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Relatório de Auditoria nº 19/2017 

 

Unidade Auditada: Reitoria 

Nome do Gestor: Willian Silva de Paula Cargo: Reitor 

Ordem de Serviço: 14/2017 

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

OBS: Não foram enviados os processos completos nos casos de ajuda de custo e auxílios 

constando: seleção dos bolsistas do campus, relatórios de atividades, pagamentos das bolsas e 

dos auxílios financeiros, prestações de contas, etc. 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria nº 16/2017: 

2.2; 2.3; 3.9; 4.11; 4.13; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.12; 7.16; 7.17; 7.18; 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 19/2017 

 

Senhor Gestor,  

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

referente ao exercício de 2016 (Junho a dezembro) e exercício 2017 (Janeiro a junho), 

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 pela Reitoria 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. 
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3.6. Assistência ao educando. 

4.1. Análise nos processos licitatórios em todas as modalidades. 

6.1. Constatação financeira dos materiais de almoxarifado apresentados no 

inventário anual de almoxarifado da unidade. 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual de bens da unidade. 

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 da Nota 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. 
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Foi verificado inventário anual do estoque e do patrimônio, projetos 

pedagógicos dos cursos Técnico em Administração Integrado ao Nível Médio do Campus 

Avançado de Diamantino; Técnico em Eletromecânica Subsequente ao Nível Médio de Sinop 

e Curso superior de Bacharelado em Biotecnologia de Lucas do Rio Verde, 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 os Pró-reitores do Ensino, 

Pesquisa e Administração, Diretor de Pós graduação, e responsáveis pela Contabilidade, 

almoxarifado, patrimônio, UAB, além de verificação de itens de obras do campus Várzea 

Grande e aos setores de almoxarifado e patrimônio, registro escolar, bem como entrevistas 

com funcionários terceirizados, Diretor de Ensino, Comissão de Ações de Permanência e 

Êxito do campus, reunião com a equipe responsável pela atualização do Plano Permanente de 

Providências da Auditoria Interna, além de visitas aos laboratórios constantes dos PPCs e 

entrevistas com os alunos dos cursos cujos projetos de curso foram incluídos na amostragem. 

Foram analisados, para fins de verificação das ações de permanência 

(evasão), os cursos Técnicos em Administração Integrado ao Nível Médio do Campus 

Avançado de Diamantino; Técnico em Eletromecânica Subsequente ao Nível Médio de Sinop 

e Curso superior de Bacharelado em Biotecnologia de Lucas do Rio Verde, com exceção dos 

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

Q-Acadêmico foram realizadas no período de 11/08/2017 a 28/08/2017.  

Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as 

seguintes boas práticas:   

➢ Formalização de processos - serviços terceirizados e inexigibilidade; 

➢ Divulgação dos horários de aulas no site dos campi Lucas do Rio Verde 

e  Diamantino; 

➢ Divulgação dos Planos de Trabalho Docente no site dos campi Lucas 

do Rio Verde, Diamantino e Sinop; 
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➢ Divulgação dos contratos e licitações no site da Pró-reitoria de 

Administração. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos processos, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 16/2017, 

encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs até dia 

10/10/2017. 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 da Reitoria no PAINT 2017. 

 

GESTÃO DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DO IFMT  

Área não prevista na análise da Reitoria no PAINT 2017. 

 

 

2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  

REGULARIDADE CONTÁBIL 

Conformidade de Gestão 

Constatação 2.1. Ausência de registro de conformidade de gestão diária, em desacordo com a 

IN STN nº 6 de 3/10/2007. 

Descrição 
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 Ano 2016 

De Julho a Dezembro 14 Dias 

 Ano 2017 

Janeiro - 02 dias 

Fevereiro - 03 dias 

Março - 17 dias 

Abril - 15 dias 

Maio - 19 dias 

Junho - 04 dias 

Julho - 12 dias 

Manifestação da Unidade: “A Reitoria do IFMT até 23/05/2017 estava 

sem servidor com a atribuição de Conformista de Registro de Gestão. A partir de 24/05/2017 

foi nomeada a servidora M.C.S.A, Portaria IFMT n.º 1.213/2017, para a função. Para os os 

meses de junho e julho, a respectiva servidora gozou férias e não havia substituto legal. Para 

que esse problema não volte a ocorrer, a Pró-Reitoria de Administração solicitou a 

designação do servidor D.R.B, Memorando n.º 160/2017/PROAD/IFMT, para a atribuição de 

Conformista de Gestão Substituto”. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle contábil 

Análise da AUDIN: Na manifestação da unidade, consta a nomeação de um 

servidor como substituto responsável pela conformidade de gestão, porém, em consulta a 

transação do SIAFI “conagente”, natureza de resp “110” não foi localizado a inserção do 

substituto no sistema. A conformidade de gestão diária é uma ferramenta necessária de 

controle interno e permite a supervisão e conferência dos documentos no sistema Siafi. 

Conforme o art. 8º, § 1º do Decreto n 6.976/2009, a conformidade dos Registros de Gestão 

consiste da certificação dos atos e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial 

incluídas no SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações. 
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Dispõe o art. 8º da IN STN nº 6/2007 que “o registro da Conformidade dos Registros de 

Gestão é de responsabilidade de servidor formalmente designado pelo Titular da Unidade 

Executora, o qual constará no Rol de Responsáveis, juntamente com o respectivo substituto, 

não podendo ter função de emitir documentos”. Será admitida exceção ao registro da 

conformidade quando a unidade se encontre, justificadamente, impossibilitada de designar 

servidores distintos para exercer tais funções, sendo que, nesse caso, a conformidade será 

registrada pelo próprio ordenador de despesas, devendo ser registrada em até três dias úteis a 

contar da data do registro da operação no SIAFI, podendo ser atualizada até a data fixada para 

o fechamento do mês. A ausência ou o registro com restrição da conformidade dos registros 

de gestão implicará o registro de conformidade contábil com restrição.  

Recomendação: Efetuar o registro de conformidade tempestivamente e 

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

despesa.  

Recomendação 2: Inserir no sistema SIAFI o servidor substituto para o 

registro da conformidade de gestão. 

 

Rol de Responsáveis 

Não houve constatação. 

Limite de dispensa de licitação 

Não houve constatação. 

Segregação de funções 

Não houve constatação. 
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3 - GESTÃO FINANCEIRA 

 DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 

Conformidade da execução e prestação de contas 

Constatação 3.1. Ausência de prestação de contas das concessões de diárias e passagens, em 

desacordo ao art. 13 da Portaria 403/2009/MEC e art. 30 da Portaria nº 1013/2014/Reitoria 

IFMT. 

PCDP Início da Viagem Fim da Viagem 

000092/17 10/02/2017 10/02/2017 

000210/17 08/03/2017 10/03/2017 

001149/17 01/06/2017 03/06/2017 

000976/17 14/06/2017 15/06/2017 

000937/17 15/06/2017 18/06/2017 

001028/17 17/06/2017 21/06/2017 

001125/17-1C 23/06/2017 25/06/2017 

000918/17 18/06/2017 24/06/2017 

001079/17 23/06/2017 26/06/2017 

000987/17 23/06/2017 26/06/2017 
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001134/17 23/06/2017 27/06/2017 

001555/17 04/08/2017 04/08/2017 

001557/17 06/08/2017 07/08/2017 

001421/17-1C 06/08/2017 08/08/2017 

001653/17 11/08/2017 13/08/2017 

Manifestação da Unidade: “referente ao artigo 30 da Portaria 1013/2014, 

que trata dos documentos comprobatórios da viagem, em todas as pcdps que foram 

finalizadas eu verifiquei os documentos. Tem uma que falta fazer a execução financeira que é 

a PCDP 0092/17, as outras estamos no aguardo do envio da prestação de contas. 

PCDP 0092/17 - Está para execução financeira. 

PCDP 0210/17 - Está aguardando a baixa da prestação de contas no SCDP, mas o proposto 

não encaminhou os documentos da viagem. 

PCDP 1149/17 - Finalizada, Documentos anexados: (Relatório de viagem e Declaração de 

participação do evento), não teve passagens. 

 

PCDP 0976/17 - Está aguardando a baixa da prestação de contas no SCDP, mas o servidor 

não encaminhou os documentos da viagem. 

 

PCDP 0937/17 - Finalizada, Documentos anexados: (Relatório de viagem e convite), não 

teve passagens. 

 

PCDP 1028/17 - Finalizada, Documentos anexados: (Relatório de viagem, bilhetes e 

Declaração de participação do evento). 

 

PCDP 1125/17 - Está aguardando a baixa da prestação de contas no SCDP, mas o proposto 

não encaminhou os documentos da viagem. 

 

PCDP 918/17 - Está aguardando a baixa da prestação de contas no SCDP, mas o proposto 

não encaminhou os documentos da viagem. 

 

PCDP 1028/17 - Finalizada, Documentos anexados: (Relatório de viagem, bilhetes e 

Declaração de participação do evento).PCDP 1028/17 - Finalizada, Documentos anexados: 

(Relatório de viagem, bilhetes e Convocação). 
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PCDP 1028/17 - Finalizada, Documentos anexados: (Relatório de viagem, bilhetes e 

Declaração de participação do evento 

 

PCDP 1028/17 - Finalizada, Documentos anexados: (Relatório de viagem, bilhetes e 

Declaração de participação do evento).PCDP 0987/17 - Finalizada, Documentos anexados: 

(Relatório de viagem, bilhetes e Declaração de participação do evento). 

 

PCDP 1028/17 - Finalizada, Documentos anexados: (Relatório de viagem, bilhetes e 

Declaração de participação do evento). 

 

PCDP 1134/17 - Finalizada, Documentos anexados: (Relatório de viagem, bilhetes e 

Declaração de participação do evento). 

 

PCDP 0987/17 - Finalizada, Documentos anexados: (Relatório de viagem, bilhetes e 

Declaração de participação do evento). 

PCDP 1555/17 - Finalizada, Documentos anexados: (Relatório de viagem e solicitação de 

diárias.), não teve passagens. 
  

PCDP 1557/17 - Finalizada, Documentos anexados: (Relatório de viagem, Convocação e 

solicitação de diárias.), não teve passagens. 
  

PCDP 1421/17 - Finalizada, Documentos anexados: (Relatório de viagem, GRU, 

comprovante de pagamento, Convocação e solicitação de diárias.), não teve passagens. 

PCDP 1653/17 - Finalizada, Documentos anexados: (Relatório de viagem, Convocação, 

Bilhetes e Declaração de participação do evento.)”. 

 

Causa: Processo inadequado quanto à concessão de diárias e passagens. 

Análise da AUDIN: Em nova consulta ao sistema SCDP, ficou constatado 

que as PCDPs nº 92/17, 1149/17,937/17, 1028/17, 1079/17, 987/17, 1134/17, 1555/17, 

1557/17, 1421/17, 1653/17, se encontram com status de viagem concluída, deste modo 

consideramos a constatação parcialmente acatada, ficando pendente apenas as SCDPS nº 

210/17, 976/17, 1125/17 e 918/17 que serão objetos de análises. A Portaria n. 

1013/2014/IFMT em seus artigos 32 e 34 definem procedimentos para a devolução dos 
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valores correspondentes à diárias e passagens pelo servidor que não prestou contas de sua 

viagem, e também a inscrição na dívida ativa. O Sistema SCDP envia automaticamente ao 

proposto mensagem cobrando a prestação de contas, porém, não houve as regularizações de 

suas situações, cabendo ao Gestor notificar esses servidores para a devolução referente à 

viagem realizada, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa. 

Recomendação 1: Calcular os valores percebidos referente a diárias e 

passagens dos propostos das PCDPs nº 210/17, 976/17, 1125/17 e 918/17 (que estão sem 

prestação de contas de suas viagens há mais 30 dias do prazo legal), emitir GRU para cada um 

desses propostos, e notificá-los a devolver esses valores sob pena de inscrição do débito em 

dívida ativa.  

Recomendação 2: Adotar controle de emissão de GRU (constando o valor 

correspondente às diárias e passagens) com notificação aos propostos que estiverem a mais de 

30 dias sem prestar contas de suas viagens. 

 

REGISTROS CONTÁBEIS 

Contas Contábeis  

Constatação 3.2. Existência de saldo em conta contábil sem evidenciar a adequada situação 

patrimonial da unidade, conf. dispõe o art. 15, IV da Lei nº 10.180/01. 

Conta Contábil  Saldo 

1.1.3.1.1.01.01 - 13º Salário - adiantamento Saldo em 2016 - R$ 5.315.733,47 

Composição dos saldos anos 2010 a 2012 

1.1.3.1.1.01.02 - ⅓ Férias - adiantamento Saldo em 2016 - R$ 256.387,44 

Composição dos saldos anos 2011 a 2012 

1.1.3.1.1.07.00 - Adiantamentos de Saldo em 2016 - R$ 85.223,00 
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Transferência Legal Saldo desde 2015 

1.1.5.1.1.02.01 - Mercadorias - Estoques 

estratégicos 

Saldo em 2016 - R$ 19.507,92 

Saldo desde 2015 

1.2.3.1.1.99.08 - bens móveis a classificar Saldo em Ago/2017 - R$ 9.084,53 

Saldo desde 2015 

1.2.3.1.1.10.00 - Semoventes Saldo em 2016 - R$ 8.012,52 

Saldo em 2014 

1.1.3.2.1.11.00 - INSS a Compensar Saldo em 2016 - R$ 4.505,71 

Saldo desde 2012 

1.1.3.2.1.04.00 - IRRF a Compensar Saldo em 2016 - R$ 6.863,35 

Saldo desde 2011 

1.1.3.2.1.12.00 - PSS a Compensar Saldo em 2016 - R$ 10.861,45 

Saldo desde 2011 

1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos saldo em 2016 - R$ 291.038,42 

saldo desde 2011 

1.2.3.1.1.04.06 - Obras de arte e peças para 

exposição 

saldo em 2016 - R$ 1.147,00 

saldo desde 2012 

1.1.3.8.1.12.00 - Cred a receber por cessao 

de pessoal 

saldo em 2016 - R$ 75.662,98 

saldo desde 2016 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto à contabilidade 
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Análise da AUDIN: Devido a ausência de manifestação da Reitoria, em 

consulta ao sistema SIAFI, foi constatado que os saldos das contas contábeis se mantêm 

inalterado. 

No caso das conta contábil nº 1.2.3.2.1.06.05 - Em consulta a composição 

do saldo verificou-se que existe saldos referente às obras de Barra do Garças, Tangará da 

Serra e Alta Floresta, por isso a constatação referente a essa conta contábil será 

desconsiderada, mantendo apenas as demais contas contábeis. 

As contas contábeis nº 1.1.3.1.1.01.01, 1.1.3.1.1.01.02 e 1.1.3.1.1.07.00 se 

referem a contas de adiantamento, ou seja, deveriam ter sido zeradas no momento da quitação 

de tais valores, e visto que se tratam de valores antigos, é necessário uma análise mais 

aprofundada para somente então ocorra a transferência dos saldos com o encerramento da 

conta. 

As contas contábeis 1.1.5.1.1.02.01 e 1.2.3.1.1.99.08 se refere a estoques de 

mercadorias e bens, porém, em consulta ao sistema SIAFI das referidas contas, localizamos 

lançamentos diversos como: auxílio a pesquisador, quadros, agasalhos e produtos de 

limpezas. deste modo fica claro inferir que os valores foram lançados incorretamente e com 

aplicação diversa ao definido no PCASP 2017 e devem ser corrigidos com a transferência dos 

saldos para as devidas contas contábeis e o encerramento das atuais contas contábeis. 

                  A conta contábil nº 1.2.3.1.1.10.00 se refere a semoventes, em consulta ao sistema 

SIAFI foi identificado que os valores se referem a aquisição de livros, porém, em consulta ao 

dicionario aurelio versão on line (https://dicionariodoaurelio.com/), a palavra se refere : 

“Semovente: significado de semovente no Dicionário Aurélio de ... 

Que se move por si mesmo.;Diz-se de ou bem que se move por si próprio, como animais ou viaturas”. 

deste modo fica claro inferir que os valores foram lançados incorretamente e com aplicação 

diversa ao definido no PCASP 2017 e devem ser corrigidos com a transferência dos saldos 

para as devidas contas contábeis e o encerramento das atuais contas contábeis. 

mailto:audin@ifmt.edu.br
https://dicionariodoaurelio.com/
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 Sobre as contas 1.1.3.2.1.11.00, 1.1.3.2.1.04.00 e 1.1.3.2.1.12.00, de acordo com o 

PCASP 2017 “Compreende/Registra o somatório dos valores dos tributos a recuperar 

/compensar. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados 

do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).”, a fim de aplicar o princípio da 

economicidade do setor público, o indicado seria já ter utilizado esse saldo para quitação de 

débitos com IRRF, PSS e INSS. Em consulta ao SIAFI de 2017, constatou que os saldos se 

mantêm inalterados dos informados nesta constatação. 

 A conta 1.2.3.1.1.04.06 Obras de arte e peças para exposição, em consulta ao sistema 

siafi 2012, foi verificado o pagamento de 2 notas ficais nº 400 e 401, porém, não informa a 

descrição dos produtos adquiridos, deste modo não foi possível confirmar o emplacamento 

dos itens, solicitamos que seja enviada a esta audin, a descrição dos produtos, números de 

tombamentos bem como sua localização. 

 Referente a conta contábil 1.1.3.8.1.12.00  Cred a receber por cessão de pessoal, em 

consulta ao sistema SIAFI 2016 constatou-se que houve pagamento do valor parcial do débito 

total do período, porém, em 2017, não foi identificado nenhum pagamento, ou seja, o repasse 

se encontra em atraso, em desacordo com o estabelecido na ON SEGEP nº 4/2015. 

Recomendação 1: Regularizar o saldo das contas contábeis listadas, 

transferindo seus saldos para a respectivas e corretas contas contábeis.  

Recomendação 2: Analisar todas as contas contábeis da Reitoria, 

identificando/regularizando saldos indevidos em contas contábeis. 

