
    
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 
 

1 

Relatório de Auditoria nº 06/2017 

 

  

Unidade Auditada: Campus Barra do Garças 

Nome do Gestor: Leandro Miranda Cargo: Diretor Geral  

Ordem de Serviço: 04/2017  

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

OBS: 

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

06/2017: 2.1; 3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 3.6, 4.1; 4.2; 4.3; 4.5; 4.8; 4.12; 6.1; 6.5; 6.8;7.8 

 

RELATÓRIO  DE AUDITORIA Nº06/2017 

Senhor Gestor,  

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

referente ao exercício de 2016 (Março a dezembro) e exercício 2017 (janeiro a março), 

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 Barra do Garças, 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 dos processos licitatórios em todas as modalidades 

6.1. Constatação financeira dos materiais de almoxarifado apresentados no 

inventário anual de almoxarifado da unidade. 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual de bens da unidade. 

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

frota de veículos e a utilização e controle do consumo de combustíveis 
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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 dos cursos Alimentos (Técnico médio integrado) e Gestão Pública (Tecnologia), 

relatórios de consumo de combustível, bem como o uso do SUAP – módulos almoxarifado, 

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

SCDP, SPIUNET, SIMEC e Q-Acadêmico. Foi realizada reunião com o Diretor Geral do 

campus, Diretora de Administração e Planejamento, Chefe do departamento de Ensino, 

responsável pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado, contador, fiscal de contratos de 

serviços terceirizados, visitas aos setores de almoxarifado e patrimônio, além de entrevistas 

com funcionários terceirizados, diretor de ensino, presidente da Comissão de Ações de 
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Permanência e Êxito do campus e alunos do cursos Alimentos (Técnico médio integrado) e 

Gestão Pública (Tecnologia).   

Foram analisados, para fins de verificação das ações de permanência 

(evasão), todos os cursos em andamento no campus Barra do Garças, com exceção dos cursos 

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

Acadêmico foram realizadas no período de 17/04 a 02/05/2017. 

Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as 

seguintes boas práticas: 

 Publicações no site de horários de aula; 

 Formalização de processos licitatórios; 

 Controle do limite de dispensa; 

 Cumprimento de prazo - recolhimento de tributos. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos processos, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 06/2017, encaminhada à 

unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs até dia em 05/06/2017. Após análise 

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

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

1- CONTROLE DE GESTÃO 

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017. 

GESTÃO DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DO IFMT  

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017. 

 

2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  

REGULARIDADE CONTÁBIL 
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Rol de Responsáveis 

Não houve constatação. 

Limite de dispensa de licitação 

Não houve constatação. 

 

 Segregação de funções 

Constatação 2.1. Não cumprimento do princípio da segregação de funções, conforme dispõe 

o item 3, IV, Seção VIII da IN SFC n.º 01/2001, das normas relativas ao controle interno 

administrativo. 

Descrição 

 Atividade de responsável pelos atos de gestão financeira (Natureza de 

responsabilidade 138) com responsável pela conformidade contábil (Natureza de 

responsabilidade 207) 

Manifestação da Unidade: “O DAP encaminhou o Memo nº 19/2017 ao 

Diretor Geral solicitando parecer nessa resposta, o Diretor Geral respondeu através do 

Memo nº 063 dizendo que foi encaminhado o Memo nº 062 à Reitoria solicitando um código 

de vaga na área contábil ou que a PROAD se responsabilize pela conformidade contábil do 

Campus Barra do Garças, pois no momento não há servidor que possa substituir a atual 

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento. Conforme documentos em 

anexo.” 

    Causa: Recursos humanos insuficientes no setor contábil 

Análise da AUDIN: Considerando que ainda não houve uma posição 

oficial da Proad quanto ao MEMO nº 62 - GD/IFMT/BAG/2017, manteremos a constatação. 

Conforme definido pela IN/SFC Nº 01/01: 

Controle interno administrativo é o conjunto de atividades, planos, rotinas, 

métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos 
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das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados, de forma confiável e 

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

fixados pelo Poder Público.  

A segregação de funções consiste em um dos princípios básicos de controle 

interno administrativo conforme IN 1/2001, Seção VIII, item 3 inciso IV, manual SIAFI 

assunto 020315 item 8.1.1, Acórdão nº 5.615/2008-TCU-2ª Câmara item 1.7.1, e no Acórdão 

nº 3.031/2008-TCU-1ª Câmara item 1.6 determina que não se deve permitir que: “um mesmo 

servidor execute todas as etapas da despesa, em obediência ao princípio de segregação de 

funções, que defende a separação entre as funções de autorização, aprovação de operações, 

execução, controle e contabilização”. Cabe ressaltar que o atendimento ao princípio da 

segregação de função vem agregar a instituição muitos benefícios como: racionalização  

Recomendação: Promover a segregação de funções 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  

Não houve constatação. 

 REGISTROS CONTÁBEIS 

 Conformidade de Gestão 

Não houve constatação. 

 RETENÇÃO E  RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 

Não houve constatação. 

 RECEITA PRÓPRIA DO CAMPUS 

Não houve constatação. 

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 
 

6 

Relatório de Auditoria nº 06/2017 

 

 

Contas Contábeis 

Não houve constatação. 

 CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES  

Constatação 3.1. Falhas na formalização dos processos, contrariando a Portaria Normativa 

SLTI/MPOG nº 05/2002, Portaria MEC nº 1.042/2012, Resolução CONSUP/IFMT nº 

94/2014 e acórdãos TCU. 

Processo n. º Descrição 

 23189.024005.2016-48 Solicitação de taxa de bancada referente ao Edital nº 

56/2016 – PROEX. Ausência de formalização em 

processo único. A unidade formalizou o processo 

somente para a concessão de taxa de bancada. 

Entretanto, conforme Termo de Compromisso (fls. 07) 

e NE000487 de 2016 (Consulta Transação >CONNE, 

no SIAFI2016), verifica-se que o coordenador do 

projeto também recebeu bolsa pesquisador, não sendo 

formalizados juntos. 

 23189.031762.2016-78 Solicitação de pagamento de bolsas para projetos de 

extensão referente ao Edital nº 61/2016 – PROEX. 

Ausência de formalização em processo único. A 

unidade formalizou o processo somente para a 

concessão de bolsa para o coordenador do projeto e 

para a estudante bolsista. Entretanto, conforme Termo 

de Compromisso (fls. 06) e NE000565 de 2016 

(Consulta Transação >CONNE, no SIAFI2016), 

verifica-se que o coordenador do projeto também 

recebeu auxílio financeiro referente à taxa de bancada, 

não sendo formalizados juntos. 
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Manifestação da Unidade: “ 

“Processo n. 23189.024005.2016-48 

Informamos que todos os procedimentos realizados pela Coordenação de Extensão 

foram feitos conforme proposto no EDITAL Nº 056/2016 PROEX/IFMT, que estabelecia a 

Concessão de Bolsa Financeira aos Servidores - coordenadores extensionistas dos projetos 

aprovados neste Campus. Assim sendo por conta de tal aspecto, o Edital nº 056/2016 PROEX 

prévia conforme descrito no item: 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Podem submeter projetos, os servidores ativos do IFMT, em exercício 

das suas funções nos termos do Artigo 2° da Portaria 058, de 21 de 

novembro de 2014/SETEC. 

Todos os recursos também estavam estabelecidos no edital, conforme descrito no 

item: 

8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

8.1 Cada projeto de extensão selecionado terá direito a 2 (duas) bolsas 

auxílios mensais, sendo: 01 (uma) no valor de R$ 600,00 para o 

extensionista que coordena o projeto e 01 (uma) no valor de R$ 250,00 

para o estudante bolsista, além da taxa de bancada de até R$ 1.500,00. 

8.1.1 A bolsa auxílio será disponibilizada mensalmente, por até 6 (seis) 

meses, no período 3/13 de agosto de 2016 a janeiro de 2017 ou até o 

término da atividade, ressalvadas as condições de cancelamento do projeto. 

Conforme a orientação da PROEX/REITORIA, que nos novos editais não haverá 

bolsa para coordenadores extensionistas dos projetos. 

Processo n. 23189.031762.2016-78 

Informamos que todos os procedimentos realizados pela Coordenação de Extensão do 

Campus Barra do Garças foram feitas conforme proposto no EDITAL Nº 061/2016 

PROEX/IFMT, que estabelecia a Concessão de Bolsa Financeira aos Servidores – 

coordenadores extensionistas dos projetos aprovados neste Campus. Assim sendo por conta 

de tal aspecto, o Edital nº 061/2016 PROEX prévia conforme descrito nos itens: 

8 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

8.1 Cada projeto de extensão selecionado terá direito a 2 (duas) bolsas 

auxílios mensais, sendo: 01 (uma) no valor de R$ 600,00 para o 

extensionista que coordena o projeto e 01 (uma) no valor de R$ 250,00 

para o discente bolsista, quanto aluno de cursos técnicos de nível médio, 

cumprindo carga horária de 8 horas semanais. Os estudantes de cursos de 

nível superior cumprirão carga horária de 5 horas semanais. 

9. DOS COORDENADORES DOS PROJETOS 
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9.1 Podem submeter projetos, os servidores ativos do IFMT, em exercício 

das suas funções nos termos do Artigo 2° da Portaria 058, de 21 de 

novembro de 2014.” 

Causa: Processos inadequados de pagamento de bolsas aos servidores. 

Análise da AUDIN: A constatação supracitada se trata de formalização de 

processos e documentos que devem ser anexados/ formalizados. O processo 

23189.024005.2016-48 é para pagamento de taxa de bancada, referente ao Edital nº 56/2016 – 

PROEX. Em análise ao processo e em consulta ao Siafi, pode-se verificar que o coordenador 

do projeto também recebeu bolsa pesquisador pelo mesmo edital. Ou seja, todo o processo de 

seleção para pagamento da bolsa pesquisador, da taxa de bancada e da seleção do estudante 

bolsista deveriam ser formalizados em um processo único, já que eles se referem ao mesmo 

objeto. O mesmo ocorre com o processo 23189.031762.2016-78, para pagamento de bolsas 

para projetos de extensão referente ao Edital nº 61/2016 – PROEX, visto que o coordenador 

do projeto, recebeu bolsa. selecionou aluno bolsista e também recebeu a taxa de bancada do 

referido edital. Por analogia à jurisprudência do TCU, tem-se orientado no sentido de que 

todos os documentos relativos ao processos administrativos sejam autuados em ordem 

cronológica em um único processo,  a fim de garantir o perfeito entendimento lógico e 

cronológico dos atos, bem como a guarda e o arquivamento dos autos. A devida formalização 

do processo é importante para o seu manuseio bem como para a compreensão dos fatos 

ocorridos. Desse modo, cada projeto selecionado, faz-se necessário a formalização em 

processo único, para melhor controle dos documentos e fiscalização. 

