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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 08/2017

Senhor Gestor, 

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

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

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

exercício analisado, apresentamos o  Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento 

das ações previstas no PAINT 2017, realizadas pelo Campus Primavera do Leste, conforme 

descritas abaixo:

2.2. Acompanhamento da regularidade contábil.
3.1. Diárias, passagens e ajuda de custos.
3.2. Acompanhamento dos registros contábeis.
3.3.Retenção e recolhimento de Tributos.
3.4.Acompanhamento da Receita.
3.5. Concessão de bolsas financeiras aos servidores.
3.6. Assistência ao educando.
4.1. Análise nos processos licitatórios em todas as modalidades.
6.1. Constatação financeira dos materiais de almoxarifado apresentados no 

inventário anual de almoxarifado da unidade.
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6.2.  Constatação  física/financeira  dos  bens  patrimoniais  apresentados  no 
inventário anual de bens da unidade.

6.3.  Análise nos sistemas e procedimentos de conservação e utilização da 
frota de veículos e a utilização e controle do consumo de combustíveis.

7.1. Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada curso 
do IFMT e padronização das matrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Superior.

7.2.  Acompanhamento  dos  estudos  sobre  evasão  escolar  no  âmbito  do 
IFMT.

7.3. Avaliação do acompanhamento de egressos nos campi do IFMT.

I – ESCOPO DO TRABALHO

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

ao Serviço Público Federal. 

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

percentuais de amostras contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna. Os processos 

foram  selecionados  por  meio  de  amostra  aleatória,  sendo  que  aqueles  já  analisados  em 

trabalhos  de auditoria  anteriores  foram,  para fins de elaboração 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 Eletrotécnica (Técnico médio subsequente) e Engenharia de Controle 

e  Automação (Bacharelado),  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 
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reunião com o Diretor Geral do campus, Diretor de Administração e Planejamento, Chefe do 

departamento de Ensino, responsável  pelo Setor de Patrimônio  e Almoxarifado,  contador, 

fiscal de contratos de serviços terceirizados, além de visitas às obras/reformas do campus e 

aos setores de almoxarifado e patrimônio, além de entrevistas com funcionários terceirizados, 

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

alunos  do  curso  Eletrotécnica  (Técnico  médio  subsequente)  e  do  curso  Engenharia  de 

Controle e Automação (Bacharelado).

Foram  analisados,  para  fins  de  verificação  das  ações  de  permanência 

(evasão), todos os cursos em andamento no campus Primavera do Leste, com exceção dos 

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

Q-Acadêmico foram realizadas no período de 23/05 a 20/06/2017. 

Durante  a  análise  de  conformidades  no  campus  foram  verificadas  as 

seguintes boas práticas: 

➢ Publicações no site de boletins mensais de serviços;

➢ Formalização  dos  processos  de  auxílios  estudantis  com inclusão  da 

documentação de seleção;

➢ Formalização e Organização de processos licitatórios.

II – RESULTADO DOS EXAMES

Após análise dos processos, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 09/2017, encaminhada à 

unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs até dia 21/07/2017. Após análise das 

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

que foram mantidas, conforme segue.
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1 - CONTROLE DE GESTÃO

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017.

GESTÃO DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DO IFMT 

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017.

2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

REGULARIDADE CONTÁBIL

Conformidade de Gestão

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

assunto 020315.

Descrição

Ano 2016 

➢  Maio, Setembro/ Outubro e Novembro

Manifestação  da  Unidade:  “Ocorreram  erros  no  sistema.  As  

conformidades  desses  meses  foram  realizadas,  porém  ao  consultar  posteriormente  não  

constavam no sistema.  Ocorreu em outros  campi  /  reitoria.  Após perceber  o que  estava  

ocorrendo, estão sendo realizados prints das telas da conformidade contábil mensalmente.  

Porém, antes não tinha conhecimento de que o sistema não estava salvando”. 

Causa:   Fragilidade no setor contábil

Análise da AUDIN: Referente a manifestação da unidade, em consulta ao 

sistema SIAFI, a fim de verificar o problema do sistema, fizemos consultas a outros Campi a 

fim de confirmar se nos meses apontados na constatação constava como “sem conformidade”, 
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e o resultado foi negativo. Mas a fim de orientação, quando ocorrer suspeitas com problemas 

sistêmicos,  encaminhar  as  telas  do  problema  para  a  Serpro  para  ciência,  e  arquivar  os 

referidos  documentos/e-mails  a  fim  de  apresentá-los  em  caso  de  algum  questionamento 

futuro. 

Conforme manual  Siafi,  assunto  020315,  a  conformidade  contábil  tem a 

finalidade de certificar as informações contábeis gerada pelo sistema, tendo como base os 

princípios contábeis do setor público e outros instrumentos de validação das informações da 

instituição, sendo o setor contábil da unidade o responsável por essa validação, e o contador, 

técnico contábil ou quem executa atividades equivalente a contábil com habilitação no órgão 

competente o responsável pela execução da rotina. No momento da nomeação do conformista 

sempre   observar  se  a  segregação  de função.  A conformidade  deve  ser  efetuada  no mês 

subsequente conforme calendário a ser consultado na transação >CONFECMES.

Recomendação:  Efetuar  o  registro  de  conformidade  contábil 

tempestivamente.

Rol de Responsáveis

Constatação 2.2.  Ausência de atualização de rol de responsáveis, SIAFI – CADRESP em 

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

Descrição

➢ Ausência da atualização da informação do responsável pela natureza 110 ( Resp. 

pela conformidade de registro de gestão)

Manifestação da Unidade:  “Na referida natureza 110, estão habilitados  

no  sistema  desde  setembro/2017  quando  iniciaram  as  conformidades  em nosso  campus,  

portanto, recentemente foi atualizado somente o titular desta ação por conta da substituição  
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do servidor J. B. P. de B. pelo G. C. S. P. nomeado pela Portaria 082 de portaria 082 de 27  

de junho de 2017. Segue anexo documentos comprobatórios”.

Causa:  Fragilidade no setor contábil       

Análise da AUDIN: Em consulta ao sistema SIAFI, transação > conagente 

nesta  data,  foi  verificado  que  o  sistema  continua  com informação  do  responsável  titular 

anterior, mesmo após a emissão da portaria 82/2017.

A  CGU  e  IN  TCU  nº  63/2010,  definem  que  a  atualização  dos  dados 

constantes do Rol de Responsáveis é de competência de cada órgão ou entidade, por meio dos 

agentes executores,  que deverá efetuar as alterações tão logo sejam publicados os atos de 

nomeação, designação ou exoneração (DOU, Boletim Interno ou outro instrumento, conforme 

exigência de cada ato). 

Recomendação 1: Manter atualizado o cadastro ROL de responsáveis. 

Recomendação 2: Promover, pelo setor de contabilidade do campus, atualização do 

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

responsáveis.

Limite de dispensa de licitação

Constatação 2.3.  Extrapolação do limite de dispensa, em desacordo com o artigo 24, II da 

Lei nº 8.666/93.

Empenho N. Despesa

Detalhada

Processo n. º Valor

158970264142016NE800076 23748010298201601 5.400,00

158970264142016NE800100 23748013978201679 3.122,00
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33903007158970264142016NE800101 23748014173201642 1.515,47

158970264142016NE800283 23748009481201656 1.539,00

158970264142016NE800287 23748013547201611 1.403,99

158970264142016NE800088

33903015

23748013521201664 1.865,60

158970264142016NE800094 23748014069201657 1.280,00

158970264142016NE800118 23748013550201626 7.999,75

158970264142016NE800127 23748019803201675 1.508,40

158970264142016NE800035

33903017

23748007002201667 6.817,20

158970264142016NE800037 23748007402201672 1.620,00

158970264142016NE800153 23748018682201644 889,00

158970264142016NE800279 23748021353201681 1.818,38

158970264142016NE800193

33903024

23748012334201663 8.000,00

158970264142016NE800234 23748034558201626 1.570,00

158970264142016NE800012

33903026

23748001980201603 160,00

158970264142016NE800017 23748004625201688 7.887,99

158970264142016NE800019

33903039

23748005172201615 1.071,54

158970264142016NE800063 23748003960201669 259,35

158970264142016NE800081 23748011499201618 930,00

158970264142016NE800124 23748018655201671 3.265,86

158970264142016NE800184 23748031602201646 384,71

158970264142016NE800309 23748038832201636 608,28

158970264142016NE800321 23748039127201656 1.896,00

158970264142016NE800071

33903622

23748010399201674 4.400,00

158970264142016NE800093 23748011609201641 1.800,00

158970264142016NE800282 23748017658201698 2.800,00

158970264142016NE800055 23748002144201638 1,19
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33903916

158970264142016NE800072 23748010213201687 7.200,00

158970264142016NE800280 23748023727201601 400,00

158970264142016NE800307 23748002144201638 3.564,00

158970264142016NE800096

33903963

23748014068201611 320,00

158970264142016NE800148 23748025001201602 1.712,00

158970264142016NE800149 23748022325201681 120,00

158970264142016NE800161 23748022865201664 1.575,00

158970264142016NE800172 23748029723201628 2.750,00

158970264142016NE800226 23748034680201601 730,00

158970264142016NE800255 23748036584201699 1.575,00

158970264142016NE800027

44905242

23748028159201545 7.500,00

158970264142016NE800222 23748034567201617 7.600,00

Manifestação  da  Unidade:  “ND  339030-07  Gêneros  alimentícios  foi  

objeto  do  relatório  de  auditoria  14/2016,  naquela  oportunidade  fizemos  manifestação,  

inclusive  a  partir  desta  constatação  o  IFMT/PDL  tomou  providências  em  relação  às  

recomendações feita pelos auditores, dentre eles a capacitação dos servidores envolvidos nos  

processos  de  aquisição,  as  demais  constatações  ocorreram  na  mesma  ocasião  dos  

apontamentos  nesta  nota,  porém,  estamos  tomando  medidas  gestão  e  planejamento  nas  

aquisições de maneira não ocorrer reincidências.

