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Unidade Auditada: Campus Pontes e Lacerda 

 

Nome do Gestor: XXXXX Cargo: Diretor Geral 

 

Ordem de Serviço: 15/2015 

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

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria 

nº. 24/2015: 1.1; 1.2; 5.1.1; 5.4.1; 5.5.1; 7.1; 7.3; 9.1; 11.1.; 12.1. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 27/2015 

 

Senhor Gestor,  

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

aos exercícios de 2014 (outubro a dezembro) e 2015 (janeiro a julho), apresentamos a Nota 

de Auditoria referente ao acompanhamento das ações previstas no PAINT 2015, realizadas 

pelo campus Pontes e Lacerda, conforme descritas abaixo: 

1.17. Acompanhamento das ações e regulamentações de TI; 

1.18. Acompanhamento das ações de sustentabilidade; 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal 

(PRONATEC, Pró-funcionário, UAB, Mulheres Mil); 

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custo; 

3.2. Cartão de pagamento do Governo Federal; 

3.3. Recursos exigíveis – restos a pagar; 

3.4. Retenção e recolhimento de tributos; 
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3.5. Acompanhamento da receita; 

3.6. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.7. Assistência ao Educando; 

4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades; 

6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifado 

apresentados no inventário anual; 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual; 

6.3. Avaliação dos procedimentos de incorporação e de alienação ou 

desfazimento de bens móveis do patrimônio; 

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

frota de veículos e a utilização e controle do consumo de combustíveis; 

6.5.  Ocupação de imóvel funcional; 

7.2.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada 

curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

 

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. 
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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.  

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos processos, verificação do uso do SUAP – módulos 

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

Comprasnet, SICAF, SCDP, SPIUNET e ao SIMEC, realização de reunião com a equipe 

do campus Pontes e Lacerda, com a presença do Diretor Geral, Diretora de Administração 

e Planejamento, servidores do Departamento de Administração e Planejamento, chefe do 

Departamento de Ensino e coordenadora do Mulheres Mil, além de visita ao setor de 

almoxarifado e entrevistas com funcionários terceirizados e alunos, foi elaborada a Nota de 

Auditoria nº 24/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação via 

Google Docs em 27/10/2015. Após análise das manifestações pela equipe da Auditoria 

Internaos Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria com as 

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

1 - FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

Constatação 1.1. Ausência de publicação dos boletins de serviços, referente aos meses de 

novembro/2014 a agosto/2015 no site do campus. 
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Manifestação da Unidade: O Campus já efetuou a publicação referente 

aos meses de Julho e Agosto de 2015 e estará providenciando a publicação imediata dos 

demais meses. Conforme pasta de documentos: CONSTATAÇÃO 1.3. 

Análise da AUDIN: A publicação mensal dos atos administrativos em 

boletins de serviço institucional visa garantir o princípio constitucional da publicidade que 

a Administração Pública está vinculada. Ademais, alguns atos administrativos devem ser 

publicados por determinação legal, conforme o art. 6º do Decreto n.º 5.992/06. Diante do 

encaminhamento dos boletins referentes aos meses de julho e agosto de 2015 e do 

comprometimento da unidade em envidar esforços para publicação dos demais meses 

constatados, mantém-se a constatação para acompanhamento. 

Recomendação: Providenciar a regularização das publicações atrasadas 

dos meses de novembro de 2014 a junho de 2015. 

 

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

3 - DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

4 - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 
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5 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

5.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

5.2. Retenção e recolhimento de tributos 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

5.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

5.4. Conformidade de gestão 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

5.5. Controle de gestão, rol de responsáveis e segregação de funções 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

5.6. Limite de dispensa de licitação 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

6 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 



    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

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

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

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

6 

 

 

 
Nota de Auditoria nº 27/2015 
 

 

 

 

7 - PRONATEC E MULHERES MIL 

Constatação 7.1. Ausência de utilização dos modelos padrões de documentos (relatório de 

atividade, folha de frequência da instituição) e ausência do quadro de horários das aulas na 

instituição, em desacordo com o item 8 página 22 do manual prático do PRONATEC. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23198.016634.20

14-23 

***.180.941-** referente à todos os meses do 

processo  edital nº001 de 10/10/2013. 