 

 RETENÇÃO E  RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 

Constatação 3.3. Realização de despesas indevidas (multas, atualização de valores e juros) 

contrariando o art. 4° da Lei 4.320/64, art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e 

Acórdão TCU 7506/2010 - Segunda Câmara: 

mailto:audin@ifmt.edu.br
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Documento 

GPS - Valor 

 INSS 

GPS - Valor 

ATM 

/Multa/Juros GPS - Valor Total 

158144264142016GP800343 286,12 73,24 359,36 

158144264142017GP800027 564,93 124,78 689,71 

158144264142016GP800359 595,13 19,63 614,76 

158144264142016GP800344 727,78 178,22 906,00 

158144264142016GP800418 1.372,93 332,24 1.705,17 

158144264142016GP800148 31.842,93 7.342,97 39.185,90 

158144264142016GP800020 82,55 13,68 96,23 

158144264142016GP800046 92,46 8,85 101,31 

158144264142016GP800021 99,07 5,24 104,31 

158144264142017GP800363 110,91 25,07 135,98 

158144264142016GP800207 176,43 10,49 186,92 

158144264142017GP800304 193,12 1,27 194,39 

158144264142017GP800305 228,40 1,50 229,90 

mailto:audin@ifmt.edu.br
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158144264142016GP800309 282,48 68,86 351,34 

158144264142016GP800161 311,35 2,05 313,40 

158144264142016GP800265 311,35 14,41 325,76 

158144264142016GP800189 311,35 33,93 345,28 

158144264142016GP800206 311,35 72,29 383,64 

158144264142016GP800239 370,48 2,44 372,92 

158144264142017GP800038 476,40 3,14 479,54 

158144264142016GP800326 598,50 71,15 669,65 

158144264142017GP800108 621,39 2,05 623,44 

158144264142017GP800318 637,37 37,91 675,28 

158144264142017GP800072 651,15 170,40 821,55 

158144264142017GP800033 1.001,89 6,61 1.008,50 

158144264142017GP800032 1.001,89 112,50 1.114,39 

158144264142016GP800132 1.452,34 23,96 1.476,30 

158144264142017GP800025 1.564,69 93,09 1.657,78 

158144264142016GP800220 1.818,54 150,20 1.968,74 

mailto:audin@ifmt.edu.br
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158144264142016GP800176 1.818,54 156,20 1.974,74 

158144264142016GP800238 2.003,78 19,83 2.023,61 

158144264142016GP800325 2.003,78 238,24 2.242,02 

158144264142016GP800178 2.458,40 235,51 2.693,91 

158144264142016GP800288 2.614,45 86,27 2.700,72 

158144264142017GP800046 2.614,45 112,41 2.726,86 

158144264142016GP800415 2.614,45 121,04 2.735,49 

158144264142016GP800361 2.614,45 146,92 2.761,37 

158144264142016GP800417 2.614,45 415,69 3.030,14 

158144264142016GP800520 66,86 19,25 86,11 

158144264142016GP800521 268,00 61,88 329,88 

158144264142016GP800315 349,15 20,77 369,92 

158144264142016GP800405 350,88 97,39 448,27 

158144264142016GP800383 572,79 58,64 631,43 

158144264142017GP800267 1.828,88 60,35 1.889,23 

158144264142016GP800404 3.047,07 845,86 3.892,93 

mailto:audin@ifmt.edu.br
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Total 75.935,66 11.698,42 87.634,08 

Manifestação da Unidade: “ Os seis primeiros recolhimentos referem-se 

ao pagamento de divergências constatadas, a posteriori, entre SEFIP x folha de pagamento 

de pessoal. Os demais referem-se a notas fiscais de empresas contratadas pelo IFMT. Em 

ambos, o recolhimento de multas e/ou juros não decorrem de falhas da administração e sim 

por motivos supervenientes. As divergências entre SEFIP x folha de pagamento de pessoal 

decorrem no grande número de contratos de professores temporários que, por motivos 

alheios a esta Pró-Reitoria, são incluídos no decorrer do exercício após início do contrato. 

Ressalto que essa inserção de dados pela DSGP é aceita pelos sistemas de gestão de pessoal. 

Quanto às multas relacionadas às empresas prestadoras de serviços, essas decorreram de 

atrasos na entrega da nota fiscal por parte da empresa. Neste caso, a multas e juros foram 

retidos do pagamento da Contratada, não onerando, assim, o IFMT”. 

Causa: Processo inadequado quanto a contratação de bens e serviços. 

Análise da AUDIN: Referente às GPS de fornecedores: Em consulta ao 

sistema SIAFI Web não foi possível identificar os descontos feitos aos fornecedores ref. as 

multas e juros das GPS, conforme informado na manifestação da unidade, por isso mantemos 

a constatação. Referente às demais GPS, segue análise geral da constatação: 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 

mailto:audin@ifmt.edu.br
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da impropriedade/irregularidade, bem como adotar práticas responsáveis de consumo para dar 

atendimento a Portaria MPOG 23/2015. 

Recomendação: Controlar os pagamentos das despesas, de forma 

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

a folha de pagamento como fornecedores e outras situações que possam aparecer; 

 

RECEITA PRÓPRIA DO CAMPUS 

Não houve constatação. 

  

CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

Constatação 3.4.  Ausência de comprovante da efetiva execução do serviço para recebimento 

da GECC - Gratificação de Encargos de Cursos ou Concursos. 

Processo Servidor Situação 

    

 23188.018318/2017-58 

   

33 servidores de outras 

Instituições Federais 

(fls 123/124) 

Não consta do processo folha 

de frequência/ ponto, cópia da 

ata de avaliação ou qualquer 

outro documento/registro que 

comprove a efetiva presença 

dos servidores nos dias dos 

eventos. 

 23188029794/2016-13 20 servidores de outras 

Instituições Federais 

(fls 02/04) 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado de concessão de gratificação a servidores. 

mailto:audin@ifmt.edu.br
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Análise da AUDIN: A Gratificação de encargos de cursos ou concursos é 

devida ao servidor pelo desempenho eventual de atividades, seja ela de instrutoria, 

treinamento, elaboração de provas, análise de curricular, entre outras, conforme a Resolução 

CONSUP/IFMT nº 10/2013. Para tanto, não podemos deixar de comprovar que essas 

atividades eventuais foram realizadas para sua devida liquidação. Destaca-se que, a liquidação 

da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do respectivo crédito. Assim, esses respectivos créditos, devido a 

essas atividades eventuais, devem ser comprovadas (Ex.:lista de presença, ata de banca 

examinadora, ….) de modo que a administração reconheça que a atividade foi realizada. 

Recomendação 1: Adotar formalização da padronização dos processos para 

execução das atividades eventuais, que justifique o pagamento de GECC. 

Recomendação 2: Exigir comprovante de execução da atividade eventual, 

antecipadamente ao pagamento da gratificação, sob pena de apuração de responsabilidade. 

 

 

Constatação 3.5.  Impropriedades nas concessões de bolsas capacitações, em desacordo ao 

Regulamento para concessão de Bolsa Capacitação - Res. CONSUP n. 01/2015 e 109/2016. 

Processo Descrição 

 23188.024878/2016-61 Apoio financeiro a servidores do curso mestrado em 

Contabilidade e Finanças e Assessoria em 

Administração.   

- Não ficou claro nos §3º do Art. 3º e §3º do Art. 11 da 

Res. 109/2016, qual o parâmetro de valores a ser 

utilizado para concessão de apoio financeiro em 

cobertura de despesas internacionais como taxas, 

estadias, passagens aéreas. No processo analisado não 

mailto:audin@ifmt.edu.br
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consta demonstrado o levantamento das despesas 

estimadas e a comprovação dessas despesas realizadas no 

valor de R$ 25.000,00, sendo que no §3º do Art. 11 diz 

apenas que os valores serão estimados, mas sem dizer por 

quem, como e de que forma..  

Ausência de cláusula no Edital de seleção com 

informações claras e definidas sobre a ajuda de custo aos 

aprovados na seleção, permitindo ampla divulgação dessa 

ajuda aos interessados.. 

 23188.001846/2017-78 Pelo §2º do Art. 3º inserido no regulamento pela Res. 

109/2016 (convênios sem previsão de bolsas) não define 

a periodicidade desses bolsas, mas no §3 do Art. 10  diz  

para os casos previstos em Convênio serão concedidas 

bolsas apenas nos períodos de realizações de módulos, no 

caso analisado o mestrando recebeu 05 bolsas durante os 

05 meses de afastamento para estágio, mas não 

demonstrou Grade Curricular demonstrando o estágio 

como  módulo e nem o prazo desse estágio. 

Ausência de cláusula no Edital de seleção com 

informações claras e definidas sobre a ajuda de custo aos 

aprovados na seleção, permitindo ampla divulgação dessa 

ajuda aos interessados, antes do período de inscrição. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto a concessão de bolsas/auxílio 

financeiro 

mailto:audin@ifmt.edu.br
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Análise da AUDIN: Considerando a ausência de manifestação do Gestor, 

cabe alertar das falhas existentes no IFMT nas regulamentações, editais e processos quando se 

trata de concessões de bolsas ou auxílios financeiros ao servidores matriculados em 

programas de Mestrado ou Doutorado.  Por se tratar de recursos públicos federais destinados a 

servidores que já recebem remuneração do Governo Federal, as normas e procedimentos 

devem ser dado total legalidade, transparência e lisura ao processo. No caso de concessão de 

auxílio financeiro a servidor, o Gestor deve ter o cuidado de não conflitar com a finalidade da 

concessão de diárias nas indenizações com hospedagem e alimentação, bem como com a 

concessão de passagens, pois pelo Decreto n. 5992/2006 e 7.689/2012 não há ajuda de custo a 

servidor, e segundo o art. 25  §5º da Portaria IFMT n.º1.013/2017: 

“Cada unidade gestora poderá estabelecer, no âmbito interno, normas e 

critérios para concessão de diárias e passagens para capacitação, afastamento para o 

exterior, viagens técnicas, apresentação de trabalhos em congressos, seminários, workshop e 

outros.” 

Recomendação 1: Comprovar os parâmetros usados na definição do valor 

concedido (auxílio financeiro) a cada servidor mestrando, bem como enviar cópia para 

compor os papéis de trabalho desta AUDIN. 

Recomendação 2: Providenciar a devolução ao erário, caso não atenda a 

recomendação anterior, dos valores pagos aos servidores mestrandos, do processo analisado. 

Recomendação 3: Reestruturar editais e convênios com informações claras 

e definidas sobre o valor das bolsas e a periodicidade dessas bolsas. 

Recomendação 4: Providenciar reestruturação nos próximos editais de 

seleção dos cursos de pós-graduação Mestrado /Doutorado, com informações claras e 

definidas sobre a ajuda de custo/auxílio financeiro/bolsas aos futuros aprovados na seleção, 

permitindo ampla divulgação aos interessados. 
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Constatação 3.6. Impropriedades nas concessões de apoio financeiro a atividades de Pós-

graduação, em desacordo à Resolução CONSUP n.º 10/2015. 

Processo Descrição 

 23194.010348/2017-37 Apoio financeiro a servidores às atividades de Pós-

graduação - Mestrado em Ensino. 

- O art. 13 da Res. CONSUP n.º 10/2015 trata de 

itens financiáveis e restringe a concessão do apoio 

“e)desde que para apresentação de dados e/ou 

resultados obtidos no projeto de pesquisa 

apoiado”. Também não foi identificado nos 

Editais de seleção n. 58 e 94/2016, no Termo de 

Cooperação de 25/11/2015 firmado entre UNIC e 

IFMT, ou mesmo no Regimento, a participação 

dos aprovados no programa em eventos 

científicos como pré-requisito para conclusão do 

curso.  No processo analisado não consta 

identificação de projetos de pesquisa dos 

Mestrandos e de seus Orientadores. 

- Foram requisitados recursos para Confecção de 

até 03 Banners para o mesmo Mestrando, para 

participação de 3 eventos de ensino no exercício 

2017(fls 34), porém sem demonstrar a finalidade 

de objeto, ou a identificação da pesquisa a ser 

divulgada nos Banner. 

- Não foi localizado no processo analisado nenhum 

termo de compromisso do Mestrando sobre a 

necessidade de prestação de contas e os 

comprovantes das despesas (comprovante de 
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inscrição pago; comprovante de participação no 

evento, foto do banner usado no evento, GRU dos 

recursos não utilizados). 

- O regulamento é vago quando define o prazo para 

prestação de contas. No art. 28 diz que o prazo é 

de 30 dias após o prazo de aplicação previsto na 

solicitação. Entretanto, muitos eventos não tem o 

período certo, apenas o mês previsto para a 

realização.  

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto a concessão de bolsas/auxílio 

financeiros a servidor. 

Análise da AUDIN: Considerando a ausência da manifestação do Gestor, 

cabe alertar das falhas existentes no IFMT nas regulamentações, editais e processos quando se 

trata de concessões de bolsas ou auxílios financeiros ao servidores matriculados em 

programas de Mestrado ou Doutorado.  Por se tratar de recursos públicos federais destinados a 

servidores que já recebem remuneração do Governo Federal, as normas e procedimentos 

devem demonstrar total legalidade, transparência e lisura ao processo. No caso do apoio 

financeiro a atividades de Pós-graduação, a Resolução CONSUP n.º 10/2015 é falha quando 

trata da prestação de contas, uma vez que as solicitações de participações de eventos 

científicos geralmente não demonstram as datas de suas realizações, com isso não fica claro 

em que momento o prazo de 30 dias (previsto no art. 28 da resolução) deve iniciar a ser 

contado.  Com relação ao processo analisado não ficou comprovada exigência da participação 

de eventos científicos como critério para conclusão do curso, a identificação dos projetos de 

pesquisas dos mestrandos orientados pelos solicitantes do apoio financeiro,  do texto dos 
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banners (quando o mesmo mestrando necessitar de mais de um banner),entre outras 

informações. 

Recomendação 1: Alterar a Resolução CONSUP n. 05/2010, quanto a 

objetividade e clareza nos critérios de inscrição, e nas formas e prazos de prestação de contas 

do apoio financeiro. 

Recomendação 2: Criar check lists e rotinas para seleção de servidores 

mestrandos/doutorandos interessados em serem beneficiados com apoio financeiro. 

Recomendação 3: Acompanhar a participação dos mestrandos 

(beneficiados no processo analisado) nos eventos solicitados e exigir a prestação de contas 

após 30 dias do encerramento do último evento previsto de cada mestrando constante do 

processo. 

 

Constatação 3.7. Alteração de regulamentação para concessão de bolsas capacitação 

(inserção do §2º Art. 3º do RCBC Res. 109/2016) não previstas em Convênios. No texto 

original da regulamentação já previa que haveria edital de seleção amplo para oferta de bolsas 

capacitação estendida a todos os servidores mestrandos/doutorandos. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa:Processo inadequado quanto a concessão de bolsas/auxílios 

financeiros a servidor. 

Análise da AUDIN: Considerando a ausência da manifestação do Gestor, 

cabe alertar das falhas existentes no IFMT nas regulamentações, editais e processos quando se 

trata de concessões de bolsas ou auxílios financeiros aos servidores matriculados em 

programas de Mestrado ou Doutorado.  Por se tratar de recursos públicos federais destinados a 

servidores que já recebem remuneração do Governo Federal, as normas e procedimentos 

devem demonstrar total legalidade, impessoalidade, transparência e lisura ao processo. No 
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caso de bolsas capacitação para servidores afastados (mestrandos e doutorandos) que não 

estejam previstas em convênio, o recomendável é que os servidores devidamente matriculados 

em qualquer programa de mestrado ou doutorado, seja por seleção do IFMT ou de forma 

particular, participem de um processo seletivo amplo e periódico (anual ou semestral), com 

critérios claros e objetivos. 

Recomendação: Alterar a Resolução CONSUP n. 109/2016, excluindo o 

§2º Art. 3º do Regulamento para concessão de bolsas capacitação. 

 

Constatação 3.8. Relatórios de atividades de extensão e de pesquisa assinado pela mesma 

pessoa como Coordenador do projeto e Coordenador do setor de extensão/pesquisa. 

Descrição 

Os projetos de pesquisa e extensão submetidos e selecionados em editais do IFMT, quando 

são de autoria do próprio Coordenador do setor de extensão e/ou de pesquisa do campus, 

estão sendo acompanhados/avaliados por ele mesmo.   

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto a concessão de bolsas pesquisa e 

extensão. 

Análise da AUDIN: As fases de coordenação de projeto e de avaliação da 

execução das atividades dessa coordenação devem ser desenvolvidas por pessoas distintas, 

demonstrando impessoalidade e segregação de função.  O Gestor não pode impedir que o 

responsável pela avaliação dos projetos em cada campus apresente um projeto em uma 

seleção interna, onde ele não faça parte da banca examinadora de projetos. Entretanto, cabe ao 

Gestor garantir a segregação dessas fases, observando o princípio da impessoalidade. 
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Recomendação 1: Adotar rotinas e check lists para garantir a segregação da 

função de Coordenador de projeto com o de responsável pela avaliação da execução desse 

projeto. 

Recomendação 2: Alterar regulamentações internas que tratam de seleção e 

concessão de projetos de extensão e de pesquisa, incluindo cláusula de segregação das 

funções de coordenador de projeto com o de responsável pela avaliação da execução desse 

projeto. 

 

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Constatação 3.9. Falhas na formalização dos processos de concessão de bolsas e/ ou recursos 

financeiros para projetos e publicações de materiais, para pesquisadores, extensionistas, 

estudantes e colaboradores externos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso e de apoio financeiro às atividades de pós-graduação do IFMT, contrariando 

a Portaria MEC nº 1.042/2012, a Resolução CONSUP/IFMT nº 94/2014, a Resolução 

CONSUP n.º 10/2015 e a Resolução CONSUP n.º 11/2015. 

Processo Descrição 

 23190.030639.2016-09 Trata-se de solicitação de verba de bancada para discente. 

1. Não constam informações no processo se o 

postulante do recurso consta com pendências no 

cadastro da Propes, conforme art. 8º da Res. 

CONSUP nº 10/2015. 

2. Ausência de assinatura do aluno no projeto de 

pesquisa e de informações sobre qual período esse se 

encontra, conforme art. 9º, III da Res. CONSUP nº 

10/2015. 

3. Ausência de parecer do Diretor Geral do campus, 
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assessorado pelo coordenador do programa de pós-

graduação, quanto ao registro do projeto como objeto 

de pesquisa base para elaboração de dissertação ou 

tese do programa e quanto a cumprimento dos 

requisitos da Res. CONSUP nº 10/2015, conforme 

art. 9º, § 1º. 

4. Utilização de terminologia incorreta durante todo o 

processo para solicitação do recurso. Utilizaram o 

termo “taxa de bancada” que se refere à Res. 

CONSUP nº 11/2015, enquanto o recurso se refere a 

“verba de bancada”, prevista na Res. CONSUP nº 

10/2015. 

5. Arquivamento do processo sem a devida 

regularização da prestação de contas pelo 

pesquisador, conforme arts. 28-31 da Res. CONSUP 

nº 10/2015. 

 23188.023995.2016-15 Pagamento de auxílio financeiro Edital 33/2016. 

Ausência de formalização em processo único. A unidade 

formalizou o processo somente para a concessão de taxa 

de bancada para todos pesquisadores. Entretanto, 

verifica-se que o coordenador do projeto também recebeu 

bolsa pesquisador, não sendo formalizado único processo 

para o edital, com a seleção, os projetos selecionados, os 

empenhos dos bolsistas pesquisadores, dos bolsistas proic 

e das respectivas taxas de bancadas, os relatórios das 

atividades, os pagamentos e as prestações de contas. 

 23188.035894.2016-89 
Pagamento de auxílio financeiro Edital 76/2016. 
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Ausência de formalização em processo único. A unidade 

formalizou o processo somente para a concessão de 

auxílio financeiro ao pesquisador (taxa de bancada). 

Entretanto, verifica-se que houve pagamentos de bolsas 

proic, não sendo formalizado único processo para o 

edital, com a seleção, os projetos selecionados, os 

empenhos dos bolsistas proic e as respectivas taxas de 

bancadas, os relatórios das atividades, os pagamentos e as 

prestações de contas. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto à concessão de taxas e bolsas a 

discentes e servidores. 