Recomendação 1: Nos processos futuros, observar as normas de 

formalização da Portaria MEC nº 1.042/2012 e da Resolução CONSUP/IFMT nº 94/2014. 

Recomendação 2: Adotar rotinas de trabalho com controle de prazos, 

padronização de procedimentos e verificação dos documentos que devem compor o processo 

por meio de checklists. 

 

 

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 
 

9 

Relatório de Auditoria nº 06/2017 

 

 Conformidade do edital  

Não houve constatação. 

 Conformidade da execução e prestação de contas 

Não houve constatação. 

 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO  

Não houve constatação. 

Conformidade do edital 

Constatação 3.2. Concessão indevida de bolsa para auxílio estudantil em modalidade não 

prevista no Programa Nacional de Assistência Estudantil, do Decreto nº 7.234/2010 e da 

Resolução CONSUP nº 02/2012, e diversa da finalidade do Programa de Bolsa Permanência, 

do Decreto nº 7.416/2010 e da Resolução CONSUP nº 78/2014. 

Processo n. º Descrição 

 23189.037148.2016-10 Seleção e pagamento de auxílio permanência aos 

discentes dos cursos técnicos concomitantes e 

subsequentes do Centro de Referência de Canarana, 

referente ao Edital nº 30/2016 – Campus Barra do 

Garças: 

a) Foi verificado que o edital trata de modalidade não 

prevista no Programa Nacional de Assistência 

Estudantil, e diversa da finalidade do Programa de 

Bolsa Permanência do IFMT; 

b) Foi verificado, ainda, que os critérios de seleção do 

Edital nº 30/2016 não estão em consonância com os 

critérios de seleção do Programa de Bolsa Permanência, 

do Dec. nº 7.416/2010 e da Res. CONSUP nº 78/2014;  

c) Não foram localizados, nos autos, documentos 
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constando o método de avaliação, com a pontuação/ 

classificação dos candidatos a bolsas, como o resultado 

preliminar e o resultado final da seleção, nem 

documento da comissão avaliando os candidatos. 

 23189.013610.2016-93 Seleção e pagamento de auxílio permanência aos 

discentes dos cursos técnicos subsequentes e 

concomitantes ao ensino médio do Campus Barra do 

Garças e do Núcleo Avançado de Canarana, referente 

ao Edital nº 14/2016 – Campus Barra do Garças: 

a) Foi verificado que o edital trata de modalidade não 

prevista no Programa Nacional de Assistência 

Estudantil, e diversa da finalidade do Programa de 

Bolsa Permanência do IFMT; 

b) Foi verificado, ainda, que os critérios de seleção do 

Edital nº 14/2016 não estão em consonância com os 

critérios de seleção do Programa de Bolsa Permanência, 

do Dec. nº 7.416/2010 e da Res. CONSUP nº 78/2014; 

c) Não foram localizados, nos autos, documentos 

constando o método de avaliação, com a pontuação/ 

classificação dos candidatos a bolsas, como o resultado 

preliminar e o resultado final da seleção, nem 

documento da comissão avaliando os candidatos. 

 23189.037153.2016-22 Seleção e pagamento de auxílio permanência aos 

discentes dos cursos técnicos subsequentes do Campus 

Barra do Garças, referente ao Edital nº 31/2016 – 

Campus Barra do Garças: 

a) Foi verificado que o edital trata de modalidade não 

prevista no Programa Nacional de Assistência 
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Estudantil, e diversa da finalidade do Programa de 

Bolsa Permanência do IFMT; 

b) Foi verificado, ainda, que os critérios de seleção do 

Edital nº 31/2016 não estão em consonância com os 

critérios de seleção do Programa de Bolsa Permanência, 

do Dec. nº 7.416/2010 e da Res. CONSUP nº 78/2014; 

c) Diante da fragilidade nos critérios de seleção, que só 

é realizado por questionários socioeconômicos 

preenchidos pelos estudantes, observou-se que foi 

selecionada discente - CPF nº ***659981** - com 

renda per capita familiar superior ao definido na 

legislação do Programa de Bolsa Permanência, que é de 

um salário mínimo e meio, apesar de não ter esse 

critério específico no edital de seleção; 

d) Não foram localizados, nos autos, documentos 

constando o método de avaliação, com a pontuação/ 

classificação dos candidatos a bolsas, como o resultado 

preliminar e o resultado final da seleção, nem 

documento da comissão avaliando os candidatos. 

Manifestação da Unidade: “ 

Processo nº 23189.037148.2016-10  

a) Informamos  que o Edital 31/2016 deste campus trata de modalidade de auxílio 

prevista no Decreto 7.234/2010 – PNAES que estabelece o auxílio permanência. Esse auxílio 

foi instituído aos cursos técnicos subsequentes de nível médio do campus com base no 

disposto no  artigo 4º do referido Decreto que objetiva atender as especificidades 

institucionais uma vez que o IFMT é constituído, por determinação da Lei 11.892/2008, por 

discentes de diferentes níveis de ensino. Assim sendo, o auxílio permanência, ofertado 

mediante o edital supracitado, atende à finalidade do programa contribuindo para a 

permanência dos discentes da instituição. 
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b) Assim  como informado na alinea “a”, visto que os auxílios ofertados são destinados 

para alunos matriculados cursos técnicos subsequentes de nível médio, entende-se que, os 

critérios de seleção adotados estão pautados na Resolução nº 02, de 24/01/2012, que institui 

e normatiza o Programa de Assistência Estudantil no IFMT. O Programa está fundamentado 

na LDB nº 9.394 de 20/121996, na Portaria Normativa nº 39, de 12/12/2007, e no Decreto nº 

7234, de 19/07/2010. Neste  sentido, consideramos que a finalidade do Edital de Auxílio 

Permanência atende o que está estabelecido nas finalidades do Programa de Assistência 

Estudantil do IFMT.   

O Decreto 7416/2010 trata da concessão de bolsas para desenvolvimento de atividades de 

ensino e extensão universitária, que difere do público para o qual o auxílio fora ofertado. No 

entanto, para evitar conflitos de terminologia, para próximos editais, nos comprometemos a 

definir uma nomenclatura que atenda as necessidades do público para o qual o processo se 

destina. 

c) Informamos que, além do preenchimento do questionário socioeconômico, foram 

analisados, conforme constante no Edital 30/2016, item 9.1, incisos I a IV, respectivamente, a 

renda familiar per capita, a situação de moradia, a composição familiar, o nível de 

vulnerabilidade, e o risco social e/ou agravantes sociais. A renda familiar foi analisada 

mediante documentos como holerites e carteiras de trabalho, e os demais itens foram 

verificados mediante documentos assinados pelos discentes, e desde modo atribuída a 

classificação dos candidatos, conforme anexo. Dessa forma, a seleção não foi realizada 

somente por questionários socioeconômicos, mas também por documentos. 

Processo nº 23189.013610.2016-93 

a) Informamos que o Edital 14/2016 deste campus trata de modalidade de auxílio 

prevista no Decreto 7.234/2010 – PNAES que estabelece o auxílio permanência. Esse auxílio 

foi instituído aos cursos técnicos subsequentes de nível médio do campus com base no 

disposto no artigo 4º do referido Decreto que objetiva atender as especificidades 

institucionais uma vez que o IFMT é constituído, por determinação da Lei 11.892/2008, por 

discentes de diferentes níveis de ensino. Assim sendo, o auxílio permanência, ofertado 
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mediante o edital supracitado, atende à finalidade do programa contribuindo para a 

permanência dos discentes da instituição. 

b) Assim como informado na alinea “a”, visto que os auxílios ofertados são destinados 

para alunos matriculados cursos técnicos subsequentes de nível médio, entende-se que, os 

critérios de seleção adotados estão pautados na Resolução nº 02, de 24/01/2012, que institui 

e normatiza o Programa de Assistência Estudantil no IFMT. O Programa está fundamentado 

na LDB nº 9.394 de 20/121996, na Portaria Normativa nº 39, de 12/12/2007, e no Decreto nº 

7234, de 19/07/2010. Neste sentido, consideramos que a finalidade do Edital de Auxílio 

Permanência atende o que está estabelecido nas finalidades do Programa de Assistência 

Estudantil do IFMT.   

O Decreto 7416/2010 trata da concessão de bolsas para desenvolvimento de atividades de 

ensino e extensão universitária, que difere do público para o qual o auxílio fora ofertado. No 

entanto, para evitar conflitos de terminologia, para próximos editais, nos comprometemos a 

definir uma nomenclatura que atenda as necessidades do público para o qual o processo se 

destina. 

c) Informamos que, além do preenchimento do questionário socioeconômico, foram 

analisados, conforme constante no Edital 14/2016, item 9.1, incisos I a IV, respectivamente, a 

renda familiar per capita, a situação de moradia, a composição familiar, o nível de 

vulnerabilidade, e o risco social e/ou agravantes sociais. A renda familiar foi analisada 

mediante documentos como holerites e carteiras de trabalho, e os demais itens foram 

verificados mediante documentos assinados pelos discentes, e desde modo atribuída a 

classificação dos candidatos, conforme anexo. Dessa forma, a seleção não foi realizada 

somente por questionários socioeconômicos, mas também por documentos. 

