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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 09/2017

Senhora Gestora, 

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

referente  ao  exercício  de  2016  (Maio  a  dezembro)  e  exercício  2017  (Janeiro  a  abril),

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

exercício analisado, apresentamos o  Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento

das  ações  previstas  no  PAINT  2017,  realizadas  pelo  Campus Rondonópolis,  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.
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.
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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 do presente  Relatório de

Auditoria, examinados a partir do ponto de encerramento da análise anterior. 

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

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

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

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

municiou  dos  conhecimentos  específicos  imprescindíveis  para  a  sua  adequação  às

necessidades da Administração.

Foi  verificado  inventário  anual  do  estoque  e  do  patrimônio, projetos

pedagógicos do curso Técnico em Alimentos (nível médio integrado) e do curso Ciências da

Natureza (Licenciatura), 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
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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  do  curso  Técnico  em Alimentos  (nível  médio  integrado)  e  do  curso  Ciências  da

Natureza (Licenciatura).

Foram  analisados,  para  fins  de  verificação  das  ações  de  permanência

(evasão), todos os cursos em andamento no campus Rondonópolis, com exceção dos cursos

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

Acadêmico foram realizadas no período de 22/05 a 20/06/2017. 

Durante  a  análise  de  conformidades  no  campus  foram  verificadas  as

seguintes boas práticas: 

➢ Publicações no site dos anais das Jornadas de pesquisa e de extensão no

campus;

➢ Conferência  dos itens listados na planilha de custos dos projetos de

pesquisa/extensão antes de autorizar taxas de bancadas;

➢ Pesquisa de mercado para uso dos recursos de taxa de bancada;

➢ Controle do pagamento dos alunos bolsistas pela frequência às aulas;

➢ Formalização  dos  processos  de  auxílios  estudantis  com inclusão  da

documentação de seleção;

➢ Formalização e organização de processos licitatórios;

➢ Emissão adequada do Relatório do fiscal de contrato.

II - RESULTADO DOS EXAMES

Após análise dos processos, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 10/2017, encaminhada à

unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs até dia 24/07/2017. Após análise das
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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

Constatação 2.1.  Ausência de conformidade contábil,  em desacordo com o Manual  Siafi

assunto 020315.

Descrição

Ano 2016 

➢  Março 

Ano 2017

➢ Abril e Maio 

Manifestação  da  Unidade:  “O  servidor  responsável  pela  conformidade

contábil do campus Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão,

apresentou, sobre o caso específico, a seguinte justificativa: 
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-  Março/2016:  o  responsável  perdeu  o  prazo,  sem

justificativa. Foi solicitado ao substituto na época que o

fizesse a nível de Setorial Contábil de órgão, já que esse

era o trâmite possível, porém sem atendimento; 

-  abril/2017:  afastamento  do  titular  para  tratamento

médico e ausência de um substituto legal;

-  maio/2017:  afastamento  do  titular  para  tratamento

médico e ausência de um substituto legal;

 Tendo  em  vista  os  termos  dos  esclarecimentos  prestados  pelo  setor

responsável  em  questão,  a  Direção  Geral  do  campus  Rondonópolis  informa,

complementarmente, que diligenciará no sentido de averiguar junto a Reitoria do IFMT, qual

o procedimento legal para fins de nomeação de substituto do Gestor Contábil, tendo em vista

permear dúvidas quanto à possibilidade de que tal atribuição possa ser exercida por servidor

que não tenha o  cargo funcional  de  Contador,  certos  de que,  caso  haja restrição neste

tocante,  infelizmente,  por  ausência  de  outro  servidor  neste  campus,  a  substituição

necessariamente  deverá  ocorrer  via  intervenção  da  Reitoria.  Após,  mediante  formal

orientação quanto ao encaminhamento a ser adotado, diligências imediatas serão adotadas

quanto a eventual nomeação de substituto do Gestor Contábil para este campus”.   

Causa:   Fragilidade no setor Contábil.   

Análise  da  AUDIN:  Conforme  manual  Siafi,  assunto  020315,  a

conformidade contábil  tem a finalidade de certificar as informações contábeis gerada pelo

sistema, tendo como base os princípios contábeis do setor público e outros instrumentos de

validação das informações da instituição, sendo o setor contábil da unidade o responsável por

essa  validação,  e  o  contador,  técnico  contábil  ou  quem executa  atividades  equivalente  a

contábil  com habilitação  no órgão competente  o responsável pela  execução da rotina.  No

momento  da  nomeação  do  conformista  sempre   observar  se  a  segregação  de  função.  A
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conformidade deve ser efetuada no mês subsequente conforme calendário a ser consultado na

transação >CONFECMES.

Recomendação  1:  Efetuar  o  registro  de  conformidade  contábil

tempestivamente.

Recomendação  2:  Nomear  substituto  para  realização  da  conformidade

contábil.

Rol de Responsáveis

Não houve constatação. 

Limite de dispensa de licitação

Não houve constatação.

Segregação de funções

Constatação 2.2. Não cumprimento do princípio da segregação de funções, conforme dispõe

o item 3, IV, Seção VIII da IN SFC n.º 01/2001, referente às normas do controle interno

administrativo.

Descrição

➢ Mesmo  agente  responsável  pelas  naturezas  de  despesas  138  (Atos  de  gestão

financeira) e  207 (Responsável pela conformidade contábil).

Manifestação da Unidade: 
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“Os registros efetuados pelo conformista contábil deve-se

pela ausência de indicação pelo gestor responsável, de um

substituto  na  Coordenação  Financeira  do  Campus

Rondonópolis  para  efetuar  registros  de  execução

financeira e orçamentária

 

Tendo  em  vista  os  termos  dos  esclarecimentos  prestados  pelo  setor  responsável  em  questão,  a

Direção Geral do campus Rondonópolis informa, complementarmente, que diligenciará no sentido de

averiguar junto a Reitoria do IFMT, qual o procedimento legal para fins de nomeação de substituto

do Gestor Contábil  – que também é o Coordenador Financeiro, tendo em vista permear dúvidas

quanto à possibilidade de que tal atribuição possa ser exercida por servidor que não tenha o cargo

funcional de Contador, certos de que, caso haja restrição neste tocante, infelizmente, por ausência de

outro  servidor  neste  campus,  a  substituição  necessariamente  deverá  ocorrer  via  intervenção  da

Reitoria. Após, mediante formal orientação quanto ao encaminhamento a ser adotado, diligências

imediatas serão adotadas quanto a eventual nomeação de substituto do Gestor Contábil para este

campus”.  

Causa:  Fragilidade no setor Contábil.        

Análise da AUDIN: A segregação de funções consiste em princípio básico

de  controle  interno  administrativo  que  separa,  por  servidores  distintos,  as  funções  de

autorização,  aprovação,  execução,  controle  e  contabilidade.  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. É uma ferramenta de controle

interno, nesse sentido, o registro de conformidade não poderá ser efetuado por servidor que

tem  função  de  emitir  documentos.  O  gestor  deve  manter  a  preocupação  de  garantir  a

separação das funções no âmbito administrativo.
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Recomendação:  Promover  a  segregação  entre  as  funções  de

autorização/aprovação  de  operações,  execução,  controle,   contabilização  e  conformidade

contábil, de tal forma que nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em desacordo

com o princípio da segregação de função.

3 - GESTÃO FINANCEIRA

DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO

Conformidade da execução e prestação de contas

Não houve constatação.

REGISTROS CONTÁBEIS

Contas Contábeis

Não houve constatação.

RETENÇÃO E  RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Não houve constatação.

RECEITA PRÓPRIA DO CAMPUS

Não houve constatação.

CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES

Não houve constatação.

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Não houve constatação.
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4 - GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 

PROCESSOS LICITATÓRIOS

Conformidade do edital

Constatação 4.1. Ausência de abertura da conta vinculada, contrariando o inciso I do art. 19-

A da IN 02/2008. (Reincidência)

Processo n. º Descrição

➢ 23196.028544.2015-86 Contratação  de  serviços  de  vigilância  e  segurança

patrimonial armada e desarmada, conforme Contrato nº

06/2015.

Manifestação da Unidade: “O Setor de Contratos do campus Rondonópolis,

instado  a  se  manifestar  sobre  o  apontamento  em  questão,  apresentou,  sobre  o  caso

específico, a seguinte justificativa:
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No ano de 2016, a Direção Geral deste campus emitiu a

Portaria  nº  91/2016  designando  uma  comissão  para

implantação  da  costa  vinculada  no  IFMT  –  Campus

Rondonópolis. Esta comissão manifestou-se no sentido de

indicar a Direção que antes de proceder com a criação da

Conta  -  Depósito  Vinculada  Bloqueada  para

movimentação, que fosse realizado um estudo técnico a fim

de  verificar  o  custo/benefício  do  modelo  de  fiscalização

administrativa  a  ser  adotado,  uma  vez  que  a  Conta

vinculada  não  é  o  único  instrumento  de  fiscalização

constante  na  legislação,  conforme  próprio  Acórdão

1.214/2013 do TCU. Esta comissão destacou também da

necessidade de qualificação técnica ou competência para

realização  dos  cálculos.  O  relatório  dessa  comissão  foi

entregue  a  gestão  em  11  de  novembro  de  2016,  não

havendo nenhum pronunciamento posterior.  Com a nova

Instrução  Normativa,  a  IN  05/2017  MPOG,  a  conta

vinculada  deixa  de  ser  obrigatória,  sendo  este  um  dos

instrumentos  de  fiscalização.  Segue  em  anexo,  os

documentos elencadas nesta resposta.