➢ 23198.018815.20

14-94 

***.216.611-** referente à todas horas trabalhadas 

do processo  edital nº001 de 10/10/2013. 

Manifestação da Unidade: Com relação a utilização dos modelos 

padrões de documentos (relatório de atividade e folha de frequência), informo que os 

modelos utilizado seguem os modelos de documentos da primeira turma do Pronatec e de 

fato, não se atentou para o modelo disponibilizado no site Proex. No entanto, observamos 

que o modelo utilizado no campus não difere muito do modelo padrão do IFMT. Para 

tanto, solicitamos que esta Auditoria nos informe quanto a obrigatoriedade de substituição 

do modelo utilizado pelo modelo padrão, tendo que vista que muitos bolsistas que atuaram 

no programa não estão mais vinculados ao campus Pontes e Lacerda. Para as próximas 

pactuações será observada as normas e modelos de documentos do IFMT. 

Quanto a ausência do quadro de horários das aulas na instituição, 

informamos que o quadro de horários ficava disponível no mural da coordenação do 

programa e na porta da sala da coordenação. 
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As equipes responsáveis pelos programas Pronatec/Mulheres Mil, estão 

providenciando os quadros de horários e documentos dos cursos para serem 

disponibilizados no site do campus.   

Análise da AUDIN: Manteremos a constatação para acompanhamento 

sobre as mudanças no procedimento nas próximas prestações de contas, e não nas 

próximas pactuações. Informamos que não será necessária a troca dos documentos do 

padrão antigo pelos novos nos processos já finalizados e analisados. Cabe ressaltar que 

todo processo de prestação de contas do PRONATEC se encontra no Manual Prático 

PRONATEC, item 8, com descrição passo a passo, e no final consta o modelo padrão de 

cada documento.  

Recomendação: Abster-se de efetuar pagamento de bolsas PRONATEC 

sem  todos documentos padrão descritos no manual do PRONATEC item 8. 

 

8 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Constatação 8.1. Ausência de prestação de contas referente à concessão de ajuda de custo 

a discentes em desacordo com o artigo 8º do Regulamento Interno do campus:  

Processo n. º Descrição 

➢ 23198.031837.2014-40 

 

Viagem do dia 27/10/2014 ao dia 31/10/2014 - visita 

técnica a USP  

a)***.608.621-** 

b)***.535.021-** 

c)***.370.511-** 

d)***.075.451-** (ausência apenas do anexo II) 
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➢ 23198.031775.2014-16 Viagem para participação na IX Connepi: 

a)CPF ***.855.831-** 

b)CPF ***.351.381-** 

Manifestação da Unidade: Já estamos adotando as medidas necessárias 

para a realização das prestações de contas pendentes pelos discentes e responsável pela 

viagem. 

Análise da AUDIN: Manteremos a constatação pois conforme artigo 8º 

do regulamento interno do campus:  

Art. 8º A prestação de contas deverá ser  encaminhada à  DAP,  

conforme modelo (Anexo II), no prazo máximo  de 05 (cinco) dias 

contados a  partir  do retomo do estudante à sede do  Campus  em que o  

estudante  está matriculado.  

Parágrafo único - À prestação de contas devem ser anexados 

documentos comprobatórios da participação do estudante no evento, tais 

como certificado, diploma ou declaração  da organização  do  evento.  

Diante do exposto na legislação, é obrigatória a prestação de contas 

dentro do prazo de 5 dias. A obrigatoriedade da prestação de contas também é assunto que 

consta da Constituição Federal, em seu artigo 70, parágrafo único.  

Recomendação 1: Criar rotinas, checklists e procedimentos para 

concessão e ajuda de custo de ajuda ao discente. 

Recomendação 2: Notificar os discentes para que apresentem as 

prestações de contas das ajudas de custo já concedidas no prazo definido no regulamento 

interno. 
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Constatação 8.2. Concessão de ajuda de custo para atividade distinta da especificada no 

artigo 2º do regulamento interno do campus. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23198.021114.2015-13 Atendimento a alunos com necessidades especiais para 

consulta ao CASIES (Centro de Apoio e Suporte a 

Inclusão da Educação Especial) em Cuiabá . 