ND: 339030-15  - compreende as aquisições decorrentes da inauguração  

do campus PDL no mês de março de 2016,  ocorre que este  evento  foi  prorrogado pela  

Reitoria várias vezes, de forma que algumas aquisições tiveram caráter emergencial. Porém,  

não sendo repetitivos  nem redundantes em nossas manifestações,  venhamos ressaltar que  

este tipo de situação não seremos reincidentes. Registra-se que empenho 800127 refere-se ao  

subitem 16.
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ND:339030-17 - Refere-se a constatações da nota 14/2016 onde fizemos  

nossa  manifestação,  contudo  foi  indicada  como  providências  à  ser  evitada  pela  

administração.

ND: 339030-24 - ocorreu um ato fortuito onde uma lado da porta película  

de vidro da frente do prédio simplesmente estilhaçou, não tivemos outra forma de atender  

essa emergência, a não ser aquisição pela dispensa de licitação, por conta da segurança da  

instituição e a exposição do prédio como um todo, tendo como agravante a época dessa  

ocorrência que não tínhamos nenhum tipo de cercamento, como existente atualmente, sendo  

assim ultrapassou o limite neste subitem no valor de R$1.570,00.

ND:339030-26 - ultrapassou R$47,99 faremos maior esforços no sentido da  

não ocorrência destas ações intempestivas, agindo de forma planejada conforme necessidade  

das aquisições da instituição.

339030-39  -  Queremos  ressaltar  nesta  nd  a  situação  da  revisão  da  

caminhonete  hilux,  este  serviço  só  teríamos  condições  de  fazê-lo  até  os  100.000  km na  

autorizada Toyota, e o nosso contrato de manutenção de veículo não tinha a época na sua  

rede credenciada essa prestação de serviço pela concessionária autorizada, ou seja, eles não  

atendia pela contrato de manutenção de veículo.  Evitando perda da garantia e prejuízos  

decorrentes  da  não  realização  das  revisões  periódicas  conforme  consta  em  manual  do  

fabricante,  fizemos  opção  pelas  dispensas,  sem  contudo  deixar  de  realizar  pesquisa  de  

mercado. 

339036-22 -  Todos estes serviços  caracterizaram naquele momento uma  

essencialidade de maneira que sua não realização traria maior prejuízo à administração.  

Por exemplo, o preparo dos ambientes para instalação das câmeras de seguranças interna,  

foram  muitos  os  benefícios  decorrentes  deste  investimento,  bem  como  a  resolução  de  

conflitos entre os alunos em que precisamos recorrer ao auxílio das imagens. Acabamento  

dos bancos estão naquele rol de despesas preparatório para inauguração do campus.
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339039-16  -  Colocação  dos  pavers,  foi  providência  para  propiciar  

acessibilidade  ao  espaço  físico  da  área  de  convivência  dos  estudantes,  que  também  

compreende  no  conjunto  das  despesas  da  inauguração  do  prédio  referente  a  nota  de  

empenho  800072  que  foi  objeto  de  constatação  na  nota  14/2016  naquele  momento  

IFMT/PDL fez a devida manifestação.

339039-63  -  Serviços  gráficos,  queremos  registrar  a  despesa  com  a  

primeira jornada científica  do IFMT/PDL, os R$ 462,00 (quatrocentos  e  sessenta e  dois  

reais) que ultrapassou o limite para aquisição dos banners. Desta maneira, o IFMT/PDL  

ciente  dessa  demanda  para  2017,  já  providenciou  nossa  participação  nas  compras  

compartilhadas.  Ressaltamos  que  houve  uma  demanda  sem  que  fosse  repassado  com  a  

devida antecipação e planejamento.

449052-42 - A nota de empenho 2016NE800027 deveria ser classificada no  

subitem  99  por  se  tratar  de  móveis  planejados  dado  sua  especificidade  para  atender  

demanda do laboratório, e que não encontra no plano de contas subitem específico. Dessa  

forma, nos reportamos a capacitação do setor de aquisição que foi uma recomendação de  

nota anterior, melhor dizendo 14/2016. Sendo assim, não houve uma extrapolação do valor  

de dispensa neste caso”.

Causa: Processos inadequados de aquisições de materiais/serviços.     

Análise da AUDIN:  Referente a manifestação da unidade da natureza de 

despesa  33903007,  confirmamos  que  os  empenhos  -  800076,  800100,  800101  já  foram 

objetos de um relatório de auditoria na data de 22/07/2016, ocorre que ainda assim o Campus 

efetuou novas compras com a modalidade de dispensa com os empenhos nº 800283 e 800287 

em novembro de 2016, aumentando ainda mais a extrapolação do limite anual, diante disso 

mantemos a constatação. 

Natureza  de  despesa 339030-15 e sobre a  alteração  na  natureza  de despesa detalhada  do 

empenho 800127  de final 15 para 16, informamos não ser possível, visto que o lançamento 
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no sistema SIAFI foi dessa forma, e que utilizamos relatórios gerados pelo sistema tesouro 

gerencial para análise dos limites, e ao analisar os objetos adquiridos pelo empenho 800127, 

não se enquadram no conceito conforme transação >CONNATSOF no sistema Siafi: natureza 

de despesa 33903016  “Registra o valor das despesas com os materiais utilizados  diretamente 

os trabalhos administrativos, nos escritórios públicos,  nos  centrosd”, diante disso mantemos 

a constatação.

Natureza de despesa 339030-17 - confirmamos que os empenhos - 800035 e 800037 já foram 

objetos de um relatório de auditoria na data de 22/07/2016, ocorre que ainda assim o Campus 

efetuou novas compras com a modalidade de dispensa com os empenhos nº 800153 e 800279 

em agosto e novembro de 2016, aumentando ainda mais a extrapolação do limite anual, diante 

disso mantemos a constatação.

Natureza de despesa 339039-16 - Confirmamos que os empenhos - 800055 e 800072 já foram 

objetos de um relatório de auditoria  na data  de 22/07/2016, e visto que não houve novas 

aquisições que alterassem os valores anteriormente apontados, acataremos a manifestação do 

Campus neste relatório, sendo acompanhado esse item no relatório de auditoria 14/2016.

Natureza de despesa 449052-42 não é possível a alteração na natureza de despesa detalhada 

do empenho 800027  de final 42 para 99 para fim de análise desta auditoria,  visto que o 

lançamento  no  sistema  SIAFI  foi  dessa  forma,  e  que  utilizamos  relatórios  gerados  pelo 

sistema tesouro gerencial para análise dos limites, e ao analisar os objetos adquiridos pelo 

empenho 800027, mediante validação do setor contábil da reitoria, sugerimos a utilização da 

natureza de despesa detalhada 449052-51 (Peças não incorporáveis a imóveis): “ Registra o 

valor das despesas com materiais empregados  em  imóveis  e   que possam ser removidos ou 

recuperados”,  para  situação  futura  conforme  transação  >CONNATSOF  no  sistema  Siafi, 

diante disso mantemos a constatação.
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Os casos de dispensa de licitação em função do valor do objeto licitado, previstos à primeira  

vista nos incisos I e II do art. 24 da Lei n. 8.666/93, encerram previsão taxativa, sem nenhum 

conteúdo  variável  ou  passível  de  interpretação,  precedendo,  portanto,  a  edição  de  ato 

tipicamente vinculado. Apesar de  justificar a extrapolação do limite  das demais naturezas 

(339039-63, 339036-22, 339030-39, 339030-26 e 339030-24) de despesas, a unidade gestora 

deverá adotar  medidas  de planejamento  e  prorrogação tempestiva  de contratos  vincendos. 

Com isso,  fica  mantida  a  constatação para processos  futuros,  pois  quem ordenar  despesa 

pública  sem  a  observância  do  prévio  procedimento  licitatório,  quando  este  for  exigível, 

poderá  ser  responsabilizado  civil,  penal  e  administrativamente,  sem  prejuízo  da  multa 

pecuniária  a que se referem os artigos 71,  inciso VIII,  da Constituição  Federal.Propomos 

também, que no momento da aquisição do produto ou serviço, seja feita uma análise na lei  

8.666/93, a fim de confirmar se a situação não se enquadraria em outros incisos e artigos da 

lei.

Recomendação :  Efetuar o planejamento prévio das despesas do Campus, 

utilizando-se de dispensa para os casos excepcionais e permitidos.

Segregação de funções

Constatação 2.4. 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 - Reincidência.