Análise da AUDIN: As concessões de bolsas e auxílios tanto para alunos 

quanto para servidores, devem ocorrer demonstrando todas as fases desde a seleção até a 

execução das atividades e pagamentos, com processos devidamente formalizados, de forma a 

garantir a impessoalidade, legalidade e transparência. Os processos analisados constam falhas 

na formalização que dificultam a análise devido ausência de procedimentos ou 

documentações necessários para a transparência nas autorizações das conceções. 

Recomendação 1: Adotar check lists para garantir a correta formalização 

dos processos de concessões de bolsas e auxílios. 

Recomendação 2: Alterar regulamentações internas sobre concessões de 

bolsas e taxas a servidores e alunos, objetivando definir claramente as informações e 

documentos necessários para uma adequada formalização do processo. 
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Constatação 3.10. Fragilidade no acompanhamento e avaliação dos discentes, selecionados 

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

Processo n. º Descrição 

 23188.008347.2016-21 
Pagamento de bolsas Edital 01/2015 – Campus 

Avançado Lucas do Rio Verde. Foi verificado que os 

pagamentos das bolsas decorrem somente de 

memorandos encaminhados pela Direção do campus 

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. 

    Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto a concessão de bolsas à discentes. 

Análise da AUDIN: Considerando a ausência da manifestação do Gestor, 

cabe alertar das falhas existentes no IFMT nos processos de pagamentos de bolsas pesquisa e 

extensão aos alunos, uma vez que o Gestor deve garantir transparência nas concessões dessas 

bolsas, controlando atividades desenvolvidas pelos alunos, bem como sua frequência nas 

aulas regulares. 

Recomendação 1: Adotar check lists para controle dos pagamentos de 

bolsas pesquisa e de extensão, junto ao campus. 

Recomendação 2: Abster-se de efetuar pagamentos de bolsas pesquisa e 

extensão a alunos sem comprovação prévia das atividades e da frequência às aulas regulares. 

Recomendação 3: Exigir comprovantes de relatórios mensais das 

atividades e declaração de frequência regular às aulas, dos alunos bolsistas no processo 
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analisado, nos meses em que receberam as bolsas, bem como enviar cópia para compor os 

papéis de trabalho desta Auditoria Interna. 

Recomendação 4: Providenciar o ressarcimento das bolsas pesquisa e/ou 

extensão, do processo analisado, dos alunos que não forem comprovadas a execução das 

atividades e a frequência regular às aulas. 

 

 

Constatação 3.11. Ausência de prestação de contas referente à concessão de bolsas e/ ou 

recursos financeiros para projetos e publicações de materiais, para pesquisadores, 

extensionistas, estudantes e colaboradores externos ao Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Mato Grosso, contrariando os arts. 27 a 29 da Resolução CONSUP/IFMT nº 

11/2015. 

Processo n. º Descrição 

 23188.008347.2016-21 
Pagamento de bolsas Edital 01/2015 – Campus 

Avançado Lucas do Rio Verde. Não houve a prestação 

de contas parcial, após 6 meses de execução do projeto, 

e nem a final, a ser realizada em até 30 (trinta) dias após 

a data prevista para encerramento da bolsa, conforme 

alíneas b e c do Título IX, do Edital. Além disso, não 

foram juntados no processo os relatórios mensais das 

atividades executadas. 

    Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto a concessão de bolsas à discentes. 
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Análise da AUDIN: Considerando a ausência da manifestação do Gestor, 

cabe alertar das falhas existentes no IFMT nos processos de pagamentos de bolsas pesquisa e 

extensão aos alunos, uma vez que o Gestor deve garantir transparência nas concessões dessas 

bolsas, controlando atividades desenvolvidas. Os Coordenadores dos projetos devem ser mais 

atuantes na formalização dos relatórios parciais e finais, demonstrando o resultado da 

pesquisa ou da extensão realizada. 

Recomendação 1: Adotar check lists para controle dos pagamentos de 

bolsas pesquisa e de extensão, junto ao campus. 

Recomendação 2: Abster-se de efetuar pagamentos de bolsas a alunos sem 

apresentação prévia dos relatórios parciais e finais, exigidos em edital. 

Recomendação 3: Exigir relatórios parciais e finais dos projetos 

contemplados no Edital 01/2015, do processo analisado, demonstrando o resultado da 

realização das atividades, bem como enviar cópia para compor os papéis de trabalho desta 

Auditoria Interna. 

Recomendação 4: Providenciar o ressarcimento das bolsas sobre os 

projetos que exigem relatórios parciais e finais, no processo analisado, que não forem 

apresentados tais relatórios. 

 

4 - GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS  

 PROCESSOS LICITATÓRIOS 

 Conformidade do planejamento e edital 

Constatação 4.1. Ausência de informações sobre a existência de adequado planejamento 

anual das contratações para atender às demandas dos cursos do Departamento de Educação à 

Distância da Pró-Reitoria de Ensino. 
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Processo  Descrição 

 23749.037789/2016-81 

 

Tratam-se dos processos de adesão a Atas de Registro de 

Preços para aquisição de agendas personalizadas e para 

impressão de material didático para atender o programa 

da UAB no IFMT, mas não consta dos autos que tais 

aquisições foram devidamente planejadas pelo setor e 

aprovadas pelo Pró-Reitor de Ensino. 

 23749.036444/2016-19 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação. 

Causa: Processo inexistente quanto à planejamento de aquisição de bens, 

serviços comuns, obras e serviços de engenharia.  

Análise da AUDIN: Não consta dos autos o planejamento da aquisição, que 

é a fase na qual deve ser adequadamente definido o objeto do qual a Administração necessita, 

com suas especificações e quantidades, o preço que retrata a realidade de mercado, etc. Após 

tais definições, que devem constar do processo, o órgão deve analisar a modalidade de 

licitação adequada para adquiri-los. Só então se inicia a fase interna da licitação, seguindo-se 

o fluxo da modalidade definida. Todavia, no caso dos autos, o processo se inicia com a 

solicitação de aquisição de produtos por meio de adesão a ata de registro de preços, não tendo 

sido localizados os procedimentos que comprovem a existência de planejamento e adequação 

da aquisição - não resta claro, sequer, se a instituição de fato necessitava de todos os produtos 

que foram adquiridos.  

Recomendação 1: Abster-se de realizar aquisição de bens ou serviços sem a 

realização de adequado planejamento. 

Recomendação 2: Implantar mapa de processos a ser seguido nos processos 

de aquisição de bens e serviços para atendimento aos programas gerenciados pelo IFMT. 
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Recomendação 3: Implantar a análise e gestão de risco nos processos de 

aquisição de bens e serviços do IFMT para atendimento aos programas gerenciados pelo 

IFMT. 

 

Constatação 4.2. Ausência de especificação dos bens e de definição das unidades e 

quantidades a serem adquiridas, baseadas em levantamento adequado de demanda, em 

desacordo com o artigo 15, § 7º, I e II, da Lei 8.666/93. 

Processo Descrição 

 23749.036444/2016-19 Impressão de material didático para atender o programa da 

UAB no IFMT: trata-se da requisição e pagamento de 

16.000 unidades de cartilha tipo 1 - capa e contracapa; 

200.000 unidades de cartilha tipo 1 - miolo; 11.744 

unidades de cartilha tipo 2 - capa e contracapa para atender 

o programa UAB no IFMT, nos cursos de Licenciatura em 

Química e Tecnologia em Sistemas para Internet no 

semestre letivo 2016/2. 

a) Não foi localizado nos autos o levantamento feito 

junto aos polos da UAB que justifiquem a 

requisição das cartilhas, contendo quais são as 

cartilhas, referentes a quais disciplinas, cursos e 

turmas, quantidade de página de cada cartilha, 

modelos das cartilhas, e com a quantidade  

necessária detalhada (quantas cartilhas de cada tipo 

por turma e por disciplina, contendo os modelos de 

cada uma), de forma que demonstre a justificativa 

para a aquisição das grandes quantidades 

solicitadas e pagas. No semestre 2016/2 estavam 
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matriculados nos cursos de Licenciatura em 

Química e Tecnologia em Sistemas para Internet 

1.076 alunos matriculados, conforme informações 

do Departamento de Educação à Distância da Pró-

Reitoria de Ensino do IFMT.  

b) Ausência de justificativa para a aquisição de 

material didático (cartilhas) para os cursos UAB do 

IFMT, uma vez que se tratam de modalidade de 

ensino à distância, que disponibilizam os materiais 

no ambiente virtual para utilização dos alunos, 

conforme fls. 27 do Manual do Aluno da UAB, 

disponível em 

<http://ead.ifmt.edu.br/media/filer_public/a9/a1/a9a

18cbe-a5bc-48da-bb18-

a8c4bba28eea/manual_aluno_uab2012.pdf>. 

c)   Ausência de esclarecimento sobre a quantidade de 

páginas de cada cartilha - os cálculos decorrentes 

das informações sobre a quantidade de folhas de 

miolo e quantidade de capa e contracapa levam a 

uma média de 14,42 folhas por cartilha: 

P = M / [(C1 + C2)/2] 

P = 200.000 / [(16.000 + 11.744)/2] 

P = 14,42 

Sendo 

P: média de páginas por cartilha 

M: quantidade de miolo adquirida 

C1: quantidade de capa e contracapa de Cartilha 
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Tipo 1. 

C2: quantidade de capa e contracapa de Cartilha 

Tipo 2. 

Obs: cada cartilha possui 1 capa + 1 contracapa  

 d)  Ausência de justificativa para a aquisição de tipos 

de capa e contracapa com descrições e preços 

diferentes, conforme os itens e preços registrados na 

Ata de Realização de Pregão Eletrônico constante 

às fls. 04 a 07 e no site Comprasgovernamentais 

(link disponível em: 

<http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pre

gao/ata0.asp> 

Item 19: Cartilha tipo 1 - capa e contracapa, valor 

R$ 8,39. 

Item 21: Cartilha tipo 2 - capa e contracapa, valor 

R$ 4,94. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado de contratação de bens e serviços.  

Análise da AUDIN: Em razão da ausência de planejamento da contratação, 

não constam dos autos a especificação dos produtos nem a definição das unidades e 

quantidades a serem adquiridas, baseadas em levantamento adequado de demanda. Esse 

levantamento deve considerar: quantidade de alunos de cada disciplina/curso, levantamento 

da média histórica de percentual de alunos que retiram os materiais impressos (em vez de 

utilizar apenas os materiais digitalizados em PDF), tudo conforme determinam a legislação e 

as boas práticas que devem nortear qualquer tipo de contratação. A inexistência de 

planejamento e do levantamento da demanda dificulta, inclusive, a fiscalização da correta 
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execução do contrato e demonstra ausência de controles internos no processo de aquisições de 

bens e serviços para atendimento à educação à distância no IFMT. Os itens “a” até “d” do 

quadro de descrição das constatações acima trazem os requisitos mínimos que deveriam ter 

sido observados quando do planejamento da aquisição, mas que não foram localizados nos 

autos. 

Recomendação 1: Definir, no momento da requisição do material, a 

especificação dos bens e definição das unidades e quantidades a serem adquiridas, baseadas 

em levantamento adequado de demanda. 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade pela aquisição de produtos sem 

a realização de levantamento prévio da demanda. 

 

Constatação 4.3. Pesquisa de preços inadequada, em desacordo com o caput do artigo 22 do 

Decreto 7.892/13. 

Processo Descrição 

 23749.036444/2016-19 Impressão de material didático para atender o programa da 

UAB no IFMT - Adesão à Ata de Registro de Preços - 

ARP 05/2016 da UASG 158124 - Instituto Federal Goiano: 

Consta do processo os orçamentos de duas empresas 

sediadas no mesmo município da contratada (Uberlândia-

MG). Não foram feitas consultas a outros órgãos públicos 

ou no mercado local. Em consulta ao site Compras 

Governamentais verificou-se que a própria empresa 

contratada (CNPJ 16.951.665/0001-10) possui outra ata 

vigente na época (Ata de Registro de Preços - ARP 

04/2016, UASG 158121 - Instituto Federal do Norte de 

Minas Gerais), na qual constam itens referentes a 

mailto:audin@ifmt.edu.br
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impressão de cartilhas, cujos custos finais por cartilha 

perfazem valores inferiores aos que foram adquiridos, 

conforme consta da consulta aos itens 4, 5 e 6 da ata 

disponível no link 

<http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata

0.asp> , conforme segue:  

Item 4: Confecção de cartilha 1: 36 páginas, valor 

R$1.832,3900 cada milheiro (R$ 1,83 por unidade);  

Item 5: Confecção de cartilha tipo 2: 40 páginas, valor R$ 

1.109,12 cada centena  (R$ 11,09 por unidade);  

Item 6: Confecção de cartilha tipo 3: 08 páginas, valor R$ 

339,99 cada milheiro  (R$ 0,34 por unidade).   

Os valores por unidade adquiridos pelo IFMT pela adesão 

à ARP 05/2016 são superiores aos valores constantes da 

ARP 04/2016. Calculando o valor das capas/contracapas e 

miolos que foram adquiridos separadamente, temos os 

seguintes valores por unidade: R$ 12,24 por unidade da 

cartilha de 36 páginas;  

R$ 13,60 por unidade da cartilha de 40 páginas e  

R$ 2,72 por unidade da cartilha de 8 páginas. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação.  

Causa: Processo inadequado de contratação de bens e serviços.  

Análise da AUDIN: A descrição da constatação, constante do quadro 

acima, demonstra a fragilidade da pesquisa de mercado anexada ao processo, ainda mais por 

se tratar de aquisição de valor expressivo. Demonstra também que a pesquisa realizada não 

reflete a realidade de mercado. Os três orçamentos anexados aos autos foram fornecidos por 

três empresas do mesmo município (Uberlândia-MG), sendo uma delas a empresa que foi 
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contratada. Não foram feitas pesquisas em outras atas, nem em outros municípios - nem 

mesmo na região metropolitana de Cuiabá, cujos preços poderiam ser inferiores em razão do 

custo referente ao frete. Além disso, os orçamentos não foram emitidos em datas anteriores às 

datas de requisição dos materiais nem das solicitações de adesão à Ata, conforme segue: 

Processo Data da 

requisição 

de 

material 

e/ou 

serviço 

Data do 

ofício de 

pedido de 

adesão à 

ARP 

Data do 

ofício de 

autorização 

do órgão 

gerenciador  

Data do 

ofício de 

interesse 

em 

fornecer 

o produto 

Data dos 

demais 

orçamentos 

Data do 

mapa de 

apuração 

23749.036444/2016-

19 

Aquisição de 

cartilhas 

08/11/2016, 

autorizada 

dia 

09/11/2016 

(fls. 02) 

01/11/2016 

(fls. 09) 

01/11/2016 

(fls. 10) 

01/11/2016 

(fls. 11) 

01/11/2016 

(fls. 12) 

08/11/2016 

(fls. 15) 

03/11/2016 

(fls. 13/14) 

23749.037789/2016-

81 

Aquisição de 

agendas 

08/11/2016, 

autorizada 

dia  

09/11/2016 

(fls. 02) 

01/11/2016 

(07/08) 

07/11/2016 

(fls. 09/10) 

01/11/2016 

(fls. 11) 

01/11/2016 

(fls. 12) 

08/11/2016 

(fls. 14) 

03/11/2016 

(fls. 13) 

Recomendação 1: Abster-se de realizar aquisição de bens ou serviços sem a 

realização de adequada pesquisa de preços, que reflita a realidade de mercado. 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade pela aquisição de produtos sem 

a adequada pesquisa de preços. 

Recomendação 3: Instaurar procedimento para levantamento e devolução 

ao erário dos valores indevidamente pagos pela Administração Pública.   

 

Constatação 4.4. Ausência de justificativa para aquisição de cartilhas impressas e para a 

quantidade, uma vez que foram adquiridas para entrega aos alunos dos cursos de educação à 

distância, que possuem acesso aos materiais didáticos digitalizados via plataforma on line. 

mailto:audin@ifmt.edu.br
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Processo Descrição 

 23749.037789/2016-81 

 

Impressão de material didático para atender o programa 

da UAB no IFMT - Adesão à Ata de Registro de Preços - 

ARP 05/2016 da UASG 158124 - Instituto Federal 

Goiano: foram entrevistados alguns alunos durante visita 

ao polo UAB de Cuiabá, e estes informaram que 

preferiram não receber as cartilhas porque têm acesso ao 

material na plataforma. Durante a visita da Auditoria 

Interna no dia 04/09/2017 havia 53 caixas, contendo mais 

de 5.455 cartilhas estocadas no corredor do almoxarifado 

da Reitoria desde o mês de junho. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inexistente de planejamento de aquisição de bens, serviços 

comuns, obras e serviços de engenharia. 

Análise da AUDIN: As cartilhas foram adquiridas para serem entregues aos 

alunos dos cursos de Educação à Distância, apesar dos materiais didáticos serem 

disponibilizados via plataforma on line, podendo os alunos imprimir ou ler o material em 

PDF. Além disso, parte do material encontrava-se estocado no almoxarifado da Reitoria no 

mês de setembro de 2017, ou seja, 06 meses após a entrega, demonstrando o 

superdimensionamento da demanda. Também não constam dos autos os controles de guarda, 

entrada e saída destes materiais. Registre-se, ainda, que também havia cartilhas estocadas no 

polo UAB do IFMT em Cuiabá, mas não foi possível aferir a quantidade, tendo em vista a 

impossibilidade de identificação de quais se referiam ao processo de aquisição ora analisados, 

pois havia também materiais que se referiam a outros processos de aquisição - e não há 

qualquer controle dos materiais entregues e estocados. Não foi possível verificar a existência 

de material estocado nos polos localizados nos demais municípios, com exceção do Polo 
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Lucas do Rio Verde onde havia estocadas cartilhas com um controle manual (lista de entrega), 

sem possibilidade de aferir a quantidade, pelo mesmo motivo do Polo Cuiabá.  Ainda no polo 

Cuiabá foi encontrada uma máquina fotocopiadora nova com capacidade para elevadas 

tiragens de cópias, a qual pode-se estuda a possibilidade de imprimir cartilhas caso a 

quantidade de alunos interessados seja baixa.  

Recomendação 1: Abster-se de realizar aquisição de bens ou serviços sem a 

realização de adequado dimensionamento da demanda. 

Recomendação 2: Implantar mapa de processo para aquisição, 

recebimento, guarda e distribuição de materiais adquiridos para atendimento aos programas 

de governo gerenciados pelo IFMT. 

Recomendação 3: Instaurar procedimento para levantamento da quantidade 

de cartilhas adquiridas desnecessariamente, no processo analisado, com devolução ao erário 

dos valores indevidamente pagos pela Administração Pública.   

Recomendação 4: Efetuar levantamento quanto à quantidade necessária 

real de impressões de material didático necessário ao programa UAB do IFMT, bem como 

estudar possibilidade de outras formas de acesso e/ou impressão do material didático. 

 

Constatação 4.5. Ausência de controle sobre a elaboração e diagramação das cartilhas 

(material didático) dos cursos UAB, gerando excessivo gasto com impressão de páginas 

desnecessariamente.  