Manifestação da Unidade:  O Campus Pontes e Lacerda, assim como o 

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), como um todo, trata como muito empenho e 

dedicação a prestação de assistência a seus alunos, observando-se o termo “assistência” 

sob as mais variadas perspectivas, inclusive a financeira, mas não exclusivamente e não 

principalmente. Sobre o caso particular destacado pela Constatação 8.2 da Nota de 

Auditoria n° 24/2015, sente-se o Campus Pontes e Lacerda responsável por prestar todo o 

apoio necessário aos alunos em questão para que os mesmos possam receber a ajuda 

especializada que oferece o Centro de Apoio e Suporte a Inclusão da Educação Especial 

(CASIES), instituição de referência no Estado de Mato Grasso no atendimento a pessoas 

com deficiências. O CASIES representa para esses alunos uma oportunidade de superação 

de limites que não se manifestaria em condições regulares de suas vidas no Município de 

Pontes e Lacerda. Assim sendo, o subsídio financeiro prestado aos alunos, de caráter 

fundamental para suas estadas em Cuiabá, é ação típica de uma Instituição que se propõe a 

tratar com educação e que prepara não apenas para o trabalho, mas também para a vida, 

como ressalta a missão oficial do IFMT. No entanto, é necessário admitir que o 

regulamento interno do Campus Pontes e Lacerda que trata sobre a ajuda de custo aos 

discentes, não prevê assistência financeira no caso em análise, um falta que será remediada 

com a construção de um novo regulamento que incorporará o tema. Este é o 

encaminhamento proposto pelo Campus Pontes e Lacerda para tratar os apontamentos 

feitos por essa Constatação da Nota de Auditoria. 
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Análise da AUDIN: O artigo 1º do regulamento interno define em 

quais situações é devida a ajuda de custo (evento científicos, culturais, tecnológicos etc). 

Não consta do referido artigo a situação descrita na constatação. 

Recomendação: Propor, junto ao CONSUP, inclusão de critérios para a 

concessão de assistência ao educando que tenham o objetivo de promover a inclusão e 

manutenção no ambiente escolar de pessoas com necessidades especiais.  

 

Constatação 8.3. Divergência entre a quantidade de diárias e o período de realização do 

evento, em desacordo com o artigo 7º do Regulamento Interno do campus:  

Processo n. º Descrição 

➢ 23198.031775.2014-16 Viagem ao IX Connepi: O evento iniciou dia 

03/11/2014 (conforme certificado) e foram pagas 

diárias aos discentes a partir do dia 31/10/2014, não 

sendo localizado justificativa para a antecipação da 

viagem, no relatório de prestação de contas. 

Manifestação da Unidade: O apoio a realização de visitas técnicas e 

participações em eventos é prática recorrente dentro Campus Pontes e Lacerda do Instituto 

Federal de Mato Grosso (IFMT), principalmente porque o Campus entende a importância 

dessas ações na formação de seus alunos, não apenas a formação técnica, mas também a 

formação humana, ambas de caráter indissociável, segundo o compromisso que o Campus 

tem para com seus alunos. O IX Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e 

Nordeste de Educação Tecnológica (CONNEPI), realizado de 03 a 06 de novembro de 

2014 em São Luís-MA, foi uma oportunidade única para que alunos do Curso de Técnico 

em Manutenção e Suporte em Informática Integrado ao Ensino Médio pudessem participar 

e concorrer com um trabalho inteiramente desenvolvido no Campus, que foi o 
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desenvolvimento de um jogo para computadores. Este trabalho ocupou a atenção e 

dedicação de servidores e alunos em considerável tempo de preparação. Ao final do 

exercício de 2014, começavam a se manifestar as dificuldades orçamentário-financeiras 

vivenciadas pelo IFMT, como um todo, e que se acentuaram em 2015. Ao final das contas, 

alunos e servidores, em uma ação pró-ativa e colaborativa, para assegurar a presença da 

delegação do Campus no evento, se propuseram a buscar outros meios de bancar suas 

passagens aéreas, aguardando até que o Campus pudesse compensá-los através de 

ressarcimento. Assim, na busca pela economicidade, os membros da delegação adquiriram 

passagens aéreas em dias e horários de voos mais baratos, conforme disponibilidade das 

companhias aéreas. Ocorre que esta aquisição se deu em voo marcado com saída, a partir 

de Cuiabá, na madrugada do dia 01/11/2014, sendo necessário que a viagem, a partir de 

Pontes e Lacerda, se iniciasse em 31/10/2014. Para não deixar os alunos descobertos do 

aspecto oficial de ação Institucional e para não incorrer em transtornos de ordem legal, o 

Campus optou por conceder a ajuda de custo aos alunos a partir da data real da viagem, 

como de fato foi feito. Por fim, é importante destacar que esta não é prática regular do 

Campus, e a exceção se justifica, muito embora a justificativa não tenha sido adiciona ao 

processo que descreve a viagem, medida que no futuro será tratada com maior rigor pelo 

Campus quando em situações excepcionais. 