 

Não obstante os esclarecimentos prestados em razão da constatação em questão, a

Direção  Geral  deste  campus  esclarece  complementarmente  que,  em razão da notícia  da

existência de uma comissão instituída especificamente para a finalidade de Implantação da

Conta Vinculada do IFMT campus Rondonópolis (Portaria nº. 59 de 14/07/2016), avaliará

os  documentos  que  compuseram  o  trabalho  da  referida  comissão,  e  diligenciará  em

observância à legislação vigente, no sentido de regularizar tal inconsistência”.

Causa: Fragilidade na gestão e fiscalização de contratos.         
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Análise da AUDIN: O artigo 75 da IN 05/2017 estabelece que entrará em

vigor 120 dias após a publicação, desta forma ainda vigora a IN 02/2008 SLTI que no seu

artigo  19-A,  I,  destaca  a  previsão  da  conta  vinculada  em  edital  para  garantia  de

descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada, desta

forma, recomenda o campus a providenciá-la e administrá-la 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.

Contratos, execução e fiscalização

Constatação  4.2.  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

➢ 23196.028544.2015-86 Contratação  de  serviços  de  vigilância  e  segurança

patrimonial armada e desarmada, conforme Contrato nº

06/2015.

Ausência  de  comprovante  auxílio  alimentação,  vale-

transporte  e  FGTS  dos  seguintes  funcionários,  em

desacordo com o art. 34, § 5º, inciso I, alínea c, item 3,

da  IN  SLTI/MPOG  nº  02/2008  e  ao  art.  3°,  inciso

XXVI, da IN SLTI/MPOG nº 06/2013:

Nota  Fiscal  nº  618  (ref.  mês  11/2016):  I.M.V.S  E
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R.M.D.S.

Manifestação  da  Unidade:  “O  Setor  de  Contratos  do  campus

Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre o

caso específico, a seguinte justificativa: 

Em relação a essa constatação a resposta fica prejudicada,

uma  vez  que  o  referido  processo  se  encontra  na

Procuradoria  do  IFMT  para  análise  (Comprovação  em

Anexo).  Dessa  forma,  estamos  impossibilitados  de

responder com minucia tal constatação. No entanto, consta

que  a  empresa  encaminhou  a  Nota  Fiscal  nº  618  em

02/12/2016  por  e-mail  (em  anexo),  e  que  existem  nos

anexos o comprovante de auxílio alimentação e FGTS dos

funcionários  (em anexo).  Portanto,  solicitamos  um prazo

maior até o retorno do processo da Procuradoria para este

campus.

 

Não obstante os esclarecimentos prestados em razão da constatação em questão, a Direção

Geral deste campus esclarece complementarmente, e, ao mesmo tempo se compromete a, tão

logo o processo a que se refere este apontamento retorne ao campus, diligenciar no sentido

de  apurar  o  alegado  e  notificar  a  empresa  para  que  traga  aos  autos  os  comprovantes

eventualmente não apresentados. Além disso, sendo constatado eventual não pagamento dos

benefícios em questão, o campus, por meio do setor responsável, notificará formalmente a

empresa,  exigindo  o  cumprimento  das  disposições  legais  que  vinculam e  condicionam a

manutenção contratual, sob pena de incurso nas sansões legais”.

Causa:   Fragilidade na gestão e fiscalização de contratos. 

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

contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas,
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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:

c)  entrega,  quando  solicitado  pela  Administração,  de  quaisquer  dos

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

2013)

...

1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da

Administração contratante; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de

2013)

4.  comprovantes  de entrega de benefícios  suplementares  (vale-transporte,

vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou

acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer

empregado; e (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

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

Recomendação  1: Adotar  rotinas  e  checklists  para  fiscalização  dos

contratos, incluindo a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas.
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Recomendação 2: Notificar a contratada para que proceda à regularização

do cumprimento  das obrigações trabalhistas  em prazo determinado,  imediatamente após a

identificação das irregularidades no cumprimento de tais obrigações, quando não identificar

má-fé ou incapacidade da empresa.

Constatação  4.3.  Fragilidade  de  publicações  no  site  referentes  a  contratos,  licitações,

resultados  de  projetos  de  pesquisas/extensão  e  boletins  de  serviços  (2017),  garantindo

transparência à comunidade.

Manifestação  da  Unidade:  “Quanto  a  constatação  em  questão,  a  Direção

Geral do campus Rondonópolis informa que por motivo desconhecido, os encaminhamentos quanto

a alimentação e publicização do Boletim de Serviço deixaram de ocorrer.  Entretanto,  tão logo

tivemos conhecimento de tal fato, diligenciamos no sentido de nomear uma Comissão (Portaria nº.

127 de 07/06/2017 retificada pela Portaria nº. 128 de 07/06/2017 – documentos anexos), contendo

membros dos mais diversificados setores do campus (CGGP, Direção Geral, DAP, Departamento

de Ensino), com a finalidade de publicizar amplamente as ações institucionais. Em que pese ter sido

instituída no mês de junho, em razão do processo de reorganização da equipe de gestão, alguns

coordenadores  foram substituídos,  e  por  terem  contato  com  a  logística  administrativa  apenas

agora, contam com o auxílio de outros servidores para o levantamento das informações relativas

aos seus respectivos setores. Não bastasse isso, neste ínterim ocorreram afastamentos, licenças e

férias, o que também implicou na inexistência de atendimento imediato. Atualmente a comissão em

questão encontra-se em processo final  de elaboração do Boletim de Serviço e brevemente será

publicizado pela ASCOM do campus, cujas atribuições também são desenvolvidas pela servidora

que também é presidente da comissão em questão”. 

Causa:    Processo inadequado de transparência de informações.      

Análise da AUDIN: Como a Lei de Acesso à informação (Lei 12.527/11) já

determina que o Gestor deva ter uma postura de transparência ativa, todas as informações que

puderem ser  públicas  não precisam que o cidadão solicite  formalmente  o seu acesso.   O

Gestor deve promover a publicação de atos como contratos, atas e outros documentos que
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julgar público, ainda mais a Instituição possuindo uma ferramenta de tamanho alcance como é

o site institucional.  O Gestor deve dar atenção às publicações e divulgações dos assuntos

públicos  de seu campus,  em especial  os atos  de 2017 não localizados  por  esta  Auditoria

Interna  no  site  do  campus  como  contratos,  licitações,  resultados  de  projetos  de

pesquisas/extensão e boletins de serviços que não foram localizados.

Recomendação: Promover, no campus, a publicização e divulgação de atos

públicos, como contratos, licitações, pesquisas, boletins de serviços e outros.

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Não houve constatação.

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.

6 - GESTÃO PATRIMONIAL

ALMOXARIFADO 

Constatação 6.1.  Ausência de inventário de Almoxarifado do ano de 2016, em desacordo

com o art. 8º da Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP.
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Manifestação  da  Unidade:  “O  Setor  de  Almoxarifado  do  campus

Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre o

caso específico, a seguinte justificativa:

O inventário  de Almoxarifado referente ao período de 2016 não foi  realizado no ano

devido. No entanto, o inventário do almoxarifado que fora realizado no final do mês de

janeiro  de  2017  refere-se  ao  período  de  2016,  conforme  consta  no  processo  nº

23196.001571.2017-73,  de  26/01/2017.  Tal  inventário  foi  motivado  pelo  Memo.  Nº

006/2017/DG-Campus Rondonópolis, em que consta como justificativa a constatação 8.1

da auditoria  2016  e  ainda  a  mudança de  gestão,  sendo  o  inventário  tipificado  como

“inventário  de  transferência  de  responsabilidade”.  Em  anexo  estão  disponíveis  os

documentos comprobatórios. Para o ano de 2017, deverá realizado o inventário anual,

conforme artigo 8.1 – a da IN nº 205/1988 – SEDAP.

 Não obstante os esclarecimentos prestados em razão da constatação em questão,

a Direção Geral deste campus esclarece complementarmente, que diligenciará no sentido de instituir,

por meio de portaria, uma comissão para promover o Inventário Anual referente ao exercício de

2017, observando-se, para tanto, as disposições constantes na IN nº 205/1988 – SEDAP”.

Causa:  Processo inadequado de controle de almoxarifado.

Análise da AUDIN:  Em consulta a pasta documentos no google docs foi

identificado apenas o memorando 06/2017 que determina a execução do inventário, porém,

não foi identificado qualquer documentos sua finalização, por isso mantemos a constatação

até que seja enviado para está audin documentos comprobatórios.

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
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obrigatoriedade dos registros analiticos de todos bens permanentes. 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 bens do Campus na contabilidade. A

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

Recomendação:  Encaminhar,  para  esta  auditoria  interna,  documentos

comprobatórios referentes ao inventário 2016.

Constatação  6.2. Não  cumprimento  de  prazo  de  encaminhamento  de  RMA  ao  setor  de

contabilidade  para  a  conciliação  dos  saldos  no SIAFI,  em desacordo com o item 2.2  do

Manual SIAFI (021101).

Manifestação  da  Unidade:  “O  Setor  de  Almoxarifado  do  campus

Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre o

caso específico, a seguinte justificativa:

Em relação a esse apontamento os relatórios de RMA eram enviados sem uma data limite

ou padrão, fora acordado com o setor Contabilidade que fosse até o dia 25 de cada mês,

mas após reavaliação ficou definido que seja enviado a Contabilidade até o 5º dia útil de

cada  mês,  conforme  calendário  disponível  no  SIAFI.  Com  o  objetivo  de  cumprir  a

legislação,  se  promoverá  mecanismo  e  fluxos  de  controle  para  que  este  prazo  seja

cumprido.