Processo Descrição 

 23749.037789/2016-81 

 

Impressão de material didático para atender o programa 

da UAB no IFMT - Adesão à Ata de Registro de Preços - 

ARP 05/2016 da UASG 158124 - Instituto Federal 

mailto:audin@ifmt.edu.br
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Goiano: durante visita ao polo UAB de Cuiabá, 

verificou-se que as cartilhas possuem diagramação 

inadequada, que propicia o aumento de folhas impressas 

desnecessariamente, influenciando significativamente o 

gasto com a impressão de materiais. Também não há nas 

cartilhas a logomarca do IFMT. Além disso, não consta 

dos autos se estas cartilhas são revisadas e avaliadas, a 

fim de verificar a adequada diagramação, conteúdo, 

didática e metodologia, antes de serem impressas. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto à contratação de bens e serviços. 

Análise da AUDIN: A constatação demonstra a ausência de controles 

internos referentes à execução dos contratos de aquisição para atendimento das atividades da 

UAB, constando falhas na padronização da diagramação (da qual deve constar inclusive a 

logomarca do IFMT) e da revisão das cartilhas elaboradas para os cursos da UAB (quanto à 

diagramação e ao conteúdo). A ausência de controles gera alto risco de prejuízo: 

a) ao erário, em razão do gasto com impressões desnecessárias, uma vez que 

a unidade de medida para pagamento é a quantidade de páginas e de capaz/contracapas 

impressas; 

b) à própria atividade fim, tendo em vista a possibilidade de difusão de 

materiais com conteúdo impróprio, inadequado ou desatualizado.  

Recomendação 1: Implantar mecanismos de controles referentes ao 

planejamento, à contratação e à elaboração de materiais didáticos para os cursos da UAB, que 

incluam, no mínimo, as seguintes atividades: padronização da diagramação das cartilhas 
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elaboradas, que devem conter a logomarca do IFMT; revisão da diagramação e do conteúdo 

dos materiais a serem impressos. 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade pela impressão de materiais 

didáticos sem a diagramação adequada, que geraram prejuízos ao erário. 

Recomendação 3: Instaurar procedimento para levantamento e devolução 

ao erário dos valores indevidamente pagos pela Administração Pública.   

 

Constatação 4.6.  Desvio de finalidade no uso dos materiais didáticos adquiridos para atender 

à Universidade Aberta do Brasil, em desacordo a alínea “e” do art. 2º da Lei 4.717/65.  

Processo Descrição 

 23749.037789/2016-81 

 

Aquisição de agendas personalizadas para atender o 

programa UAB no IFMT, nos cursos de Licenciatura em 

Química e Tecnologia de Sistemas para Internet, no 

semestre letivo de 2016/2. Inicialmente, não fica clara a 

justificativa da classificação das agendas personalizadas 

como material didático. Ainda que seja justificada tal 

classificação, foram adquiridas 2.700 agendas, todavia os 

cursos de Tecnologia de Sistemas e de Licenciatura 

tinham, no total, 1.076 alunos matriculados no semestre 

letivo 2016/2. Apesar da finalidade da aquisição ser o 

atendimento à UAB, constam dos autos documentos de 

Diretores Gerais dos campi do IFMT informando que as 

agendas enviadas não atendem à totalidade dos 

servidores dos campi (fls. 54 e 57). Às fls. 57, inclusive, 

é informado que as agendas foram recebidas no campus 

“para distribuição aos servidores”. Verificou-se, ainda, 
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que as Notas Fiscais e os Documentos de Conhecimento 

de Transporte foram emitidos durante os meses de abril e 

maio de 2017, apesar de as agendas terem sido adquiridas 

para atender os cursos no semestre letivo de 2016/2.  

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação 

Causa: Processo inexistente de planejamento da aquisição de bens, serviços 

comuns, obras e serviços de engenharia.  

Análise da AUDIN: A constatação demonstra ausência de planejamento e 

desvio na finalidade da contratação. Consta do documento de fls. 02 do Processo 

23749.037789/2016-81 a requisição de “Aquisição de impressão de material didático para 

atender o programa da UAB no IFMT”. Ainda que as agendas fossem direcionadas aos alunos 

da UAB, a quantidade total de discentes matriculados era inferior à quantidade solicitada, 

conforme consta do quadro de descrição da constatação. Além disso, as agendas foram 

entregues nos campi apenas no final do mês de abril de 2017, quando provavelmente já não 

mais atendiam de forma efetiva à sua finalidade. Por fim, constam dos autos informações de 

que as agendas foram entregues aos servidores dos campi do IFMT, o que demonstra o desvio 

de finalidade da aquisição. 

Recomendação 1: Realizar adequado planejamento da aquisição, a fim de 

evitar o desvio de finalidade.  

Recomendação 2: Apurar responsabilidade pelo desvio de finalidade da 

aquisição.  

Recomendação 3: Instaurar procedimento para levantamento e devolução 

ao erário dos valores indevidamente pagos pela Administração Pública.   

 

Constatação 4.7. Juntada aos autos de documentos estranhos ao objeto do processo. 
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Processo Descrição 

 23749.037789/2016-81 

 

Aquisição de agendas personalizadas para atender o 

programa UAB no IFMT - os documentos de fls. 273 a 

275 se referem a outro objeto (impressão de material 

didático - cartilhas). 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto à formalização do processo de 

aquisição de bens e serviços.  

Análise da AUDIN: Os processos devem ser adequadamente formalizados, 

devendo constar toda a documentação referente ao planejamento, contratação, execução e 

fiscalização da aquisição de bem ou serviço. 

Recomendação: Desentranhar os documentos estranhos ao processo 

23749.037789/2016-81 e anexá-los ao processo correto, obedecendo a todos os passos 

contidos no item 2.10, itens “a” a “e”, do Manual de Protocolo do IFMT sobre 

desentranhamento. 

 

Contratos, execução e fiscalização 

Constatação 4.8. Diferença entre a quantidade constante das solicitações de adesão ao órgão 

gerenciador/à empresa, e a quantidade que consta da Requisição de material ou serviço.  

Processo Descrição 

 23749.036444/2016-19 

 

Impressão de material didático para atender o programa 

UAB no semestre letivo 2016/2:  

Constam do formulário de requisição de material e/ou 

serviço as seguintes quantidades:  
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16.000 unidades - cartilha tipo 1 - capa e contracapa 

200.000 unidades - cartilha tipo 1 - miolo 

11.744 unidades - cartilha tipo 2 - capa e contracapa 

Porém, foram feitas as solicitações de autorização de 

adesão (fls. 08 e 09) com as seguintes quantidades: 

35.100 unidades - cartilha tipo 1 - capa e contracapa 

1.940.000 unidades - cartilha tipo 1 - miolo 

24.900 unidades - cartilha tipo 2 - capa e contracapa 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado de contratação de bens e serviços. 

Análise da AUDIN: As quantidades solicitadas na autorização de adesão 

encaminhada ao órgão gerenciador (fls. 08/09) são muito superiores às quantidades constantes 

da requisição de material que deu início ao processo (fls. 02), conforme consta do quadro de 

descrição da constatação, sem que conste qualquer justificativa nos autos, nem o 

dimensionamento de demanda. Também não consta a quantidade de páginas de cada cartilha 

impressa, informação essa imprescindível para o correto pagamento dos serviços gráficos, 

uma vez que a unidade de medida é a quantidade de páginas e de capa/contracapa impressas. 

Além disso, existe material estocado no setor de almoxarifado da Reitoria do IFMT, sem que 

tenham sido localizados o controle da guarda de tal material.  

Recomendação 1: Implantar controles internos referentes à gestão e 

fiscalização da execução do contrato para aquisição de materiais destinados aos programas de 

governo gerenciados pelo IFMT.  

Recomendação 2: Apurar responsabilidade pelas irregularidades referentes 

à gestão e fiscalização da execução do contrato para aquisição de materiais destinados aos 

programas de governo gerenciados pelo IFMT.  
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Recomendação 3: Instaurar procedimento para levantamento e devolução 

ao erário dos valores indevidamente pagos pela Administração Pública.   

 

Constatação 4.9. Recebimento de material de valor superior ao limite de R$ 80 mil realizado 

por apenas um servidor, em vez de ter sido recebido por comissão composta por, no mínimo, 

três membros, em desacordo com o artigo 15, § 8º, da Lei 8.666/93. 

Processo Descrição 

 23749.036444/2016-19 Impressão de material didático para atender o 

programa da UAB no IFMT - aquisição de cartilhas 

para os cursos de Licenciatura em Química e 

Tecnologia em Sistemas para Internet no semestre 

letivo 2016/2. 

 23749.037789/2016-81 

 

Aquisição de agendas personalizadas para atender o 

programa UAB no IFMT, nos cursos de Licenciatura 

em Química e Tecnologia de Sistemas para Internet, 

no semestre letivo de 2016/2. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto à contratação de bens e serviços. 

Análise da AUDIN: O artigo 15, § 8º, combinado com o artigo 23, II, “a”, 

ambos da Lei 8.666/93, estabelecem que o recebimento de material de valor superior ao limite 

de valor estabelecido para a modalidade de convite, que é de R$ 80.000,00, deverá ser 

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros. As aquisições realizadas nos 

processos analisados possuem valor superior a esse limite, mas não foi nomeada comissão 

para realização do recebimento dos materiais. Além disso, o ateste foi realizado pelos 

servidores da Reitoria sem que constem os atestes nas notas dos materiais entregues 
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diretamente nos polos da UAB do IFMT. Tais fatos demonstram a inexistência de controles 

nos processos de aquisição para atendimento aos programas de governo gerenciados pelo 

IFMT.  

Recomendação 1: Abster-se de realizar recebimento de materiais de valor 

superior a R$ 80.000,00 sem a nomeação de comissão de, no mínimo, 03 membros.  

Recomendação 2: Implantar fluxo de procedimento para realização de 

gestão e fiscalização da execução de contratos para atendimento aos programas de governo 

gerenciados pelo IFMT. 

Recomendação 3: Apurar responsabilidade pela ausência de nomeação de 

comissão para recebimento dos materiais didáticos (cartilhas e agendas personalizadas) 

adquiridos.  

 

Constatação 4.10. Ausência de controles referentes à execução e pagamentos das compras 

referentes aos materiais didáticos para Universidade Aberta do Brasil, em desacordo com o 

artigo 66 e seguintes da Lei 8.666/93 e artigo 62 da Lei 4.320/64.  

Processo Descrição 

 23749.036444/2016-19 Impressão de material didático para atender o 

programa da UAB no IFMT - aquisição de cartilhas 

para os cursos de Licenciatura em Química e 

Tecnologia em Sistemas para Internet no semestre 

letivo 2016/2: 

a) Não constam dos autos as requisições 

detalhadas de entrega de materiais, contendo 

descrição detalhada dos objetos, locais de 

entrega, prazo de entrega, responsável pelo 
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recebimento.  

b) Foi emitida a Ordem de Serviço 06/2016 em 

25/11/2016, referente a impressos de cartilha 

tipo 1, no valor total de R$437.999,56, objeto 

da Nota Fiscal 2092. Por meio de documento 

de “Compromisso de fiel depositário” (figura 

jurídica, aliás, inexistente no Direito 

Administrativo), datado de 09/12/2016 (fls. 

274 do Processo 23749.037789/2016-81, que 

trata de outro objeto), a empresa se 

compromete a realizar a guarda,  na sede 

localizada no município de Uberlândia, dos 

materiais impressos (fls. 274) referentes ao 

empenho 2016NE801081. Apesar de não ter 

sido realizada a entrega nem conferência dos 

materiais, foi realizado o ateste da Nota Fiscal 

2092 em 09/12/2016, conforme documento de 

fls. 33. Foi então liquidada a despesa (NP 1534 

de 14/12/2016) e o valor foi pago por meio 

pelos documentos 2017OB800499 e de 

2017OB800985 nos dias 31/01/2017 e 

03/03/2017. Acrescente-se que não foram 

localizados nos autos documentos que 

comprovem a entrega dos materiais antes das 

datas de realização dos pagamentos.   

c) Os materiais foram entregues nos diversos 

polos da UAB do IFMT, em vários municípios 

diferentes no Estado de Mato Grosso, e apenas 
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parte das DANFEs possuem ateste identificado 

das pessoas que receberam os materiais nestes 

locais. Todavia,  as notas fiscais n. 2092 (fls. 

33) e 2738 (fls 40), referentes ao total 

solicitado, foram atestadas por servidores 

lotados no Departamento de Ensino à Distância 

da Pró-Reitoria de Ensino (DEaD/Proen), e 

pagas integralmente pelas OBs 800499, 

804025, 804025. 

d) Existem materiais estocados no corredor do 

almoxarifado da Reitoria do IFMT desde o mês 

de junho. Os materiais didáticos estão 

estocados da forma como foram recebidos, ou 

seja, em caixas lacradas contendo etiquetas 

com a indicação da quantidade de cartilhas 

contidas em cada uma delas. Somente algumas 

caixas estão abertas, indicando que quando do 

recebimento não foi feita a conferência de todo 

o material recebido. Todavia, não consta dos 

autos documento que comprove que tenha sido 

feito o recebimento provisório das cartilhas, e o 

recebimento definitivo apenas após a efetiva 

conferência do conteúdo das caixas.  

e) Não constam dos autos os comprovantes de 

distribuição e entrega dos materiais aos 

usuários finais (alunos e/ou professores).  

 23749.037789/2016-81 

 

Aquisição de agendas personalizadas para atender o 

programa UAB no IFMT, nos cursos de Licenciatura 
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em Química e Tecnologia de Sistemas para Internet, 

no semestre letivo de 2016/2. 

a) As agendas foram entregues nos diversos polos 

da UAB do IFMT, localizados em vários 

municípios diferentes no Estado de Mato 

Grosso, e apenas parte das DANFEs possuem 

ateste identificado das pessoas que receberam 

os materiais nestes locais. Todavia, foi emitida  

a nota fiscal 2737 (fls 272), referente ao total 

solicitado de 2.700 agendas personalizadas, 

valor R$ 109.512,00, atestada por servidores 

lotados no Departamento de Ensino à Distância 

da Pró-Reitoria de Ensino (DEaD/Proen). O 

valor foi integralmente pago por meio das OBs 

804026 e 800844 em 06/07/2017. 

b) Não constam dos autos os comprovantes de 

distribuição e entrega dos materiais aos 

usuários finais (alunos e/ou professores).  

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto ao pagamento de bens e serviços. 

Análise da AUDIN: Embora os produtos tenham sido entregues nos 

diversos polos da UAB no IFMT, e várias notas não possuírem ateste de recebimento nestes 

polos, conforme planilha anexa aos papéis de trabalho deste relatório, a nota fiscal 

encaminhada para pagamento foi atestada por servidores da Reitoria do IFMT, portanto, sem 

que tenha sido localizado nos autos o comprovante de efetivo recebimento dos materiais. 

Além disso, não constam dos autos os comprovantes de entrega dos materiais aos alunos. Os 

comprovantes de entrega devem demonstrar que foram recebidas pelos alunos da UAB 
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tempestivamente, ou seja, antes do início das disciplinas às quais as cartilhas se referem.  

Deve-se registrar, ainda, a irregularidade consistente na emissão de documento de 

compromisso de “fiel depositário” pelo fornecedor - se os produtos não eram para pronta 

entregue, não havia motivos para que fossem impressos. A total ausência de controles internos 

na aquisição dos materiais impede a confirmação da exatidão do pagamento feito, pois não há 

nos autos qualquer informação sobre a quantidade de páginas impressas de cada uma das 

cartilhas entregues pelo fornecedor - a unidade de medida para pagamento é a quantidade de 

páginas e capas/contracapas impressas, e não a quantidade de cartilhas. Não foi possível a 

realização da conferência da quantidade entregue aos alunos dos cursos da UAB, nem da 

quantidade estocada, para obter o número exato do total de cartilhas impressas, pelos 

seguintes motivos: prazo para realização dos trabalhos de auditoria; dificuldade de 

identificação dos materiais que se referem especificamente à aquisição de que tratam os autos; 

inexistência de controles internos referentes aos processos de aquisição entrega, distribuição e 

guarda do material didático estocado; localização dispersa em Mato Grosso e a longa 

distância dos polos da UAB do IFMT. 

Recomendação 1: Implantar controles internos referentes à aquisição, 

entrega, distribuição, guarda e pagamento de materiais para atendimento aos programas de 

governo gerenciados pelo IFMT.  

Recomendação 2: Apurar responsabilidade pelas irregularidades referentes 

à fiscalização da entrega e ao pagamento das agendas e cartilhas para atendimento à UAB.  

Recomendação 3: Instaurar procedimento para levantamento e devolução 

ao erário dos valores indevidamente pagos pela Administração Pública.   

 

Constatação 4.11. Aquisição de passagem aérea Nacional com agência de viagens 

contrariando o art. 3º da IN SLTI/MT nº 03/2015.  
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Processo Descrição 

 23188.006179.2015-58  Contratação de agenciamento de 

viagens. Contrato 22/2015. 

 

Solicitação 

 da Viagem 

Número 

da PCDP Empresa de Transporte  Vr. Total Bilhete 

17/11/15 002861/15 AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA                 473,25 

17/11/15 002861/15 AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA                 480,54 

17/11/15 002857/15 AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA                 358,79 

12/11/15 002807/15 AVIANCA S.A.                 950,18 

12/11/15 002807/15 GOL                 911,79 

09/11/15 002738/15 AVIANCA S.A.                 735,37 

26/11/15 002900/15 TAM/AMERICAN AIRLINES                 276,27 

26/11/15 002900/15 GOL                 494,79 

10/11/15 002768/15-1C AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA                 606,48 

03/12/15 002933/15 GOL                 369,08 

03/12/15 002933/15 GOL                 363,25 

03/12/15 002934/15 GOL                 369,08 
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03/12/15 002934/15 GOL                 363,25 

23/02/16 000166/16 AVIANCA S.A.                 495,16 

23/02/16 000166/16 AVIANCA S.A.                 494,18 

24/05/16 001105/16 AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA               1.072,20 

24/02/17 000178/17 AVIANCA S.A.                 575,44 

24/02/17 000178/17 AVIANCA S.A.                 513,63 

24/02/17 000179/17 AVIANCA S.A.                 575,44 

24/02/17 000179/17 AVIANCA S.A.                 513,63 

01/03/17 000189/17 LATAM AIRLINES BRASIL                 391,34 

01/03/17 000189/17 LATAM AIRLINES BRASIL                 245,90 

03/03/17 000202/17 AVIANCA S.A. 382,49 

03/03/17 000202/17 AVIANCA S.A.                 529,44 

03/03/17 000203/17 AVIANCA S.A.                 382,49 

03/03/17 000203/17 AVIANCA S.A.                 529,44 

24/02/17 000180/17-1C AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA               1.248,47 

24/02/17 000180/17-1C GOL                 681,33 

27/04/17 000532/17 AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA                 847,69 
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27/04/17 000532/17 AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA                 650,34 

Manifestação da Unidade: “No Artigo 3º da IN/SLTI/MPOG 03/2015 de 

11/02/15 fala que quando não for possível via SCDP podemos recorrer a agência de viagens. 