Análise da AUDIN: O evento iniciou dia 03/11/2014 no período da 

manhã, e por tal motivo os discentes deveriam chegar no dia 02/11/2014. Todavia, 

chegaram dia 01/11/2014, tendo recebido, portanto, uma diária a mais. Não constam dos 

autos e nem dos documentos encaminhados à Auditoria Interna os comprovantes de que as 

passagens aéreas com embarque na madrugada do dia 01/11/2014 eram as que possuíam 

menor preço. Também não ficou demonstrada a existência do adequado planejamento 

orçamentário e financeiro do campus, visando a realização dos trâmites necessários para a 

viabilização da participação no evento com a antecedência mínima necessária, que 



    
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 

12 

 

 

 
Nota de Auditoria nº 27/2015 
 

 

 

garantiria a aquisição de passagens aéreas com menores preços. Além disso, o 

Regulamento Interno do campus para concessão de ajuda de custo estabelece o prazo 

mínimo de 30 (trinta) dias para solicitação do benefício.  

Recomendação 1: Providenciar a devolução ao erário da importância 

referente a 1 (uma) diária paga a cada um dos participantes do IX Connepi. 

Recomendação 2: Observar o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de 

antecedência da data de início do evento para protocolo de solicitação de ajuda de custo.  

 

9 - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

10 -  ANÁLISE DO EDITAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

11 - CONTRATOS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Constatação 11.1. Ausência de juntada aos autos da apólice e certificados de seguro, 

contendo os elementos mínimos que devem constar de sua emissão, conforme Circular 

SUSEP 491/2014, em desacordo com o artigo 9º do Decreto-Lei 73/66 e artigo 2º do 

Decreto 60.459/67. 

Processo Descrição 
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➢      23198.026869/2014-23 Contratação de seguro escolar. Consta dos autos o 

Contrato nº 05/2015, mas não a apólice e 

certificados de seguro, conforme exigido pela 

legislação que regulamenta o mercado de seguros. 

Manifestação da Unidade: “ Os documentos já foram anexados ao 

processo, conforme pasta de documentos: CONSTATAÇÃO 11.2.” 

Análise da AUDIN: A Circular nº 491/2014 da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP) estabelece os elementos mínimos que as apólices ou 

certificados de seguro devem conter: 

Art. 2º As apólices emitidas pelas sociedades seguradoras deverão 

conter em seu frontispício, no mínimo, os seguintes elementos de 

caracterização do seguro:  

I – nome completo da sociedade seguradora, seu CNPJ e o código 

de registro junto à Susep;  

II – nome completo da sociedade cosseguradora, seu CNPJ e o 

código de registro junto à Susep;  

III – indicação do número de ordem da proposta a qual a apólice 

está vinculada, na sociedade seguradora;  

IV – número de controle da apólice;  
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V – ramo(s) de seguro, com o(s) respectivo(s) código(s), nos 

termos da legislação específica, do(s) produtos(s) de seguro 

vinculado(s) à apólice;  

VI – número do(s) processo(s) administrativo(s) de registro junto 

à Susep do(s) produtos(s) de seguro vinculado(s) à apólice;  

VII – nome ou razão social do segurado, no caso de contratação 

individual, ou estipulante, no caso de contratação coletiva, seu 

endereço completo e respectivo CPF, se pessoa física, ou CNPJ, 

se pessoa jurídica;  

VIII – identificação do(s) beneficiário(s), no caso de seguro de 

pessoas individual;  

IX – identificação do bem segurado, no caso de seguro de danos, 

se aplicável;  

X – cobertura(s) contratada(s);  

XI – valor monetário do limite máximo de garantia ou do capital 

segurado de cada cobertura contratada;  

XII – franquia(s) e/ou carência(s) aplicável(is) a cada cobertura, 

se prevista(s);  

XIII – o período de vigência da apólice, incluindo as datas de 

início e término da(s) cobertura(s) contratada(s);  
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XIV – valor total do prêmio de seguro, discriminando: a) valor do 

prêmio de seguro por cobertura contratada; b) adicional de 

fracionamento, quando for o caso; e c) valor do IOF, quando for o 

caso.  