 

Não obstante os esclarecimentos prestados em razão da constatação em questão, a

Direção Geral deste campus esclarece complementarmente, que diligenciará no sentido fazer

o acompanhamento dos prazos de envio do RMA, subsidiando, no que for preciso, para a
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instituição de fluxos de controle voltados à tempestividade dos encaminhamentos impostos

por lei”.

Causa: Fragilidade na Gestão de Almoxarifado        

Análise da AUDIN: Conforme análise da resposta da unidade, manteremos

a constatação, visto que o envio do RMA deve ser mensal e será acompanhado até o final do

ano  corrente. O  setor  de  Contabilidade  deverá  promover  a  conciliação  mensal  das

movimentações de entrada e saída de materiais no SIAFI. Para tanto o responsável pelo setor

de almoxarifado 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 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).  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, até o 5º dia útil do mês subsequente.

Constatação  6.3.  Ausência  de  comissão  para  levantamento  anual  do  almoxarifado,  em

desacordo com os itens 8.1 e 8.4 da IN nº 205/88/SEDAP.

Manifestação  da  Unidade:  “O  Setor  de  Almoxarifado  do  campus

Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre o

caso específico, a seguinte justificativa:
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O inventário de Almoxarifado no ano de 2016 foi realizado no final do mês de janeiro de

2017,  conforme  consta  no  processo  nº  23196.001571.2017-73,  de  26/01/2017.  Tal

inventário foi  motivado pelo Memo. Nº 006/2017/DG-Campus Rondonópolis,  realizado

pelos  servidores  lotados  no  setor  Almoxarifado  e  Patrimônio.  No  entanto,  apesar  do

Gestor optar pela motivação através de memorando e não nomeação de comissão por

Portaria, conforme determina a legislação, a finalidade que era o levantamento dos bens

de consumo foi realizada sem prejuízos a Instituição no curto prazo de tempo disponível.

Contudo, esse campus no intuito de atender o que determina a legislação vigente enseja

que para esse ano de 2017 e nos próximos anos será constituída uma comissão para

levantamento anual do almoxarifado, excluindo-se aqueles que estejam lotados no setor,

conforme artigo 8.1 – a da IN nº 205/1988 – SEDAP. Em anexo estão disponíveis  os

documentos comprobatórios.

 Tendo em vista os termos da manifestação por parte do setor responsável,

entende a Direção Geral do campus Rondonópolis, que se mostra desnecessário, quanto a

esta constatação em específico, quaisquer esclarecimentos complementares, reafirmando-se

o compromisso quanto à observância da legislação vigente no que diz respeito às diligências

formais necessárias”.

Causa: Fragilidade na Gestão de Almoxarifado.              

Análise da AUDIN: Em consulta a pasta de documentos no google drive,

foi identificado o memorando 06/2017 do Câmpus, ocorre que no mesmo não consta o nome

dos responsáveis pelo inventário, por isso mantemos a constatação até que o inventário de

2017 seja finalizado conforme legislação. 

O 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, que irá permitir, dentre outros:
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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 deste, pela Autoridade Administrativa a que ele estiver subordinado.

Recomendação: Instituir comissão para proceder ao levantamento anual de

bens e almoxarifado, bem como seu desfazimento.

Constatação 6.4. Divergência entre o saldo registrado dos itens de Almoxarifado no sistema

SUAP e no sistema SIAFI, referente ao ano de 2016, em desacordo ao item 7.3.1 da IN

SEDAP nº 205/88 e ao art. 94 da Lei nº 4.320/64.

Descrição Suap Siafi Diferença

Combustíveis e lubrificantes automotivos 976,43 0,00 976,43

Gás e outros materiais engarrafados 1.014,00 0,00 1.014,00

Gêneros de alimentação 96.121,17 0,00 96.121,17

Material químico 299,44 0,00 299,44

Material de expediente 82.381,96 11.926,92 70.455,04

Material de processamento de dados 5.339,28 3.935,00 1.404,28

Material  de  acondicionamento  e
embalagem

4.465,36 0,00 4.465,36

Material de copa e cozinha 11.625,30 329,40 11.295,90
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Material  de  limpeza  e  prod.  De
higienização

24.451,28 35.538,05   11.086,77

Uniformes, tecidos e aviamentos 272,70 1.655,04    1.382,34

Material  p/  manut.de  bens
imóveis/instalações

46.076,48 1.858,90 44.217,58

Material p/ manutenção de bens móveis 1.685,00 80,00 1.605,00

Material elétrico e eletrônico 38.266,40 2.169,82 36.096,58

Material de proteção e segurança 19.398,82 0,00 19.398,82

Material hospitalar 5.250,58 0,00 5.250,58

Material p/ manutenção de veículos 27.063,44 0,00 27.063,44

Material p/ utilizacao em grafica 6,72 0,00 6,72

Ferramentas 754,13 575,39 178,74

Material para divulgação 0,00 2.950,00 2.950,00

Serviços
gráficos   e
editoriais

 0,00  670,00 670,00

Total 365.448,4
9

61.688,52 303.759,97

Manifestação  da  Unidade: “O  Setor  de  Almoxarifado  do  campus
Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre o
caso específico, a seguinte justificativa: 
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Até o final de 2016, o estoque físico do Almoxarifado não conciliava com o estoque no
sistema, em virtude das retiradas de materiais anteriores a 2015 serem efetuadas sem
baixa no sistema, uma vez que este não era utilizado. Acrescenta-se o recebimento de
itens originados de doação que não foram formalizados no SUAP e no SIAFI. Visando
atender a constatação da auditoria do ano passado foi realizado o inventário em janeiro
de 2016 e atualizado as quantidades no SUAP. Ocorre que essa ação aumentou saldos em
algumas contas que estavam zeradas. O setor de almoxarifado já havia constatado isso no
RMA de março de 2017. Contudo, a conciliação do SUAP com o SIAFI ocorrerá aos
poucos, conciliando primeiro as contas zeradas no SUAP com o SIAFI, e posteriormente
o  lançamento  no  SIAFI  dos  materiais  originados  de  doação.  Ressalta-se  que  são
exercidos  esforços  mensalmente  para  conciliar  as  contas,  mas  essa  ação  precisa  ser
executada com um prazo mais extenso. 

 

Não obstante os esclarecimentos prestados em razão da constatação em questão, a Direção
Geral deste campus esclarece complementarmente, que diligenciará no sentido adotar uma
rotina de acompanhamento, visando subsidiar os envolvidos no processo de conciliação de
informações,  às  correções  paulatinas  necessárias,  tendo  em vista  que,  segundo registro,
práticas  adotadas  por  gestões  anteriores  acabaram  por,  a  longo  prazo,  fomentar  as
inconsistências hoje observadas e apontadas pela Auditoria”.

Causa:  Fragilidade na gestão do setor de almoxarifado       

Análise  da AUDIN:  Diante  da  manifestação  da  unidade,  manteremos  a

constatação,  visto  que  os  ajustes  entre  o  sistema  Siafi  e  Suap  devem  ser  efetuados

mensalmente através do RMA e anualmente através do inventário anual. A correta e adequada

escrituração contábil, registro e controle dos bens de almoxarifado 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 da unidade. A existência

de saldos inconsistentes nas contas de almoxarifado, 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.
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Recomendação: Conciliar as contas contábeis dos sistema SIAFI e SUAP a

fim de que os mesmo representam a real situação patrimonial do Campus.

PATRIMÔNIO 

Constatação 6.5.  Falhas na formalização do inventário de Patrimônio do ano de 2016, em

desacordo com o Manual  de  Procedimento  de Protocolo do IFMT (Resolução CONSUP/

IFMT nº 94/2014), o art. 22, §4º da Lei 9.784/99 e o art. 94 da Lei nº 4.320/64. 

Descrição

Foi apresentado apenas alguns documentos referente ao processo de inventário de transição

não finalizado, faltando informações como: número do processo, assinatura, paginação e

rubricas de todos membros da comissão.

Manifestação  da  Unidade:  “O  Setor  de  Patrimônio  do  campus

Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre o

caso específico, a seguinte justificativa: 
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O inventário de patrimônio de 2016 não foi realizado em decorrência da vigência ou

continuidade  ainda  no  ano  de  2016  do  inventário  referente  ao  ano  de  2015.

Inicialmente  o  inventário  de  transição  não  foi  formalizado  conforme  Manual  de

Procedimento de Protocolo do IFMT, pois tratava-se de um instrumento de repassar a

nova  gestão  a  situação  dos  bens  patrimoniais  do  campus.  Porém,  verificando  a

necessidade foi  instituído o processo nº 23196.001967.2017-11 de 31 de janeiro de

2017.  Esse  processo  não tem caráter  do inventário  anual,  uma vez  que  o  atributo

principal foi reconhecer fisicamente o bem para transferência da carga patrimonial.

Com objetivo de formalizar corretamente esse processo o setor de patrimônio incluirá

os documentos referentes ao mesmo. Contudo, visando a regularização do inventário

do  patrimônio  de  2016,  a  Gestão  atual  poderá  proceder  com  uma  comissão  de

inventário eventual ou a comissão de inventário anual no final do ano corrente, sendo

esta última a mais recomendada.

 Não obstante os esclarecimentos prestados em razão da constatação em questão, a

Direção Geral deste campus esclarece complementarmente, que diligenciará no sentido de

instituir  uma comissão para a realização de inventário,  de modo a tentar, até o final do

exercício  de  2017,  atualizar  as  informações  relacionadas  ao  acervo  patrimonial  deste

campus, e, com isso, regularizar eventuais inconsistências observadas pela Auditoria, e que

tenham sido construídas ao longo de gestões anteriores.   