Processo 23189.037153.2016-22 

a) Informamos que o Edital 31/2016 deste campus trata de modalidade de auxílio 

prevista no Decreto 7.234/2010 – PNAES que estabelece o auxílio permanência. Esse auxílio 

foi instituído aos cursos técnicos subsequentes de nível médio do campus com base no 

disposto no artigo 4º do referido Decreto que objetiva atender as especificidades 

institucionais uma vez que o IFMT é constituído, por determinação da Lei 11.892/2008, por 
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discentes de diferentes níveis de ensino. Assim sendo, o auxílio permanência, ofertado 

mediante o edital supracitado, atende à finalidade do programa contribuindo para a 

permanência dos discentes da instituição. 

b) Assim como informado na alinea “a”, visto que os auxílios ofertados são destinados 

para alunos matriculados cursos técnicos subsequentes de nível médio, entende-se que, os 

critérios de seleção adotados estão pautados na Resolução nº 02, de 24/01/2012, que institui 

e normatiza o Programa de Assistência Estudantil no IFMT. O Programa está fundamentado 

na LDB nº 9.394 de 20/121996, na Portaria Normativa nº 39, de 12/12/2007, e no Decreto nº 

7234, de 19/07/2010. Neste sentido, consideramos que a finalidade do Edital de Auxílio 

Permanência atende o que está estabelecido nas finalidades do Programa de Assistência 

Estudantil do IFMT.   

O Decreto 7416/2010 trata da concessão de bolsas para desenvolvimento de atividades de 

ensino e extensão universitária, que difere do público para o qual o auxílio fora ofertado. No 

entanto, para evitar conflitos de terminologia, para próximos editais, nos comprometemos a 

definir uma nomenclatura que atenda as necessidades do público para o qual o processo se 

destina. 

c) No que tange à seleção de discente de CPF ***659981**, reconhecemos que faltou 

cuidado em fazer cumprir a desclassificação da referida candidata, uma vez que observando 

o grande número de evasão de alunos dos cursos técnicos subsequentes que ocorre no 

campus, buscamos contemplar o maior número de estudantes objetivando conter a referida 

evasão promovendo a permanência e a conclusão dos cursos com êxito pelos estudantes. 

d) Informamos que, além do preenchimento do questionário socioeconômico, foram 

analisados, conforme constante no Edital 30/2016, item 9.1, incisos I a IV, respectivamente, a 

renda familiar per capita, a situação de moradia, a composição familiar, o nível de 

vulnerabilidade, e o risco social e/ou agravantes sociais. A renda familiar foi analisada 

mediante documentos como holerites e carteiras de trabalho, e os demais itens foram 

verificados mediante documentos assinados pelos discentes, e desde modo atribuída a 

classificação dos candidatos, conforme anexo. Dessa forma, a seleção não foi realizada 

somente por questionários socioeconômicos, mas também por documentos.” 
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     Causa: Processo inadequado na concessão de assistência estudantil pelo 

campus. 

Análise da AUDIN: O campus deve observar o Decreto nº 7.234/2010 e a 

Resolução nº 02/2012 emitida pelo Conselho Superior (CONSUP) do IFMT, de forma a não 

contrapor ou sobrepor determinações sobre assuntos da Instituição. O Decreto que 

regulamenta o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES - não criou a categoria 

de “auxílio permanência”, e sim se refere que é finalidade do programa ampliar as 

“condições de permanência” dos jovens na educação superior pública federal. Observa-se 

que as ações de assistência estudantil devem ser desenvolvidas em dez áreas, conforme § 1º 

do art 3º,  in verbis:  

Art. 3
o
  O PNAES deverá ser implementado de forma articulada com as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, visando o atendimento de estudantes regularmente 

matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino 

superior. 

§ 1
o
  As ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas nas 

seguintes áreas: 

I - moradia estudantil; 

II - alimentação; 

III - transporte; 

IV - atenção à saúde; 

V - inclusão digital; 

VI - cultura; 

VII - esporte; 

VIII - creche; 

IX - apoio pedagógico; e 

X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. (grifo nosso) 

Portanto, todas as áreas citadas pelo decreto são para promoção da 

permanência dos estudantes, a fim de democratizar as condições de permanência dos jovens 

na educação superior pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e 

regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e 

evasão; e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. Já conforme o Decreto 
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nº 7.416/2010, conjunto com a Portaria do MEC n° 389, de 09 de maio de 2013, a Resolução 

n° 13/FNDE/2013, e a Resolução CONSUP/ IFMT nº 78/2014, foi criada e instrumentalizada 

o Programa de Bolsa Permanência no âmbito do Instituto Federal de Mato Grosso. Esse 

programa é uma ação do Governo Federal de concessão de auxílio financeiro a estudantes dos 

cursos de graduação, regularmente matriculados no IFMT, voltado para aqueles que se 

encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e estudantes indígenas e 

quilombolas, com priorização sobre esses últimos. Tal programa é fomentado com recursos 

do FNDE, podendo ser acumulado, inclusive, com algumas bolsas, conforme art. 8º da 

Resolução CONSUP nº 78/2014. Entretanto houve suspensão de novas inscrições para o 

Programa de Bolsa Permanência - PBP - desde 11 de maio de 2016, com exceção aos 

estudantes indígenas e quilombolas, conforme Ofício-Circular nº 

02/2016/DIPES/SESU/SESU-MEC. Desse modo, a portaria, edital ou qualquer documento 

legal, emitidos pelo campus, deve estar condizente com as normativas do CONSUP. A 

Resolução Consup nº 02/2012 é a base legal que regulamenta a assistência estudantil no 

âmbito do IFMT, sendo que as categorias de assistência que devem ser ofertadas aos discentes 

são: a. moradia; b. alimentação; c. transporte; d. atenção a saúde; e. inclusão digital; f. cultura; 

g. esporte; h. creche; i. apoio pedagógico; e, j. acesso participação e aprendizagem de 

estudantes com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e 

superdotação. Observa-se, entretanto, que o art. 19  informa que “os casos omissos nesta 

Instrução Normativa deverão ser encaminhados ao CONSUP para análise e manifestação”. 

Sendo assim, a inclusão de novas formas de auxílio podem ser criadas, desde que haja 

previsão nas normativas do CONSUP. Quanto aos aspectos de seleção dos bolsistas, acatamos 

a informação do campus. Ressaltamos, no entanto, a importância de se juntar aos autos todos 

os documentos e planilhas de consolidação criados e utilizados pela comissão para seleção 

dos discentes, visto que se embasaram em tais documentos. 

Recomendação: Abster de conceder auxílios em forma de assistência 

estudantil em categorias diferentes daquelas estipuladas pela Resolução Consup nº 02/2012. 
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 Conformidade da execução e prestação de contas 

Constatação 3.3. Fragilidade no acompanhamento e avaliação dos discentes, selecionados 

pelo Edital nº 35/2016, para pagamento de bolsas. 

Processo n. º Descrição 

 23189.037166.2016-00 Pagamento de assistência estudantil – bolsa monitoria – 

referente ao Edital nº 35/2016 – IFMT/Campus Barra 

do Garças. Foi verificado que os pagamentos das bolsas 

decorrem somente de memorandos encaminhados pela 

Comissão do Programa de Assistência Estudantil 

solicitando o pagamento. Não há documento/ 

declaração constando informações sobre as atividades 

mensais executadas pelos discentes bolsistas, se os 

discentes mantêm as condições previstas em edital, com 

o controle de frequências mensais. 

 23189.013613.2016-27 Pagamento de assistência estudantil, referente ao Edital 

nº 15/2016 – IFMT/Campus Barra do Garças. Foi 

verificado que os pagamentos das bolsas decorrem 

somente de memorandos encaminhados pela Comissão 

do Programa de Assistência Estudantil solicitando o 

pagamento. Não há documento/ declaração se os 

discentes mantêm as condições previstas em edital, 

como o controle de frequências mensais. 

Manifestação da Unidade:  

“Processo nº 23189.037166.2016-00 

Devido ao curto prazo de duração do Edital, e ainda o período de férias, foi solicitado 

para os monitores um Relatório de Atividades, conforme anexo, por conta de algumas 

intercorrências não foi possível anexar os documentos ao processo num em prazo hábil. 
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Reconhecemos a fragilidade na execução do Edital, uma vez que não foram solicitados 

relatórios mensais, e para o ano de 2017 o processo acontecerá de forma mais efetiva. 

Processo nº 23189.013613.2016-27 

No que diz respeito a inexistência de documento/declaração referente ao controle de 

frequência dos alunos, informamos que, embora haja no Campus o sistema Q-Acadêmico, a 

frequência não é lançada diariamente e mesmo a entrega dos diários físicos demoram a 

acontecer, sendo realizada muitas vezes meses após o previsto. Porém, apesar da dificuldade 

apresentada, foi realizado o levantamento dos discentes bolsistas que não estavam mais 

frequentando a instituição, conforme anexo, e solicitada a suspensão do empenho do 

benefício. 

Para o ano de 2017, foi definido que membros da Comissão de Assistência Estudantil 

atuaram juntamente aos Coordenadores de Curso, a fim de realizar o ateste da presença dos 

alunos bolsistas mensalmente, uma vez que, ainda há a fragilidade no lançamento de 

frequência no sistema e entrega dos diários.” 

Causa: Processo inadequado de pagamento de bolsas estudantis. 

Análise da AUDIN: Conforme manifestação da unidade, todo o 

procedimento de conferência da regularidade das atividades dos discentes bolsistas fica 

registrado fora do processo de pagamento das bolsas. Utilizam-se somente de memorandos 

encaminhados pela Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação informando a lista de bolsistas 

para fins de pagamento. Não há documento, checklist ou declaração da coordenação 

constando informações se as atividades mensais executadas pelos discentes bolsistas e se as 

frequências mensais estão regulares, se os discentes mantêm as condições previstas em edital, 

entre outras informações que possam prejudicar o pagamento da bolsa. O próprio memorando 

solicitando pagamento poderia trazer essas informações, junto com o parecer do setor que 
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mantém o registro escolar. Tais instrumentos visam fortalecer a gestão informando que a 

conferência foi realizada e ratificada pelos gestores. 

Recomendação: Criar instrumentos de controle para pagamentos das bolsas 

apenas aos discentes efetivamente frequentando as aulas. 

 

4- GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS  

 PROCESSOS LICITATÓRIOS 

 Conformidade do edital 

Não houve constatação. 

 Contratos, execução e fiscalização 

Constatação 4.1. Ausência de autorização da PROAD para execução de despesas conforme 

valores estabelecidos pelo art. 6º, parágrafo único da Portaria IFMT nº 1.291/2015. 