XV – prazo e forma de pagamento do prêmio e, se for o caso, sua 

periodicidade;  

XVI – data da emissão da apólice;  

XVII – chancela ou assinatura do representante da sociedade 

seguradora;  

XVIII – nome e número de registro na Susep do corretor de 

seguros, se houver;  

XIX – número de telefone da central de atendimento ao 

segurado/beneficiário disponibilizado pela sociedade seguradora 

responsável pela emissão da apólice;  

XX – número do telefone da ouvidoria da seguradora;  

XXI – número de telefone gratuito de atendimento ao público da 

Susep; e  

XXII – informação do “link” no portal da Susep onde podem ser 

conferidas todas as informações sobre o(s) produtos(s) de seguro 

vinculado(s) à apólice;  
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XXIII – texto informativo, com a seguinte redação: “SUSEP – 

Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal 

responsável pela fiscalização, normatização e controle dos 

mercados de seguro, previdência complementar aberta, 

capitalização, resseguro e corretagem de seguros.”. 

O artigo 50 da Resolução SUSEP nº 117/2004, por sua vez, estabelece 

que os prazos e procedimentos para liquidação de sinistros deverão constar das condições 

gerais, com especificação dos documentos básicos previstos a serem apresentados para 

cada tipo de cobertura. 

O artigo 6º da Circular 491/2014 ressalta que os documentos contratuais 

deverão ser entregues ao segurado quando da efetivação da contratação do plano de seguro, 

juntamente com as condições gerais. Todavia, não localizamos nos autos os elementos 

indicados no artigo 2º, incisos III a VI, XIV, XV, XVIII a XXIII, da Circular SUSEP nº 

491/2014, e artigo 50 da Resolução SUSEP 117/2004. 

Recomendação 1: Regularizar a contratação a fim de que constem do 

instrumento todas as informações obrigatórias constantes da Circular SUSEP nº 491/2014, 

Resolução SUSEP nº 117/2004 e demais legislações aplicáveis ao objeto do contrato. 

Recomendação 2: Aprimorar os controles das contratações da unidade, 

com a elaboração de roteiros de verificação que indiquem a necessidade de verificação da 

legislação específica aplicável, quando for o caso. 

 

Constatação 11.2. Ausência de comprovação, pela contratada, da justificativa apresentada 

para descumprimento da obrigação contratual e das providências adotadas para 

regularização da obrigação, bem como de providências adotadas para atendimento aos 
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alunos carentes, tendo em vista a inexistência de hospitais e clínicas credenciados pela 

contratada no município. 

Processo Descrição 

➢      23198.026869/2014-23 

 

Contratação de seguro escolar. A contratada não 

possui hospitais e clínicas credenciadas no 

município, alegando não haver interesse por parte 

de um dos estabelecimentos e estar em tratativa 

com o outro (fls. 184 a 189). Todavia, não 

apresentou comprovantes das alegações nem das 

providências já adotadas, com definição de prazo 

para regularização da pendência. Também não 

consta informação sobre quais os hospitais e 

clínicas credenciados na região, nem quais 

providências estão sendo adotadas em caso de 

necessidade de atendimento aos alunos, uma vez 

que a realização de reembolso não atende aos 

alunos carentes. 

Manifestação da Unidade: “O Campus estará notificando a empresa 

quanto as providências que estão sendo adotadas.” 

Análise da AUDIN: A contratação de seguro escolar visa garantir 

proteção e assistência aos alunos em caso de acidentes. A inexistência de hospitais e 

clínicas credenciadas no município significa que a contratada não está cumprindo sua 

principal obrigação no contrato, inexistindo razão para a manutenção do contrato por tal 

motivo. Ainda que fique comprovado que não já no município nenhum hospital ou clínica 



    
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 

18 

 

 

 
Nota de Auditoria nº 27/2015 
 

 

 

interessados, deve a contratada informar quais as providências adotadas para suprir tal 

necessidade. A oferta de realização de reembolso não atende a finalidade do contrato, que é 

justamente providenciar assistência ao aluno em casos imprevistos. Além disso, a proposta 

de reembolso não atende ao aluno cuja família não possui reserva financeira.    

