota: 67% Intermediário 

 

  III – Conclusão 

 Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos procedimentos analisados pela auditoria interna, assumindo os 

riscos pelo não aprimoramento dos controles internos do IFMT. 

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, 02 de julho de 2015. 
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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. 

 

Jane Maria Delgado Auditora  

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor  

Márcio Menezes Roza Auditor  

Marcus Vinicius Taques 

Arruda 

Auditor  

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora  

Deuzimar Lira de Matos Assistente Administração  

 

 

 