Causa:  Fragilidade na gestão de Patrimônio      

Análise  da  AUDIN:  Na  IN  Sedap  205/88  no  item  8  é  feita  uma

conceitualização do que é inventário e posteriormente no item 8.1 , é descrito os tipos de

inventários no item 8.2 fala quais informações devem constar em um inventário, deste modo a

manifestação da unidade de que o inventário de transferência verifica apenas a transferência

de carga patrimonial está incorreta, visto que conforme bases legais acima, o inventário tem
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apenas uma finalidade que é a confirmação dos bens seja, almoxarifado ou patrimonio, tendo

apenas  tipos  diferentes  para  se  adequar  a  situação específica,  deste  modo,  o  processo de

inventário de transferência não foi efetuado da maneira correta.O inventário de transferência

se  levantado  no  mês  de  janeiro  poderia  ter  status  de  inventário  anual  se  executado

corretamente,  sendo  também possível  o  levantamento  do  inventário  eventual  (a  qualquer

tempo),  caso  seja  a  vontade  do  gestor  nessa  situação  e  Por  esse  motivo  mantemos  a

constatação.

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.

Recomendação : Providenciar o inventário anual tempestivamente.

Constatação 6.6. Ausência de comissão para levantamento anual de bens, em desacordo aos

itens 8.1 e 8.4 da IN nº 205/88/SEDAP.

Descrição

Foi  apresentado  somente  a  portaria  de  nomeação  dos  servidores  responsáveis  pelo

inventário de transição datado de 24/01/2017.

Manifestação  da  Unidade:  “O  Setor  de  Patrimônio  do  campus

Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre o

caso específico, a seguinte justificativa: 
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No ano de 2016 a Gestão não designou nova comissão para inventário anual de bens em

virtude da comissão anterior de 2015 ainda estar em vigência no ano de 2016, tendo

finalizado os trabalhos apenas em setembro de 2016. Para esse ano uma nova comissão

será designada para realizar o levantamento anual de bens móveis.

  Não obstante os esclarecimentos prestados em razão da constatação em questão, a

Direção Geral deste campus esclarece complementarmente, que no início do exercício de

2017, foi instituída uma Comissão de Inventário de Transição por meio da Portaria nº. 07 de

24/01/2017,  que  teve  como  objetivo  aferir  um  confrontamento  entre  a  relação  de  bens

existentes na gestão anterior (conforme relatório expedido) e os bens que seriam deixados

para a nova gestão (conforme constatações consignadas nos formulários entregues pelo DAP

à época, aos membros da comissão). Entretanto, em razão de, à época, ter havido a dispensa

de relatório final da comissão, por parte da Direção Geral e o DAP, a atual gestão,  na

pessoa da Diretora Geral, diligenciará no sentido de, brevemente, instituir comissão interna,

para levantamento anual de bens, notadamente quanto ao exercício de 2017, observando os

itens 8.1 e 8.4 da IN nº 205/88/SEDAP, exigindo desta os relatórios que a lei impuser”.

Causa:    Fragilidade na emissão de portaria por parte do gestor

Análise da AUDIN: Conforme já explicado na constatação 6.5, o trabalho

realizado em janeiro de 2017 não se refere a um inventário de transição por não respeitar o

determinado no na IN Sedap 205/88, por isso mantemos a constatação.

O 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, 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.
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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 deste, pela Autoridade Administrativa a que ele estiver subordinado.

Recomendação : Instituir comissão para proceder ao levantamento anual de

bens, bem como seu desfazimento.

Constatação  6.7.  Não  cumprimento  de  prazo  de  encaminhamento  de  RMB ao  setor  de

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, em desacordo com item 2.2 do Manual

SIAFI (021101).

Manifestação  da  Unidade:“O  Setor  de  Patrimônio  do  campus

Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre o

caso específico, a seguinte justificativa: 

Sobre o apontamento citado acima os relatórios de RMB não foram enviados no ano de

2016  em  virtude  do  aguardo  da  conclusão  do  inventário  e,  após  dezembro  de  2016

começaram  a  ser  enviados  sem  uma  data  limite  que  servisse  como  parâmetro,  após

consulta referencial ficou definido que o envio a Contabilidade seria até o 5º dia útil de

cada  mês,  conforme  calendário  disponível  no  SIAFI.  No  ano  de  2017,  o  RMB  foi

encaminhado no mês de abril dentro do prazo conforme Manual do SIAFI e no mês de

maio e junho, o contador responsável pelo lançamento estava de licença médica e não

existia no campus responsável habilitado para tal execução. Essa execução ficaria a carga

da UG superior, no caso a Reitoria. Afim de atender a legislação será instituído um fluxo

de controle e calendário de ações a serem executadas.

 Não obstante os esclarecimentos prestados em razão da constatação em questão,

a  Direção  Geral  deste  campus  esclarece  complementarmente,  que  diligenciará  no  sentido  de

acompanhar, em reuniões periódicas, os encaminhamentos relativos ao procedimento de depreciação
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patrimonial  deste  campus,  prestando,  sob  demanda,  o  apoio  logístico  necessário  à  tempestiva

regularidade.

Causa:    Fragilidade na gestão do setor 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.

Recomendação : Providenciar RMB, até o 5º dia útil do mês subsequente.

Constatação 6.8.  Divergência entre o saldo registrado dos itens de Patrimônio no sistema

SUAP e no sistema SIAFI, referente ao ano de 2016, em desacordo ao item 7.3.1 da IN

SEDAP nº 205/88 e ao art. 94 da Lei nº 4.320/64. (Reincidente) 

Descrição Suap Siafi Diferença

Aparelhos de medição e orientação 77.284,60 68.997,65 8.286,95

Aparelhos  e  equipamentos  de
comunicação

13.091,00 8.502,68 4.588,32
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Apar.  Equip.  Utens.  Med.,  odont,
labor.   Hospit.

201.957,78 203.894,28 -1.936,50

Aparelhos  e  equip.  P/  esportes  e
diversões

28.100,23 27.200,23 900,00

Equipamento  de  proteção,
segurança e socorro

37.730,00 36.780,00 950,00

Máquinas e equipam. De natureza
industrial

19.953,86 18.333,87 1.619,99

Máquinas  e  equipamentos
energéticos

14.954,80 14.023,80 931,00

Maq.,  ferramentas  e  utensílios  de
oficina

3.134,33 3.941,34 -807,01

Equip.  E  utensílios  hidráulicos  e
elétricos

56.240,78 5.480,00 50.760,78

Máquinas  e  equipamentos
eletroeletrônicos

850,00 0,00 850,00

Máquinas  ,  utensílios  e
equipamentos diversos

21.373,10 19.152,34 2.220,76

Equipamentos  de  processamento
de dados

687.286,85 587.634,39 99.652,46

Aparelhos e utensílios domésticos 45.904,89 94.735,18 -48.830,29

Máquinas, instalações e utens. De
escritório

159.734,21 1.199,96 158.534,25

Mobiliário em geral 1.319.024,56 1.262.235,10 56.789,46

Coleções e materiais bibliográficos 82.079,00 258.958,63 -176.879,63

Instrumentos musicais e artísticos 2.608,00 0,00 2.608,00

Equipamentos para áudio, vídeo e
foto

161.590,14 115.526,98 46.063,16

Máquinas  e  equipamentos  para
fins didáticos

550,00 0,00 550,00

Veículos diversos 137.484,00 105.308,12 32.175,88
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Peças não incorporáveis a imóveis 140.165,00  0,00 140.165,00

Material  de  consumo  de  uso
duradouro

126.797,89 104.990,38 21.807,51

Bens a classificar 0,00 78,21 -78,21

Total 3.337.895,02 2.936.973,14 400.921,88
Manifestação da Unidade: “O Setor de Patrimônio do campus Rondonópolis,

instado  a  se  manifestar  sobre  o  apontamento  em  questão,  apresentou,  sobre  o  caso
específico, a seguinte justificativa: 

As contas contábeis do SUAP e SIAFI não estão em consonância por diversos motivos.
Entre eles a ausência de inventário patrimonial antes de 2015 e a finalização do inventário
referente ao Processo nº 23196.018978.2015-78, apenas em setembro de 2016. E ainda a
regularização  de  bens  patrimoniais  em que  a  Reitoria  deixou  de  transferir  para  esse
campus até maio de 2016. Essa foi uma cobrança recorrente em anos anteriores para que
os bens adquiridos pela UASG 158144 (Reitoria) fossem transferidos para esse campus.
Acontece que o SUAP apresentava em seu cadastro bens patrimoniais que não constavam
no SIAFI. Após a visita da equipe da PROAD neste campus em junho 2017, fora executado
em 23/06/2017 as transferências patrimoniais pendentes, conforme anexo. No entanto, a
transferência em si ainda precisa ser conciliada nos dois sistemas. Outros motivos, como
valor  de  transferência  via  SUAP  com  valor  diferente  do  SIAFI,  em  virtude  do  valor
transferido pelo SUAP já estar depreciado. Portanto, apesar de ensejarmos esforços para
regularizar a conciliação, esta é uma tarefa que será executada aos poucos durante esse
ano.

  Não obstante os esclarecimentos prestados em razão da constatação em questão, a
Direção Geral deste campus esclarece complementarmente, que diligenciará no sentido de
acompanhar,  em reuniões  periódicas,  os  encaminhamentos  relativos  ao  procedimento  de
depreciação patrimonial deste campus, prestando, sob demanda, o apoio logístico necessário
à tempestiva regularidade”. 