Processo nº Descrição 

 23189.010891.2016-22 Serviço de motorista, Adesão ao Pregão nº 48/2015, 

Contrato nº 05/2016. 

Manifestação da Unidade: “A execução da despesa foi autorizada pela 

PROAD, mas não foi formalizada no processo. Nas próximas contratações iremos formalizar 

todas as autorizações.” 

     Causa: Processo inadequado quanto a formalização. 

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

tendo em vista o artigo 6 e inciso III da portaria 1.291 de 2015, definem que para a execução 

de despesas, celebração de novos contratos ou prorrogação relativos às atividades de custeio 

com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 caberá ao pró-reitor de administração a 

autorização.  
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Recomendação: Providenciar, nos processos futuros, prévia autorização da 

PROAD para execução de despesas com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00, nos casos 

de celebração de novos contratos e prorrogação. 

 

Constatação 4.2. Ausência do relatório do fiscal do contrato, contrariando o art. 67, § 1º, da 

Lei nº 8.666/93 e o artigo 34, § 3º, da IN MPOG nº 02/2008. 

Processo nº Descrição 

 23189.010891.2016-22 Serviço de motorista, Adesão ao Pregão nº 48/2015, 

Contrato nº 05/2016. 

Manifestação da Unidade: “O fiscal do contrato estará  providenciando 

os relatórios e organizando o processo em ordem cronológica o mais breve possível.” 

     Causa: Processo inadequado de acompanhamento do contrato. 

Análise da AUDIN: De acordo com o art. 67 §1º da lei 8.666/93 em 

conformidade com o art. 34º da IN 02/2008, o gestor de contrato deve, no ateste de cada 

fatura de serviço executado, anotar todas as ocorrências, falhas ou defeitos apresentados, 

verificadas e sempre que possível buscar resolvê-las a fim de zelar pela correta execução do 

contrato. 

Recomendação: Adotar instrumentos adequados de acompanhamento de 

contrato (como relatório de fiscalização em cada pagamento de execução de serviços) para 

conferência dos serviços executados e da garantia dos direitos trabalhistas.  

 

Constatação 4.3. Ausência de depósito em conta vinculada, contrariando o art.19-A , I e art. 

36, § 7º, IN MPOG nº 02/2008.  

Processo nº Descrição 
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 23189.010891.2016-22 Serviço de motorista, Adesão ao Pregão nº 48/2015 , 

Contrato nº 05/2016. 

 23189.038769.2015-30 
Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de limpeza, asseio e conservação, com 

fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 

obra, Contrato nº 07/2016, Pregão eletrônico nº 

04/2016. 

Manifestação da Unidade: “Por falta de conhecimento dos trâmites não 

estamos trabalhando com a conta vinculada, mas entraremos em contato com a PROAD para 

nos auxiliar na regularização. ” 

     Causa: Processo inadequado de contratação de serviços. 

Análise da AUDIN: A abertura e uso de conta vinculada para cada contrato 

de serviço terceirizado é uma obrigatoriedade na Administração Pública, prevista na IN 

02/1008 MPOG. Sendo assim, o campus deve garantir nos próximos contratos essa 

ferramenta de controle visando evitar futura responsabilização solidária, do IFMT, por 

descumprimento de obrigações trabalhistas dos funcionários terceirizados. Ademais o 

Acórdão do TCU1214/2013 Plenário com o objetivo de resguardar o erário, está sendo 

introduzido na contratação de empresas terceirizadas pela Administração Pública: a retenção 

dos valores relativos a férias, décimo terceiro e multa sobre o FGTS, das faturas das 

contratadas. Portanto, o Gestor deve contatar a PROAD para se munir das informações 

necessárias para proceder a abertura de conta vinculada junto ao Banco do Brasil. 

Recomendação: Providenciar abertura e uso de conta vinculada, bem como 

realizar os depósitos conforme previsões contratuais, com os devidos comprovantes anexados 

ao processo. 
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Constatação 4.4. Ausência do comprovante de entrega de uniformes conforme determinado 

na cláusula quinta do Contrato nº 05/2016. 

Processo nº Descrição 

 23189.010891.2016-22 Serviço de motorista, Adesão ao Pregão nº 48/2015, 

Contrato nº 05/2016. 

 Ausência de comprovante de entrega de 02 

(duas) calças de uniformes do funcionário 

S.A.C. (fl. 166), 02 (duas)  camisas de  tricoline 

ou similar  na  cor  branca manga longa e 01 

(dois) par de sapatos, em couro, sem cadarço, na 

cor preta, com solado emborrachado  

antiderrapante; 

Manifestação da Unidade: “Informamos que os uniformes foram 

entregues sem o termo de recebimento. Já entramos em contato com a empresa e a mesma se 

prontificou a providenciar o referido termo o mais breve possível.” 

    Causa: Processo inadequado de acompanhamento de contrato. 

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

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

em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 67 da Lei no 8.666/1993 e conforme 

art. 34 § 5º letra k também é obrigação da administração pública zelar cumprimento das 

demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato, e 

conforme cláusula quinta do contrato além dos modelos dos uniformes, na letra “A” 

estabelece que a entrega deveria ser registrada em 3 vias assinadas pelo preposto da empresa e 

pelo fiscal do contrato.  

Recomendação 1: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos 

contratos, incluindo a verificação do cumprimento das obrigações contratuais e trabalhistas.  
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Recomendação 2: Anexar, ao processo analisado, o termo de entrega dos 

uniformes com quantidades e modelos previstos em contrato, e assinados pelo preposto e pelo 

gestor do contrato. 

 

Constatação 4.5. Ausência dos comprovantes de pagamento do seguro de vida, conforme 

determinado na Cláusula Oitava do Contrato nº 05/2016 e Cláusula Décima Terceira da CCT 

nº 2016/2016. 

Processo nº Descrição 

 23189.010891.2016-22 Serviço de motorista, Adesão ao Pregão nº 48/2015 , 

Contrato nº 05/2016. 

- Ausência de comprovante de pagamento de 

seguro de vida dos meses de junho, julho, 

setembro, outubro e dezembro do ano de 2016 e 

de janeiro e fevereiro do ano de 2017.  

Manifestação da Unidade: “Os comprovantes de pagamento de seguro de 

vida encontram-se em anexo.” 

    Causa: Fragilidade na gestão do Contrato 

Análise da AUDIN: Apesar da manifestação do unidade informar que a 

documentação está anexas, em consulta a pasta do google drive “documentos” foram 

localizados apenas com comprovantes do ano de 2016, faltando o mês de janeiro e 

fevereiro/2017. De acordo com o anexo IV da IN 02/2008 é um guia para fiscalização de 

contratos de terceirizados, deste modo deve ser seguido a fim de facilitar e orientar todo o 

processo para o gestor do contrato, na letra J do artigo 34 da referida IN destaca a 

obrigatoriedade do “cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo 

coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho;” e também já  determinado 

na cláusula oitava do contrato e na cláusula décima terceira da CCT 2016/2016. Todos os 
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documentos devem ser anexados ao processo com o propósito de comprovar que a contratada 

utilizou os recursos humanos exigidos para a execução do serviço e que honrou com os 

pagamentos exigidos por lei e em contrato inclusive para fins de verificação da necessidade 

de realização de glosa no pagamento. A constatação será mantida até o encaminhamento dos 

documentos à AUDIN e juntada ao processo.  

Recomendação: Anexar ao processo e enviar à AUDIN cópias dos 

pagamentos dos seguros de vida referente aos meses de janeiro e fevereiro/2017. 

 

 DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

Constatação 4.6. Inconsistências no teor dos projetos básicos, em desacordo ao Art. 7º da Lei 

nº 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

 23189.036274/2016-57 Contratação de serviço de capacitação - O projeto 

básico (fls 04), que antecede a pesquisa de mercado, já 

consta o nome da proposta vencedora. 

Contratação de serviço de capacitação - O projeto 

básico (fls 04/07) não demonstra quem ou quantas 

pessoas serão capacitadas com essa contratação. 

Contratação do serviço de capacitação - Não consta 

aprovação do projeto básico pela autoridade 

competente (Diretor Geral) - (fls 07).  

 23189.032348/2016-86 Contratação de serviço de capacitação - No projeto 

básico (fls 04/06) não foi explicitado a motivação/ 

justificativa para aquisição desse serviço por 

inexigibilidade, uma vez que existem outras empresas/ 

instituições com notória especialização nessa área de 
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capacitação, como ENAP, ESAF, CVI cursos, Instituto 

Capacitar e outros. 

Manifestação da Unidade:  

“Conforme Processo n° 23189.036274/2016-57 

“Contratação de serviço de capacitação - O projeto básico (fls 04), que 

antecede a pesquisa de mercado, já consta o nome da proposta vencedora.” 

Justificativa:  Inicialmente o processo tinha a sua redação voltada para um  processo 

licitatório de Inexigibilidade de licitação, o qual figura em sua redação no objeto os dados 

da empresa/pessoa física vencedora e contratada no processo. Por um lapso do solicitante da 

 contratação no processo, ao qual é de responsabilidade a edição  do projeto básico, 

não alterou a redação para o processo de  Dispensa de Licitação. Erro formal percebido e 

corrigido em posteriores processos de dispensa e inexigibilidade de licitação  pelo setor 

responsável pelo “check list”. 

“Contratação de serviço de capacitação - O projeto básico (fls 04/07) não 

demonstra quem ou quantas pessoas serão capacitadas com essa contratação.” 

Justificativa:  Há uma quantidade definida de participantes a serem capacitados, 11 

participantes, ao qual contém uma lista de presença assinada pelos  que participaram. 

Porém não houve a inserção na edição do  projeto básico, por falta de suficientes 

informações a serem expostas no projeto básico, por falta de  conhecimento e/ou 

capacitação, o que já foi sanado com a qualificação do servidor e setor responsável. 

            “Contratação do serviço de capacitação - Não consta aprovação do projeto básico 

pela autoridade competente (Diretor Geral) - (fls 07).  
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Justificativa:  Constatada a ausência de assinatura da autoridade competente foi colhida a 

assinatura no projeto básico da autoridade competente. Conforme  documento em anexo. 