Recomendação 1: Notificar a empresa para que providencie, em prazo 

determinado, o credenciamento de clínicas e hospitais para atendimento aos alunos do 

campus, e apresente a relação dos profissionais, clínicas e hospitais credenciados no 

município e na região. 

Recomendação 2: Aplicar sanção à empresa em caso de 

descumprimento da obrigação de credenciar profissionais, clínicas e hospitais no 

município, analisando inclusive a conveniência da realização de nova licitação. 

 

Constatação 11.3. Impropriedades referentes ao pagamento de verbas trabalhistas, 

previdenciárias e indenizatórias, bem como benefícios dos funcionários terceirizados, em 

desacordo com o artigo 34, § 5º, da IN 02/2008 MPOG. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23198.000369/2010-38 
Serviço de segurança/vigilância: ausência da 

comprovação de pagamento referente ao auxilio 

transporte, fornecimento transporte alternativo ou 

desistência de recebimento pelo funcionário, em 

desacordo com a cláusula 14º da CCT da 

categoria dos trabalhadores das empresas de 

asseio, conservação e locação de mão de obra em 
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órgãos públicos e privados. 

➢ 23198.028480.2014-12 
Referente a todos os meses desde a contratação 

dos postos de serviços de motorista, conf. SRP 

09/2014, em desacordo com a cláusula décima 

segunda, parágrafo nono da CCT específica da 

categoria dos motoristas do setor de terceirização 

em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza 

Pública e Locação de Mão de Obra.  

➢ 23198.000370/2010-62 
Serviço de limpeza: ausência da comprovação de 

pagamento referente ao auxilio transporte, 

fornecimento transporte alternativo ou desistência 

de recebimento pelo funcionário, em desacordo 

com a cláusula 14º da CCT da categoria dos 

trabalhadores das empresas de asseio, 

conservação e locação de mão de obra em órgãos 

públicos e privados. 

Pagamento em atraso dos salários referentes aos 

meses de março, abril e maio de 2015 (fls. 3.037 a 

3.189). 

Manifestação da Unidade:  Processos ns° 23198.000369/2010-38, 

23198.028480.2014-12 e 23198.000370.2010-62, as empresas foram notificadas para que 

providenciem tais pendencias junto aos funcionários terceirizados, com prazo de cinco dias 
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para apresentação de justificativas cabíveis e ou a regularização da pendencia apresentada. 

Pasta: CONSTATAÇÃO 11.4. 

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

contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 

administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 67 da Lei no 

8.666/1993. Por sua vez, a Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, 

que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, 

orienta no § 5º do art. 34 que na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e 

sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da 

contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações: 

“I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas: 

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

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

23 de dezembro de 2013) 

... 

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

prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de 

depósitos bancários; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de 

dezembro de 2013) 

... 

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

às Unidades que “fiscalizem os contratos de prestação de serviços, em especial no que diz 
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respeito à regularidade fiscal e a obrigatoriedade de a contratada arcar com todas as 

despesas decorrentes das obrigações trabalhistas relativas a seus empregados, devendo 

constar, ainda, dos respectivos processos de pagamento, os comprovantes de recolhimento 

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

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

Comprovado o descumprimento das obrigações trabalhistas, a 

Administração deverá adotar providências nos termos do art. 34-A da IN MPOG 02/2008, 

que determina que o descumprimento das obrigações trabalhistas poderá ensejar a rescisão 

contratual, podendo a Administração conceder prazo para a regularização dos pagamentos 

quando não identificar má-fé ou incapacidade da empresa. 

Recomendação 1: Incluir nos editais e contratos as seguintes cláusulas, a 

fim de assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme dispõe a IN MPOG 

02/2008: obrigatoriedade de garantia (art. 19, XIX, “b”, 4) e disposição que caracterize o 

descumprimento de obrigações trabalhistas como falta grave, sujeita à rescisão contratual 

(art. 19, XXVI). 