Causa: Ausência de inventário de patrimônio.     

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
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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.

Recomendação  1:  Estruturar  o  setor  de  Patrimônio  do  Campus  para  o

efetivo controle patrimonial.

Recomendação 2:  Atualizar os registros dos bens patrimoniais no sistema

de SUAP e promover a conciliação no SIAFI.

CONSERVAÇÃO  E  UTILIZAÇÃO  DE  FROTA  E  UTILIZAÇÃO  E

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

Constatação 6.9. Falha na emissão do relatório de deslocamento/ consumo no sistema SUAP.

O relatório  emitido  apresenta  várias  inconsistência  no deslocamento  (Km),  bem como no

consumo/ litro e valor total da viagem, podemos verificar conforme relatório manual (diário

de bordo)  emitido pelo Campus o veículo Toyota Hilux Placa NJP4983, fez várias viagens

(saídas), no entanto, no sistema Suap verificamos que no mês de março/17 o veículo apresenta

os dados zerados conforme segue:

Viatura Deslocamento
(Km)

Consumo
(L)

Km/L R$/L R$/K
m

Total R$

Hilux  Cd4x4
(NJP-4983)

0 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

Fonte: Sistema SUAP/Frota
Dados extraídos do relatório demonstrativo - resumo do sistema SUAP.
Data de Emissão: 01/06/2017
Data de Início: 01/03/2017
Data de Término: 31/03/2017

Manifestação  da  Unidade:  “O  servidor  pela  frota  de  veículos

institucionais do IFMT campus Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento

em questão, apresentou, sobre o caso específico, a seguinte justificativa:
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 Como  já  é  de  conhecimento  da  equipe  da  Auditoria,

explanado  via  reunião  com  servidores  do  campus

Rondonópolis, na data de 13/06/2017, a partir das 08h da

manhã, há inconsistências no SUAP quanto às totalizações

no  sistema.  Informo  ainda,  conforme  documentos  em

anexo,  que  neste  período  ainda  não  possuía  acesso  ao

módulo do SUAP Frotas, finalizando de fato meu acesso

total  na  data  de  28/06/2017,  vide  documentos  anexos.

Estou comunicando o fato  a  Direção Geral  do Campus

Rondonópolis, Memorando n° 03/2017/Gestão de Frotas,

solicitando que comunique a DGTI - Reitoria e que aquela

diretoria  faça  as  devidas  análises  e  correções,  para  as

eventuais inconsistências.

  Não obstante os esclarecimentos prestados em razão da constatação em questão, a

Direção Geral deste campus esclarece complementarmente, que diligenciará no sentido de

acompanhar,  em  reuniões  periódicas,  os  encaminhamentos  relativos  ao  atendimento  à

solicitação feita à DGTI, no sentido de regularizar a eventuais inconsistências que impeçam

o  lançamento  ou  representem  informações  distorcidas,  quanto  ao  controle  dos  insumos

relacionados à frota deste campus”.

Causa: Fragilidade no controle da frota via sistema SUAP.

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

em  vista  a  obrigatoriedade  da  correta  utilização  do  sistema  prevista  na  portaria

864/2015/IFMT,  bem  como  as  boas  práticas  de  controle  interno.  Ressaltamos  que  a

operacionalização do módulo FROTA é simples e prática, trazendo facilidades para o trabalho

do servidor responsável.

Recomendação: Efetuar de forma correta o devido controle de veículos do

campus por meio do SUAP - Módulo FROTA.
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Recomendação: Acompanhar junto a DGTI, a correção das inconsistências

dos relatórios emitidos via sistema SUAP.

7 - GESTÃO ACADÊMICA

EXECUÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS

Constatação 7.1. Ausência de publicação no site dos encargos didáticos docentes (Plano de

Trabalho Docente - PTD), conforme artigo 8º da Lei nº 12.527/2011, artigo 7º do Decreto nº

7.724/2012 e artigo 15 da Resolução CONSUP nº 46/2013.

Manifestação  da  Unidade:  “O  Departamento  de  Ensino  do  campus

Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre o

caso específico, a seguinte justificativa:
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Por  se  tratar  de  uma  atividade  que  deveria  ter  sido

realizada  pelo  Chefe  de  Departamento  de  Ensino

anterior,  Servidor  V.  C.,  foi  encaminhado ao mesmo o

Memorando  n°  103/2017/DG-ROO  com  prazo  para

manifestação,  de  modo  a  viabilizar  que  o  referido

servidor esclarecesse a esta Auditoria Interna as razões

que  motivaram  eventual  omissão  quanto  ao  dever  de

publicidade,  tal  como  consignado  nas  referidas

normativas.  Entretanto,  muito embora o servidor  V. C.

tenha  sido  notificado  para  apresentar  resposta  no  dia

28/06/2017,  até  a  data  de  hoje  não  tivemos  qualquer

retorno da solicitação, por parte do referido servidor.

Não obstante  a inobservância  do dever  de publicidade

pela  gestão  anterior  consigno  que  a  gestão  atual  já

solicitou  a  ASCOM,  por  meio  do  Memorando  n°

161/2017/DE/ROO/IFMT  a  publicação  dos  Planos  de

Trabalho  Docentes  2017/1.  Ressalto  que  para  a

finalização  dos  Planos  de  Trabalho  Docentes  foram

realizados todos os trâmites  previstos  na Resolução de

Regulamentação de Atividades Docente vigente no IFMT,

desde  os  prazos  para  a  entrega  destes  à  análise  do

colegiado”.

   Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica

Análise da AUDIN: 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 comunidade participe do controle das atividades de cada docente da Instituição.
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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 46/2013.

Descrição
Ausência de identificação do ano ou semestre letivo nos PTDs.
Ausência de assinaturas do Colegiado e do Chefe do setor de ensino nos PTDs.
Rasuras no preenchimento de muitos PTDs.
Marcação de mais de uma opção de regime de trabalho, pelo docente, nos PTDs.

Manifestação  da  Unidade:  “O  Departamento  de  Ensino  do  campus

Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre o

caso específico, a seguinte justificativa:
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Por  se  tratar  de  uma  atividade  que  deveria  ter  sido

realizada pelo Chefe de Departamento de Ensino anterior,

Servidor V. C., foi encaminhado ao mesmo o Memorando n°

103/2017/DG-ROO com prazo para manifestação, de modo

a  viabilizar  que  o  referido  servidor  esclarecesse  a  esta

Auditoria Interna as razões que motivaram o recebimento

de documentos (PTDs) pelos respectivos docentes, contendo

inúmeras falhas no preenchimento, tal como apontado pela

Audin. Entretanto, muito embora o servidor V. C. tenha sido

notificado para apresentar resposta no dia 28/06/2017, até

a data de hoje não tivemos qualquer retorno da solicitação,

por parte do referido servidor.

No  que  diz  respeito  aos  Planos  de  Trabalho  Docentes

2017/1,  estes  já  foram  regularizados  e  finalizados,

encontrando-se com a ASCOM para publicação. Todas as

informações constam nos documentos finalizados. Ressalto

novamente que para a finalização dos Planos de Trabalho

Docentes  foram realizados todos os  trâmites  previstos  na

Resolução  de  Regulamentação  de  Atividades  Docente

vigente no IFMT, desde os prazos para a entrega destes à

análise do colegiado”.

 Causa:  Sistema  informatizado  inexistente  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 atividades de

ensino, pesquisa, extensão e gestão devem estar alinhadas e serem submetidas ao Gestor de

Ensino para que este  possa monitorar  e  coordenar  as  atividades  entre  seu corpo docente,
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visando  que  o  estudante  não  seja  prejudicado  de  nenhuma  maneira.   Os  PTDs  após

preenchidos,  sem rasuras, devem ser avaliados e homologados pelo colegiado e dirigente do

setor de ensino.

Recomendação 1:  Providenciar  assinaturas  do dirigentes  de ensino e  do

colegiado nos PTDs analisados, referente ao semestre letivo 2016/2.

Recomendação 2: Criar check list para controle de entrega de PTDs, bem

como para seu monitoramento.

Recomendação 3:  Informatizar  o  registro  e  monitoramento  de  encargos

docentes.

Constatação 7.3.   Fragilidade na identificação dos cursos existentes atualmente no campus,

comparando a lista fornecida pelo campus, relação da PROEN, PDI e Q-acadêmico.

Curso Forma PDI
PROE

N
Campu

s
Qacad

Técnico  em
Administração Integrado sim não Sim

 não

Técnico em Informática Integrado sim não não  não

Técnico em Alimentos Proeja Sim Sim Sim  não

Técnico  em
Administração

Proeja
Sim Sim não

 Sim

Técnico  em  Redes  de
Computadores

Subsequente
Sim Sim Sim

 Não

Técnico  em  Redes  de
Computadores

Subsequente/
Pronatec  não Sim não

 Não

Técnico  em  Manut  e
Computadores

Subsequente
Não Sim Sim

 não
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Técnico  em
Infraestrutura Escolar

Subsequente/
Profuncionário Não Sim não

Sim

Técnico em Alimentação
Escolar

Subsequente/
Profuncionário Não Sim não

Sim

Técnico  em  Secretaria
Escolar

Subsequente/
Profuncionário Não Sim não

Sim

Multimeios Didáticos
Subsequente/

Profuncionário não não não
Sim

Alimentos Tecnologia sim não não  não

Processos Químicos Tecnologia sim não não  não

Manifestação da Unidade: “O Departamento de Ensino do campus

Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre o

caso específico, a seguinte justificativa:
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·                     No que diz respeito ao curso Técnico em Administração Integrado ao

Ensino  Médio,  esclarece-se  que  a  ideia  desse  curso  decorreu  de  uma  possibilidade

quanto a continuidade do curso Técnico em Secretariado Integrado ao Ensino Médio. A

ideia original, quando o PDI foi aprovado, era de que o curso de Secretariado migrasse

para o curso de Administração. Porém, tem-se notícia de que no ano civil de 2016 teria

sido realizada uma assembleia no Campus Rondonópolis, e que se deliberou quanto à

continuidade  do  Curso  Técnico  em  Secretariado  Integrado  ao  Ensino  Médio

abandonando a ideia original de migração do PDI. A tentativa de localização da ata da

referida reunião foi frustrada, não sendo localizada em qualquer dos arquivos existentes

junto à Chefia do Departamento de Ensino, muito embora seja um fato de conhecimento

público, especialmente da comunidade acadêmica deste campus.