Descrição
O  servidor  que  está  emitindo  empenhos  do  campus  é  o  chefe  do  Departamento  de 

Administração e Planejamento, e a responsável pela liquidação dos empenhos é a mesma 

quem está lançando os pagamentos do campus e que também faz a conformidade contábil, 

comprometendo o controle interno administrativo.
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Manifestação da Unidade: “Segundo a última manifestação referente a  

nota de auditoria nº 11/2016, respondemos sobre nosso quadro de servidores deficitário,  

todavia, após esta constatação, o campus recebeu a servidora M. A. O. de A. (contadora) que  

está atualmente responsável pela conformidade Contábil. Os empenhos estão sendo emitidos  

pelo servidor D. A. da S. desde agosto/ 2016, somente em situação excepcional o Chefe do  

Departamento  faz  emissão  para  evitar  maior  transtorno  à  Administração.  Liquidação  e  

pagamento estão sendo realizados por servidores distintos, neste caso R. F. B. de M. faz as  

liquidações  e  J.  R.  L.  S.  os pagamentos  esse procedimento  estão sendo realizados desde  

agosto/2016. Dessa forma, ficou solucionado essa questão”.

Causa: Pessoal insuficiente no setor administrativo.       

Análise da AUDIN:  Primeiramente cabe informar que essas informações 

são consultadas no sistema SIAFI, transação <Conagente, e verificamos que o responsável 

pelos empenhos exerce atividade de gestor de licitação, o que afeta a segregação de função. A 

responsável pela liquidação é a mesma responsável pela conformidade contábil (novamente 

afeta a segregação de função). A responsável pelos pagamentos é também responsável pelo 

almoxarifado de bens em estoque (afetando a segregação de função). 

Por isso, a manifestação da unidade não elide a constatação, visto que 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 
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 
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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. 

Mantemos a constatação até a atualização do Rol de responsáveis no sistema Siafi.

Recomendação 1:  Promover a segregação de funções entre as funções de 

autorização/aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de tal  forma que 

nenhuma  pessoa  detenha  competências  e  atribuições  em  desacordo  com  o  princípio  da 

segregação de função.

Recomendação 2: Atualizar o Rol de responsáveis no sistema SIAFI.

3 - GESTÃO FINANCEIRA

DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO

Conformidade da execução e prestação de contas

Constatação 3.1. Concessão indevida de recursos para viagem de servidor, em desacordo aos 

Artigos 14, 27, 28 da Portaria IFMT nº 1.103/2014.

Processo n. º Descrição

➢ 23748.034141/2016-63 Reembolso  de  viagem  -  Consta  ressarcimento  de 

despesas efetuadas com passagens e inscrições (fls 02 a 

28), sem justificativa e autorização explícita do Diretor 

Geral. Para servidor, não há ajuda de custo para viagens 

a eventos científicos, devendo serem pagas diárias e/ou 

passagens.  Quando  houver  necessidade  de  pagamento 

de  inscrição,  deve-se  efetuar  solicitação  prévia  de 

pagamento  de  taxa  de  inscrição.  A  situação  de 
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ressarcimento  ocorre  com  despesas  imprevistas  e  no 

valor exato das comprovações de despesas, sendo que 

no  processo  não  constam  todos  os  comprovantes  de 

despesas com os devidos valores (anexaram tickets de 

embarque).  Também não  foi  localizada  (no  processo) 

cópia da Portaria de autorização de afastamento para o 

exterior, emitida pelo Reitor.

Manifestação  da  Unidade:  “Em  decorrência  da  escassez  de  recursos  

orçamentários e a Direção Geral do IFMT/PDL de posse das solicitações de capacitação  

existentes  naquele  momento,  fez  proposição  aos  servidores  para  entrar  com  alguma  

contrapartida para que pudesse atender o maior número de interessados possíveis, uma vez  

que naquela ocasião ainda não tínhamos nosso plano interno de capacitação (PIC) para que  

fossem adotado os critérios de seleção. Dessa maneira, ficou acordado que haveria aporte  

financeiro do IFMT/PDL levando em consideração o que cada servidor poderia arcar. No  

caso da Professora T., ela abriu mão das diárias internacionais, e o IFMT pagaria somente  

os  valores  referente  as  passagens  conforme  consta  nas  fls.  14  e  15  do  processo  

23748.034141.2016-63. Não foram adquiridas as passagens via SCDP, porquê a época o  

servidor responsável não conseguiu enviar a solicitação via sistema por não haver nenhum  

registro de diárias, por se tratar de viagem internacional e sendo a primeira aquisição dessa  

natureza tivemos essa dificuldade.  Tomou-se então a decisão do reembolso com base nos  

valores apresentados no SCDP, e solicitamos da servidora os comprovantes, alguns deles já  

consta no processo nas fls.  17 e 18, outros foram incluídos segue anexo para avaliação.  

Autorização da Direção Geral está no despacho nº 140/2016 fls. 25. Segue anexo portaria nº  

1.988,  de  18  de  julho  de  2016  assinado  pelo  Reitor  J.  B.  B.  autorizando  viagem  

internacional. Segue doc anexo”.

Causa:  Processo inadequado de ressarcimento/reembolso.
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Análise  da  AUDIN:  Apesar  da  manifestação  do  Gestor,  o  registro  e  a 

emissão de passagens sem concessão de diárias é possível pelo SCDP.  Foi possível verificar 

junto ao SCDP que houve o registro da solicitação de passagens da professora (fls 10/11), 

porém em seguida  houve  o  cancelamento  da  solicitação,  conforme  “negociação”  entre  o 

Gestor  e  a  professora  (fls  (14/15)  sendo  informado  à  professora  solicitante  a  opção  de 

conceder ajuda de custo. Também no formulário de solicitação de ressarcimento (fls 02) a 

própria  requerente  informa  que  “  Descrição  detalhada/Motivo  da  solicitação:  Houve  o  

cancelamento do pedido da solicitação de compra das passagens aéreas pela Empresa T.  

para que o valor de R$ 4.247,42 possa ser repassado como ajuda de custo à servidora T. C.  

de S. Sendo assim, a ajuda de custo poderá auxiliar na quitação das passagens, diárias e  

inscrição.”

A  Portaria  da  Reitoria/IFMT  n.  1.013/2014  em  seu  artigo  27  permite 

ressarcimento, exclusivamente,  de despesas com passagens que não possa ser adquiridas por 

agências  de  viagens  contratadas  pela  Instituição  e  previamente  autorizadas  pela 

Administração,  o  que  não  foi  o  caso,  uma  vez  que  as  passagens  aéreas  poderiam  ser 

adquiridas por contratação direta com a empresa aérea (via SCDP), bem como as passagens 

terrestres por agência de viagem contratada pelo campus. 

Outra  situação irregular  foi  o ressarcimento  de despesas  sem os  devidos 

comprovantes dos gastos, em desacordo com o artigo 70, parágrafo único, da Constituição 

Federal,  que determina que todo aquele que receber dinheiro público deve prestar contas. 

Constam do processo apenas um recibo no valor de 750,00 ARS (setecentos e cinquenta pesos 

argentinos) e um bilhete de passagem terrestre no valor de R$ 62,89 (sessenta e dois reais e 

oitenta e nove centavos), sendo o restante das despesas apresentadas (hotel, passagens aéreas) 

apenas mensagens eletrônicas, os quais não resulta no montante recebido como ressarcimento 

pela servidora.   A Portaria 1.013/2014 do IFMT em seu artigo 28 define que apenas com a 

apresentação prévia dos comprovantes de despesas pode ser realizado o ressarcimento, isso 
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porque o ressarcimento  refere-se ao  valor  exato  das  despesas  efetuadas.  A servidora  não 

apresentou  os  recibos  e  notas  fiscais  que  demonstrasse  a  despesa  no  montante  de   R$ 

4.247,42,  que  recebeu  como ressarcimento,  conforme Ordem Bancária  n.803170 (fls  28). 

Vale ressaltar que situações de ressarcimento/reembolso devem ocorrer apenas em situações 

excepcionais  e  previstas  na  legislação,  regulamentadas  por  normativas  internas.    Dessa 

forma,  fica caracterizado o procedimento como irregular,  devendo a Administração tomar 

providências para ressarcir os valores ao erário.

Recomendação 1:  Providenciar o ressarcimento ao erário do valor de R$ 

4.247,42 (quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Recomendação  2:  Apurar  responsabilidade  pelo  procedimento  irregular 

adotado no campus.

Recomendação  3:  Abster-se  de  proceder  ressarcimentos/reembolsos 

distintos dos previstos nos artigos 27 e 28 da Portaria Reitoria n.º 1.013/2014, e em valores 

diferentes dos efetivamente e previamente comprovados.

REGISTROS CONTÁBEIS

Contas Contábeis 

Não houve constatação.

RETENÇÃO E  RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Constatação  3.2.  Atraso  no  recolhimento  de  contribuição  previdenciária  -  GPS  -  em 

desacordo com o art. 130 da Instrução Normativa RFB 971/09.

Documento GPS - Valor INSS GPS - Valor 
ATM/Multa/

GPS - 

Valor Total
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Juros

158970264142016NP000
232  13,85  0,09  13,94

158970264142016NP000
232  25,18  0,16  25,34

158970264142016NP000
204  1.175,73  155,30  1.331,03

158970264142016NP000
333  1.402,4  46,27  1.448,67

Manifestação da Unidade:  “Situação decorrente da falta  de servidores  

para executar as tarefas essenciais. Os juros/multas foram pagos, apesar de não se tratar de  

descaso do servidor, pois se há acúmulo de tarefas, humanamente falando, em um momento  

ou  outro  alguma  demanda  ficará  a  desejar,  foram  devidamente  reembolsados  conforme  

comprovantes constantes em todos os processos bem como resumo detalhado da base de  

cálculo,  não restando pendência.  Doravante serão envidados mais esforços no sentido de  

evitar situações desta natureza.