  

Seguem as justificativas que estão mencionadas em cada PCDP citada nesta constatação 

4.12. 

PCDP 2861/15: As passagens aéreas foram adquiridas na data 02/12/2015, conforme 

documento em anexo e nessa mesma data, o sistema SCDP não disponibilizou a opção de 

compra direta. 

  

PCDP 2857/15: Cadastro nesta data de 23/11/15 devido a instabilidade do sistema. 

PCDP 2807/15: Devido à instabilidade do sistema o processo chegou hoje para cadastro no 

SCDP. 

 PCDP 2738/15: PCDP aguardando estabilização do sistema operacional e cadastro de 

empenho. 

PCDP 2900/15: Em andamento devido à instabilidade do sistema. 

PCDP 2768/15: Em andamento por instabilidade do sistema SCDP. 

PCDP 2933/15: Instabilidade no sistema.  

PCDP 2934/15: Instabilidade do sistema.  

PCDP 0166/16: Não teve justificativa, mas alguma imposição do SCDP teve para se fazer a 

emissão com a agência de viagens. 

PCDP 1105/16: Não teve justificativa, mas alguma imposição do SCDP teve para se fazer a 

emissão com a agência de viagens. 

PCDP 0178/17: Não teve justificativa, mas alguma imposição do SCDP teve para se fazer a 

emissão com a agência de viagens. 

PCDP 0179/17: Não teve justificativa, mas alguma imposição do SCDP teve para se fazer a 

emissão com a agência de viagens. 

PCDP 0189/17: Não teve justificativa, mas alguma imposição do SCDP teve para se fazer a 

emissão com a agência de viagens. 

PCDP 0202/17: Não teve justificativa, mas alguma imposição do SCDP teve para se fazer a 

emissão com a agência de viagens. 

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 
 

55 

Relatório de Auditoria nº 19/2017 

PCDP 0203/17: Não teve justificativa, mas alguma imposição do SCDP teve para se fazer a 

emissão com a agência de viagens. 

PCDP 0180/17: Não teve justificativa, mas alguma imposição do SCDP teve para se fazer a 

emissão com a agência de viagens. 

PCDP 0532/17: Não teve justificativa, mas alguma imposição do SCDP teve para se fazer a 

emissão com a agência de viagens. 

OBSERVAÇÃO: Algumas imposições: Falha na Integração SIAPE com o SCDP, Falha na 

integração dos sistemas das companhias aéreas com o SCDP, indisponibilidade do SCDP, 

desta forma recorremos a agência de viagens, para não ficar oneroso às passagens, uma vez 

que os preços das passagens aéreas oscilam no tempo”. 
  

Causa:  Processo inadequado quanto à aquisição de passagens. 

Análise da AUDIN: A manifestação da Reitoria não elide a constatação, 

pois conforme art. 4º da IN 03/2015:  

Art. 4º O objeto do agenciamento de viagens atenderá às demandas não 

contempladas pela aquisição direta de passagens viabilizada pelo credenciamento, 

aos casos em que houver impedimento de emissão junto à empresa credenciada ou 

aos casos emergenciais devidamente justificados no SCDP. (Grifo nosso) 

 

Conforme art. 3º da IN 03/2015:  

Art. 3º A aquisição de passagens aéreas será realizada diretamente das companhias 

aéreas credenciadas, sem intermediação de agência de turismo, salvo quando a 

demanda não estiver contemplada pelo credenciamento, quando houver 

impedimento para emissão junto à empresa credenciada ou em casos emergenciais 

devidamente justificados no SCDP, hipóteses em que será aplicado o procedimento 

previsto na Seção II desta Instrução Normativa. (Grifo nosso). 

 

Em consulta ao sistema SCDP, foram localizadas as viagens listadas na constatação 

contratadas diretamente com a agência de viagem, sendo as empresas operadoras já 

conveniadas com MPOG conforme credenciamento 01/2014 

(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/central-de-compras/compra-direta-

passagens-aereas) , contrariando o dispositivo legal. Tal prática, afeta o princípio da 

economicidade constante no artigo 70 da constituição federal que visa sempre o menor preço 

e maior vantajosidade para o serviço público.   Sendo assim, apenas em casos emergenciais 

mailto:audin@ifmt.edu.br
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/Min_Div/MPOG_IN_03_15.html#SECII
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/central-de-compras/compra-direta-passagens-aereas
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/central-de-compras/compra-direta-passagens-aereas


    
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 
 

56 

Relatório de Auditoria nº 19/2017 

podem adquirir a passagem por agência de viagem, e mesmo assim devidamente explicitado 

no processo o motivo e realizado verificação, antes do pagamento da fatura, no site das 

empresas aéreas comparando o valor cobrado pela agência com o valor pago para a empresa 

aérea. Essa constatação será acompanhada pela auditoria interna e os casos de reincidência 

dessa falha acarretará apuração de responsabilidade. 

Recomendação 1: Evitar aquisições de passagens aéreas com agência de 

viagem referente aos trechos cobertos pelas empresas listadas no credenciamento 01/2014 

MPOG. 

Recomendação 2: Levantar os valores pagos a agência de viagens e o valor 

real pago à companhia aérea, das passagens descritas nessa constatação, e providenciar o 

ressarcimento da diferença aos cofres públicos. 

Recomendação 3: Anexar justificativa ao processo de concessão de 

passagens aéreas através de agências de viagens, nos casos emergenciais previstos na 

legislação, bem como conferir antes do pagamento da fatura, os valores cobrados pela 

companhia aérea e a agência de viagens. 

 

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

Constatação 4.12. Ausência do Termo de Apostilamento.  

Processo n. º Descrição 

 23188.027021.2015-11 
Realinhamento de preços do Termo Aditivo n.º02/2015, 

Contrato n.º14/2013. 

Não localizamos na documentação que constam nos 

autos do processo em questão, o Termo de 

Apostilamento devidamente assinado e publicado 

referente aos empenhos 2015NE800710 e 

2015NE800711. 
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Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto à contratação de obras. 

Análise da AUDIN: Os reajustes de preços em contratos de obras são 

práticas permitidas, devendo constar do processo parecer técnico e parecer jurídico para 

embasar a decisão do Gestor, cabendo obrigatoriamente firmar termo de apostilamento 

devidamente assinado pelo Ordenador e pela contratada, para que o reajuste tenha efeito e 

possa ser efetivamente pago. O Gestor não demonstrou no processo esses termos e não 

apresentou justificativa para sua ausência, sendo assim a constatação fica mantida para que 

sejam tomadas providências a fim de regularizar essa situação. 

Recomendação 1: Incluir os termos de apostilamentos, no processo 

analisado, bem como enviar cópia para compor os papéis de trabalho da AUDIN. 

Recomendação 2: Firmar termos de apostilamento de reajuste de preços, 

previamente ao empenho e pagamento de realinhamentos. 

 

Constatação 4.13. Valor empenhado superior ao Termo Aditivo n.º 02/2015, Contrato n.º 

14/2013. 

Processo n. º Descrição 

 23188.027021.2015-11 
Realinhamento de preços do Termo Aditivo n.º02/2015, 

Contrato n.º14/2013. 

Em novembro/2015, a empresa contratada, solicitou 

realinhamento de preços referente ao contrato 

n.º14/2013- Termo aditivo n.º02/2015 no valor de 

R$261.268,24, o Gestor do IFMT concedeu o 

realinhamento de preços por meio dos seguintes 

empenhos/reforço: 

 2015NE800710 …………..R$137.968,19 
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 2015NE800711 …………..R$123.300,05 

                    Total          ………….R$261.268,24 

Para efeito de pagamento, a empresa apresentou a Nota 

Fiscal Eletrônica n.º153 no valor total de R$261.268,24. 

Verifica-se ainda a existência de outro empenho para a 

liquidação da despesa:  

 2017NE000509 …………..R$31.598,93   

Importante ressaltar, que o valor acima mencionado, foi 

empenhado como modalidade de licitação não se 

aplica. 

Assim conforme disposto acima, verificamos que o total 

empenhado para o realinhamento de preços do Contrato 

n.º14/2013  foi de R$292.867.17. 

Considerando os elementos que constam nos autos do 

processo administrativo em epígrafe, constatamos que 

foi empenhado e pago via 2017OB803429 o valor de 

R$31.598,93 acima do valor total do realinhamento.  

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto à contratação de obras. 

Análise da AUDIN: Qualquer alteração no valor do contrato original, deve 

ser precedido de termo aditivo devidamente firmado entre Gestor do IFMT e a contratada. E o 

valor empenhado deve coincidir com o valor definido no aditivo. O Gestor não apresentou 

justificativa sobre a falha detectada, devendo adotar providência para o ressarcimento ao 

erário do valor pago a maior. Cabe destacar também que quando utilizar modalidade “Não se 

aplica” para reconhecimento de dívida, deve constar no processo justificativa detalhada dessa 

situação. 
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Recomendação 1: Providenciar o ressarcimento do valor pago a maior do 

que o definido no termo de aditivo do processo analisado. 

Recomendação 2: Efetuar pagamentos de valores definidos em aditivos 

e/ou apostilamentos, apenas após devidamente firmado. 

 

Constatação 4.14. Ausência de aposição de assinatura e aprovação de termo de referência. 

Processo n. º Descrição 

 23188.012958.2017-54 
Inexigibilidade 15/2017, Curso internacional para 

embaixadores do IFMT – As habilidades do século 

XXI. 

Não consta assinatura de quem fez o termo de 

referência, nem a autorização da autoridade máxima. 

Fls. 07-12 e 75-82. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto à contratação de serviço 

Análise da AUDIN: Os processos de contratações de serviços devem 

explicitar o detalhamento do tipo de serviço a ser executado e a autorização para o 

prosseguimento do processo. No processo analisado, não foi identificado o autor do termo de 

referência e nem a autorização do Gestor.  

Recomendação 1: Providenciar a regularização do processo analisado, com 

identificação do autor do termo de referência e assinatura autorizativa do Gestor. 

Recomendação 2:Adotar check list e rotinas para a devida formalização de 

processos de aquisições de bens e serviços. 
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Constatação 4.15. Ausência de formalização de contrato, em desacordo com o art. 60 da Lei 

nº 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

 23188.012958.2017-54 
Inexigibilidade 15/2017, Curso internacional para 

embaixadores do IFMT – As habilidades do século 

XXI. 

Apesar de constar a minuta contratual nas fls. 58-60, 

não foi juntado o contrato assinado após a consulta 

jurídica. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado de contratação de serviços. 

Análise da AUDIN: Nos casos de contratações de serviços de capacitações 

de curta duração, o Gestor pode optar em utilizar a Nota de Empenho como contrato. 

Entretanto, se optar em firmar contrato devido a peculiaridades do serviço, deve propor a 

minuta com apreciação do setor jurídico do IFMT. No caso analisado, existe uma minuta de 

contrato apreciada pela Procuradoria Jurídica, mas não consta o contrato devidamente 

assinado por ambas as partes. Cabe ressaltar que o IFMT ainda não possui um manual padrão 

de procedimentos para aquisições de bens e serviços comuns, sendo que alguns campi ainda 

utilizam um “mapa” de processos, sugerido pela AUDIN há alguns anos e que já se encontra 

desatualizado. 

Recomendação 1: Adotar Nota de empenho como opção contratual para 

casos de contratações de capacitações de curta duração e nos casos peculiares firmar contrato, 

devidamente assinado e publicado. 
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     Recomendação 2: Elaborar manual de procedimentos para aquisições de 

bens e serviços comuns no âmbito do IFMT. 

 

Constatação 4.16. Realização de despesa sem prévio empenho, contrariando o art. 60 da Lei 

nº 4.320/64. 

Processo n. º Descrição 

 23188.012958.2017-54 
Inexigibilidade 15/2017, Curso internacional para 

embaixadores do IFMT – As habilidades do século 

XXI. 

O curso foi realizado nas datas de 22 a 23 de maio de 

2017 (Folha de frequência - fls. 94/95) e o empenho 

emitido somente em 30 de maio de 2017 (fls. 88). 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto à contratação de serviço  

Análise da AUDIN: No serviço público toda despesa somente pode ser 

realizada após a emissão da nota de empenho é uma garantia ao fornecedor e uma forma de 

controle dos gastos pelo Gestor.  

Recomendação: Abster-se de efetuar despesas sem o prévio empenho dos 

gastos no SIAFI. 

 

Constatação 4.17. Participação de pessoa estranha ao quadro de pessoal do IFMT em curso  

in company, violando o princípio da impessoalidade e da moralidade da Administração 

Pública, cfe. art. 37 da CF e art. 11 da Lei nº 8.429/92. 
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Processo n. º Descrição 

 23188.012958.2017-54 
Trata-se de contratação de curso “in company” por 

Inexigibilidade de Licitação nº 15/2017, Curso 

internacional para embaixadores do IFMT – As 

habilidades do século XXI. 

Apesar de não ter incorrido prejuízo financeiro à 

instituição, a participação de pessoas estranhas ao quadro 

de pessoal do IFMT pode ser caracterizado como 

concessão “sem ônus” do espaço físico do órgão para uso 

da empresa particular responsável por ministrar o curso, 

o que não é permitido. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto à contratação de serviço. 

Análise da AUDIN: Os cursos in company tem se mostrado uma decisão 

eficaz do Gestor para a capacitação de servidores, uma vez que reduz o custo referente a 

participação por servidor. Entretanto, deve-se controlar para não usar esse instrumento em 

substituição de concessão de espaço físico para oferta de cursos dentro do prédio da Reitoria 

ou campus à pessoas que não sejam servidores do IFMT, com exceção de parcerias com 

outras instituições federais onde serão capacitados servidores em conjunto com as duas ou 

mais instituições. Como não houve despesa para o IFMT da inscrição de uma não servidora, a 

constatação será mantida para acompanhamento do aprimoramento no controle dessas 

capacitações. 

Recomendação: Adotar rotinas de trabalho, com o intuito de garantir 

participação apenas de servidores do IFMT em cursos in company, contratados pela Reitoria. 
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Constatação 4.18. Fragilidade na prestação de contas em contratação de curso in company. 

Processo n. º Descrição 

 23188.012958.2017-54 
Inexigibilidade 15/2017, Curso internacional para 

embaixadores do IFMT – As habilidades do século 

XXI. 

Não foram juntados os certificados dos participantes 

do curso. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto à contratação de serviço. 

Análise da AUDIN: Os processos de contratações de cursos/treinamento 

devem estar devidamente formalizado, concluindo com a juntada ao processo dos 

comprovantes de participações dos servidores (lista de presença, fotos do evento, cópia de 

certificados, etc..). No processo analisado, não foram identificadas as cópias dos certificados 

dos participantes.  

Recomendação 1: Providenciar a regularização do processo analisado, com 

juntada dos certificados dos participantes. 

Recomendação 2: Adotar check list e rotinas para a devida formalização de 

processos de aquisições de bens e serviços. 

 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Ação não prevista na análise da Reitoria no PAINT 2017. 
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5 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

Área não prevista na análise da Reitoria no PAINT 2017 – análise será feita em relatórios por 

assunto, encaminhados à DSGP. 

 

6 - GESTÃO PATRIMONIAL 

ALMOXARIFADO  

Constatação 6.1. O registro dos Itens de estoque em Almoxarifado no SUAP, não 

representam a situação real dos bens de consumo estocados, em desacordo ao item 7.3.1 da IN 

SEDAP 205/88. 

Descrição Qtd  no 

Suap 

Qtd no 

Setor 

Diferença 

Cadeado, latão maciço, aço inoxidável , amarela, 25 mm 98 71 27,00 

Cadeado, latão maciço, aço temperado, amarela, 20 mm, 134 28 106,00 

Café, tipo torrado e moído, embalagem comum, pacote 250 g 0 28 -28,00 

Açúcar cristal, origem vegetal, composição sacarose de cana de 

açúcar, apresentação pacote 2 kg 

421 

360 61,00 

Calculadora eletrônica, 8 dig, bolso, bateria, 1,5 v, aplicação básica 36 
38 -2,00 

Calculadora de mesa 8 dígitos 0 3 -3,00 

Molha-dedos umedecedor de dedos, pasta atóxico para manuseios 

de papéis e cédulas de dinheiro, glicerinado com essências 

110 

108 2,00 

Tesoura de escritório, material em aço inoxidável, tamanho 21 cm 5 17 -12,00 
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Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do almoxarifado 

Análise da AUDIN: A ausência de manifestação da unidade, não elide a 

constatação, deste modo segue análise: A correta e adequada escrituração contábil, registro e 

controle dos bens patrimoniais e de almoxarifado da unidade é essencial para que o Balanço 

Patrimonial da Unidade reflita adequadamente a sua situação patrimonial, conforme art. 94 

Lei 4.320/64, bem como a necessidade da implementação de controles internos com a 

finalidade de assegurar a devida preservação dos bens de almoxarifado da unidade. A 

existência de saldos nas contas de almoxarifado inconsistentes com os itens físicos, demonstra 

ausência de 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: Efetuar inventário de almoxarifado da Reitoria a fim de 

atualizar os registros dos itens no sistema de SUAP, promover a conciliação no SIAFI com as 

corretas quantidades físicas. 

 

Constatação 6.2. Ausência de inventário de Almoxarifado, em desacordo com o art. 8º da 

Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do almoxarifado 

Análise da AUDIN: Apesar da ausência de manifestação do Gestor, 

conforme item 8 da IN SEDAP 205/88: “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. Esta constatação refere-se ao 

exercício 2016 que deveria ter sido providenciado inventário até janeiro/2017. Sendo assim, 

será mantida até a efetiva emissão de inventário de patrimônio. 
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Recomendação: Efetuar o inventário de almoxarifado, bem como enviar 

cópia para compor os papéis de trabalho desta Auditoria Interna. 

 

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

desacordo aos itens 8.1 e 8.4 da IN 205/88/SEDAP. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do almoxarifado 

Análise da AUDIN: O Inventário físico é o instrumento de controle para a 

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

materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade. 

Conforme consubstanciado pela IN/SEDAP 205/88 as comissões especiais 

de Inventário deverão ser constituídas de, no mínimo, três servidores do órgão ou entidade, e 

serão instituídas pelo Diretor do Departamento de Administração ou unidade equivalente e, no 

caso de impedimento desse, pela Autoridade Administrativa a que ele estiver subordinado. 

Recomendação: Instituir comissão para proceder ao levantamento anual de 

almoxarifado.  

 

Constatação 6.4. 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: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do almoxarifado 

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 

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 
 

67 

Relatório de Auditoria nº 19/2017 

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), 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 1: Providenciar RMA mensal. 

Recomendação 2: Atualizar os registros dos bens de almoxarifado no 

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

 

PATRIMÔNIO  

Constatação 6.5. Registro em duplicidade no sistema Spiunet. 

Descrição 

 Rip: 9167 00050.500-1 - Imóvel cadastrado também na UG 158971 

 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 
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Causa: Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio. 

Análise da AUDIN: Em consulta ao sistema Spiunet, foi constatado que o 

terreno do Campus de Várzea grande continua lançado na Reitoria e em Várzea Grande, 

demonstrando o incorreto valor patrimonial da Reitoria e na consolidação dos balanços a 

duplicidade de valor. 