·                     No que diz respeito ao curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino

Médio PROEJA, esclarece-se que esse curso não é oferecido no Campus Rondonópolis

desde o ano 2012.  Em fevereiro,  quando a atual  gestão assumiu o Departamento de

Ensino,  solicitou-se  à  Profa.  T.  S.,  que  entrasse  em contato  com os  alunos  que  não

entregaram o relatório de estágio dando um prazo final para eles. Após o vencimento

desse prazo faremos a comissão para os trâmites de extinção do curso para apreciação

da PROEN e do CONSUP.

·                     No que diz respeito ao curso Técnico em Redes de Computadores e Técnico

em Manut e Computadores – Ambos os cursos estão em fase de extinção. As portarias n°

096 de 18 de Novembro de 2016 e n° 099 de 05 de Dezembro de 2016 foram instituídas

com a finalidade de extinção desses cursos.  Foi solicitado da comissão, por meio do

Memorando n° 160/2017/DE/ ROO/IFMT, o relatório final de atividades ou justificativa,

e a resposta do presidente da comissão, servidor V. B., foi a seguinte:

“Boa noite a todos e todas!

Antes de partir para os devidos esclarecimentos, antecipadamente devo

expor  algumas  situações:  Como é  de  conhecimento  público,  há  alguns

anos, os cursos em questão vinham sendo citados em notas de auditoria. 39

Relatório de Auditoria nº 09/2017

mailto:audin@ifmt.edu.br


     
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

Causa:  Fragilidade na Gestão Acadêmica 

Análise da AUDIN:  Nos planejamentos de criações de cursos do IFMT há

sempre a necessidade prévia de um estudo de viabilidade para criação e manutenção de cursos

no Estado de Mato Grosso, e que o plano de gestão do Instituto deve refletir os anseios da

comunidade,  estando as ações em consonância com os diversos setores do IFMT. Quando

proposto o PDI, a PROEN e os campi devem trabalhar em conjunto para a implantação e

execução das suas estratégias e metas previstas.  Com relação aos documentos dos estudantes

de todos os cursos do campus, estes devem estar devidamente arquivados no setor responsável

pelo registro acadêmico do campus.

Recomendação  1:  Promover,  em  conjunto  com todos  os  segmentos  da

Instituição  e  comunidade  externa,  estudos  realistas  e  executáveis,  visando  construir  um

Planejamento  de  Desenvolvimento  Institucional  para  os  próximos  anos  que  atenda  as

demandas e anseios da sociedade.

Recomendação 2:  Executar  o PDI, nos termos aprovados pelo Conselho

Superior e registrados no Ministério da Educação.

EVASÃO ESCOLAR

Constatação 7.4. Fragilidade no lançamento de informações no sistema de gestão acadêmica
do IFMT (Q-Acadêmico).

Descrição
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a) Em consulta a Registro escolar > Relatórios de alunos > Listagem de alunos, não foram

localizados os cadastros dos alunos dos cursos de Alimentos Integrado - PROEJA;

b) Em consulta a Registro escolar > Relatórios de alunos > Listagem de alunos, não foram

localizados os cadastros dos alunos dos cursos

       - Química Subsequente nos períodos 2016/2 e 2017/1 (Turma de ingresso 2016/1);

      -  Química  Subsequente  nos  períodos  posteriores  a  2011/1  (Turma  de  ingresso
2011/1)

Manifestação da Unidade:  “O Departamento de Ensino do campus

Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre o

caso específico, a seguinte justificativa:

 

41

Relatório de Auditoria nº 09/2017

mailto:audin@ifmt.edu.br


     
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

Item “A”,  o  motivo  de  os  alunos  não  estarem

cadastrados no Q-Acadêmico deve-se a,  sabendo que a

implantação  do  sistema  veio  apenas  a  partir  de  2014,

sendo  regularizada  parcialmente  apenas  em  2015,  os

alunos referidos já haviam integralizado a conclusão do

curso, e todas suas informações já haviam sido prestadas

de maneira manual, inclusive, manualmente é que foram

feitos todos seus documentos de conclusão. Não obstante,

o próprio PPC do curso, oficial e aprovado, foi entregue a

Secretaria  Geral  de  Documentação  Escolar  também

apenas após a conclusão dos alunos, conforme Resolução

Nº 019, de 03/03/2016 do CONSUP.

Item “B”, informamos que referente a turmas do curso de

Química  Subsequente  que  vieram  após  o  período  de

2011/1,  existem apenas duas  não cogitadas  no  sistema,

pois  já  haviam  integralizado  a  conclusão  do  curso  em

época anterior a implantação do sistema.

Nosso objetivo com a implantação do sistema foi deixar as

turmas que se encontravam ATIVAS de maneira regular e

funcionando  no  sistema,  para  que  fosse  possível  o

lançamento  de  notas  e  outras  informações  necessárias

pelos demais servidores do campus.

Quanto à regularização nos períodos 2016/2 e 2017/1 da

turma de ingresso em 2016/1, estamos impossibilitados de

progredir  a  situação  da  matrícula  desses  alunos,  pois

ainda  não  foram  entregues  todos  os  diários  que,

EXCLUSIVAMENTE  nesse  caso,  serão  lançados  no

sistema  pela  própria  Secretaria  (pois  se  tratam  de
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Causa:   Fragilidade na Gestão Acadêmica

Análise da AUDIN:  Os registros de todos os alunos do campus, desde seus

ingressos, devem ser de fácil acesso para consulta do IFMT e prestar informações, quando

solicitadas,  aos  alunos  ou  ex-alunos.  Os  dirigentes  de  ensino  dos  campi  devem  adotar

procedimentos padrões, quanto a forma de inserção, matrícula,  rematrícula,  lançamento de

notas  e fechamentos  dos períodos no sistema acadêmico.  Quanto aos alunos matriculados

anteriores a implantação do atual sistema acadêmico, os campi devem observar as orientações

emitidas pela Pró-reitoria de ensino, mantendo um efetivo controle dos documentos e dados

desses alunos.

Recomendação 1: Providenciar atualização dos dados do alunos do campus

no sistema acadêmico do IFMT.

Recomendação  2:  Estabelecer  controles  internos  para  guarda  dos

documentos e dados dos alunos concluídos antes da implantação do sistema, visando facilitar

o acesso à situação desses alunos.

Recomendação  3:  Notificar,  com  prazo  definido,  os  docentes  que

descumprirem  o  período  do  calendário  de  atividades  do  campus,  para  providenciarem  a

entrega dos diários e lançamentos de notas de alunos, sob pena de serem responsabilizados. 

Constatação 7.5. Fragilidade no lançamento de informações no sistema de gestão acadêmica

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

insuficientes de alunos apenas na turma de ingresso no 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
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http://ifmt.edu.br/media/filer_public/03/35/0335f5d6-85ba-416d-a37e-

9e05254cf7b7/relatorio_v1.pdf.

Curso Forma Início
Curso

Turmas
registradas

no Q-
Acadêmico

(período
de

ingresso)

Tempo
mínimo

de
integraliz

ação

Períodos
letivos da

turma
com

registro de
matrículas

no Q-
Acad

Técnico  em
Química NOT

Subsequent
e

 

2011 2011/1 3 Sem 1º

2012/1  2016/1 1º

Manifestação  da  Unidade:  “O  Departamento  de  Ensino  do

campus Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou,

sobre o caso específico, a seguinte justificativa:

 O motivo de os alunos não estarem cadastrados no Q-Acadêmico remete aos mesmos

motivos apontados no item “B” da nota 7.5, ou seja, deve-se a, sabendo que a implantação

do sistema veio apenas a partir de 2014, das turmas de Química Subsequente que vieram

após o período de 2011/1, existem apenas duas não cogitadas no sistema, pois já haviam

integralizado  a  conclusão  do  curso  em  época  anterior  a  implantação  do  sistema.

Ressaltamos mais uma vez que nosso objetivo com a implantação do sistema foi deixar as

turmas que se encontravam ATIVAS de maneira regular e funcionando no sistema, para que

fosse  possível  o  lançamento  de  notas  e  outras  informações  necessárias  pelos  demais

servidores do campus,  e,  até o momento,  é nisso em que se concentram nossos esforços.