158970264142016NP000232 – págs 319 / 321 do processo 23748.036815.2015-83;

158970264142016NP000232 – págs 319 / 321 do processo 23748.036815.2015-83;

158970264142016NP000333 – págs 130 / 131 do processo 23748.026094.2016-84;

158970264142016NP000204  –  ....  processo  23188.025431.2014-47.  Segue  em  anexo  

comprovantes de recolhimento.”

Causa: Processo inadequado de pagamento.         

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

foi  localizado  o  comprovante  de  pagamento  da  multa  e  juros  no  valor  de  R$  155,30. 
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Conforme art. 132 da Instrução Normativa RFB 971/2009, a falta de recolhimento, no prazo 

legal, das importâncias retidas configura, em tese, crime contra a Previdência Social previsto 

no art. 168-A do Código Penal, ensejando a emissão de representação fiscal para fins penais, 

podendo prejudicar, inclusive, a regularidade da Administração. Os valores retidos deverão 

ser recolhidos até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal 

ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele 

dia. Segundo o art. 4º da Lei 4.320/64 “a Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas 

próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles 

se devam realizar”. As despesas relativas a encargos (multas, juros, atualização de valores, 

outros) pelo atraso no pagamento de faturas gera para a administração despesas consideradas 

ilegítimas e, portanto, passíveis de ressarcimento, demonstrando a falta de planejamento no 

controle de pagamento dos serviços considerados contínuos e ininterruptos, cujo pagamento 

em dia poderia ter sido feito, se medidas de controle fossem tomadas a fim de evitar essa 

ocorrência. O Campus deverá fazer constar as justificativas do atraso decorrentes de fatores 

alheios  à  vontade  dos  gestores  nos  correspondentes  processos  de  despesa,  e  ainda  adotar 

medidas  para  o  saneamento  da  impropriedade/irregularidade,  bem  como  adotar  práticas 

responsáveis de consumo para dar atendimento a Portaria MPOG 23/2015.

Recomendação  1:  Controlar  os  pagamentos  das  despesas,  de  forma 

tempestiva, evitando a incidência de encargos financeiros (multas, juros ou outros);

Recomendação 2: Cumprir o prazo de recolhimento dos valores retidos.

RECEITA PRÓPRIA DO CAMPUS

CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES

Constatação  3.3.  Ausência  de  pesquisa  de  mercado  na  prestação  de  contas  de  taxa  de 

bancada, em desacordo ao Art. 23 da Resolução CONSUP nº 11/2015.
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Processo n. º Descrição

➢ 23748.035706/2016-20 Edital  n.  56/2016  -  PROEX  -  Não  foi  localizado  no 

processo  analisado  os  orçamentos  realizados  pela 

Coordenadora do Projeto – D. C. C.,  na prestação de 

contas (fls 172/196).

Manifestação da Unidade: “Diante da análise das notas fiscais referente  

às aquisições da coordenadora do projeto professora D. C. C., observou-se que não consta a  

pesquisa de preços conforme constatação dos nobres auditores, todavia, existe o princípio da  

economicidade, quando se observa que a maioria dos produtos adquiridos foram comprados  

pela  internet  fora  do  município  de  Primavera  do  Leste,  que  na  prática  o  mercado  se  

caracteriza na maioria das vezes preços acima da média, dessa forma foram maximizados os  

recursos de maneira considerável aumento o poder de compra para o projeto. Contudo, o  

IFMT/PDL não adotará esse feito como rotina, doravante será levado a rigor o preceito da  

Resolução  citada,  inclusive  com  a  publicidade  desse  documento  como  condição  

indispensável para aquisição decorrentes de adicional de bancada”

Causa:  Processo inadequado de prestação de contas.        

Análise da AUDIN: Apesar do Gestor justificar que houve o atendimento 

ao  princípio  da  economicidade,  cabe  o  beneficiário  da  taxa  de  bancada  demonstrar  no 

processo através de orçamentos em estabelecimentos comerciais tal vantajosidade na compra. 

O campus deve adotar um controle interno eficiente para prestação de contas de todas as 

bolsas e taxas, oriundas de recursos públicos, orientando os servidores beneficiados.

Recomendação 1: Orientar os servidores, no ato do recebimento de bolsas 

ou taxas, quanto ao procedimento correto de utilização e prestação de contas desses recursos 

públicos.
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Recomendação  2:  Suspender  novas  concessões  de  bolsas  ou  taxas  à 

servidores que não apresentaram a devida prestação de contas, além de exigir o ressarcimento 

de valores gastos não condizentes com o objeto do projeto.

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Constatação  3.4.  Fragilidades  na  concessão  de  ajuda  de  custo  em  viagem  técnica, 

contrariando a Portaria n. 09/2014/PDL.

Processo n. º Descrição

➢ 23748.034307/2016-41 ➢ Ajuda de custo para viagem técnica de discentes 

- curso Eletromecânica:

 -  Não  consta  da  solicitação  anexada  às  fls  02 

demonstrada a relevância de uma visita técnica à usina 

hidrelétrica e as trilhas ecológicas do Parque Nacional 

da  Chapada  dos  Guimarães,  correlacionando  as 

disciplinas ou conhecimentos teóricos dos alunos com a 

prática, conforme Art. 5º e 6º da Port. 09/2014;

- Não foi localizada, no processo, cópia de portaria ou 

regulamento (do exercício 2016) definindo o valor de 

R$ 80,00/dia para ajuda de custo à discente do campus 

em viagem técnica conforme Art.4º da Port. 09/2014;

-  Intempestividade  na  solicitação  da  ajuda  de  custo, 

sendo protocolada 03 dias antes do evento,  apesar do 

Art.  3º da Port.  09/2014 determinar  prazo mínimo 45 

dias, e nem consta justificativa pela urgência;

- Prestações de Contas dos discentes inadequadas, onde 

consta o mesmo teor no campo “objetivo” e no campo 

“Descrição”,  conforme  Anexo  II  -  Art.  7º  da  Port. 
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09/2014.   Na  descrição  o  aluno  deve  registrar  quais 

foram as atividades realizadas durante as visitas.

Manifestação da Unidade: “A relevância da visita está  demonstrado na 

justificativa da participação no referido evento assinado pelo professor responsável. Quanto a 

portaria e/ou regulamento 2016 na data desta solicitação ainda não havia sido reestruturada, 

portanto,  ainda  foi  utilizada  de  2014  para  concessão  desta  visita.  Desse  modo,  o  valor 

atendido foi aprovado pela comissão de assistência estudantil, portaria interna nº 09/2014 no 

art.  4º  c/c  9º  coloca  essa  condição  de  deliberação  a  referida  comissão.  O  IFMT/PDL 

homologou a reestruturação do regulamento de assistência estudantil através da portaria 160, 

de 14 de dezembro de 2016, com esta ação informamos a melhoria do controle da gestão das 

visitas técnica, e ajuda de custos, bem como haveremos de tornar mais objetivos os relatórios 

de prestação de contas”. 

Causa:  Processo inadequado de concessão de ajuda de custo a discente. 

Análise  da  AUDIN:  As  visitas  técnica  fazem  parte  da  programação 

curricular de um curso profissionalizante como uma ferramenta de aproximação da teoria com 

a prática aos alunos matriculados. Nesse sentido, o docente de uma determinada disciplina ou 

o Coordenador de curso deve tomar o cuidado de, no momento da solicitação/justificativa, 

associar o objeto da visita técnica à teoria aprendida em sala de aula,  e demonstrar  quais 

disciplinas e/ou conteúdo programático tal visita irá complementar.  Quanto aos valores da 

ajuda de custo, sempre observar se há definição do valor em portaria ou resolução interna que 

ampare a decisão do Gestor.

Recomendação:  Adotar check list ou outras formas de controles internos 

para análise da concessão de ajuda de custo e para a devida  prestação de contas dos discentes.

4 - GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 

PROCESSOS LICITATÓRIOS
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Conformidade do planejamento e edital

Constatação  4.1.  Ausência  de  demonstração  da  vantajosidade  da  solução  adotada  para 

atendimento  do  objetivo  da  compra,  em  desacordo  com  o  artigo  22,  caput,  do  Decreto 

7.892/2013. 

Processo n. º Descrição

➢ 23748.028695/2016-21 Aquisição de gradil para cercamento da área do campus. 

Não consta dos autos a demonstração da vantajosidade 

da opção pelo cercamento em vez de construir muro de 

alvenaria.

Manifestação da Unidade: “Demonstração da vantajosidade de aquisição  

do objeto consta através da pesquisa de mercado, porém, tratando-se da opção do muro em  

vez da instalação do gradil, IFMT/PDL acatou o projeto arquitetônico feito pelo setor de  

engenharia/PRODIN,  levando  em  consideração  os  aspectos  visuais  e  paisagístico  do  

campus”.

Causa: Processo inadequado quanto a formalização.         

Análise da AUDIN: Não consta dos autos o parecer do Setor de Engenharia 

do IFMT contendo a recomendação pela solução adotada. Os processos devem conter todo o 

histórico e justificativas que demonstrem como foi tomada a decisão pelo gestor. Trata-se de 

medida de transparência e accountability e que pode, inclusive, vir a demonstrar a boa fé do 

gestor. 

Recomendação: Anexar aos autos a solução sugerida pelo Departamento de 

Engenharia do IFMT e a planta (ou cópia) da área a ser cercada.