          

Conforme Processo n° 23189.032348/2016-86 

      “Contratação de serviço de capacitação - No projeto básico (fls 04/06) não foi 

explicitado a motivação/ justificativa para aquisição desse serviço por inexigibilidade, uma 

vez que existem outras empresas/ instituições com notória especialização nessa área de 

capacitação, como ENAP, ESAF, CVI cursos, Instituto Capacitar e outros.” 

Justificativa: Há época de realização do curso, não haviam cursos com a mesma grade 

curricular em disponibilidade para a referida data, sendo que o servidor a ser capacitado é 

substituto do Coordenador de Compras e Licitação o qual estava na iminência de usufruir de 

licença capacitação no período de 08 de agosto de 2016 ao dia 14 novembro de 2016. 

Justifica-se ainda que o referido curso tem formato próprio, conteúdo programático singular 

e foi ministrado por docentes especializados, que possuem peculiaridades teóricas e técnicas 

distintivas que afastam a possibilidade de identidade com outros cursos oferecidos nos 

mesmos moldes.” 

    Causa: Processos inadequados de contratações de serviço de capacitação  

Análise da AUDIN: O projeto básico ou o termo de referência é peça 

importante para o  planejamento de aquisições, onde deve constar todos os elementos que 

atendam a demanda do requerente. No caso de contratações de serviço de capacitações, o 

Gestor deve demonstrar, entre outras informações, a necessidade do curso, a justificativa pela 

contratação por inexigibilidade ou dispensa, as pessoas que serão capacitadas, onde ocorrerá o 

curso (se in company no campus ou no local definido pela contratada), a autorização expressa 

do Diretor Geral no projeto básico. Somente após o projeto básico emitido e assinado pelo 

Diretor Geral que se inicia a fase de contratação.  
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Recomendação: Aperfeiçoar formulário padrão do projeto básico, de forma 

a atender todas as informações necessárias para as contratações, inclusive nos casos de 

inexigibilidade e dispensa de licitação. 

 

Constatação 4.7. Publicação no Diário Oficial da União sobre inexigibilidade de licitação 

para contratação de serviços de capacitação desconsiderando o Acórdão TCU nº 1336/2006. 

Processo n. º Descrição 

 23189.032348/2016-86 Contratação de serviços de capacitação - Houve 

publicação em D.O.U para contratação abaixo do valor 

limite de R$ 8.000,00, sendo que o TCU já havia 

determinado para casos de inexigibilidade que “está 

condicionada a sua publicação na imprensa oficial, 

salvo se, em observância ao princípio da 

economicidade, os valores contratados estiverem 

dentro dos limites fixados nos arts. 24, I e II, da Lei 

8.666/93”. 

Manifestação da Unidade: “Temos ciência da determinação do TCU 

sobre a publicação no D.O.U sobre inexigibilidade.  

“Inexigibilidade está condicionada a sua publicação na imprensa oficial, 

salvo se, em observância ao princípio da economicidade, os valores contratados estiverem 

dentro dos limites fixados nos arts. 24, I e II, da Lei 8.666/93”. 

Porém o sistema usado pelo Serviço Público Federal, fornecido pelo 

SERPRO (Tela preta) não há possibilidade de realizar empenho nas modalidades: dispensa 

de licitação e inexigibilidade de licitação sem a devida publicação com o número da compra 

no sistema COMPRASNET>SIASGNET>DIVULGAÇÂO DE COMPRAS. Apenas após a 

publicação no D.O.U é que o sistema (Tela preta) SIASG>SISME>EMPATUAL>INFORMA 

ESTRUTURA DO PROCESSO reconhece o número da compra para empenhar. Conforme 

demonstrado em anexo.” 

    Causa: Processo inadequado de publicação de aquisição. 
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Análise da AUDIN: O Acórdão 1336/2006 trouxe a possibilidade do 

Gestor garantir o princípio da economicidade nas contratações por inexigibilidade que não 

ultrapassem o valor de R$ 8.000,00.  Apesar do Gestor manifestar que não há possibilidade de 

cadastrar a inexigibilidade sem a devida publicação em Diário Oficial da União, o cadastro no 

comprasnet sem essa publicação no D.O.U. pode ocorrer.  O Gestor pode consultar o manual 

de divulgação de compras pelo link http://comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/Manual-

Eventos-25072011.pdf, onde há um exemplo análogo de dispensa registrado no comprasnet 

sem publicação, instruindo o usuário a “salvar o evento” e em seguida “encerrar o evento” 

que não é publicado (fls 97/109).  Também sugerimos que busque informações junto às outras 

unidades do IFMT, como a PROAD, que já utilizam aquisições por inexigibilidade sem 

publicação em D.O.U. 

Recomendação: Abster-se de publicar, em D.O.U., aquisições por 

inexigibilidade cujos valores não ultrapassarem R$ 8.000,00, em conformidade ao princípio 

da economicidade. 

 

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, em desacordo com o art. 8º da 

Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP. (Reincidente). 
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Manifestação da Unidade: “Será solicitado pela Direção Geral a 

realização de um inventário eventual conforme art. 8.1, letra “e” da Instrução Normativa 

nº2015/1988 - SEDAP.” 

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

setor de almoxarifado. 

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

“8. Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos 

saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais 

permanentes, em uso no órgão ou entidade.etc. 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.  

Recomendação: Providenciar, tempestivamente, o inventário de 

almoxarifado do campus. 

 

Constatação 6.2. Divergência entre o saldo registrado dos itens de estoque em Almoxarifado 

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

ao art. 94 da Lei nº 4.320/64. (Reincidente). 

Discrição Suap Siafi Diferença 

Material de Consumo 0,00 14.348,24 -14.348,24 

Gêneros de alimentação 1.773,30 1.200,00 573,30 

Material químico 229,80 0,00 229,80 

Material educativo e esportivo 1.703,60 0,00 1.703,60 

Material de expediente 42.059,65 13.247,51 28.812,14 

Material de processamento de dados 32.891,94 32.600,00 291,94 
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Material de acondicionamento e embalagem 41,00 0,00 41,00 

Material de copa e cozinha 4.611,79 0,00 4.611,79 

Material de limpeza e prod. De higienização 661,12 0,00 661,12 

Material p/ manutenção de bens móveis 324,00 0,00  324,00 

Material elétrico e eletrônico 2.672,94 0,00 2.672,94 

Material laboratorial 665,00 0,00 665,00 

Material P/ Manut. De Bens Imóveis/Instalações 0,00  825,00 -825,00 

Total 87.634,14 62.220,75 25.413,39 

Manifestação da Unidade: “Foi encaminhado ao DAP no dia 22/05/2017 

pelo setor de almoxarifado o Balancete de Elemento de Despesa de Material de Consumo 

para realizar a conciliação dos saldos entre SIAFI e SUAP. A regularização foi realizada e 

os saldos foram ajustados conforme demonstrativos anexos.” 

     Causa: Ausência de inventário do almoxarifado. 

Análise da AUDIN: Considerando a resposta do Campus, cabe ressaltar 

que devido a ausência do inventário de 2016 (constatação 6.2), não é possível afirmar que os 

saldos constantes no sistema Suap possuem materialidade, deste modo, o ajuste no sistema 

SIAFI deveria ter sido feito somente após todo o processo de inventário (criação de comissão, 

emissão de relatórios, assinaturas etc.). Sendo assim, mantemos a constatação até o 

encaminhamento de todo processo de inventário para esta Audin.  Cabe ressaltar que o 

objetivo do sistema SIAFI é promover a modernização e a integração dos sistemas de 

programação financeira, de execução orçamentária e de contabilidade dos Órgãos e Entidades 

Públicas do Governo Federal, em consonância ao assunto 020201 item 3 do manual do Siafi 

que diz: “3 - Permitir que a Contabilidade Aplicada à Administração Pública seja fonte segura 

e tempestiva de informações gerenciais para todos os níveis da Administração Pública”. 
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Considerando que conforme o manual de administração patrimonial da Proad 

(http://proad.ifmt.edu.br/media/filer_public/2c/4b/2c4bc8a2-768b-47c2-b62c-

c33cc7276591/manual_de_administracao_patrimonial_do_ifmt.pdf) no capitulo II esclarece 

que o sistema SUAP é um sistema de controle e gerenciamento patrimonial, deste modo, o 

mesmo só oferece um suporte para controle dos bens tantos móveis quanto de almoxarifado, 

principalmente considerando que este não é um sistema obrigatório para os orgãos federais, 

podendo cada instituição adotar e trocar quando lhe convier. Deste modo o mesmo não pode 

ser considerado isoladamente como gerador de informações e dados contábeis, neste caso, 

esse papel deve ser do sistema SIAFI que deve ser alimentado com informações 

incontestáveis. A existência de saldos inconsistentes nas contas, sem um controle eficiente e 

tempestivo, é motivo de Restrição ao Balanço Geral da União e do IFMT. 

Recomendação: Aguardar a finalização do processo de inventário 

conforme especificado na IN nº 205/88 SEDAP, de 08/04/1988 para posterior conciliação no 

sistema SIAFI dos valores constantes no almoxarifado. 

 

Constatação 6.3. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMA ao setor de 

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, em desacordo com os outros 

procedimentos  do manual SIAFI (021101) item 2.2. 

Manifestação da Unidade: “O setor de almoxarifado entrou em contato com a 

reitoria que informou que o relatório utilizado como RMA atualmente é o Balancete de 

Elemento de Despesa de Material de Consumo, desta forma este mês já foi encaminhado para 

o setor contábil, conforme já demonstrado na constatação anterior.” 

    Causa: Processo inadequado de controle do 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 
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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 o envio, ao setor de contabilidade, do RMA – 

Relatório Mensal de Almoxarifado. 

PATRIMÔNIO 

Constatação 6.4. Ausência de registros dos imóveis de uso especial do campus no SPIUNET, 

em desacordo com artigos 94 e 96 da Lei nº 4320/1964, artigo 2º da Portaria STN/SPU 

322/2001 e no artigo 28 da instrução normativa nº 1, de 2 de dezembro de 2014  (Reincidente 

2016 e 2017). 

Manifestação da Unidade: “Não há como realizar o registro solicitado 

pois o nosso imóvel não possui escritura. Informamos que o setor de patrimônio e logística 

está levantando a documentação para escriturar o imóvel, pois somente assim poderemos 

registrá-lo no SPIUNET. ” 

    Causa: Processo inadequado de controle de imóveis do Campus. 