Recomendação 2: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos 

contratos, incluindo a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas. 

Recomendação 3: Notificar a contratada para que proceda à regularização 

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

identificação das irregularidades no cumprimento de tais obrigações, quando não 

identificar má-fé ou incapacidade da empresa. 

Recomendação 4: Aplicar sanção à empresa, quando não houver a 

regularização do cumprimento das obrigações trabalhistas, garantido o contraditório e 

ampla defesa. 
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Constatação 11.4. Ausência de notificação para exclusão do Simples Nacional de empresa 

fornecedora de mão-de-obra, em desacordo com art. 17 da LC 123 de 14/12/2006, XII,  

Instrução Normativa SLTI n.º 6/2013 e item 8.3.1 do edital. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23198.028480.2

014-12 
Referente a contratação de postos de serviços de 

motorista, conforme Pregão Eletrônico SRP 09/2014. 

Não foi localizado no processo notificação do campus 

à empresa para alterar sua condição de Optante 

SIMPLES. 

Manifestação da Unidade:  A Gestão de Contratos do Campus 

Notificou a Empresa, conforme anexo na pasta de documentos: CONSTATAÇÃO 11.6. 

Análise da AUDIN: A microempresa ou empresa de pequeno porte que 

realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode ser enquadrada no Simples Nacional, 

conforme vedação contida no artigo 17, XII, da Lei Complementar 123/2006. As únicas 

exceções são aquelas contida no art. 18, § 5º-C, VI da mesma lei, ou seja, serviços de 

cessão de mão-de-obra exclusivamente de vigilância, limpeza e conservação (art. 18, § 5º-

C, VI da Lei Complementar 123/2006). Em consulta à situação atual da empresa no site da 

Receita Federal 

(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/aplicacoes.aspx?id=21) 

verificou-se que a empresa continua constando como optante do Simples Nacional. Nessa 

situação, o artigo 34, § 9º, da IN SLTI/MPOG 02/2008 determina que:  

Art. 34. (...) 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/aplicacoes.aspx?id=21
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§ 9º. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das 

contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de 

serviços com dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar  ao 

Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB. 

Recomendação: Oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Recita 

Federal do Brasil sobre o enquadramento no Simples Nacional de empresa que realiza 

cessão ou locação de mão-de-obra, conforme determinação contida no artigo 34, § 9º, da 

IN SLTI/MPOG 02/2008. 

 

Constatação 11.5. Atraso no pagamento das diárias para os motoristas, contrariando o 

item 18.2 do termo de referência. 

Descrição 

➢ 23198.028480.2014-12 - Referente a contratação de postos de serviços de 

motorista, conforme Ata de Registro de Preços 09/2014. 
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Manifestação da Unidade:  A fiscal do Contrato Notificou a empresa 

conforme documento na pasta: CONSTATAÇÃO 11.5. 

Análise da AUDIN: As diárias para viagem são valores pagos 

habitualmente ao empregado para cobrir despesas necessárias, tais como: alimentação, 

transporte, hotéis, alojamento, para realização de serviços externos. Conforme termo de 
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referência, é necessário que seja efetuado o pagamento das diárias com antecedência 

mínima de 03 dias, diante disto, manteremos a constatação para analise futuro da 

regularidade dos pagamentos das diárias. 

Recomendação: Aplicar sanção à empresa em caso de descumprimento 

do prazo de antecedência para pagamento de diárias dos motoristas, observados o direito 

ao contraditório e à ampla defesa.  

 

12 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

13 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 13.1. Ausência de cadastro no sistema SPIUNET dos imóveis pertencentes 

ao campus, contrariado o artigo 2º da Portaria STN/SPU 322/2001 e no item 4.6.2 da 

Orientação Normativa GEADE-004, de 25/2/2003. 

Manifestação da Unidade: O imóvel não se encontra cadastrado no 

sistema SPIUNET tendo em vista que o mesmo ainda esta em fase de regularização e o 

sistema não permite o lançamento do imóvel em nome de outra unidade. Com relação a 

regularização do Imóvel, a mesma está sendo feita através da Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso através do Processo nº 215747/2012, com manifestação para que a Secretaria 

do Estado de Cidades realize a avaliação do imóvel e ao mesmo tempo seja encaminhado à 

Secretaria do Estado de Administração para manifestação e posterior retorno à Sub-

Procuradoria Geral do Estado, com vistas à elaboração da minuta do Projeto de Lei 



    
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 

26 

 

 

 
Nota de Auditoria nº 27/2015 
 

 

 

autorizando a alienação do bem público. Porém em 2014, a Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso encaminhou parecer a Reitoria que foi analisado pela Procuradora Geral. 