Recomendação: Proceder a exclusão no SPIUNET do dado sobre o terreno 

do campus, lançado indevidamente no cadastro da Reitoria. 

 

Constatação 6.6. Imóveis de uso especial com avaliações vencidas junto ao SPIUNET, em 

desacordo a Portaria Interministerial da STN/SPU n° 322/2001, Instrução Normativa Nº 

02/2017 e Orientação Técnica n° 01/DCF/PROAD/IFMT/2014. 

Descrição 

 Rip; 8985.00097.500-1 - Sinop 

 Rip: 9067.00344.500-3 - Cuiabá 

 Rip: 9069.00047.500-5 - Diamantino 

 Rip: 9925.00008.500-8 - Lucas do Rio Verde 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio. 

Análise da AUDIN: Informamos que foi revogada a IN 01/2014 pela IN 

02/2017 e devem ser observadas novas orientações. Os artigos 94 e 96 da Lei 4320/1964, 

artigo 2º da Portaria STN/SPU 322/2001 e Orientação Normativa 02/2017 prevê avaliação 

periódica dos imóveis especiais existentes no órgão público, nesse caso, no âmbito do IFMT. 

Diante da ausência do posicionamento da unidade, foi verificado no site do 

SPIU-net que não houve a atualização/alteração dos imóveis citados na constatação.  
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Recomendação: Atualizar as avaliações dos imóveis de uso especial dos 

campi Sinop, Cuiabá, Diamantino e Lucas do Rio Verde. 

 

Constatação 6.7. Ausência de inventário de Patrimônio, em desacordo ao art. 94 da lei 

4.320/64. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio. 

Análise da AUDIN: Apesar da ausência da manifestação do Gestor, 

ressaltamos que conforme item 8 da IN SEDAP 205/88: “Inventário físico é o instrumento de 

controle para a verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos 

equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade.etc. No art. 94 da Lei 

4320/64 define a obrigatoriedade dos registros 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. 

Esta constatação refere-se ao exercício 2016 que deveria ter sido providenciado inventário até 

janeiro/2017. Sendo assim, será mantida até a efetiva emissão de inventário de patrimônio. 

Recomendação: Providenciar a elaboração do inventário de patrimônio 

referente ao ano de 2016. 

 

Constatação 6.8. Guarda de materiais permanentes no mesmo espaço que os materiais de 

consumo, em desacordo a IN n° 205/88/SEDAP/PR. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio. 
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Análise da AUDIN: Apesar da ausência de manifestação da Reitoria, a 

constatação refere-se à armazenagem de material permanente em almoxarifado, contrariando 

o que determina a mesma Instrução normativa citada em seus itens 6, 7.11 e 7.12. conforme 

IN SEDAP/PR Nº 205/88. Uma vez cumpridos os procedimentos de recebimento do 

equipamento, este deve ser distribuído ao setor requisitante com a respectiva carga, 

entendendo que a requisição da aquisição do bem é de necessidade do usuário não se 

justificando a sua armazenagem no almoxarifado por prazo superior ao necessário para os 

procedimentos de seu recebimento. O material permanente adquirido, após o devido 

recebimento pelo almoxarifado, deve ser encaminhado ao setor solicitante. 

Recomendação: Evitar manter estocado no espaço físico, destinado ao 

almoxarifado, materiais permanentes. 

 

Constatação 6.9. Ausência de comissão para levantamento anual de bens patrimoniais, em 

desacordo aos itens 8.1 e 8.4 da IN 205/88/SEDAP. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio. 

Análise da AUDIN: O Inventário físico é o instrumento de controle para a 

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

materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade, que irá permitir, dentre outros: 

d) o levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes 

em uso e das suas necessidades de manutenção e reparos; e 

e) a constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade. 

Conforme consubstanciado pela IN/SEDAP 205/88 as comissões especiais 

de Inventário deverão ser constituídas de, no mínimo, três servidores do órgão ou entidade, e 
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serão instituídas pelo Diretor do Departamento de Administração ou unidade equivalente e, no 

caso de impedimento desse, pela Autoridade Administrativa a que ele estiver subordinado. 

Recomendação: Instituir comissão para proceder ao levantamento anual de 

bens patrimoniais, bem como seu desfazimento. 

 

Constatação 6.10. Bens permanentes não localizados nos locais informado no sistema SUAP 

da Reitoria, em desacordo ao art. 94 da lei 4.320/64. 

Código Patrimônio 

  

2012NE800213 

1 unid suporte de mastro de bandeira Base para bandeiras, de 

madeira, modelo para 4 mastros de madeira ou alumínio,  Ideal para 

salas, reuniões, convenções, entre outros eventos. Acompanha canop 

La de metal para o encaixe do mastro. Dimensões aproximadas: 

comprimento 56cm   x largura 23cm x altura de 13cm.   

  

2012NE800213 

Marca: siciliano  item do processo: 00009  item de material: 

000055557        

2 unid suporte de mastro de bandeira suporte de bandeira com 03 

mastros, base de madeira envernizada com três furos , 3 mastros para 

uso interno ou externo feitos em alumínio anodizado desmontável, ( 

2,30 com ponteira cromada).                                        Obra de 

arte  2012ne800213 

107140 Teclado portátil, 700 voices e 174 estilos, 61 teclas com dinâmica, 

knobs para controle em tempo real, nova função arpeggio,roda de 

pitch bend controle de afinação, 305 registros ajuste rápido, display 
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107123 Instrumento musical, tipo bateria, casco basswood tons 12 x 10, com 

8 afinações surdo, (chao) 16 x 16 com 6 afinações, bumbo 22 x 16 

com 8 afinações e pes telescópios, caixa 14 x 5,5 ferragem dupla, 

prato e banco 14 e 16 simples 

369673 a 369682 Álgebra linear, 2a ed. Editora pearson - livro 

371215 

371216 

371218 

Condicionador de ar, tipo split teto, tecnologia inverter, ciclo 

quente/frio, capacidade 42000 btu's, tensão 220 volts, gás r410a, 

classificação energética tipo c, função sleep, timer, oscilação vertical 

e horizontal, reinicio automático, mudança frio/quente automática, 

controle remoto, unidade evaporadora e condensadora, marca fujitsu, 

modelo abbg45lrta e aobg45lbta 

371741 até 371754 Estação de trabalho, medidas: 1400x1400x600x600x740 mm, 2 

gavetas com puxadores niquelados redondo em forma de arco, 

fechadura fechamento simultâneo das 2 gavetas, superfície mdp 25 

mm, 2 painéis frontais mdp 18 mm, 2 calhas horizontais passagem 

fiação, 2 estruturas laterais aço com reguladores de nível, estrutura 

central em chapa de aço, marca milan 

371755 Mesa reunião, semi elíptica, medidas: 2400x1200x740 mm, 

superfície mdp 25 mm revestida laminado melânico, borda 

longitudinal acabamento fita pvc 3 mm, 4 estruturas laterais 4 

polegadas (101,6 mm) chapa aço 16 (1,50 mm), marca milan 

372635 Carteira escolar encosto fundido em polipropileno com alta pressão, 

aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por 

impulso na diagonal de até 90º. Moldado em contorno vertebral com 

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 
 

73 

Relatório de Auditoria nº 19/2017 

encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no 

mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, 

altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. 

Cor vermelha. 

380559 Televisor, tela led 55 pol, hdtv, full hd, 1980 x 1080 pixels, smart tv, 

cmr 120 hz, wifi, portas usb, áudio, vídeo composto, hdmi, ethernet, 

potencia áudio 2 x 10 w, alimentação 100-240 v, controle remoto, 

marca samsung, modelo jj5500 series 5 

405036 Bebedouro de agua garrafão de 20 l tipo torre material acho 

inoxidável acabamento externo polido voltagem 110 v regulador de 

temperatura capacidade de refrigeração mínima 2800 ml saída de 

agua gelada e natural 2 torneiras medida aproximada da altura sem o 

garrafão 97 cm modelo máster marca libell 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio. 

Análise da AUDIN: Em visita ao setor de patrimônio, foi gerada por 

amostragem uma relação de bens móveis para confirmação da sua localização com o sistema 

SUAP, porém, os itens listados na constatação, não foram localizados nos setores informados 

no sistema. A unidade deve providenciar a implementação de controles internos com a 

finalidade de assegurar a devida preservação e localização efetiva dos bens patrimoniais, em 

atendimento ao art. 94 da lei 4.320/64 “ Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter 

permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada 

um dêles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração”. 

Recomendação: Realizar de forma efetiva, o inventário de patrimônio da 

reitoria, com a real localização dos bens. 
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Constatação 6.11. Bens permanentes localizados em salas diferentes das registradas no 

sistema SUAP e sem plaquetas de tombamento, em desacordo ao art. 94 da lei 4.320/64. 

Campus avançado SINOP 

CÓDIGO PATRIMÔNIO Sala real Sala no 

SUAP 

OBS. 

385082 

  

BEBEDOURO INDUSTRIAL 

  

Corredor de acesso às 

salas. 

DIREÇÃO 

GERAL 

  

 - 

387866 

  

MESA DE DESENHO, TAMPO 

REGULÁVEL.  

Laboratório de 

desenho 

DIREÇÃO 

GERAL 

  

Ausência de 

plaquetas 

388911 

  

DIVISORIA MODULAR - PAINEL 

CEGO, MARCA: BRADIV 

  

Diversos ambientes  DIREÇÃO 

GERAL 

  

Ausência de 

plaquetas 

389140 

  

TUBO CONECTOR (PISO-TETO - 

METRO LINEAR), MARCA: 

BRADIV 

  

Diversos ambientes  DIREÇÃO 

GERAL 

  

389170 

  

PORTA E PORTAL PARA PISO 

TETO - SIMPLES, MARCA: BRADIV 

  

Diversos ambientes  DIREÇÃO 

GERAL 

  

389862 

  

DISPLAY LCD  Laboratório de 

eletrônica 

  

DIREÇÃO 

GERAL 

  

- Ausência de 

plaquetas; 

- Peças e 
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dispositivos 

para uso em 

aulas como 

materiais 

permanentes. 

371211 

  

CONDICIONADOR DE AR, TIPO 

SPLIT TETO, TECNOLOGIA 

INVERTER 

  

Auditório DIREÇÃO 

GERAL 

  

 - 

 

Campus avançado Diamantino 

CÓDIGO PATRIMÔNIO Sala real Sala no 

SUAP 

OBS. 

381138 

381139 

  

  

  

 

COMUTADOR 

(SWITCH), 48 PORTAS  

 
 

Laboratório de 

Informática 

Sala 

técnica 

 

 - 

369719 

  

ROÇADEIRA MANUAL, REFERÊNCIA STHIL 

FS 290.  

Sala de 

manutenção 

  

SALA DE 

ARTES 

  

 - 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio. 

Análise da AUDIN: Em visita ao setor de patrimônio, foi gerada por 

amostragem uma relação de bens móveis para confirmação da sua localização com o sistema 
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SUAP, porém, os itens listados na constatação, não foram localizados nos setores informados 

no sistema. Apesar da ausência da manifestação da Reitoria, a unidade deve providenciar a 

implementação de controles internos com a finalidade de assegurar a devida preservação e 

localização efetiva dos bens patrimoniais, em atendimento ao art. 94 da lei 4.320/64 “ Haverá 

registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos 

necessários para a perfeita caracterização de cada um dêles e dos agentes responsáveis pela 

sua guarda e administração”. 

Recomendação: Realizar de forma efetiva, o inventário de patrimônio da 

reitoria, com a real localização dos bens. 

Constatação 6.12. 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.  

Nome Suap Siafi Diferença 

Aparelhos de medição e orientação 393.983,46 579.339,36 -185.355,90 

Aparelhos e equipamentos de comunicação 47.393,79 61.700,87 -14.307,08 

Apar. Equip. Utens. Med., odont, labor. Hospit. 346.531,30 387.670,11 -41.138,81 

Aparelhos e equip. P/ esportes e diversões 36.641,42 14.766,36 21.875,06 

Equipamento de proteção, segurança e socorro 43.886,35 37.628,16 6.258,19 

Máquinas e equipam. De natureza industrial 180.773,90 3.012,10 177.761,80 

Máquinas e equipamentos energéticos 298.000,14 202.753,42 95.246,72 

Máquinas e equipamentos gráficos 6.379,60 5.410,00 969,60 
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Maq., ferramentas e utensílios de oficina 114.526,64 3.008,76 111.517,88 

Máquinas e utensílios agropecuária/rodoviário   7.885,56 -7.885,56 

Equip E utensílios hidráulicos e elétricos 10.692,22 12.128,00 -1.435,78 

Máquinas e equipamentos eletroeletrônicos   7.428,30 -7.428,30 

Máquinas, utensílios e equipamentos diversos 490.572,21 831.949,33 -341.377,12 

Equipamentos de processamento de dados 

7.830.614,03 

12.104.878,44 

-

4.274.264,41 

Aparelhos e utensílios domésticos 891.426,81 1.000.842,55 -109.415,74 

Máquinas, instalações e utens. De escritório 4.394,29 10.619,90 -6.225,61 

Mobiliário em geral 2.771.092,40 2.965.419,71 -194.327,31 

Utensílios em geral   1.733,90 -1.733,90 

Coleções e materiais bibliográficos 310.141,35 783.258,95 -473.117,60 

Instrumentos musicais e artísticos 101.059,45 27.841,66 73.217,79 

Equipamentos para áudio, vídeo e foto 1.306.743,22 1.163.238,84 143.504,38 

Obras de arte e peças para exposição 0,00 1.147,00 -1.147,00 

Máquinas e equipamentos para fins didáticos   1.225,00 -1.225,00 

Veículos diversos 235.920,58 113.264,02 122.656,56 
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Veículos de tração mecânica 2.528.548,64 1.950.328,72 578.219,92 

Semoventes   8.012,52 -8.012,52 

Bens moveis a classificar   10.170,35 -10.170,35 

Peças não incorporáveis a imóveis   584.329,41 -584.329,41 

Material de uso duradouro   6.801,00 -6.801,00 

Peças não incorporáveis a imóveis 4.746,10   4.746,10 

 Total 

17.954.067,90 22.887.792,30 -

4.933.724,40 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio. 

Análise da AUDIN: A ausência de manifestação da Reitoria não elide a 

constatação, pois 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, com possibilidade, pela reincidência, de aplicação de penalidade 

aos gestores responsáveis.Conforme item II do Manual de administração patrimonial do 

IFMT 

 “Os bens móveis, imóveis e de consumo que compõem o acervo patrimonial do 

IFMT são gerenciados pelo Sistema Unificado de Administração Pública – 

SUAP, disponibilizado pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação – 
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DGTI do IFMT, pelo Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da 

União – SPIUnet e pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal – SIAFI, que consistem nos principais instrumentos utilizados para registro, 

acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do 

Governo Federal.” (Grifo nosso).  

 

Desse modo é indispensável que todas as informações e saldos estejam consonantes entres os 

sistemas de gerenciamento (Suap e Spiunet) com o sistema contábil (Siafi). 

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 6.13. 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 houve manifestação do Gestor. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do 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, 
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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 mensal, bem como solicitar melhorias 

no Suap para o efetivo controle e evidenciação do patrimônio do Campus. 

 

 

CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E  

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

Constatação 6.14. Utilização parcial do sistema SUAP/módulo FROTA, em desacordo com 

a portaria 864/2015/IFMT, conforme relatório do consumo estimado por viatura do período 

de 01/04/2017 a 30/04/2017, constatamos o lançamento somente da quilometragem dos 

veículos, faltando as informações do consumo de combustível de cada veículo. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Pessoal insuficiente quanto ao controle de frota. 

Análise da AUDIN: Apesar da ausência de manifestação do Gestor, 

verificou-se em visita ao setor responsável pelo controle dos veículos oficiais que há apenas 

um servidor vinculado ao Departamento de Logísitca e Manutenção, com atribuição de lançar 

as informações necessárias no módulo Frota, e devido a grande demanda para uso de veículos, 

essa atribuição de atualizar os dados no módulo Frota está sendo prejudicada.   

Recomendação 1: Estruturar o Departamento de Logística e Manutenção 

para garantir o atendimento e o controle dos veículos oficiais pela Reitoria. 

Recomendação 2: Incluir no SUAP, módulo Frota, dados sobre o consumo 

de combustível de cada veículo oficial da Reitoria. 
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Constatação 6.15. Não utilização do sistema SUAP/módulo FROTA, em desacordo com a 

portaria 864/2015/IFMT: 

- Campus Avançado de Sinop 

- Campus Avançado de Lucas do Rio Verde 

- Campus Avançado de Diamantino 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Causa: Sistema informatizado inadequado da área de transporte. 

Análise da AUDIN: O SUAP é o sistema informatizado oficial de controle 

do IFMT, inclusive quanto ao uso de veículos oficiais. Nesse sentido, os campi avançados 

devem se adequar e implantar de forma imediata esse sistema, ou a Reitoria assumir essa 

responsabilidade e controlar esses veículos enquanto os campi avançados não se estruturam 

para isso. 

Recomendação: Providenciar o controle quanto ao uso dos veículos oficiais 

dos campi avançados, através do sistema SUAP – módulo frota. 

 

7 - GESTÃO ACADÊMICA 

Constatação 7.1. Lançamentos de dados no sistema acadêmico permitindo registros “em 

aberto” ou nenhum registro do aluno matriculado, sendo este um problema generalizado em 

todos os campi. 

Manifestação da Unidade: “Os registros em aberto do Sistema Acadêmico 

se dão por conta de alunos que não realizam a rematrícula e nem solicitam a mesma, levando 

a entender que se trata de um possível desistente do curso. Porém, segundo a organização 

didática, permanecendo a situação "em aberto" por dois períodos consecutivos, pode-se fazer 

o cancelamento da matrícula de ofício”. 
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Causa: Processo inadequado quanto ao controle acadêmico. 

Análise da AUDIN: Apesar da manifestação do Gestor, cabe destacar que 

foram verificados alunos com situação “em aberto” em diversos campi, com mais de 02 

períodos consecutivos, necessitando que a Pró-reitoria de Ensino oriente, os responsáveis pela 

alimentação do sistema acadêmico, à controlar as matrículas de alunos, não permitindo que 

essas situações“em aberto” além do prazo estabelecido na organização didática. 

Recomendação 1: Orientar os campi a controlar situações de matrículas de 

alunos, no sistema acadêmico. 

Recomendação 2: Atualizar o sistema acadêmico nos diversos campi, 

especialmente quanto à situações de alunos “em aberto”. 

 

Constatação 7.2. UAB - Fragilidades nos Polos Cuiabá e Lucas do Rio Verde, conforme 

entrevistas a alunos e funcionários da Universidade Aberta: 

Descrição 

1 - Ausência de fóruns presenciais previstos para os alunos. As disciplinas que iniciaram em 

2017/1 já estão em fase de avaliação e ainda não houve nenhum fórum. 

2 - Ausência de professores, tutores à distância e coordenadores quando da realização de 

fóruns presenciais. A presença dessas pessoas contribui para maior interação e interesse dos 

alunos. 