Análise da AUDIN: A obrigatoriedade dos registros dos bens imóveis 

encontra-se prevista nos artigos 94 e 96 da Lei 4320/1964, artigo 2º da Portaria STN/SPU 

322/2001 e artigo 28 da instrução normativa nº 1, de 2 de dezembro de 2014. A falta de 

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

inexistência de controle efetivo dos bens imóveis da Unidade contraria o determinado pela 
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Lei 4.320/64 e pela Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP, sendo ainda motivo de 

Restrição no Balanço da Unidade e do IFMT. 

Recomendação: Regularizar o registro dos bens imóveis, do campus, junto 

ao SPIUNET. 

 

Constatação 6.5. Ausência de inventário de Patrimônio, em desacordo ao art. 94 da Lei nº 

4.320/64. (Reincidente). 

Manifestação da Unidade: “O inventário do Patrimônio está em fase de 

execução.” 

    Causa: Processo inadequado de controle de patrimônio. 

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

físico é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados 

e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade. ...”. 

No art. 94 da Lei 4320/64 define a obrigatoriedade dos registros analíticos de todos os 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, tempestivamente, o inventário de Patrimônio 

do Campus. 

 

Constatação 6.6. 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 
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Aparelhos de medição e orientação 33.027,96 36.378,87 -3.350,91 

Aparelhos e equipamentos de comunicação 22.570,55 29.248,83 -6.678,28 

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

Hospit. 

280.361,15 428.608,84 -148.247,69 

Máquinas e equipam. De natureza industrial 393,00 4.720,00 -4.327,00 

Máquinas e equipamentos energéticos 98.521,40 111.197,85 -12.676,45 

Máquinas e equipamentos gráficos 15.498,40 12.308,60 3.189,80 

Maq., ferramentas e utensílios de oficina 4.260,99 5.017,68 -756,69 

Equip. E utensílios hidráulicos e elétricos 614,00 393,00 221,00 

Máquinas, utensílios e equipamentos diversos 306.475,54 29.639,21 276.836,33 

Equipamentos de processamento de dados 677.456,23 950.543,02 -273.086,79 

Aparelhos e utensílios domésticos 224.511,51 336.689,96 -112.178,45 

Máquinas, instalações e utens. De escritório 185.544,55 0,00  185.544,55 

Mobiliário em geral 597.826,81 584.739,63 13.087,18 

Coleções e materiais bibliográficos 277,42 151.721,41 -151.443,99 

Equipamentos para áudio, vídeo e foto 77.447,68 110.413,64 -32.965,96 

Veículos de tração mecânica 502.868,00 461.034,51 41.833,49 

Máquinas e equipamentos - Construção Civil 0,00 2.870,00 -2.870,00 

Utensílios em Geral 0,00 18.000,00 -18.000,00 

Instrumentos musicais e artísticos 0,00 7.997,25 -7.997,25 
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Veículos em Geral 0,00 879,44 -879,44 

Peças não incorporáveis a imóveis 0,00 35.092,40 -35.092,40 

Total 3.027.655,19 3.317.494,14 -224.999,86 

Manifestação da Unidade: “Foi realizado um levantamento pelo setor 

contábil e verificado que vários itens foram empenhados e classificados em elementos de 

despesa incorretos, por este fato está ocorrendo a divergência. Informamos que estaremos 

regularizando o mais breve possível a situação patrimonial do Campus.” 

     Causa: Processo inadequado de controle 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 

inconsistentes nas contas de bens permanentes, sem um controle eficiente e tempestivo, é 

motivo de Restrição ao Balanço Geral da União e do IFMT 

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. 

 

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  os outros 

procedimentos  do manual SIAFI (021101) item 2.2. 

Manifestação da Unidade: “O setor de Patrimònio e Logística se 

comprometeu a encaminhar no prazo ao setor responsável o RMB.” 
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     Causa: Processo inadequado de controle 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, para envio ao setor de contabilidade, o RMB 

– Relatório Mensal de Bens, garantindo o efetivo controle e evidenciação do patrimônio do 

Campus. 

 

Constatação 6.8. Não cumprimento das normas relativas ao lançamento mensal de 

depreciação de bens, não evidenciando a adequada situação patrimonial do ente público e suas 

variações, em desacordo com o art. 15, IV da Lei nº 10.180/01.(Reincidente). 

Manifestação da Unidade: “O setor de contabilidade está realizando 

regularizações contábeis de bens que foram liquidados em contas contábeis indevidamente e 

após a conclusão realizará a contabilização da depreciação. Solicitamos um prazo de 90 dias 

para regularizar a situação.” 

    Causa: Processo inadequado de controle de Patrimônio. 
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Análise da AUDIN: Conforme dispõe o art. 15, IV da Lei 10.180/01 e o art. 

3º do Decreto 6.976/2009, o Sistema de Contabilidade tem por finalidade, utilizando as 

técnicas contábeis, registrar os atos e fatos relacionados com a administração e evidenciar a 

situação patrimonial do ente público e suas variações, decorrentes ou não da execução 

orçamentária, inclusive as variações patrimoniais. O Manual de Contabilidade Pública 

instituída pela Portaria STN 700/2014 orienta que o lançamento da depreciação deverá ser 

realizada mensalmente e o reconhecimento encontra-se vinculado à identificação das 

circunstâncias que determinem o seu registro, de forma que esse valor seja reconhecido no 

resultado do ente através de uma variação patrimonial diminutiva (VPD). A apuração da 

depreciação deve ser feita mensalmente, a partir do momento em que o item do ativo se tornar 

disponível para uso, ou seja, quando estiver no local e em condição de funcionamento na 

forma pretendida pela administração. A depreciação cessa quando o ativo for baixado. 

Entretanto, não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado de uso. Apesar do sistema 

de controle patrimonial SUAP não disponibilizar de ferramenta que automatiza o cálculo 

dessa variação (depreciação), o setor de contabilidade deverá promover a conciliação dos 

bens inventariados e registrados no SUAP e que constam registrados no sistema de 

contabilidade com saldos desatualizados, para a correta evidenciação da situação patrimonial 

do Campus. 

Recomendação: Conciliar os saldos dos bens inventariados, bem como 

atualizar o cálculo da depreciação mensal, efetuando o registro no sistema contábil. 

 

 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 inconsistências no deslocamento (Km), bem como no 

consumo/litro e valor total da viagem, segue exemplo abaixo: 
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Viatura Deslocamento 

(Km) 

Consumo 

(L) 

Km/L R$/L R$/Km Total R$ 

Parati 1.6 (NJS-

1703) 

-1004444 5140.00 -195.42 3,97 -0,02 20.405,80 

Fonte: Sistema SUAP/Frota 

Dados extraídos do relatório demonstrativo - resumo do sistema SUAP. 

Data de Emissão: 27/04/2017 

Data de Início: 01/04/2016 

Data de Término: 30/04/2016 

Manifestação da Unidade: “Após análise do setor, no período do exemplo 

citado na constatação não houve erro de lançamento e conforme documentação em anexo, no 

período houve apenas um abastecimento para a viatura NJS-1703 com a quantidade de 20 

litros de gasolina. Conforme demonstrativo em anexo.” 

    Causa: Sistema inconsistente para controle de Frotas (SUAP). 

Análise da AUDIN: O relatório emitido via sistema SUAP/Frota, no dia 

27/04/2017, indica inconsistências no deslocamento e consumo da viatura de acordo com 

exemplo citado, conforme estabelece a Portaria 864/2015/IFMT, o Campus tem a 

obrigatoriedade da correta utilização do sistema SUAP/Frota objetivando melhorar o 

gerenciamento e controle da frota, bem com as boas práticas de controle interno.  

Recomendação: Solicitar, 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 dos Planos de Trabalho Docentes - PTDs, 

conforme artigo 8º da Lei nº 12.527/2011, artigo 7º do Decreto nº 7.724/2012 e artigo 15 da 

Resolução CONSUP nº 43/2016. 
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Manifestação da Unidade: “Os planos de trabalho docente referidos são 

os 2016/2 que realmente não foram publicitados como deveriam no período exposto, estamos 

organizados no ano de 2017/1 de forma a publicitar todos os planos de trabalho docente 

devidamente aprovados pelo colegiado do departamento no site do campus para que assim 

possamos atender as regulamentações citadas na constatação.” 

   Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica 

Análise da AUDIN: Apesar do Gestor manifestar que estariam publicando 

os encargos didáticos do período letivo 2017/1, não foi localizado no site, até a emissão desse 

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

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

trabalho contratado. Sendo assim, a publicação dos planos permite que a comunidade 

participe do controle das atividades de cada docente da Instituição.  

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

 

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

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

Nome 
Assinatura 

do Docente 

Avaliação do 

Colegiado do 

Departamento 

(art. 14 da Res. 

46/2013 Consup) 

Homologação do 

Chefe do 

Departamento de 

Ensino (anexo I da 

Res. 46/2013 Consup) 

A.P.L.S. SIM NÃO NÃO 

A.A.P.B  SIM NÃO NÃO 

A.R.S  SIM NÃO NÃO 
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D.R.B SIM NÃO NÃO 

D.M.A  SIM NÃO NÃO 

E.G.B SIM NÃO NÃO 

E.K  SIM NÃO NÃO 

E.L.A SIM NÃO NÃO 

F.T.C.F SIM NÃO NÃO 

G.M.B.V SIM NÃO NÃO 

I.L.A.R SIM NÃO NÃO 

K.B NÃO NÃO NÃO 

L.C.S SIM NÃO NÃO 

M.P.S  SIM NÃO NÃO 

M.C.S SIM NÃO NÃO 

M.T SIM NÃO NÃO 

P.D.M SIM NÃO NÃO 

R.F.F.L SIM NÃO NÃO 

R.V.A SIM NÃO NÃO 
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S.S.C SIM NÃO NÃO 

S.N.N SIM NÃO NÃO 

T.R.R.S SIM NÃO NÃO 

T.C.N SIM NÃO NÃO 

V.F.M SIM NÃO NÃO 

A.L.H SIM NÃO NÃO 

T.B.M SIM NÃO NÃO 

Manifestação da Unidade: “Os planos de trabalho docente referidos são 

os 2016/2 dos quais estavam em desacordo com a resolução CONSUP nº 43/2016, porém, os 

planos de trabalho docente 2017/1 estão devidamente assinados, avaliados e serão 

publicitados até a primeira quinzena de junho de 2017.” 