Recomendação  2:  Apresentar,  nos  processos  futuros,  a  justificativa  que 

demonstre  a  necessidade  da  quantidade/metragem  dos  produtos/serviços  a  serem 

adquiridos/contratados.
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Constatação 4.2.  Ausência de justificativa da quantidade adquirida,  em desacordo com o 

artigo 15, § 7º, II, da Lei 8.666/93. 

Processo n. º Descrição

➢ 23748.028695/2016-21 Aquisição de gradil para cercamento da área do campus. 

Não consta  dos  autos  qual  a  metragem da área  a  ser 

cercada.

Manifestação da Unidade: “Em relação a demonstração da vantajosidade  

de aquisição do gradil, em que  consta apenas a pesquisa de mercado, em relação a  opção  

do muro/gradil para o fechamento do campus, queremos ressaltar e justificar que o campus  

do IFMT/PDL está localizado na zona urbana da cidade Primavera do Leste, na esquina  

entre as  Avenidas Dom Aquino e Santo Antônio, razão pela qual o projeto arquitetônico  

sugeriu  que metade da área de 80.000 m² fosse fechada com o muro em alvenaria e parte do  

fechamento na lateral  direita e em frente a sede do campus, fosse feito  com gradil  para  

atender e combinar com a arquitetura da obra nova do campus. Neste sentido,  acatou-se a  

orientação  do  projeto  arquitetônico  feito  pelo  setor  de  engenharia/PRODIN  -  Reitoria.  

Ressalta-se que mais de 50% do fechamento foi feito em muro de alvenaria de 205 m de  

altura”.

Causa: Processo inadequado quanto a formalização.         

Análise da AUDIN: Não consta dos autos o parecer do Setor de Engenharia 

do IFMT contendo a recomendação pela solução adotada, nem a planta da área demonstrando 

a metragem do gradil a ser adquirido. 

Recomendação: Anexar aos autos a solução sugerida pelo Departamento de 

Engenharia do IFMT e a planta (ou cópia) da área a ser cercada.
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Recomendação  2:  Apresentar  nos  processos  futuros  a  justificativa  que 

demonstre  a  necessidade  da  quantidade/metragem  dos  produtos/serviços  a  serem 

adquiridos/contratados.

Contratos, execução e fiscalização

Constatação 4.3. Fragilidade no pagamento de fiscais de processos seletivos.

Processo n. º Descrição

➢ 23748.0380641/2016-11 Pagamento de fiscais de processos seletivos. Ausência 

de listas de presença constando assinatura e horário de 

trabalho dos fiscais.

Manifestação  da  Unidade:  “Solicitamos  ao  Departamento  de  ensino  

responsável pela aplicação do processo seletivo o documento desta constatação, e fomos  

informados  que  encaminharam  a  PROEN.  Fica  registrado  nosso  pedido  ao  DEN  para  

cumprimento do apontamento junto à AUDIN”.

Causa: Processos inadequados de pagamento.         

Análise  da  AUDIN:  O  artigo  63  da  Lei  nº  4.320/64  esclarece  que  “a 

liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base 

os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito”. Desta forma, devem constar 

dos processos de pagamento todos os documentos que comprovem a realização do serviço que 

gerou a obrigação de pagar.  Caso seja  imprescindível  o envio destes documentos  a outro 

setor, é necessário que sejam providenciadas cópias para que sejam incluídas no processo de 

pagamento. 

Recomendação 1: Anexar ao Processo 23748.0380641/2016-11 as listas de 

presença constando assinatura e horário de trabalho dos fiscais
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Recomendação 2:  Nos processos de pagamento futuros, anexar todos  os 

títulos e documentos comprobatórios do pagamento a ser feito. 

Constatação  4.4.  Impropriedades  referentes  ao  pagamento  de  verbas  trabalhistas  e 

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

artigo  34,  §  5º,  da  IN  02/2008  MPOG,  conforme  planilhas que  constam  dos  papéis  de 

trabalho.

Processo n. º Descrição

➢ 23748.003604.2017-26 Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços  de  copeiragem  e  materiais  no  campus 

Primavera  do Leste,  Contrato N° 02/2017.  Pregão N° 

04/2016. 

Ausência da  folhas de frequências dos funcionários .;

➢ Nota fiscal n° 210,(ref. mês  março/2017), pág: 

93.

➢ 23748.006657.2016-18 Serviço  de  motorista,  Adesão  ao  Pregão  nº  48/2015 

UASG 154045, Contrato nº 03/2016. 

Nota fiscal nº 142734 (ref. mes abril e maio/2016)

a) Divergência dos valores referente as 200 horas 

que constam na planilha de custo, e as 193,20 

horas  que  estão  registradas  na  carteira  de 

trabalho do motorista, afetando assim os valores 

do  salário,  adicional  de  penosidade  e 

assiduidade.

b) Diárias dos motoristas referente a NF 162295 de 

09/09/2016, pagas em atraso, em desacordo com 

a cláusula décima segunda letra C do contrato: 
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(pg. 608)

Solic.  nº  27/2016  -  viagem  dia  26/08  a  27/08  - 

Pagamento dia 01/09/2016;(pg. 610 e 611)

Solic.  nº  24/2016  -  viagem  dia  08/08  a  12/08  - 

Pagamento dia 16/08/2016;(pg. 616 e 617)

Solic.  nº  23/2016  -  viagem  dia  05/08  a  05/08  - 

Pagamento dia 08/09/2016.(pg. 618 e 619)

c) Diárias dos motoristas referente a NF 165029 de 

07/10/2016,  pagas  em  atraso,  em  também 

desacordo com a cláusula décima segunda letra 

C do contrato: (pg 669)

Solic.  nº  35/2016  -  viagem  dia  30/09  a  30/09  - 

Pagamento dia 03/10/2016;(pg. 709 e 710)

Solic.  nº  33/2016  -  viagem  dia  25/09  a  25/09  - 

Pagamento dia 26/09/2016;(pg 712 e 713)

Solic. nº 33/2016 e 32/2016 - viagem dia 21/09 e 22/09 

- Pagamento dia 23/09/2016; (pg 714 a 717).

d) Ausência  de  opção  pelo  vale  transporte  do 

funcionário,  visto  que  nas  NFs  nº  165029, 

170667, 174089, 78202, 183457,187495,191974 

o pagamento dos valores foram integrais, sem o 

desconto não opção do vale transporte (pg. 669, 

742, 827, 911,1007,1046,1094).

e) Diárias dos motoristas referente a NF 169655 de 

11/11/2016,  Não  foram  localizadas  todas   09 

(nove) diárias cobradas na NF somente 8,5 (oito 

e meia) (pg.748 a 765)

f) Ausência do comprovante de pagamento salarial 
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referente ao mês de novembro/2016. (pg. 851).

g) Ausência de justificativa pelo depósito a menor 

do auxílio alimentação do mês 12/2016 (pg. 941 

a 943

Manifestação da Unidade: “Referente ao processo nº 23748.003604.2017-

26 segue anexo pasta documentos.

a) Referente ao contrato 3/2016 celebrado com a empresa L., as 200h  

contratada  está  proporcionalmente  relacionado  ao salário  recebido 

pelo  colaborador,  de  maneira  que  nas  fls.  275  do  processo  

23748.006657.2016-18  consta  registro  de  40hs  semanais  e  200hs  

mensais, segue anexo comprovante dos direitos trabalhista pagos ao  

colaborador, segundo entendimento não houve prejuízo decorrente dos  

valores recebidos. Nas fls. 279 consta renúncia do vale transporte por  

parte do funcionário, de maneira que foram realizado os  pagamento  

devidos. Comprovante pagamento salarial anexo.

b, c e d).  Por conta do pedido dessas diárias terem ocorrido muito próximo das viagens  

solicitadas, de acordo com a solicitações que consta no processo, todavia, fiscal do contrato  

sempre atuou para que os devidos pagamentos fossem realizados. Portanto, foram realizados  

conforme demanda da instituição.

e)  Foram  pagos  valores  referente  a  oito  diárias  na  NF  169655,  conforme  planilha  de  

efetividade anexo.

f) segue holerite anexo.

g) Foi devido atraso dos correio em realizar a entrega da folha ponto do mês novembro/2016  

à empresa, ocorreu retenção do pagamento salário de forma a regularizar tal situação, e  

consequentemente demais benefícios decorrentes desse direito. Porém, foi pago a diferença  

referente às diárias no mês dezembro/2017”.

Causa: Fragilidade na gestão do contrato        
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Análise  da  AUDIN:  Com base  na  manifestação  do  Gestor,  o  processo 

23748.003604.2017-26  teve  justificativa  satisfatória.  Quanto  ao  processo  n. 

23748.006657.2016-18, analisamos da seguinte forma:

Letra a) Em consulta ao pasta documentos no google drive foi confirmado o demonstrativo de 

salário referente ao mês 12/2016, a constatação se refere a prestação de serviço do mês abril e 

maio/2016.

Foi confirmado que o registro do motorista desde dos primeiros meses de serviço foi com 

valor da convenção 2016/2016, ou seja, antes da repactuação contratual. 