3 - Ausência de tutores à distância nas disciplinas do período letivo 2017/1. Os alunos já  

estão em fase de avaliação final de disciplinas de 2017/1 e os tutores à distância ainda não 

começaram a prestar os serviços. 

Manifestação da Unidade: “O pólo da UAB em Lucas do Rio Verde não 

está ligado ao nosso Campus. Funciona na Escola Municipal Vinícius de Moraes”. 
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“1 – No início do semestre de 2017/1 foi realizada uma reunião com os 

gestores dos cursos UAB dos campi sobre as atribuições dos colaboradores UAB informando 

a importância dos fóruns dos presenciais, a Nota de Auditoria nº 16/2017 menciona 

fragilidade neste aspecto. 

         Os Projetos Pedagógicos de graduação Licenciatura em 

Matemática, Licenciatura em Química e Tecnologias em Sistemas para Internet preveem 

fóruns presenciais preferencialmente aos finais de semana nos polos de apoio presencial, 

sendo estipulada a realização de pelo menos 01 (um) encontro presencial por disciplina, com 

a aplicação de avaliação presencial. Sendo que os encontros presenciais estão vinculados às 

necessidades específicas de cada disciplina no desenvolvimento dos projetos pedagógicos dos 

cursos. O Departamento de Educação a Distância nos uso de suas atribuições 

frequentemente tem autorizado a concessão de diárias e passagens para que os cursos 

desenvolvam suas atividades acadêmicas. 

         Os projetos pedagógicos dos cursos de especializações: Libras, 

PROEJA , Redes e Computação Distribuída, Gestão Pública, Ensino da Química e Designe 

Instrucional não existe previsão de fóruns presenciais. 

         Os professores colocam na plataforma a data em que será 

realizado o fórum de cada disciplina. 

Anexo listagem dos fóruns realizados no Polo Cuiabá. 

  

2 – Os Fóruns presenciais são ministrados por Professor Formador ou 

Tutor a Distância e não existe a obrigatoriedade de mais de um nos mesmos, bem como não 

há como realizar Fórum sem a presença de um profissional. Não existe previsão 

orçamentária e nem contingente humano para mandar mais de uma pessoa para a realização 

dos fóruns. 

 

3 – A fragilidade apresentada no quesito ausência de tutores a distância no 

início das atividades do semestre 2017/1, tal fato se deu por estarmos acompanhando 

orientação da Auditoria em contratar tutores presenciais e a distância mediante edital. Para 

a referida orientação foram realizados os Editais: 

  

Edital Processo Seletivo Campus 
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043/2017 Tutor Presencial Bela Vista 

044/2017 Tutor Presencial Cuiabá 

045/2017 Tutor Presencial Várzea Grande 

076/2017 Tutor Presencial Várzea Grande e Cuiabá 

077/2017 Tutor Presencial Bela Vista 

      

073/2017 Tutor a Distãncia Bela Vista 

074/2017 Tutor a Distância Cuiabá 

075/2017 Tutor a Distância Várzea 

Grande 

 

Causa: Processo inadequado quanto à gestão acadêmica. 

Análise da AUDIN: Os fóruns presenciais e os tutores à distância são peças 

importantes como ações de permanência e êxito dos alunos nos cursos da UAB. A Gestão 

deve esforçar-se para garantir, desde o início do curso, a realização de fóruns presenciais com 

a presença dos tutores à distância, coordenador de curso e, se possível, dos professores das 

disciplinas do curso, uma vez que isso traz motivação para o aluno. A alegação do Gestor de 

que não é possível a participação de todos esses atores no Fórum presencial devido a escassez 

de recursos orçamentários e contigenciamento de recursos humanos não procede, uma vez que 
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o Polo do campus Cuiabá não teve Fórum presencial, mesmo não demandando recursos. 

Durante a visita aos polos, houve elogios dos alunos aos tutores presenciais, porém houve 

reclamações sobre o desinteresse dos professores de disciplinas e coordenadores. Quanto a 

seleção (por meio de editais) de tutores à distância, é importante para garantir a lisura no 

processo de contratações desses profissionais, porém o Gestor deve providenciar que os 

procedimentos de seleção desses tutores ocorram antes do início dos cursos da UAB, para que 

o aluno tenha esse suporte. 

Recomendação 1: Viabilizar os Fóruns presenciais aos alunos dos cursos 

da UAB, incluindo os cursos em que não são exigidos, por se tratar de uma boa prática. 

Recomendação 2: Garantir a seleção e contratação de tutores presenciais e 

à distância antes do início dos cursos da UAB. 

 

Campus Sinop 

Constatação 7.3. Fragilidade no preenchimento e execução dos Planos de Trabalho Docentes 

- PTDs, em desacordo com a Resolução CONSUP nº 46/2013. 

Descrição 

Campus SINOP - PTDs com ausência de assinaturas do colegiado e do dirigente de ensino; 

horas vagas em aberto no PTD (à disposição da Gestão) e sem demonstrar o 

monitoramento, quais foram as atividades atribuídas pelo Gestor, ou se houve atribuição. 

Manifestação da Unidade: “Os Planos de Trabalho Docente do período 

solicitado, foram “protocolados” e arquivados pela antiga Chefia do Departamento de 

Ensino, lotada provisóriamente no Campus. Dessa forma, não compete a atual Chefia a 

homologação, visto a impossibilidade de responder por período anterior à esta gestão. Foi 

solicitado à Direção Geral, notificação ao responsável pelo cargo no período, para que seja 

regularizada a situação”.  
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Causa:  Processo inadequado quanto ao controle de encargos didáticos. 

Análise da AUDIN: Considerando a manifestação do Gestor, enquanto o 

IFMT não possuir um sistema informatizado para controle dos PTDs, essa atribuição cabe ao 

dirigente de Ensino do campus, inclusive com o devido monitoramento dos encargos didáticos 

docentes. A constatação ficará mantida para acompanhamento da formalização e 

monitoramento dos PTDs nos períodos letivos seguintes. 

Recomendação: Supervisionar, pelo dirigente de ensino, o devido 

preenchimento e arquivo dos PTDs, bem como monitoramento dos encargos didáticos. 

 

Constatação 7.4. Formato do Horário de aula divergente do definido pela PROEN, em 

desacordo ao Memorando n.º 39/2014 de 06/02/2014. 

Campus Situação 

 SINOP Existência de horários de aula sem identificação dos 

docentes.  

Manifestação da Unidade: “Constatação atendida. 

” 

Causa:Processo inadequado quanto a gestão acadêmica. 
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Análise da AUDIN: Apesar da manifestação do Gestor, o quadro de horário 

de aula apresentado pelo campus, não contém todos os elementos previstos no modelo 

divulgado pela PROEN/IFMT, elaborado para facilitar a orientação ao estudante. No caso 

analisado, o quadro não demonstra o local de ministração da aula. 

Recomendação: Adaptar o quadro de horário de aula, conforme modelo 

divulgado pela PROEN/IFMT, para os próximos períodos letivos. 

 

Constatação 7.5. Evasão nos períodos letivos iniciais dos cursos, superior a 30% em relação 

ao período de ingresso. A análise da evasão escolar foi prejudicada em razão da fragilidade 

dos dados lançados no sistema Q-Acadêmico, conforme relatado acima: 

Curso Forma Turma de ingresso Matrículas 

1ª 2ª 3ª 

Eletromecânica Subsequente 2016/1 34 29 16 

Recursos Humanos Subsequente 2016/1 37 20 20 

Comércio 

  

Subsequente 

  

2016/1 28 17 17 

2017/1 34 18 - 

Manifestação da Unidade: “Estipular um cronograma de Ações a serem 

desenvolvidas pela Comissão Permanente de Acompanhamento das Ações de Permanência e 

Êxito do IFMT Campus Avançado Sinop e a criação de um Núcleo de Atendimento ao 

Estudante (NAE), visando maior interlocução com os discentes e aquisição de dados que 

possam servir de indicadores de êxito. 
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         Abaixo estão descritos alguns fatores que em levantamento feita 

pelo comissão central, na opnião dos estudantes, contribuem para o abandono do curso e em 

seguida apresentadas as ações desenvolvidas e novas propostas. 

1 - Estruturas deficitárias de apoio ao ensino, como: laboratórios, 

biblioteca, salas de estudos complementares, equipamento de informática, entre outros. 

Ação: Os laboratórios estão sendo equipados de acordo com a demanda 

repassada pelos docentes e disponibilidade orçamentária. A biblioteca passou por ampliação 

de acervo no último semestre, possibilitando maior atendimento aos discentes. Foi criada 

uma sala de atendimento aos alunos para que os professores pudessem auxiliar nas dúvidas, 

contudo ainda faltam espaços para que os discentes possam estudar ou fazer trabalhos em 

grupos e demais ações que necessitem grandes grupos de trabalho. O laboratório de 

informática foi ampliado e foi criada uma sala de estudos anexo à biblioteca com 

computadores para consultas e elaboração trabalhos sem a necessidade de agendamentos. A 

comissão ainda irá verificar junto à Direção Geral, formas de amenizar as deficiências de 

estrutura do campus, verificando a possibilidade de parcerias ou convênios com outras 

instituições que possam suprir as necessidades. 

2 - Metodologia utilizada pelos professores 

Ação: Trabalhar projetos interdisciplinares; Promover oficinas 

pedagógicas aos professores; Estimular e incentivar a capacitação docente, dentre outros. 

3 - Reprovações 

Ação: Aos discentes do Ensino Médio, dialogar com os pais e/ou aluno no 

sentido de esclarecer que a permanência no ano vindouro, será de mais fácil adaptação pela 

familiaridade com os conteúdos do ano letivo corrente, bem como estruturação dos 

laboratórios e espaços de atendimento ao discente e convivência. Para os cursos 

Subsequentes, a gestão do campus tem como intenção a ampliação da estrutura 

administrativa de atendimento noturno, maior controle de frequência escolar pelas 

coordenações, ações planejadas pela Assistência Social do campus, oferta de disciplinas 
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modulares quando houver alto índice de reprovação, reformulação dos projetos pedagógicos, 

estímulo as visitas ténicas e participação em eventos, dentre outras”.  

Causa: Processo inadequado quanto ao controle acadêmico.          

Análise da AUDIN: O sistema de gestão acadêmica é o instrumento que 

propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Os custos decorrentes de sua implantação só se justificam pela necessidade de 

instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, acompanhamento e controle 

das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a tomada de decisão dos gestores. A 

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

lançamento de dados corretos de todos os cursos, turmas, disciplinas e alunos, de forma que 

as informações constantes do sistema sejam fidedignas e confiáveis e possam, assim, embasar 

as decisões do gestor. As informações adequadas sobre alunos concluintes também 

contribuem para  tomada de decisões referente ao acompanhamento das ações de permanência 

e êxito. 

Recomendação: Manter atualizados os dados dos alunos no sistema 

acadêmico do IFMT. 

   

Constatação 7.6. Fragilidade no acompanhamento dos indicadores referentes à permanência 

dos estudantes, conforme as metas do PDI. O campus avançado possui os dados e 

informações, mas necessitam serem analisados para a construção de indicadores. 

Manifestação da Unidade: “Até o ano de 2017 o campus não possuia 

servidor específico para o setor de Registro Escolar, além de uma reconfiguração na 

comissão de Permanência e Êxito, com  a mudança no quadro de servidores. Por se tratar de 

um campus novo, existe até o momento uma única turma concluída de curso técnico que teve 

início em 2015. Para 2017 são 3 turmas na modalidade subsequente a serem diplomadas, 

onde, a partir dos dados destas poderemos ter um melhor acompanhamento dos 

indicadores”.  
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Causa:  Processo inadequado quanto à gestão acadêmica. 

Análise da AUDIN: Os indicadores de permanência e êxito de estudantes 

do campus têm a finalidade de estabelecer parâmetros para o Gestor tomar as decisões quanto 

a execução dos cursos e modalidades ofertadas. A comissão de acompanhamento das ações de 

permanência e êxito, devidamente estruturada, deve propor ações no campus, promovendo 

ainda o acompanhamento das suas execuções e dos seus indicadores. A Instituição de Ensino 

quando decide criar um curso deve planejar além das ações para criação, as de permanência e 

acompanhamento de egressos. Sendo assim, a constatação será mantida para 

acompanhamento das ações de permanência e êxito de alunos no campus. 

Recomendação 1: Estruturar e dar suporte à comissão de ações de 

permanência e êxito de estudantes do campus, para planejarem e executarem tais ações. 

Recomendação 2: Acompanhar, pela comissão permanente, as ações e 

indicadores de permanência e êxito de estudantes do campus. 

 

Constatação 7.7. Fragilidades nos laboratórios necessários para existência do curso Técnico 

em Eletromecânica, conforme catálogo do MEC e PPC. 

Descrição do Laboratório Fragilidade 

Lab. Instalações Elétricas Utilização do painéis para aulas práticas, uma vez que 

não há no campus um laboratório específico para essa 

área 

Lab. Eletropneumático e 

Eletrohidráulico 

Utilização de uma maleta didática para aulas nessa área, 

uma vez que não há no campus um laboratório 

específico para essa área. 

Lab. Metrologia dimensional Não há laboratório dessa área. 
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Manifestação da Unidade: “O campus ainda está em fase de implantação 

e aquisição de componentes para a estruturação dos laboratórios. Foi realizado o 

levantamento dos itens adquiridos e aqueles ainda pendentes para buscar junto à reitoria 

recursos na ampliação. Uma dificuldade encontrada pelo campus, é a instalação em sede 

provisória, o que compromete algumas ações desejadas, devido ao alto investimento em 

prédio particular e modificações não permitidas. Ressaltamos que as constatações de 

“fragilidade” no campus, na realidade são alternativas por este grupo de trabalho para 

minimizar as dificuldades encontradas nas aulas práticas. Cabe frisar também que o campus 

está passando por resstrutuação de rede lógica e aguarda parecer da PRODIN para que seja 

inicado o trabalho de estruturação de rede elétrica e manutenção predial, processos 

necessários para aquisição e instalação de equipamentos”. 

 

Causa: Infraestrutura física inadequada e insuficiente na área de 

laboratórios acadêmicos. 

Análise da AUDIN: O Catálogos Nacional dos cursos Técnicos define a 

estrutura mínima que cada instituição deve possuir quando autoriza o funcionamento do 

curso. Nesse sentido, a instituição deve providenciar a infraestrutura mínima adequada na 

descrita nos Projeto Pedagógico, considerando que o curso, quando iniciado não deve ser 

interrompido, uma vez que os alunos necessitam de condições favoráveis para assimilar os 

conteúdos aplicados. As adequações de infraestrutura e de equipamentos dos laboratórios, 

definidos nos Catálogos de cursos e no Projeto Pedagógico do curso Técnico em 

Eletromecânica, são necessárias para atingir o objetivo de formação técnica aos alunos das 

respectivas áreas. O Gestor do campus deve preocupar-se com a instalação e implementação 

dos Laboratórios indicados, minimamente, no Catálogo Nacional dos cursos, uma vez que a 

prática das atividades em laboratórios são essenciais para o desenvolvimento do ensino-

aprendizagem dos alunos e sua formação Profissional.  
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Recomendação 1: Providenciar a instalação e as adequações de 

infraestrutura e dos equipamentos dos laboratórios analisados. 

Recomendação 2: Garantir as condições mínimas de funcionamento dos 

cursos, conforme previsto nos Projetos Pedagógicos do Campus e no CNCT. 

 

Campus Lucas do Rio Verde 

Constatação 7.8. Fragilidade no preenchimento e execução dos Planos de Trabalho Docentes 

- PTDs (encargos didáticos constante dos PTDs divergentes dos horários de aulas divulgado 

aos alunos), em desacordo com a Resolução CONSUP nº 46/2013. 

Docente Descrição 

 A.I.D.L 15h no PTD e 2h no horário de aula disponibilizado; 

 A.CL 6,8h no PTD e 01h no horário de aula disponibilizado 

 C.J.F.J 04h no PTD e nenhum encargo no horário de aula 

disponibilizado 

 D.M.S 6,6h no PTD e nenhum encargo no horário de aula 

disponibilizado 

 E.S.A 3,3h no PTD e nenhum encargo no horário de aula 

disponibilizado 

 J.P.L 5,1h no PTD e nenhum encargo no horário de aula 

disponibilizado 

 J.F.A 14h no PTD e 04h no horário de aula disponibilizado 

 L.C.S.B 05h no pTD e nenhum encargo no horário de aula 
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 R.V.R 08h no PTD e 03h no horário de aula disponibilizado 

 W.F.V  06h no PTD e 3h no horário de aula disponibilizado 

 W.M.S 04h no PTD e nenhum encargo no horário de aula 

disponibilizado 

Manifestação da Unidade: “Professora A.I.D.L: professora substituta que 

começou suas atividades em 2016/1. Ocorre que no quadro de horário disponibilizado, não 

mudamos a nomenclatura de Prof. subst. de química pelo nome da professora. Portanto, as 

disciplinas: Química (4 h/a); Fundamentos de Química e Gestão de Laboratório (6 h/a) 

deveriam aparecer com o nome da professora. A disciplina de Tecnologia Enzimática que 

aparece com o nome do professor J. foi repassada para a professora e não fizemos a 

modificação no horário. Professora A.L: As disciplinas que constam no PTD da professora A. 

são: Artes (4 h/a – 1ºA e 1ºB); Literatura (1 h/a -  1ºA e 1ºB) e Produção de Texto e Leitura 

(2 h/a – 2º Sem Subsequente) e todas aparecem no horário 2016/2. Professor C.J.F.J: As 

disciplinas que constam no PTD do professor (Física 4 h/a -  1ºA e 1ºB) aparecem 

relacionadas no horário de aula disponibilizado, precisamente, quinta e sexta feira. 

Professor D.M: Constam no PTD do professor as seguintes disciplinas: matemática (6 h/a – 

1ºA e 1ºB) e Bioestatística ( 2 h/a – 1ºA e 1ºB) que aparecem devidamente relacionadas ao 

professor no horário de aula (1ºA terças, quintas e sextas; 1ºB nos mesmos dias 

citados).Professor E.S.A: Consta no PTD do professor a disciplina de Educação Física (4 h/a 

-  1ºA e 1ºB) que aparecem no horário do EMI às terças feiras. Professor J.P.L: As 

disciplinas ministradas pelo professor são: Sociologia, Filosofia e Metodologia Científica, 

para as duas turmas de EMI e as mesmas constam no horário com o nome do professor. 