        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, 

visando que o estudante não seja prejudicado de nenhuma maneira.  

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

como para seu monitoramento. 

Recomendação 2: Informatizar o registro e monitoramento de encargos 

docentes. 
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EVASÃO ESCOLAR  

Constatação 7.3. Fragilidade no lançamento de informações no sistema de gestão acadêmica 

do IFMT (Q-Acadêmico).  

Descrição 

a) Todos os cursos constantes das relações de cursos enviadas pela PROEN e pelo 

campus estão cadastrados no Q-Acadêmico. Porém, em consulta a Registro escolar > 

Relatórios de alunos > Listagem de alunos, não foram localizados os cadastros dos alunos 

do curso de Tecnólogo em Gestão Pública. 

b) Ausência de cadastro da turma de ingresso 2013/1 do curso Secretariado Subsequente 

Noturno.  

Manifestação da Unidade: “Os alunos e a turma de Tecnologia em Gestão 

Pública estão devidamente registrados no sistema Q-Acadêmico, porém, ainda não estão 

vinculados às disciplinas e aos professores, pois, estamos aguardando a T.I da reitoria criar 

a estrutura do curso que ainda não existe, portanto, este é um problema a ser resolvido pela 

reitoria, da nossa parte está tudo regularizado. Em relação ao curso de Secretariado 

Subsequente Noturno 2013/1, realmente não foi feito o registro no sistema Q-Acadêmico, 

pois, nos foi orientado pela PROEN, na época, que as turma que estivessem formando nós 

não vinculássemos ao sistema, sendo assim, fizemos o procedimento de acordo com a 

orientação, por fim, ainda tínhamos mais um agravante que quando o sistema foi instalado 

não tínhamos habilidade suficiente para manuseá lo.” 

   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 
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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. Em consulta ao Q-acadêmico até a data da emissão deste relatório ficou 

confirmado a manifestação do Gestor de que os alunos do curso Tecnologia em Gestão 

Pública estão inseridos no sistema, porém não foram devidamente vinculados as disciplinas e 

professores. 

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 do campus, bem como manter atualizado esse sistema. 

 

Constatação 7.4. Quantidade de ingressos constante no sistema Q-Acadêmico divergente da 

quantidade de vagas prevista no PDI 2014-2018, conforme quadro abaixo (não foi possível 

verificar o número de ingressos nos demais cursos pois não há cadastros de alunos no Q-

Acadêmicos): 

 

Curso 

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

2015 - 

PDI 

2015 - Q-

Acadêmico 

2016 - 

PDI 

2016 - Q-

Acadêmico 

2017 - 

PDI 

2017 - Q-

Acadêmico 

Técnico em 

Comércio integrado 

matutino 

35 33 0 35 0 35 

Técnico em controle 

ambiental matutino 

35 35 35 36 0 37 

Técnico em 35 14 35 72 0 40 
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Secretariado noturno 

Manifestação da Unidade: “Considerando que o PDI é um plano de 

desenvolvimento e que são projeções observadas da época em que se faz, hoje estamos com o 

quadro diferente do projetado no momento da construção do PDI, porém, as comissões estão 

trabalhando para que possamos oferecer os cursos e as vagas proveniente de acordo com o 

nosso plano, devemos levar em consideração também a necessidade de matrícula de alunos, 

portanto, enquanto não tivermos outros cursos devemos manter os que temos para poder 

gerar recursos para o campus. Dos cursos citados o Técnico em Comércio está em processo 

de extinção e será substituído pelo Técnico em Administração pelo fato do atraso das 

comissões que existe divergência na oferta de vagas do curso, o mesmo se dá para o curso de 

Controle Ambiental que será substituído pelo curso de Agropecuária, neste caso o processo 

ainda está mais moroso em processo de elaboração. No caso do Técnico em Secretariado o 

processo está pronto e deverá passar por avaliação do Consup, tivemos dificuldades em 2015 

de completar as turmas, o curso será extinto e substituído pelo Tecnólogo em Secretariado 

também estamos atrasados porém já com o PPC pronto em análise da equipe pedagógica.” 

    Causa: Fragilidade no cumprimento das metas definidas para o campus. 

Análise da AUDIN: O Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMT 

tem o princípio de projetar metas a serem buscadas ao longo dos 05 anos seguintes da 

Instituição, sendo que o não atingimento dessas metas demonstra uma fragilidade no 

planejamento pelos Gestores. As metas de uma Instituição devem ser definidas com base no 

conhecimento da necessidade do mercado de trabalho e da capacidade do campus.  Isso tudo 

soma-se ainda a subutilização do sistema acadêmico para registros e acompanhamentos de 

alunos em todos os cursos da Instituição. O Gestor deve atualizar seu planejamento de 

quantitativo de ingressos, de acordo com a realidade contextual nacional e de mercado 

avaliada para a elaboração do PDI.  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. No caso analisado, o curso de técnico de Comércio possuía 

PPC aprovado em 2012 com previsão de 40 vagas (ingressos). 
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Recomendação 1: Reformular PPC do curso Técnico em Comércio e seu 

quantitativo de ingresso, conforme definido no Plano de Desenvolvimento Institucional do 

IFMT (2014-2018), referente ao campus. 

Recomendação 2: Garantir o quantitativo de ingressos dos cursos Técnico 

em Controle Ambiental e Secretariado, conforme PDI do IFMT (2014-2018). 

 

Constatação 7.5. Fragilidade no acompanhamento dos indicadores referentes à permanência 

dos estudantes, conforme as metas do PDI.  

Manifestação da Unidade: “A comissão de permanência e êxito deste 

Campus esteve um tanto desarticulada, mas após a visita da AUDIN já fizemos nova reunião 

e estamos em fase de revitalização da comissão e mudança de presidência, várias atividades 

são feitas, porém, não temos registros, estamos construindo ferramentas de acompanhamento 

para que tenhamos como resolver a fragilidade exposta.” 

    Causa: Capacitação inexistente da comissão designada. 

Análise da AUDIN: Os indicadores definidos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional para garantir a permanência e êxito dos alunos buscam 

mensurar as políticas mitigatórias de evasão que o IFMT possui, bem como o alcance das 

metas planejadas para os 04 anos seguintes da Administração, porém além de planejá-las faz-

se necessário acompanhar sua efetiva execução, coisa que não vem ocorrendo nas unidades 

auditadas do IFMT. Cabe, ao Gestor proporcionar capacitação e orientação aos membros da 

comissão de acompanhamento de ações de permanência e êxito para acompanhar e contribuir 

na implantação e implementação das ações afirmativas junto aos alunos com vulnerabilidade 

no campo educacional. Ações essas como: programas de apoio pedagógico, política de 

assistência estudantil e ações de combate a retenção nos cursos. 

Recomendação 1: Capacitar os membros da comissão de acompanhamento 

de ações de permanência e êxito do campus. 
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Recomendação 2: Acompanhar, pelos membros da comissão, os 

indicadores e contribuir na implantação e implementação de ações de permanência e êxito dos 

alunos no campus. 

 

Constatação 7.6. Fragilidades nas atividades de regência das aulas ao curso de Técnico em 

Alimentos, como ausência de visitas técnicas durante todo o curso e de professor de língua 

portuguesa (em 2016 por aproximadamente 90 dias), segundo entrevista com aluno do 

campus.  

Manifestação da Unidade: “Tais afirmações são um tanto conflituosas, 

não sabemos qual aluno foi entrevistado e de qual série ele cursa, temos o laboratório e 

aulas práticas para todos os anos do Curso de Alimentos, as visitas técnicas são priorizadas 

para os terceiros anos e estão devidamente planejadas para este ano de 2017, todas as aulas 

que ficaram vagas foram repostas, sendo assim, não havendo prejuízo para os alunos, desta 

forma as afirmações estão em desacordo com a realidade.” 

    Causa: Processo frágil de controle de atividades escolares 

Análise da AUDIN: Todas as atividades destinadas aos alunos devem ser 

registradas e devidamente arquivadas. Apesar da manifestação do Gestor, não foram  

demonstrados planos de reposição de aulas e os comprovantes de suas execuções, existentes 

sobre a disciplina de Língua Portuguesa.   Também não ficaram demonstradas a realização de 

visitas técnicas para os alunos do curso de alimentos matriculados no 3º ano em 2016. O 

Gestor de Ensino deve criar/aprimorar mecanismos de controle, acompanhamento e arquivo 

de todas as atividades escolares realizadas no campus. 

Recomendação: Aprimorar mecanismos de controle, acompanhamento e 

arquivo de todas as atividades escolares realizadas no campus. 