Em consulta a referida convenção constatou que o salário do motorista seria de R$ 1.635,88 

para 220 horas, e conforme planilha (pg. 206)  por 200 horas seria de R$1.487,16, porém na 

página 318 do processo consta um resumo do provento do prestador referente ao mês 04/2016 

constando um salário de R$1.437,58, ao invés dos R$ 1.487,16 que consta na planilha de 

custo, segue abaixo memoria de calculo:

Linha Ano 2016 Formula

1 Salário convenção
   1.635,88

2 Valor hr.
           7,44

(1.635,88/220)

3

Valor 200 hr

planilha de custo

   1.487,16

(7,44*200)

4

Valor registrado

pg. 318 processo

   1.437,58

5 Valor 193,20 hr

   1.436,60

(7,44*193,20)

6 Diferença (Linha 3 - linha 4)
49,58
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Letras b , c, e, f  e g) Acatamos a manifestação do Campus

Letra d) Referente a renúncia do vale transporte, como o item consta como custo na planilha 

de custo (pg. 206) item 2a (R$ 36,77), deste modo, quando o trabalho renuncia ao direito é 

necessário que tal valor seja reduzido da planilha de custo, deste modo o valor da nota fiscal 

será a menor.  

Recomendação 1:  Notificar a empresa a fim de restituir,  ao Campus, os 

valores referente ao vale transporte 

Recomendação 2:  Notificar a empresa a fim de restituir, ao funcionário e 

ao Campus, os valores pagos a menor referente ao salário do motorista nos meses que foram a 

menor.

Recomendação  3:  Encaminhar,  a  esta  Auditoria  Interna,  documentos 

comprobatórios de notificação e posteriormente os comprovantes de pagamento dos valores 

com base de cálculo.

Constatação 4.5. Ausência do comprovante de entrega de uniformes,   conforme determinado 

na Cláusula Décima Quinta do Contrato nº 03/2016.

Processo nº Descrição

➢ 23748.006657.2016-18 Serviço  de  motorista,  Adesão  ao  Pregão  nº  48/2015 

UASG  154045,  Contrato  nº  03/2016.  Ausência  de 

comprovante  de  entrega  de  02  (duas)  camisas  de 

tricoline ou similar  na  cor  branca manga longa.

Manifestação  da  Unidade:  “Segue  anexo  manifestação  do  funcionário  

pela opção da camisa manga curta em decorrência do clima da região”.

Causa: Fragilidade na gestão de contrato         
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Análise  da AUDIN:  Em consulta  a  cláusula  décima  quinta  do  contrato 

03/2016, observa-se que deveriam ser entregues 2 camisas manga curta e 2 manga longa, 

localizamos no processo na página 283 somente a entrega de duas camisas manga curta, e na 

declaração a mão do motorista enviada pelo campus através da pasta documentos no google 

drive não especifica a quantidade total de uniforme recebida.   Na planilha de formação de 

custo individual foi contabilizado o valor de uniforme, detalhado no contrato n. 03/2016 como 

fornecimento  de  04  camisas,  como  ficou  demonstrado  que  foram  entregues  apenas  02 

camisas, o procedimento correto seria abater o custo no valor pago pelo contratante (campus), 

pois  do  contrário  a  empresa  apropria-se  indevidamente  desse  custo  ampliando  seu  lucro, 

durante o fornecimento do serviço.

Recomendação 1:  Notificar  a  empresa  a  fim de restituir,  ao  Campus,  a 

diferença  dos  valores  pagos  conforme  planilha  de  custo  referente  aos  uniformes  não 

entregues.

Recomendação  2:  Encaminhar,  a  esta  Auditoria  Interna,  documentos 

comprobatórios de notificação e posteriormente os comprovantes de pagamento dos valores 

com base de cálculo.

Constatação  4.6.  Ausência  de  publicações  no  site  referentes  a  contratos  e  licitações, 

garantindo transparência à comunidade.

Manifestação  da  Unidade:  “Informamos  que  já  foi  inserido  no  Menu  

"INSTITUCIONAL"  -  "ACESSO  A  INFORMAÇÃO"  -  "CONVÊNIOS  /  DESPESAS  /  

LICITAÇÕES E CONTRATOS". Prazo para publicação: segundo semestre de 2017”.

Causa:  Processo de transparência inadequado.        

Análise  da  AUDIN:  Apesar  do  Gestor  ter  incluído  o  link  do  portal 

transparência no site institucional do campus, ainda o formato não está adequado para o fácil 
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acesso do cidadão aos contratos e licitações.  No link de licitações, o usuário tem acesso a 

uma página que pede os dados da licitação a que se quer consultar, mas o cidadão não é  

obrigado a ter os dados necessários (CNPJ, número da licitação, tipo, Objeto, valor, etc.) para 

a consulta,  devendo acessar diretamente a lista  com todas as licitações contendo todas as 

informações,  atualizadas  periodicamente.   No  caso  dos  contratos,  o  usuário  acessa  duas 

planilhas  distintas,  não  conseguindo  visualizado  qual  contrato  é  de  que  empresa.   A 

transparência ativa deve ser a prática corriqueira de toda a administração, disponibilizando de 

forma fácil os dados ao cidadão.

Recomendação:  Divulgar  no  site  institucional,  e  em  formato  fácil  ao 

usuário, os contratos e licitações efetuados pelo campus.

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Constatação  4.7.  Impropriedades  referentes  ao  pagamento  de  verbas  trabalhistas  e 

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

artigo  34,  §  5º,  da  IN  02/2008  MPOG,  conforme  planilhas que  constam  dos  papéis  de 

trabalho.

Processo n. º Descrição

➢ 23748.026094.2016-84 Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços  de  copeiragem  com  fornecimento  de 

equipamentos,  mão  de  obra  e  materiais  no  campus 

Primavera do Leste, Contrato N° 008/2016. 

Ausência de holerites e das  folhas de frequências dos 

funcionários;

➢ Nota  fiscal  n°  2644  (ref.  a  15/09/2016  a 

15/10/2016), pág: 94.

Ausência de comprovante de recolhimento de INSS e 
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FGTS dos funcionários.

➢ Nota  fiscal  n°  2690  (ref.  a  15/10/2016  a 

15/11/2016), pág: 134.

Manifestação da Unidade: “Foi solicitado a época do recebimento da NF  

2690 os comprovantes solicitados nesta constatação. O contrato em questão foi encerrado  

com  os  devidos  pagamento  dos  direitos  trabalhista  de  todas  as  quatro  colaboradoras  

prestadora  do  serviço  pela  empresa  Oportuna  ao  IFMT/PDL.  Porém,  reforçamos  a  

solicitação  para  entrega  dos  comprovantes  para  juntada  ao  processo.  Segue  anexo  

apontamento  feito  a  empresa  sobre  tratativa  para  providência  dos  documentos,  e  

recentemente foi reforçado este pedido onde tivemos o retorno que estarão nos enviando,  

bem como cópia dos holerites solicitados”.

Causa: Fragilidade na gestão e fiscalização de contratos.

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

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

em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 67 da Lei no 8.666/1993. Por sua vez, 

a Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, que dispõe sobre regras e 

diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, orienta no § 5º do art. 34 que na 

fiscalização  do  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  e  sociais  nas  contratações 

continuadas  com dedicação  exclusiva  dos  trabalhadores  da  contratada,  exigir-se-á,  dentre 

outras, as seguintes comprovações:

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

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

2013)

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

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

2013)

2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos 

serviços,  em  que  conste  como  tomador  o  órgão  ou  entidade  contratante;  (Incluído  pela 

Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

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

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

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

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

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

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

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

dos  respectivos  processos  de  pagamento,  os  comprovantes  de  recolhimento  dos 

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

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

Recomendação  1: Adotar  rotinas  e  checklists  para  fiscalização  dos 

contratos, incluindo a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas.

Recomendação 2: Notificar a contratada para que proceda à regularização 

do  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  em  prazo  determinado  quando  existir  a 

identificação de irregularidades no cumprimento de tais obrigações, 

Recomendação  3:  Denunciar  aos  órgãos  competentes,  quando  houver 

indícios de má-fé por parte da contratada.

Cartão de Pagamento do Governo Federal

Ação não prevista na análise do campus no PAINT 2017.
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5 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017 – análise será feita em relatórios por 

assunto, encaminhados à DSGP.

6 - GESTÃO PATRIMONIAL

ALMOXARIFADO 

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

com o art. 8º da Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP.

Manifestação  da  Unidade:  “Inventário  em  andamento  conforme  a  

instrução normativa o art. 8º da Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP, tão logo, esteja  

concluído”.

Causa: Ausência  de  acompanhamento  do  gestor  do  Campus  quanto  ao 

prazo. 

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.
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Constatação 6.2. Divergência entre o saldo registrado dos itens de Almoxarifado no sistema 

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

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

Descrição Suap Siafi Diferença

Gênero alimentício 1.237,15 2.434,20 -1.197,05

Material Educativo e Esportivo 776,00 0,00 776,00

Material de expediente 14.711,24 15.843,50 -1.132,26

Processamento de dados 42.451,88 13.695,00 28.756,88

Material de acondicionamento

 e embalagem 123,00 - 123,00

Material de Copa e Cozinha 2.677,04 0,00 2.677,04

Material de Limpeza e prod. De 
higienização 2.680,96  - 2.680,96

Material p/ Manut. De bens imóveis/ 
instalações 7.698,10 4.065,00 3.633,10

Material elétrico e eletrônico 31.759,96  - 31.759,96

Total 104.115,33 36.037,70 68.077,63

Manifestação da Unidade: “Os saldos estavam sendo conciliados, motivo  

pelo qual algumas contas divergem à época. Implantação do SUAP iniciou em meados de  

2015 e os registros no mesmo foram finalizados início de 2016. A partir daí iniciaram as  

conciliações. Hoje os saldos encontram-se ajustados”.