Professora J.A:  professora substituta que começou suas atividades em 2016/1. Ocorre que 

no quadro de horário disponibilizado, não mudamos a nomenclatura de Prof. subst. de 

biologia pelo nome da professora. Portanto, no horário disponibilizado, deveriam aparecer 

as seguintes disciplinas com o nome da professora: Biologia ( 4 h/a – 1ºA e 1ºB), 

Biotecnologia Ambiental  (2 h/a – 1ºA e 1ºB) e as disciplinas Genética Aplicada à 
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Biotecnologia (2º Sem. Subsequente) e Cultura de Tecidos Vegetais (3º Sem. Subsequente) 

constam no horário com o nome da professora. Professor L.C.S.B: O professor ministrou as 

seguintes disciplinas: História e Bioética para as turmas do EMI e as mesmas aparecem 

relacionadas ao professor no horário. Professor R.V.R: As disciplinas que constam no PTD 

do professor estão devidamente relacionadas no horário de aula.Professor W.F.V: O 

professor ministrou as seguintes disciplinas: Biossegurança (2 h/a – 3º Sem Subsequente – 

consta no horário de sexta feira); Análise Físico-Química de Bioprodutos (2 h/a – 3º Sem 

Subsequente – consta no horário de sexta feira) e Tecnologia das Fermentações (2 h/a  – 2º 

Sem Subsequente – consta no horário de segunda feira). Professora W.M.S: A disciplina 

ministrada pela professora consta no horário de aula às terças e quartas. Observando as 

divergências apontadas pela auditoria, concluo que deve ter ocorrido um engano na 

observação dos horários, pois, todas as aulas atribuídas aos professores estão indicadas nos 

horários de aula. Enviamos duas planilhas com os horários de aulas referentes ao semestre 

2016/2: em uma das planilhas consta o horário do EMI que não foi modificado, seguindo o 

mesmo de 2016/1 em 2016/2; e outra planilha consta o horário das turmas do curso 

subsequente 2016/2”. 

Causa:  Processo inadequado quanto ao controle de encargos didáticos. 

Análise da AUDIN: Considerando a manifestação do Gestor, enquanto o 

IFMT não possuir um sistema informatizado para controle dos PTDs, essa atribuição cabe ao 

dirigente de Ensino do campus, inclusive com o devido monitoramento dos encargos didáticos 

docentes e a divulgação atualizada de horários de aulas. É necessário ressaltar que o 

monitoramento da execução das atividades é de suma importância, pois, propicia uma 

avaliação constante da distribuição equitativa dos encargos entre o corpo docente. A 

constatação ficará mantida para acompanhamento da formalização/monitoramento dos PTDs  

e dos horários de aulas atualizados, nos períodos letivos seguintes. 

Recomendação 1: Supervisionar, pelo dirigente de ensino, o devido 

preenchimento e arquivo dos PTDs, bem como monitoramento dos encargos didáticos. 
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       Recomendação 2: Manter atualizados os dados referentes aos encargos 

didáticos e do horário de aula. 

 

Constatação 7.9. Evasão nos períodos letivos iniciais dos cursos, superior a 30% em relação 

ao período de ingresso. A análise da evasão escolar foi prejudicada em razão da fragilidade 

dos dados lançados no sistema Q-Acadêmico, conforme relatado acima: 

Curso Forma Turma de ingresso Matrículas 

1ª 2ª 3ª 

 Biotecnologia 

  

Subsequente 

  

2015/2 81 44 38 

2016/1 29 29 20 

Manifestação da Unidade: “Devido ao cumprimento do calendário, o 

Curso de Biotecnologia Subsequente ao Ensino Médio foi implantado sem as condições 

favoráveis para atendimento aos discentes, como falta de servidores técnicos-administrativos 

(equipe multiprofissional) e infraestrutura inadequada. A evasão dos discentes da turma 

2015/2, acima de 30%, se deu porque se sentiram desmotivados em relação a alguns fatores: 

a) falta de infraestrutura para as aulas práticas, como laboratório de química e 

microbiologia, fundamentais para aprendizagem. Observação: Pode-se constatar que os 

índices de evasão diminuíram no ano de 2016/2 devido à implantação de laboratórios no 

semestre seguinte. 

b) Falta de compatibilidade com o emprego / dificuldade de conciliar o estudo com o 

trabalho; 

c) Desinformação quanto à natureza do curso; 

d) Dificuldades relativas a formação escolar anterior”. 
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Causa: Processo inadequado quanto à gestão acadêmico.          

Análise da AUDIN: Para abertura de curso, a instituição deve levar em 

consideração, além vontade da comunidade, a infraestrutura mínima para o funcionamento 

para o curso considerando que os alunos necessitam de ambiente adequado para 

desenvolvimento de suas atividades. Uma vez iniciado o curso, há necessidade de adequar a 

infraestrutura e promover o acompanhamento dos estudantes, visando ajustar a situação e 

minimizar problemas. Neste sentido, o sistema de gestão acadêmica é uma ferramenta que 

propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e um meio adequado para o efetivo lançamento, acompanhamento e controle das 

informações relativas ao ensino e os alunos. 

Recomendação 1: Propiciar acompanhamento quanto às dificuldades de 

permanência e êxito dos estudantes. 

Recomendação 2: Manter atualizados os dados dos alunos no sistema 

acadêmico do IFMT. 

 

Constatação 7.10. Fragilidade no acompanhamento dos indicadores referentes à permanência 

dos estudantes, previstos nas metas do PDI para o IFMT.  O Gestor deve levantar os dados e 

informações sobre a quantidade de ingressantes e evadidos, bem como os motivos que 

propiciaram a evasão, para posteriormente analisar e construir seus indicadores. 

Manifestação da Unidade: “No ano de 2016, implantamos a Comissão 

Interna de Permanência e Êxito no Campus, a comissão local iniciou os 

levantamentos/diagnósticos e estudos sobre evasão e êxito e constatamos os fatores 

relacionados na resposta do item 7.13. Evidenciamos ainda a fragilidade de nossa comissão 

interna, visto que na mesma não temos profissionais da equipe multidisciplinar, já que em 

nosso quadro de servidores não temos esses profissionais. Dessa forma, contamos com a boa 

vontade de profissionais de outras áreas para compor a referida comissão”. 

Causa:  Processo inadequado quanto à gestão acadêmica. 
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Análise da AUDIN: Os indicadores de permanência e êxito de estudantes 

do campus têm a finalidade de estabelecer parâmetros para o Gestor tomar as decisões quanto 

a execução dos cursos e modalidades ofertadas. A comissão de acompanhamento das ações de 

permanência e êxito, devidamente estruturada, deve propor ações no campus, promovendo 

ainda o acompanhamento das suas execuções e dos seus indicadores. A Instituição de Ensino 

quando decide criar um curso deve planejar além das ações para criação, as de permanência e 

acompanhamento de egressos. Sendo assim, a constatação será mantida para 

acompanhamento das ações de permanência e êxito de alunos no campus. 

Recomendação 1: Estruturar e dar suporte à comissão de ações de 

permanência e êxito de estudantes do campus, para planejarem e executarem tais ações. 

Recomendação 2: Acompanhar, pela comissão permanente, as ações e 

indicadores de permanência e êxito de estudantes do campus. 

 

Campus Diamantino  

Constatação 7.11. Fragilidade no preenchimento e execução dos Planos de Trabalho 

Docentes - PTDs, em desacordo com a Resolução CONSUP nº 46/2013. 

Descrição 

Campus Diamantino - PTDs 2016/2 com ausência de assinaturas do colegiado de 

departamento; 

Manifestação da Unidade: “Como determina a Resolução CONSUP/IFMT 

Nº 046/2013 O PTD deverá ser avaliado pelo Colegiado de Departamento ou Órgão 

semelhante. O Campus Avançado Diamantino não contava no período 2016/2 com um 

Colegiado de Departamento devido as especificidades do Campus e as atividades de análise 

dos PTDs foi realizada pelo Colegiado de Capacitação do Campus Avançado Diamantino, 

criado em 08 de Agosto de 2017. As assinaturas serão solicitadas junto aos elementos do 

Colegiado”. 
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Causa:  Processo inadequado quanto ao controle de encargos didáticos. 

Análise da AUDIN: Considerando a manifestação do Gestor, vale ressaltar 

que o Regulamento aprovado pela Resolução 046/2013 define as competências para 

preenchimento e homologação e arquivamento dos PTDs nos campi do IFMT Neste sentido, 

enquanto o IFMT não possuir um sistema informatizado para controle dos PTDs, essa 

atribuição cabe ao dirigente de Ensino do campus, inclusive com o devido monitoramento dos 

encargos didáticos docentes. No caso analisado, o colegiado ou outro órgão do campus que 

avaliou os PTDs deveriam tê-los assinados. A constatação ficará mantida para 

acompanhamento da formalização e monitoramento dos PTDs nos períodos letivos seguintes. 

Recomendação: Supervisionar, pelo dirigente de ensino, o devido 

preenchimento e arquivo dos PTDs, bem como monitoramento dos encargos didáticos. 

 

Constatação 7.12. Evasão nos períodos letivos iniciais dos cursos superior a 30% em relação 

ao período de ingresso. A análise da evasão escolar foi prejudicada em razão da fragilidade 

dos dados lançados no sistema Q-Acadêmico, conforme relatado acima:  

Curso Forma Turma de 

ingresso 

Matrículas 

1ª 2ª 3ª 

Técnico em Administração  

Concomitante 

Subsequente/Mod 2015/2 36 36 22 

Técnico em Secretariado 

Concomitante 

Subsequente/Mod 2015/2 21 21 13 

Técnico em Informática 

Concomitante 

Subsequente/Mod 2015/2 29 29 19 

Técnico em Recursos Humanos Subsequente 2016/1 36 34 15 
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Manifestação da Unidade: “Entre os fatores identificados como causas de 

evasão nos períodos iniciais do curso apontam-se os problemas de transporte dos alunos do 

período noturno e para deslocamento de cidades vizinhas, a sua identificação com o curso 

ofertado, a metodologia utilizada pelos professores, a aprovação em cursos universitários (e 

o consequente abandono do curso) e restrições devido ao emprego (incompatibilidade de 

horário). Entre as ações propostas incluem-se projetos interdisciplinares, promoção de 

oficinas pedagógicas aos professores, participação dos discentes em eventos relacionados ao 

curso de modo a melhorar a atratividade e aplicação dos conhecimentos teóricos do curso”. 

Causa: Processo inadequado quanto à gestão acadêmica.          

Análise da AUDIN: Para abertura de curso, a instituição deve levar em 

consideração, além da vontade da comunidade, a infraestrutura mínima para o funcionamento 

do curso, considerando que os alunos necessitam de ambiente adequado para 

desenvolvimento de suas atividades. Uma vez iniciado o curso, há necessidade de adequar a 

infraestrutura e promover o acompanhamento dos estudantes, visando ajustar a situação e 

minimizar problemas. Neste sentido, o sistema de gestão acadêmica é uma ferramenta que 

propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e um meio adequado para o efetivo lançamento, acompanhamento e controle das 

informações relativas ao ensino e os alunos. 

Recomendação 1: Propiciar acompanhamento quanto às dificuldades de 

permanência e êxito dos estudantes. 

Recomendação 2: Manter atualizados os dados dos alunos no sistema 

acadêmico do IFMT. 

 

Constatação 7.13. Fragilidade no acompanhamento dos indicadores referentes à permanência 

dos estudantes, previstos nas metas do PDI para o IFMT. O Gestor deve levantar os dados e 

informações sobre a quantidade de ingressantes e evadidos, bem como os motivos que 

propiciaram a evasão, para posteriormente analisar e construir seus indicadores. 
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Manifestação da Unidade: “As primeiras turmas dos cursos técnicos do 

Campus Avançado Diamantino formaram-se no início do período letivo 2017/1 e uma outra 

turma no início do período 2017/2. Os dados ainda são recentes e carecem de análise. Os 

motivos da evasão serão tratados pela Comissão de Permanência e Êxito para poder-se ter 

um melhor acompanhamento dos dados e construção dos indicadores através das 

informações de ambas as fontes”. 

Causa:  Processo inadequado quanto à gestão acadêmica. 

Análise da AUDIN: Os indicadores de permanência e êxito de estudantes 

do campus têm a finalidade de estabelecer parâmetros para o Gestor tomar as decisões quanto 

a execução dos cursos e modalidades ofertadas. A comissão de acompanhamento das ações de 

permanência e êxito, devidamente estruturada, deve propor ações no campus, promovendo 

ainda o acompanhamento das suas execuções e dos seus indicadores. A Instituição de Ensino 

quando decide criar um curso deve planejar além das ações para criação, as de permanência e 

acompanhamento de egressos. Sendo assim, a constatação será mantida para 

acompanhamento das ações de permanência e êxito de alunos no campus. 

Recomendação 1: Estruturar e dar suporte à comissão de ações de 

permanência e êxito de estudantes do campus, para planejarem e executarem tais ações. 

Recomendação 2: Acompanhar, pela comissão permanente, as ações e 

indicadores de permanência e êxito de estudantes do 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. 
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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, 01 de novembro de 2017. 

 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo 

Nobre 

Auditor Chefe 
 

Marcelo 

Gonçalves 

Ortega 

Coord.  de Auditoria de 

Obras e Suprimento de 

Bens e Serviços Substituto 

 

Renata Bueno 

Contrera 

Auditora 
 

Augusto César 

Lira de Amorim 

Auditor 
 

Cacilda Guarim Téc. Assuntos 

Educacionais 
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Deuzimar Lira 

de Matos 

Assistente Administração 
 

Márcio Menezes 

Roza 

Auditor 
 

Tatiane Aguiar 

de Oliveira 

Auditora 
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ANEXO I 

PROCESSOS ANALISADOS - 2016 

Item 
Mod 

Licitação 

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 23188.023995.2016-15 23188.023995.2016-16 

**96441** R$2.997,45 R$2.997,45 

***9893*** R$3.000,00 R$3.000,00 

2 8 23188.024096.2016-21 

 ***8580*** R$2.400,00  

 ***01497*** R$2.400,00  

3 8 23188.024878.2016-61 23188.024878.2016-62 ***95429*** R$11.000,00 R$11.000,00 

4 8 23190.030639.2016-09 23190.030639.2016-10 ***0632*** R$4.987,30 R$4.987,30 

5 8 23188.035894.2016-89 23188.035894.2016-90 ***1182*** R$2.914,00 R$2.914,00 

6 8 23188.001296.2016-72  158144 R$9.545,48  

7 8 23188.001293.2016-72 23188.001293.2016-72 158144 R$159.348,31 176.047,44 

8 7 23188023905201688 23188023905201689 ***15516000*** R$30.000,00 R$30.000,00 

9 3 23188006354201698 23188006354201698 ***8274000*** R$71.568,26 107.129,44 

10 12 23747012420201686 23188.031853.2016-13 ***1564000*** R$74.468,94 78.254,50 

11 12 23242000060201651 23444.032487.2016-41 ***75862000*** R$6.990,00 R$6.990,00 

12 6 

23188.027340.2015-27 23188.027340.2015-27 ***50210000*** R$35.400,00 R$35.400,00 

23188.027340.2015-27 23188.027340.2015-27 ***50210000*** R$11.800,00 R$11.800,00 
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23188.027340.2015-27 23188.027340.2015-27 ***50210000*** R$8.367,80 R$8.367,80 

23188.027340.2015-27 23188.027340.2015-27 ***50210000*** R$6.516,95 R$6.516,95 

23188.027340.2015-27 23188.027340.2015-27 ***50210000*** R$19.550,85 R$19.550,85 

       

PROCESSOS ANALISADOS - 2017 

Item 
Mod 

Licitação 

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 -8  ***11907*** R$4.800,00 6.000,00 

2 8 23752.008312.2017-11 

 ***2146*** R$600,00  

 ***7072*** R$600,00  

 ***4702*** R$600,00  

 ***5622*** R$600,00  

 ***1397*** R$600,00  

3 8 23751.015398.2017-48 23751.015398.2017-48 

***0757*** R$300,00 R$1.200,00 

***8998*** R$300,00 R$1.200,00 

***6139*** R$1.200,00 R$1.200,00 
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***8211*** R$1.200,00 R$1.200,00 

***7707*** R$1.200,00 R$1.200,00 

***9313*** R$1.200,00 R$1.200,00 

***8691*** R$1.200,00 R$1.200,00 

***1925*** R$1.200,00 R$1.200,00 

***8332*** R$1.200,00 R$1.200,00 

***6737*** R$1.200,00 R$1.200,00 

***3186*** R$1.200,00 R$1.200,00 

***9906*** R$1.200,00 R$1.200,00 

***5388*** R$300,00 R$1.200,00 

***0730*** R$300,00 R$1.200,00 

***0118*** R$150,00 R$1.200,00 

4 8 23194.010348.2017-37 23194.010348.2017-38 ***80757*** R$570,00 R$570,00 

5 7 23188012958201754 23188012958201755 ***88465000*** R$21.060,00 R$21.060,00 

6 8 23188.027021.2015-11 23188.027021.2015-11 ***51984000*** R$31.598,93 169.567,12 

7 8 23188.024096.2016-21  ***5626*** R$3.000,00  

8 12 231.880.197.272.015  ***35764000*** R$599.514,65  
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9 8 23188.018318.2017-58 23188.018318.2017-59 ***99205*** R$219,78 R$219,78 

10 8 23188.011043.2017-21 23188.011043.2017-22 ***1660*** R$219,78 R$219,78 

11 8 23188.010465.2017-80 

 ***3432*** R$300,00  

 ***7224*** R$300,00  

 ***3074*** R$213,50  

 ***202*** R$213,50  

 ***2593*** R$213,50  

 ***16338*** R$213,50  

 ***1699*** R$610,00  

 ***2369*** R$610,00  

 ***4414*** R$610,00  

 ***2337*** R$610,00  

 ***5332*** R$200,00  

 ***2814*** R$200,00  

 ***7913*** R$200,00  

 ***0165*** R$200,00  
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12 8 23188.008347.2016-21 23188.008347.2016-22 

***251*** R$750,00 R$750,00 

***88332*** R$750,00 R$750,00 

13 12 23188.006179.2015-58 23188.006179.2015-59 ***5770000*** R$3.130,46 414.121,47 

14 8 23188.000213.2017-42 23188.000213.2017-43 ***10097*** R$11.000,00 26.400,00 

15 8 23188.018483.2016-29 

23188.018483.2016-29 ***840000*** R$5.998,00 R$5.998,00 

23188.018483.2016-29 ******71453000*** R$12.999,98 R$12.999,98 

23188.018483.2016-29 ***97265000*** R$208,33 R$208,33 

23188.018483.2016-29 ***8828000*** R$11.298,00 R$11.298,00 

23188.018483.2016-29 ***8828000****** R$30.869,40 R$30.869,40 

23188.018483.2016-29 ***840000*** R$16.397,80 R$16.397,80 

23188.018483.2016-29 ***840000*** R$13.118,24 R$13.118,24 

23188.018483.2016-29 ***71453000*** R$3.139,99 R$3.139,99 

23188.018483.2016-29 ***8828000*** R$18.521,64 R$18.521,64 

23188.018483.2016-29 ***8828000*** R$13.347,76 R$13.347,76 

23188.018483.2016-29 ***840000*** R$5.998,00 R$5.998,00 

23188.018483.2016-29 ***71453000*** R$12.899,24 R$12.899,24 
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23188.018483.2016-29 ***71453000*** R$11.295,84 R$11.295,84 

23188.018483.2016-29 ***71453000*** R$11.299,72 R$11.299,72 

23188.018483.2016-29 ***50438000*** R$5.500,00 R$5.500,00 

23188.018483.2016-29 ***8828000*** R$11.298,00 R$11.298,00 

23188.018483.2016-29 ***840000*** R$5.998,00 R$5.998,00 
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