 

EGRESSOS  

Constatação 7.7. Fragilidade no acompanhamento dos alunos egressos. 
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Descrição 

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

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

Manifestação da Unidade: “A Coordenação de Estágios Egressos nos 

informou que já respondeu à AUDIN algumas notas referentes a questionamentos acerca de 

políticas voltadas para alunos egressos. No ano de 2016, emitiu o MEMO n.º 09 – 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO E EGRESSOS/ IFMT/BAG/2016, no dia 13/09/2016 , em 

resposta à Memo Circular 07/2016/PRODIN/IFMT, que explanou sobre os convites aos 

alunos egressos para participarem de algumas atividades como Arraiá, aniversário de 5 anos 

deste Campus, bem como a execução do projeto de extensão vinculado ao Edital 055/2015 

PROEX/REITORIA, que preconizava o contato com os alunos egressos. Comentou-se acerca 

do planejamento orçamentário, que não contava com atividades para alunos egressos e que 

eventos que contavam com a participação de egressos ocorria graças a doações de terceiros 

ou até de servidores. Já em 2017, foram emitidos dois memorandos em respostas à notas de 

auditoria. O Memorando nº 02 COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO E 

EGRESSOS/IFMT/BAG/2017, que informava sobre a resposta anterior emitida por esta 

coordenação em 2016, e o MEMO n.º 14 – COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO E EGRESSOS/ 

IFMT/BAG/2017 emitido em resposta à Nota de Auditoria nº 04/2017. Este último, explanou 

que os alunos formandos estavam sendo submetidos ao questionário da PROEX/IFMT que 

consta no site oficial desta instituição, que avalia algumas questões relacionadas ao ensino, 

trabalho e perspectivas profissionais. Além disto, informou que professores desenvolveram 

voluntariamente um fotoimagem com os alunos que formaram e que passaram em faculdades, 

homenageando-os. Esta arte foi postada nas redes sociais e gerou grande impacto positivo 

para o IFMT. Alguns alunos egresso do ano letivo de 2016, foram convidados a participar da 

recepção dos calouros, auxiliando nas atividades da semana do calouro realizado neste 

campus, como ações que contemplem os egressos, esta coordenação fará convites a estes 

alunos para participarem dos eventos que serão realizados como Arraiás, Semanas 

Acadêmico-Científicas, Feiras de Ciências, Palestras e outros. Neste momento, a 

Coordenação de Estágios e Egressos desenvolveu um questionário contendo diversos itens 
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avaliativos de nossa instituição e que será aplicado nos alunos egressos, formandos e que já 

formaram, para obtermos um banco de dados com a lista destes alunos para poderem serem 

contatados. Outrossim, foi solicitado por esta coordenação a emissão de uma portaria da 

“Comissão responsável pelo desenvolvimento e execução de políticas voltadas aos egressos”. 

Para finalizarmos, informamos que a atual Coordenação de Estágios e Egressos está 

organizando este setor, dando prioridade às questões mais cobradas pelos alunos e pais, 

também por essa Direção, que são os estágios curriculares-obrigatórios supervisionados. 

Este setor necessitava da organização das pastas de cada curso oferecido neste Campus que 

prevê a realização de estágio. Além disto, tem sido desenvolvido convênios com diversas 

empresas para atender os estágios, e o número de empresas conveniadas para este fim ainda 

é baixa para a quantidade de alunos que necessitam estagiar. O número de servidores neste 

Campus não é suficiente para atender a todas as demandas, havendo apenas um servidor que 

atua na Coordenação de Estágios e Egressos, que é o próprio coordenador. Diante disto, 

justifico que políticas e eventos direcionados exclusivamente a alunos egressos ainda não 

foram desenvolvidas pela necessidade de se atender à questões mais urgentes e que estão 

atreladas a este setor, porém os egressos não foram totalmente excluídos e muito menos 

esquecidos. Salientamos que tais políticas serão desenvolvidas e por está coordenação, 

conjuntamente com a Direção de Ensino, irão ser bastante criativos neste momento, já que 

até o atual momento, não foi encaminhado nenhum documento da PROEX ou de outra 

autoridade superior da Reitoria que direcione e norteia para o que realmente deve ser 

realizado para contemplar os alunos Egressos. Perante ao exposto, necessitamos que nos 

sejam enviados uma resposta a esta nota e que informe o que deve ser realizado para atender 

os egressos. ” 

    Causa: Controles Internos inexistentes das 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 
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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. 

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 elidirem 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. 
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Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

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

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

 

Cuiabá, 03 de julho de 2017. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo 

Nobre 

Auditor Chefe 
 

Renata Bueno 

Contrera 

Coordenadora de Auditoria na 

Área de Obras e Suprimento 

de Bens e Serviços. 

 

Augusto César 

Lira de Amorim 

Auditor 
 

Deuzimar Lira 

de Matos 

Assistente Administração 
 

Marcelo 

Gonçalves 

Ortega 

Auditor 
 

Márcio Menezes 

Roza 

Auditor 
 

Tatiane Aguiar 

de Oliveira 

Auditora 
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ANEXO I 

PROCESSOS ANALISADOS - 2016 

Item ML 

Número do Processo 

(TESOURO 

GERENCIAL) 

Número dos 

Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CPF/CNPJ 

Favorecido 

Valor 

Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Empenhado 

(Processo 

Fisico) 

1 8 23189.008104.2016-82 23189.008104.2016-82 

5258432130 R$198,30 R$ 198,30 

47450002191 R$198,30 R$ 198,30 

440349117 R$198,30 R$ 198,30 

1188195182 R$198,30 R$ 198,30 

2 8 23189.016036.2016-25 23189.016036.2016-25 

5571714158 R$540,00 R$ 540,00 

6193556117 R$540,00 R$ 540,00 

6579335114 R$540,00 R$ 540,00 

4159563155 R$540,00 R$ 540,00 

6542027106 R$540,00 R$ 540,00 

6486165170 R$540,00 R$ 540,00 

5045121103 R$540,00 R$ 540,00 

5705272103 R$540,00 R$ 540,00 

3 8 23189.013610.2016-93 23189.013610.2016-93 

70587736100 R$260,00 R$ 260,00 

6179466122 R$260,00 R$ 260,00 

5957858161 R$260,00 R$ 260,00 
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4384004109 R$260,00 R$ 260,00 

6260172117 R$260,00 R$ 260,00 

6105338198 R$260,00 R$ 260,00 

1351198122 R$260,00 R$ 260,00 

2938459130 R$260,00 R$ 260,00 

4 8 23189.003364.2016-61 23189.003364.2016-61 

122554167 R$125,28 R$ 125,28 

5465895101 R$125,28 R$ 125,28 

5 8 23189.013613.2016-27 23189.013613.2016-27 

6421526160 R$1.307,39 R$ 1.307,39 

6581364100 R$702,59 R$ 702,59 

5571714158 R$373,54 R$ 373,54 

6161442108 R$1.307,39 R$ 1.307,39 

5640799102 R$702,59 R$ 702,59 

6310323121 R$702,59 R$ 702,59 

6133376112 R$632,74 R$ 632,74 

6991496146 R$702,59 R$ 702,59 

5386211170 R$702,59 R$ 702,59 

6999218137 R$1.307,39 R$ 1.307,39 

7006197120 R$1.307,39 R$ 1.307,39 
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7744282108 R$702,59 R$ 702,59 

4842515112 R$702,59 R$ 702,59 

6 8 
MEMO 88/2016 

DEN/BAG 
23189.023450.2016-91 

6874611119 R$500,00 R$ 500,00 

7001145130 R$500,00 R$ 500,00 

5347242132 R$500,00 R$ 500,00 

5029175121 R$500,00 R$ 500,00 

5165271188 R$500,00 R$ 500,00 

639240135 R$500,00 R$ 500,00 

7 8 23189.024005.2016-48 23189.024005.2016-48 55109764115 R$1.496,39 R$ 1.496,39 

8 8 23188.024016.2016-38 23188.024016.2016-38 70621133108 R$1.000,00 R$ 3.000,00 

9 8 23189.026884.2016-42 23189.026884.2016-42 

3771995167 R$525,00 R$ 525,00 

3959395183 R$525,00 R$ 525,00 

10 8 23189.031336.2016-34 23189.031336.2016-34 

5916162111 R$317,30 R$ 317,30 

6062558183 R$317,30 R$ 317,30 

11 8 23189.031762.2016-78 23189.031762.2016-78 7001395161 R$500,00 R$ 1.500,00 

12 8 23189.029639.2016-97 23189.029639.2016-97 

2653766108 R$354,60 R$ 354,60 

6260172117 R$354,60 R$ 354,60 

4070210199 R$354,60 R$ 354,60 

4603760124 R$354,60 R$ 354,60 

13 8 23189.0240116.2016-3  3942347156 R$750,00 R$ 750,00 
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14 8 23189.037148.2016-10 23189.037148.2016-10 

5793901108 R$600,00 R$ 600,00 

4603805160 R$600,00 R$ 600,00 

4322018157 R$600,00 R$ 600,00 

5541692156 R$600,00 R$ 600,00 

5327138186 R$600,00 R$ 600,00 

6138580184 R$600,00 R$ 600,00 

5942989117 R$600,00 R$ 600,00 

4603760124 R$600,00 R$ 600,00 

50320327949 R$600,00 R$ 600,00 

15 8 23189.037166.2016-00 23189.037166.2016-00 242548199 R$300,00 R$ 900,00 

16 8 23189.035219.2016-40 23189.035219.2016-40 6014329161 R$237,93 R$ 237,93 

17 8 23189.037153.2016-22 23189.037153.2016-22 

5303073165 R$519,99 R$ 519,99 

3865998151 R$519,99 R$ 519,99 

2144355126 R$519,99 R$ 519,99 

6179466122 R$519,99 R$ 519,99 

83581413191 R$519,99 R$ 519,99 

18 8 -8  6193556117 R$200,74 R$ 200,74 

19 8 NãO CONSTA  5095838141 R$200,74 R$ 200,74 

20 8 NãO CONSTA  2065961112 R$200,74 R$ 200,74 

21 8 NãO CONSTA  6092260107 R$373,54 R$ 373,54 
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22 8 NãO CONSTA  6821998183 R$373,54 R$ 373,54 

23 8 NãO CONSTA  3942347156 R$373,54 R$ 373,54 

24 8 NãO CONSTA  6874611119 R$373,54 R$ 373,54 

25 12 23108311713201598  482840000138 R$69.264,32 R$ 69.264,32 

26 12 23189038769201530  12589220000181 R$135.384,10 R$ 135.384,10 

27 6 23189028050201671 23189028050201671 2219637000107 R$2.870,00 R$ 2.870,00 

28 7 231.890.323.482.016 23189.032348.2016-86 7150924000113 R$2.390,00 R$ 2.390,00 

29 6 231.890.362.742.016 23189.036274.2016-57 28389662191 R$3.500,00 R$ 3.500,00 

30 6 23189036829201661 23189036829201661 1368688000634 R$4.177,91 R$ 4.177,91 

31 6 23189039078201634 23189039078201634 1972887000142 R$199,46 R$ 199,46 

32 6 23189039135201685 23189039135201685 8926231000132 R$193,50 R$ 193,50 

 

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 

Fisico) 

1 8 23189.001645.2017-61 23189.001645.2017-61 158497 

R$798,60 

R$ 12.221,99 

R$6.766,67 

3 12 23188.001121/2012 23189.001115.2012-16 2102498000129 R$1.976,12 R$ 2.800,00 

4 12 23188018838201507  10398803000280 R$26.279,10 R$ 26.279,10 
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