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 6.1), 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,  
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emissão  de  relatórios,  assinaturas  etc.).  Por  isso  mantemos  a  constatação  até  o 

encaminhamento para está Audin de todo processo de inventário para está 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 

almoxarifado,  sem um controle  eficiente  e  tempestivo,  é  motivo  de Restrição  ao Balanço 

Geral da União e do IFMT, com possibilidade, pela reincidência, de aplicação de penalidade 

aos gestores responsáveis.

Recomendação: Finalizar o 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.

Recomendação  2:   Encaminhar,  a  esta  Auditoria  Interna,  documentos 

comprobatórios de notificação e posteriormente os comprovantes de pagamento dos valores 

com base de cálculo.

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: “A partir desse ano (2017) os relatórios estão  

sendo entregue ao setor de contabilidade no final de cada mês”. 

Causa:  Fragilidade na Gestão de Almoxarifado.       

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

a constatação, visto que o envio do RMA deve ser mensal e será acompanhado até o final do 
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ano  corrente. O  setor  de  Contabilidade  deverá  promover  a  conciliação  mensal  das 

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

de almoxarifado deverá encaminhar à Contabilidade em que a UG esteja jurisdicionada, até o 

5º  (quinto)  dia  útil  do  mês  subsequente  ao  de  referência,  os  relatórios  mensais  de 

movimentação de almoxarifado - RMA para que procedam o ajuste e conciliação dos saldos 

contábeis. Conforme entendimento da CGU, o setor de controle dos bens deve estar preparado 

para o acompanhamento das operações típicas: aquisições, movimentações, doações, baixas, 

etc, com emissão e guarda dos documentos comprobatórios necessários (notas fiscais, termos 

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

sindicância  e  avaliação).  A Administração  deverá  dispor  de  mecanismos  de  controle  que 

permitam gerar essa informação, mesmo que o sistema Suap ainda não possua tal ferramenta. 

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

PATRIMÔNIO 

Constatação 6.4. Ausência de inventário de Patrimônio do ano de 2016, em desacordo ao art. 

94 da Lei 4.320/64.

Manifestação da Unidade: “O inventário de patrimônio do ano de 2016,  

foi iniciado (Processo 23748.015844.2017-73), porém não concluído. O acúmulo de funções  

dos servidores membros da comissão ainda não permitiu sua conclusão, todavia envidaremos  

esforços para efetivamente realizá-lo”.

Causa: Fragilidade  na  Gestão  de  Patrimônio  e  número  de  servidores 

insuficiente.       

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 
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permanentes,  em  uso  no  órgão  ou  entidade.etc.  No  art.  94  da  Lei  4320/64  define  a 

obrigatoriedade dos registros analiticos de todos bens permanentes. A inexistência do controle 

efetivo do patrimônio da Unidade é motivo de Restrição ao Balanço da Unidade e do IFMT, 

além  de  apresentar  uma  situação  inexistente  dos  bens  do  Campus  na  contabilidade.  A 

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

Recomendação  1:  Providenciar  tempestivamente  o  inventário  de 

Patrimônio do Campus.

Recomendação  2:  Lotar  mais  servidores  no  setor  de  administração  do 

campus.

Constatação  6.5.  Não  cumprimento  das  normas  relativas  ao  lançamento  mensal  de 

depreciação de bens móveis e imóveis, não evidenciando a adequada situação patrimonial e 

suas variações, em desacordo com o art. 15, IV da Lei 10.180/01. (reincidente)

Manifestação da Unidade: “O sistema de controle de patrimônio do IFMT  

(SUAP - Patrimônio), até o presente momento não realiza depreciação. A fim de sanar esse  

problema a coordenação de patrimônio elaborou uma planilha em Excel com fórmulas para  

calcular a depreciação do patrimônio do campus. Essa planilha foi encaminhada à Auditoria  

interna  do  IFMT (e-mail  encaminhado  para  audin@ifmt.edu.br  na  data  de  05/04/2017),  

solicitando vistas/orientação quanto ao método de depreciação de bens utilizado na planilha,  

verificar se esta atende a legislação vigente, até o momento não tivemos retorno”.

Causa: Fragilidade na Gestão de Patrimônio     

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 
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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,  atualizar  o 

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

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

Aparelhos de medição e orientação 287.053,57 73.737,96 213.315,61

Aparelhos e equipamentos de 
comunicação

17.838,84 13.439,20 4.399,64

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

196.288,78 117.421,98 78.866,80

Aparelhos e equip.   P/ esportes e 22.333,83 - 22.333,83
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diversões

Equipamento de  proteção,   segurança  e 
socorro

 9.546,82  4.860,00 4.686,82

Máquinas e equipam. De natureza 
industrial

47.197,79 -  47.197,79

Máquinas e equipamentos energéticos 310.031,47 271.769,20 38.262,27

Máquinas ferramentas e utensílios de 
oficina

- 49.482,00 -49.482,00

Acessórios para veículos 790,00 -  790,00

Equip. E utensílios hidráulicos e 
elétricos

2.200,00 135.490,00 -123.290,00

Máquinas e equipamentos eletro 
eletrônicos

  41.450,00 115.863,98 -74.413,98

Outras máquinas, equipamentos e 
ferramentas.

-  40.500,00 -40.500,00

Máquinas, utensílios e equipamentos 
diversos.

258.141,90 13.582,33 244.559,57

Equipamentos de processamento de 
dados

938.444,03 373.257,80 565.186,23

Aparelhos e utensílios domésticos 150.483,92 488.941,18 -338.457,26

Máquinas, instalações e utens. De 
escritório

1.178,42 - 1.178,42

Mobiliário em geral 868.605,09 595.835,20 272.769,89

Coleções e materiais bibliográficos 278.618,87 97.196,42 181.422,45

Discotecas e filmotecas 2.205,00 -  2.205,00

Equipamentos para áudio, vídeo e foto. 184.966,67 68.009,88 116.956,79

Veículos de tração mecânica 694.528,28 - 694.528,28

Máquinas e equipamentos para fins 
didáticos

 - 140.046,05 -140.046,05
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Instrumentos musicais e artísticos 18.079,80 14.190,00 3.889,80

Veículos em geral 307,15 110.500,00 -110.192,85

Peças não incorporáveis a imóveis 30.056,00 -  30.056,00

Material  de  consumo  de  uso 
duradouro

6.138,20 101.129,59 -94.991,39

Total  4.376.484,43  2.825.252,7
7

1.551.231,6
6

Manifestação  da  Unidade:  “As  coordenações  de  Patrimônio  e  de  

Contabilidade estão trabalhando juntas para sanar as divergências do saldo SUAP e SIAFI.  

A maior causa de divergência entre os sistemas é devido registros de doação em apenas um  

dos sistemas, no caso o SUAP. Já foram localizados os porquês das divergências, que são:  

Registro de doações e transferência de patrimônio entre campi realizada apenas no SUAP,  

pendente de transferência SIAFI; Materiais adquirido pelo campus e incorporado no SIAFI  

na  conta  de  MATERIAL  DE  CONSUMO  DE  USO  DURADOURO,  (Forro  de  alumínio  

empenho 2015NE800125 e Vidro temperado empenho 2015NE800118), esses materiais não  

foram cadastrados no SUAP - Patrimônio,  pois foram incorporados à estrutura física do  

prédio, e o que se tem em vista é a incorporação dos valores dos mesmos ao valor do imóvel.  

Segue em anexo trocas de e-mail em que mostra atividades na intenção de regularizar as  

divergência entre registros SIAF e SUAP, segue também planilha com informações atuais  

dos registros dos sistemas, SUAP e SIAFI”.

Causa: Fragilidade na Gestão 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 
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motivo  de  Restrição  ao  Balanço  Geral  da  União  e  do  IFMT,  com  possibilidade,  pela 

reincidência, de aplicação de penalidade aos gestores responsáveis.

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

efetivo controle patrimonial.

Recomendação 2: Atualizar os registros dos bens patrimoniais no sistema 

de SUAP e promover a conciliação no SIAFI, após a finalização do inventário.

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:  “Não  é  encaminhado  o  RMB  ao  setor  de  

contabilidade porque ainda não realizamos depreciação (Vide item 6.5). Sobre a conciliação  

do  saldo  SUAP  e  SIAFI  as  Coordenações  de  Patrimônio  e  de  Contabilidade  estão  

trabalhando  juntas  para  conciliar  as  informações  entre  os  sistemas.  A  maior  causa  de  

divergência entre os sistemas é devido registros de doação em apenas um dos sistemas, no  

caso o SUAP.  Segue em anexo trocas de e-mail em que mostra atividades na intenção de  

regularizar  as  divergência  entre  registros  SIAF  e  SUAP,  segue  também  planilha  com  

informações atuais dos registros dos sistemas, SUAP e SIAF”.  