Repete-se a mesma justificativa quanto à regularização nos períodos 2016/2 e 2017/1 da

turma de ingresso em 2016/1: estamos impossibilitados de progredir a situação da matrícula

desses alunos, pois ainda não foram entregues todos os diários que, EXCLUSIVAMENTE

nesse  caso,  serão  lançados  no  sistema  pela  própria  Secretaria,  diários  estes  que  nos

possibilitariam fechar o período no sistema e ajustar a situação das matrículas dos alunos.
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Os diários já foram solicitados aos docentes das disciplinas. Um dos maiores agentes de o

curso Subsequente Química ainda não estar totalmente regularizado no sistema acadêmico

trata-se, principalmente, do fato de o Projeto Pedagógico do Curso reformulado ter nos sido

encaminhado apenas em maio de 2017, quando a referida turma já estava no 3º semestre,

depois de aprovado pelo CONSUP”.

 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, visando subsidiar a tomada de decisão dos gestores. A

implantação  do  sistema  deve  ser  seguida  pela  sua  completa  implementação,  com  o

lançamento de dados corretos 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. Em consulta ao Q-acadêmico até a data da emissão deste relatório foi

confirmada a manifestação do Gestor quanto a justificativa sobre o cadastro dos alunos do

curso Técnico de Química,  entretanto,  as omissões de docentes - quanto a lançamento de

notas e entrega de diários - não podem ser motivos impeditivo para rematricular alunos no

sistema de gestão acadêmica.

Recomendação: Concluir a implementação do sistema de gestão acadêmica

do IFMT no campus,  com o lançamento de todos os dados e  informações referentes aos

alunos, notas e cursos do campus, bem como manter atualizado esse sistema.

Constatação  7.6. Fragilidade  de  informações  sobre  conclusão  dos  cursos  do  campus

Rondonópolis  nos  relatórios  do  Q-Acadêmico,  conforme  consulta  a  Registro  escolar  >

Relatórios de alunos > Conclusão do curso.
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Descrição

Em consulta  ao Q-acadêmico,  observou-se o registo de poucos concluintes  por  curso e

período, no campus.

Manifestação da Unidade: “O Departamento de Ensino do campus

Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre o

caso específico, a seguinte justificativa:

 

De  fato  há  que  se  admitir  que,  comparado  com  o

número  de  alunos  ingressantes,  o  Q-acadêmico  reflete  um

déficit de alunos. Em razão de tal constatação, a comissão de

permanência  e  êxito  iniciou  os  trabalhos  nesse  sentido,

elaborando e aplicando um questionário para os alunos.  As

providências  em relação ao controle  de evasão estão sendo

tomadas.

 Vale  destacar,  no  entanto,  o  registro  de  uma

aparente falha do sistema: quando o calendário acadêmico no

sistema avança para o próximo ano letivo, uma conclusão já

registrada - referente ao ano letivo anterior (que o discente só

foi  concluir  depois  como alguma pendência  de estágio  e/ou

similares),  fica  registrada  no  ano  letivo  atual  e  não  o  ano

letivo de fato. Isso pode prejudicar o registro de concluintes se

a referência for o ano letivo em que ele se encontra”.

 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
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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 de dados corretos 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.  As informações  sobre  alunos concluintes  também contribuem para

tomada de decisões referente ao acompanhamento das ações de permanência e êxito.

Recomendação: Concluir a implementação do sistema de gestão acadêmica

do IFMT no campus,  com o lançamento  de todos os  dados e  informações  referentes  aos

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

Constatação 7.7. 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. 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 Forma Turma de
ingresso

Matrículas

1º 2º 3º

Técnico Em Química

 

 

 

 

Integrado

 

 

 

 

2012/1 31 3 26

2013/1 76 54 51

2014/1 36 31 26

2015/1 72 55 50

2016/1 57 54  -

Técnico em Secretariado Integrado 2013/1 80 68 64
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2014/1 70 66 53

2015/1 53 48 39

Técnico em Alimentos Integrado 2015/1 36 27 26

2016/1 71 62 -

Técnico  em
Administração

Proeja 2016/1 35 3  -

Análise  e
Desenvolvimento  de
Sistemas

 

 

 

Tecnologia

 

 

 

2013/1 35 11 03

2014/1 56 20 18

2015/1 25 5 8

2016/1 30 21 20

Ciências da Natureza Licenciatura 2016/1 39 15 14

Manifestação da Unidade:  “O Departamento de Ensino do campus

Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre o

caso específico, a seguinte justificativa:
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Quanto a turmas anteriores ao ano de 2015 (uma vez que o

sistema acadêmico foi implantado em 2014), informamos que

embora um cadastro inicial tenha sido feito, pois eram alunos

que ainda estavam ativos, há grande possibilidade desses dados

terem sido incluídos no sistema para fins de regularização da

situação  atual,  ou  seja,  importados  pelo  próprio  Qualidata;

dessa forma, apenas do período em que estavam os alunos para

frente é que foram regularizadas suas situações de matrícula.

Outrossim, para que fossem feitos os documentos de

conclusão dos discentes que se enquadravam nessa situação, ao

mesmo tempo em que se regularizam as turmas até então atuais

para que os lançamentos no sistema não fossem prejudicados,

tudo ocorreu de forma manual para que os prazos de entrega

não se prejudicassem. Desde então, temos trabalhado para que

as  turmas  que  ficariam  ativas  no  sistema  a  partir  de  2015,

juntamente  com  os  ingressantes,  tenham  sua  situação

totalmente  regularizada,  garantindo  não  só  a  precisão  dos

dados,  como a efetividade  de funções  que possam vir  a  ser

necessárias por dependerem desses cadastros.

Em 2016 tivemos uma ocupação estudantil que trouxe

sérios  prejuízos  em  relação  ao  número  de  matriculados  no

Campus.  Havia  divergências  nos  propósitos  da  ocupação  e

vários discentes que não concordaram com o protesto deixaram

a  instituição.  A  evasão  tem  sido  estudada  e  analisada  pela

comissão de permanência e êxito”. 

Causa: Fragilidade nas ações de permanência de alunos.         
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Análise da AUDIN: A Instituição de Ensino quando decide criar um curso

deve planejar além das ações para criação, as de permanência e acompanhamento de egressos.

No caso analisado, não foi localizado nenhuma ação, previamente planejada, para combater a

evasão escolar. Sendo assim, a constatação será mantida até a demonstração das ações de

permanência e êxito de alunos, adotadas no campus.

Recomendação:  Implementar ações de permanência e êxito de alunos no

campus, visando a redução da evasão escolar desde o primeiro ano de matrícula.

Constatação 7.8. Divergência a maior entre o quantitativo de vagas ofertadas - aprovadas no

PPC - e o efetivamente matriculado no Q-acadêmico, conforme quadro abaixo:

Curso Forma Ano de
início

do
curso

Turmas
registradas

no Q-
Acadêmico
(período de

ingresso)

Qtde
aprovada
no PPC

Qtde efetiva
de ingressos
matriculados

Técnico  Em
Química

 

 

 

 Integrado

 

 

 

 2011

 

 

 

2013/1 40 76

2015/1 72

2016/1 57

Técnico  em
Secretariado 

 

 

Integrado 

 

 

2011/2

 

 

2013/1 40 80

5014/1 70

2015/1 53

Análise  e
Desenvolviment

Tecnologia 2012 2014/1 40 56
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o de Sistemas

Manifestação da Unidade: “O Departamento de Ensino do campus

Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre o

caso específico, a seguinte justificativa:
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No que diz respeito ao curso Técnico em Secretariado

Integrado ao Ensino Médio: De acordo com o PPC vigente à

época,  seriam  40  as  vagas  ofertadas  nos  anos  acima

mencionados, porém, de acordo com o PDI, haveria, também,

a oferta de 40 vagas para outros cursos Técnicos, vagas essas

que  não  foram  ofertadas  por  conta  da  não  abertura  dos

cursos. As vagas foram, então, redirecionadas para o curso de

Secretariado.  Porém,  essas  considerações  são  somente

extraoficiais.

No mês de março/2017, por meio da Portaria nº33,

de 03/03/2017, houve a designação da coordenação do curso

em questão,  o  que  viabiliza,  a  partir  dessa  nova  gestão,  o

diálogo  necessário  à  tomada  de  decisões  relativas  ao

quantitativo de vagas para o curso. Inobstante, em busca de

informações  que  justifiquem  a  tomada  de  decisão,  neste

sentido,  pela  gestão  anterior,  esclarece-se,  nesta

oportunidade, que não foi encontrado qualquer documento –

físico  ou  digital,  nessa  coordenação,  relacionados  às

quantidades de vagas ofertadas e que possa ter culminado na

apontada divergência “a maior” do PPC.  

No que  diz  respeito  ao  curso  Técnico  em Química

Integrado ao Ensino Médio: De acordo com o exposto acima,

o número de  vagas  ofertadas diverge  do número de  vagas

aprovadas  no  PPC  do  Curso,  devido  a  abertura  de  uma

segunda turma em cada ano, de 2013 a 2016. No início deste

período foram ofertadas 2x o número de vagas previstas no

PPC, ou seja, 80 vagas. 

A partir de 2014 a oferta de vagas passou para 75,
52

Relatório de Auditoria nº 09/2017

mailto:audin@ifmt.edu.br


     
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

 Causa: Fragilidade da Gestão Acadêmica         

Manifestação da unidade: Cabe destacar que os PPCs (Projeto Pedagógico

de Curso) existentes antes da aprovação do PDI deveriam ter sido reformulado/ajustado para

atender as previsões planejadas. Nos casos analisados haviam PPCs aprovados com previsão

de vagas definidas.  O Gestor antes de autorizar edital de seleção com quantitativo de vagas,

deve  observar  as  características  dos  PPCs definidos  por  resolução do Conselho Superior,

sendo que para modificações de uma ou algumas características do projeto pedagógico, faz-se

necessário autorização prévia pelo Conselho Superior.