Causa: Fragilidade na Gestão de Patrimônio         

Análise  da  AUDIN:  O  setor  de  Contabilidade  deverá  promover  a 

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

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

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

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

saldos contábeis. Conforme entendimento da CGU, o setor de controle dos bens deve estar 
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preparado  para  o  acompanhamento  das  operações  típicas:  aquisições,  movimentações, 

doações,  baixas,  etc,  com emissão  e  guarda  dos  documentos  comprobatórios  necessários 

(notas  fiscais,  termos  de  responsabilidade,  termos  de  transferência,  termos  de  doação, 

relatórios  de  comissões  de  sindicância  e  avaliação),  em  especial,  quando  ocorrer  perda, 

extravio,  dano,  ou,  ainda,  obsolescência,  desuso,  etc.  A  Administração  deverá  dispor  de 

mecanismos de controle que permitam gerar essa informação, mesmo que o sistema Suap 

ainda não possua tal ferramenta.

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

para o efetivo controle e evidenciação do patrimônio do Campus.

CONSERVAÇÃO  E  UTILIZAÇÃO  DE  FROTA  E  UTILIZAÇÃO  E 

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.

7 - GESTÃO ACADÊMICA

EXECUÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.

EVASÃO ESCOLAR

Constatação 7.1. Alto índice de evasão nos períodos letivos iniciais dos cursos. A análise da 

evasão escolar foi prejudicada em razão da fragilidade dos dados lançados no sistema Q-

Acadêmico. Nos cursos/ turmas em que houve o registro de matrículas nos períodos letivos 

posteriores ao período de ingresso, verificamos a ocorrência das constatações a seguir:

Curso Forma Turma de 
ingresso

Matrículas

1ª 2ª
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Eletrotécnica MAT/VESP

 

 

Integrado

 

 

2014/1 36 25

2015/1 35 27

2016/1 70 47

Eletrotécnica VESP Integrado 2015/1 36 21

Eletromecânica MAT/ VESP

 

Integrado

 

2014/1 33 22

2016/1 72 57

Eletromecânica VESP Integrado 2015/1 36 19

Eletrotécnica NOT

 

Subsequente

 

2014/1 34 22

2016/1 39 33

Eletromecânica NOT

 

Subsequente

 

2014/1 36 19

2016/1 37 22

Informática MAT Subsequente/ 
Pronatec

2014/1 35 17

Edificações Subsequente/ 
Pronatec

2014/1 47 10

Eletrotécnica Subsequente/ 
Pronatec

2014/1 41 20

Engenharia de Controle e 
Automação INTEGRAL

 

Bacharelado

 

2015/1 44 31

2016/1 38 22

Manifestação da Unidade: “Os números de evasão das turmas iniciais, de  

fato são altíssimas, mas pode-se justificar pois nos cursos subsequentes, os mesmos foram  

ofertados  para  o  público  adulto,  público  este  trabalhador  com  muita  defasagem  de  

aprendizagem em cursos com grau de dificuldade elevada. Aliado e estes fatores o campus  

era novo, ofertando suas primeiras turmas,  sem estrutura física e de pessoal para poder  

acompanhar de forma adequada estes alunos.
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Atualmente estes índices reduziram bastante em comparação com as turmas  

inicias,  pois  o  campus  criou  instrumentos  para  reter  o  aluno,  tais  como:  comissão  de  

permanência  e  êxito,  horário  de  apoio,  programa  de  monitoria,  auxílio  alimentação  e  

transporte, programas de cultura e esportes.

Os índices, poderiam ser reduzidos ainda mais, caso o campus dispusesse  

do quadro de técnicos administrativos ao qual é de merecimento planejado”.

Causa: Fragilidade nas ações de permanência de alunos.         

Análise da AUDIN: A Instituição de Ensino quando decide criar um curso 

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

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

evasão escolar e realizar o acompanhamento dos seus egressos. Sendo assim, a constatação 

será mantida para acompanhamento das ações de permanência e êxito de alunos no campus.

Recomendação:  Implementar ações de permanência e êxito de alunos no 

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

EGRESSOS 

Constatação 7.2. Fragilidade no acompanhamento dos alunos egressos de 2016.

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:  “Nosso  Campus  entrou  em  atividade  com 

turmas  regulares  em  fevereiro  de  2014,  com  os  cursos  na  modalidade  subsequente  e  

integrado em eletromecânica e eletrotécnica.
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As primeiras turmas dos cursos  regulares de técnico  em eletrotécnica  e  

técnico em eletromecânica formaram-se no mês de abril de 2016 e até o momento não foi  

providenciado junto ao campus mecanismos de acompanhamento dos egressos. Durante este  

ano  será  implantada  comissão/setor/programa  responsável  pelo  acompanhamento  dos  

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, a retroalimentação curricular  e tomar decisões quanto a manutenção da 

oferta.  Cada campus deve adotar instrumentos que permitam o acesso a essas informações. 

Cada Unidade auditada pode adotar, com o apoio 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.

d) utilização dos resultados para reavaliar o currículo dos cursos e propor 

atualização, se necessário. 
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Recomendação:  Implementar,  com apoio da Pró-reitoria  de Extensão, as 

ações de acompanhamento de egressos no campus.

III – CONCLUSÃO

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade 

Gestora  deve  adotar  medidas  corretivas  com  vistas  a  elidir  os  pontos  ressalvados  nas 

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

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

implementação das recomendações emitidas neste relatório.

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

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

inconsistências em seus campi.

Informamos  que  as  providências  tomadas  pelo  Gestor,  em  relação  às 

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

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

Cuiabá, 09 de agosto de 2017.

Equipe Auditoria Interna (AUDIN):

Nome Cargo Assinatura
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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

Cacilda Guarim Téc.  Assuntos 
Educacionais

Deuzimar Lira de Matos Assistente 
Administração

Marcelo Gonçalves Ortega Auditor

Márcio Menezes Roza Auditor

Tatiane Aguiar de Oliveira Auditora

ANEXO I

PROCESSOS 
ANALISADOS - 

2016

Item
Mod 
Licita
ção

Número do Processo
(TESOURO GERENCIAL)

Número dos Processos
(constam da capa do 

processo físico)
CNPJ Favorecido

Valor 
Liquidado 
(Tesouro 

Gerencial)
1 12 05110001220201601 23748.021953.2016-49 ***98000180 R$1.554,58

2 12 23188001708201527 23748.033115.2016-18 ***4834000172 R$16.128,00

3 12 23194016751201516 23748.006395.2016-91 ***5992000163 R$4.191,00

4 12 23194031187201472 23748.031180.2015-28 ***50438000106 R$1.084,00

5 12 231.950.024.012.015 23748.014324.2016-62 ***13945000134 R$2.140,00

6 8 23748.022196.2016-21 23748.022196.2016-21 ***05784802 R$250,00

7 8 23748.027715.2016-47 23748.027715.2016-47 ***3180126 R$600,00

49

Relatório de Auditoria nº 08/2017

mailto:audin@ifmt.edu.br


   
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

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

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

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

8 8 23748.029252.2016-58 23748.029252.2016-58 ***6377133 R$2.158,15

9 8 23748.031704.2016-61 23748.031704.2016-61 ***2295100 R$200,00

10 8 23748.034141.2016-63 23748.034141.2016-63 ***59620862 R$4.247,42

11 8 23748.034307.2016-41 23748.034307.2016-41 ***7413122 R$120,00

12 8 23748.035706.2016-20 23748.035706.2016-20 ***9940160 R$500,00

13 8 23748.037815.2016-81 23748.037815.2016-81

***8804157 R$360,00

***69696134 R$360,00

***1030185 R$360,00

***2912195 R$360,00

14 8 23748.038064.2016-11 23748.038064.2016-11 ***09036115 R$125,88

15 8 23748001490201607 23748001490201607 **8970 R$3.506,76

16 6 23748018682201644 23748.007402.2016-72 ***0871000100 R$889,00

17 23748.007000.2016-67

18 8 23748024589201679 23748024589201679 ***0066102 R$577,50

19 6 23748026094201684 23748026094201685 ***2708000129 R$50.996,48

20 6 23748038832201636 23748038832201637 ***1360000166 R$220,80

21 12 64045.006409/2015 23748.028695.2016-21 ***69617000163
R$39.599,12

R$56.698,74

22 8 -8 23188.029925.2015-81 ***9429150 R$2.800,00

23 8 -8 23747.015265.2016-40 ***3913151 R$585,00

24 8 -8 23747.015265.2016-40 ***3802160 R$585,00

25 8 -8 23748.010472.2016-16 ***8666164 R$1.200,00

26 8 -8 23748.010472.2016-16 ***0945174 R$1.200,00

PROCESSOS 
ANALISADOS - 

2017

Item
Mod 
Licita
ção

Número do Processo
(TESOURO GERENCIAL)

Número dos Processos
(constam da capa do 

processo físico)
CNPJ Favorecido

Valor 
Liquidado 
(Tesouro 

Gerencial)
1 8 23478.039087.2016-42 23478.039087.2016-42 ***6370176 R$1.200,00
2 8 23748.005670.2017-31 23748.005670.2017-31 ***2191154 R$105,00

***3180126 R$21,00

***1529140 R$63,00

***2520174 R$63,00

***1485182 R$63,00

***8143133 R$63,00

***7374157 R$63,00
***4309164 R$63,00
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***8578180 R$63,00

***3766107 R$63,00

3 6 23748002654201796 23748002654201797 ***7729000197 R$1.180,00

4 6 23748026094201684 23748026094201684 ***2708000129 R$12.749,12

5 12 23108311713201598 23748.006657.2016-18 ***840000138 R$14.429,99

6 12 23197019107201642 23748.003604.2017-26 ***3956000194 R$8.777,97

7 7 23748012453201705 23748012453201705 ***28316001690 R$80,64
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