Recomendação:  Ajustar  os  PPCs dos  cursos Técnico  em Química  e  em

Secretariado, bem como o Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, quanto as

características do curso, conforme definido no Plano de Desenvolvimento Institucional  do

IFMT (2014-2018), referente ao campus.

EGRESSOS 

Constatação 7.9. Fragilidade no acompanhamento dos alunos egressos, em desacordo com a

Lei nº 10.861/2004 e Decreto nº 5.773/2006.

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

  Manifestação  da  Unidade:  “O  Departamento  de  Ensino  do  campus

Rondonópolis, instado a se manifestar sobre o apontamento em questão, apresentou, sobre

o caso específico, a seguinte justificativa:

 De acordo com a Portaria IFMT nº 71, de 12/04/2017 esta

gestão de coordenação assumiu os trabalhos  em abril  de 2017 e

encontra,  sobre  os  egressos,  panorama  de  acompanhamento

baseado no projeto de pesquisa da servidora E. S., com vigência até
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agosto de 2017, e que tem por objetivo levantar estatísticas acerca

das trajetórias dos alunos egressos.

A  partir  do  mês  de  maio  de  2017,  a  coordenação  de

extensão iniciou uma ação buscando reunir alunos egressos em um

grupo do WhatsApp, que atualmente soma o total de 198 integrantes

até  o  momento.  Neste  grupo,  os  diálogos  são  direcionados  para

divulgações de oportunidades relacionadas a trabalho e atividades

acadêmicas.

Além  disso,  acontece  o  levantamento  de  possibilidades

quanto à logística  de planejamento de um evento para os  alunos

egressos,  previsto  para  o  último  trimestre  de  2017,  cuja

programação,  pretende  proporcionar  intercambio  profissional  e

acadêmico por meio de relatos, mesas redonda, palestras e atrações

artístico-culturais.  Ainda  no  evento,  realizar-se-á  a  coleta  de

informações  sobre  os  egressos  através  do  preenchimento  de

formulários,  objetivando  alimentar  um  banco  de  dados  com

condições  de  exibir  um panorama das  influências  e  impactos  do

IFMT Campus Rondonópolis, na trajetória dos egressos.

        Por fim, pretendemos solidificar a política de acompanhamento

dos alunos egressos por meio da criação de uma comissão permanente, institucionalizando

eventos  e ações que buscam manter  atualizados os dados que sejam relevantes  sobre os

estudantes e permitam compreender a conexão de influência entre o IFMT e as realidades

que vivem, gerando condições para implantação de possíveis ações alinhadas com as metas

da instituição.

 Além  dos  anexos  inseridos  no  drive  em  18/07/2017,  por  solicitação,

preenche-se o presente  formulário  no drive.  Em razão do presente  arquivo não permitir

anexar os prints mencionados em algumas respostas, a versão em .doc do memorando 126
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também será anexada à pasta, visando viabilizar a compreensão (se necessário for consultar

os print’s) de algumas respostas.

Na expectativa de ter respondido a contento os apontamentos feitos pela

AUDIN/IFMT, desde já nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas ou

apresentar,  em  complementação,  eventuais  documentos  que  se  fizerem  necessários  à

comprovação quanto aos termos que foram expostos”.

        Causa: Fragilidades nas ações de acompanhamento de egressos.

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.   Cada  Unidade  auditada  pode

adotar, independente de haver ou não orientação da PROEX, ações como:

a)  cadastro  do  aluno  no  momento  de  sua  formatura/colação  de  grau,

originando um banco de dados;

b)  aplicação  de  questionário  anualmente  aos  egressos  (seja  por  email,

sistema  informatizado,  encontros  de  egressos  ou  correspondência)  visando  “conhecer”  a

realidade  do  profissional  no  mercado  de  trabalho,  o  contexto  em  que  está  vivendo  e

“reavaliar” a absorção dos egressos de cada curso oferecido pelo campus;

c)  Avaliação  periódica  dos  cursos  ofertados  pelos  campi,  baseada  nos

resultados  desse  acompanhamento  de  egressos  e  somando-se  a  resultados  de  pesquisas

existentes com setores produtivos municipais, estaduais e/ou nacionais, visando subsidiar o

Gestor quanto a manutenção da oferta de tais cursos.

Apesar do Gestor manifestar que há um cadastro de egressos em rede social

e o resultado de uma pesquisa sobre esses egressos, essas ações são ainda pontuais e não

comprovam o acompanhamento sistemático dos egressos do campus.
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Recomendação:  Implementar,  com apoio  da  Pró-reitoria  de Extensão,  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  elidir  os  pontos  ressalvados  nas

constatações acima registradas dos processos analisados, e também para saneamento de todas

as  inconsistências  similares  nos  processos  futuros,  assumindo  os  riscos  pela  não

implementação das recomendações emitidas neste relatório.

As constatações que se referirem a prestações de serviços ou aquisições que

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

inconsistências em seus campi.

Informamos  que  as  providências  tomadas  pelo  Gestor,  em  relação  às

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

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

Cuiabá, 10 de agosto 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
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Bens e Serviços.

Augusto  César  Lira  de
Amorim

Auditor

Cacilda Guarim Téc.  Assuntos
Educacionais

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

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 Físico)

1 12 23188001708201527 23196.011893.2016-40 ***29324000261 R$90.747,50 102134,5

2 12 23188006179201558 23196.031423.2015-11 ***5770000174 R$3.103,68 15.565,18

3 12 23189003748201501
23196.019637.2016-09 ***8710000188 R$6.200,00 R$6.200,00

23196.019637.2016-09 ***50075000191 R$2.834,62 R$2.834,62

4 12 23194016751201516 23196.014651.2016-16 ***77687000123 R$3.880,00 R$3.880,00

5 12 23194035699201599 23196.033003.2016-51 ***50705000151 R$4.131,88 R$4.131,88

6 8 23196.011616.2016.17 23196.011616.2016.17 ***3799105 R$784,00 R$784,00

7 8 23196.011616.2016-37 23196.011616.2016-37 ***7546129 R$280,00 R$280,00

***1497106 R$784,00 R$784,00

***7471123 R$784,00 R$784,00

***87469307 R$784,00 R$784,00

***8199189 R$784,00 R$784,00

***5311199 R$784,00 R$784,00

***5804171 R$784,00 R$784,00

***1167180 R$784,00 R$784,00

***4131126 R$784,00 R$784,00

***8020104 R$784,00 R$784,00

***6557102 R$784,00 R$784,00

***7219197 R$784,00 R$784,00

***4527139 R$784,00 R$784,00
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***9482114 R$364,00 R$364,00

8 8 23196.014406.2016-09 23196.014406.2016-09

***4720171 R$630,00 R$630,00

***5588122 R$630,00 R$630,00

***7727197 R$630,00 R$630,00

***8734109 R$630,00 R$630,00

***8515132 R$630,00 R$630,00

***9114163 R$630,00 R$630,00

***0653110 R$630,00 R$630,00

***7543158 R$630,00 R$630,00

9 8 23196.018186.2016-84 23196.018186.2016-85 ***5740108 R$250,45 R$250,45

10 6 231.960.226.612.016 231.960.226.612.016 ***2202000187 R$17.043,95 R$17.043,95

11 8 23196.022684.2016-21 23196.022684.2016-21
***3575151 R$350,00 R$350,00

***2006122 R$350,00 R$350,00

12 8 23196.024593.2016-21 23196.024593.2016-21 ***49913115 R$234,00 R$234,00

13 8 23196.024961.2016-31 23196.024961.2016-31 ***30200125 R$1.500,00 R$1.500,00

14 8 23196.024964.2016-74 23196.024964.2016-74
***78446168 R$904,14 R$904,14

***1001103 R$140,70 R$140,70

15 8 23196.025972.2016-38 23196.025972.2016-38 ***0653110 R$315,00 R$315,00

16 8 23196.027281.2016-79 23196.027281.2016-79
***0673199 R$504,00 R$504,00

***0746105 R$504,00 R$504,00

17 8 23196.027856.2016-53 23196.027856.2016-53 ***6557102 R$500,00 R$500,00

18 8 23196.028281.2016-79 23196.028281.2016-79 ***0894193 R$504,00 R$504,00

19 8 23196.030352.2016-11 23196.030352.2016-11

***4067103 R$150,27 R$150,27

***9697138 R$150,27 R$150,27

***9054100 R$150,27 R$150,27

***8254106 R$150,27 R$150,27
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20 8 23196.036047.2016-32 23196.036047.2016-32 ***60534291 R$2.814,07 R$3.754,09

21 7 23196020697201666 23196020697201666 ***98974000109 R$5.990,00 R$5.990,00

22 7 23196035020201622 23196035020201622 ***13742000396 R$1.260,00 R$1.260,00

23 12 23348000124201635 23196.011713.2016-20 ***122000197 R$193,14 53.005,30

PROCESSOS ANALISADOS - 2017

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 Físico)

1 8 23196.024593.2016-21 23196.024593.2016-21 ***1815165 R$750,00 R$750,00

2 8 23196.027856.2016-53 23196.027856.2016-53 ***6557102 R$250,00 R$250,00

3 12 23381002362201679 23196.041536.2016-14 ***26950000316 R$13.050,00 R$13.050,00

4 12 23196.028544.2015-86 23196.028544.2015-86 ***98803000280 R$98.735,13 R$98.735,13

5 7 23196001736201715 23196001736201715 ***80650000174 R$2.690,00 R$2.690,00

6 7 23196000561201711 23196000561201711 ***8608000104 R$295,47 R$295,47
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