Porém o processo retornou a Procuradoria do Estado para Providências, conforme pasta : 

CONSTATAÇÃO 13.1. 

Análise da AUDIN: De acordo com a Portaria Interministerial da 

STN/SPU n.º 322/2001, o SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso 

Especial da União passa a ser a principal fonte alimentadora do SIAFI para efeito de 

contabilização dos imóveis, mantendo a tempestiva compatibilidade entre as informações 

existentes nos Sistemas.  As avaliações ou reavaliações dos imóveis cadastrados devem ser 

periodicamente realizadas/revisadas pelos Órgãos ou Entidades, a fim de que os valores 

apurados estejam em consonância com mercado imobiliário. O item 4.6.2 da Orientação 

Normativa GEADE-004/2003, dispõe sobre o prazo de validade das avaliações dos bens 

imóveis da União para fins cadastrais e contábeis e que, conforme dispõe o anexo III da 

Orientação Técnica n.º 01/DCF/PROAD/IFMT/2014, será realizada a reavaliação dos bens 

imóveis a cada 02 anos. O setor de Engenharia/PRODIN está desenvolvendo trabalhos no 

sentido de regularizar essas avaliações junto aos campi, porém compete ao Gestor do 

campus o acompanhamento e fornecimento de subsídios para a conclusão dos trabalhos 

daquele setor, bem como da atualização do SPIUnet. 

Recomendação: Atualizar o valor do imóvel do campus no SPIUnet. 

 

14 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E 

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 
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15 - OCUPAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

16 - SUSTENTABILIDADE 

Constatação 16.1. Ausência de Plano de Gestão e Logística Sustentável, em desacordo a 

IN nº 10/2012 – SLTI. 

Manifestação da Unidade: O Campus Pontes e Lacerda se compromete 

que implantará o Plano de Gestão de Logística Sustentável de acordo com a IN n° 10/2012 

– SLTI, com a designação de Comissão Gestora para o Plano de Gestão de Logística 

Sustentável. 

Análise da AUDIN: O Plano de Gestão e Logística Sustentável é 

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

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

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

Administração Pública. A constatação ficará mantida até que a unidade encaminhe a esta 

AUDIN o seu Plano de Gestão e Logística Sustentável, bem como informe o andamento 

das ações do plano que passarão a ser implementadas, tais como coleta seletiva e separação 

de resíduos recicláveis descartáveis do campus e instalação de comissão permanente de 

sustentabilidade do campus. 

Recomendação 1:  Elaborar o Plano de Gestão e Logística Sustentável 

do campus Pontes e Lacerda. 
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Recomendação 2: Implementar as ações de sustentabilidade definidas no 

Plano de Gestão e Logística Sustentável do campus, conforme Decreto nº 5.977/2006 e IN 

nº 10/2012 – SLTI. 

 

Constatação 16.2. Ausência de coleta seletiva e separação de resíduos recicláveis do 

campus – Decreto n. 5940/2006 e alimentação do Programa Esplanada Sustentável. 

Manifestação da Unidade: O Campus Pontes e Lacerda faz a 

separação de resíduos recicláveis através das lixeiras e posterior recolhimento e separação 

pela equipe de limpeza do campus, que faz a separação dos resíduos: papel, plástico, metal, 

vidro e orgânicos e encaminha para as pessoas que realizam tal trabalho na cidade, uma 

vez que não existe empresa que realiza a coleta seletiva, a empresa faz o recolhimento e 

encaminha para reciclagem. 

Análise da AUDIN: Devida a ausência de resposta manteremos a 

constatação quanto a alimentação do programa esplanada sustentável. Quanto à realização 

da coleta seletiva e encaminhamento para reciclagem, sugerimos que seja solicitado o 

fornecimento do Controle de Transporte de Resíduos (CTR) pela empresa que recolhe o 

material. 

Recomendação 1: Solicitar o fornecimento do Controle de Transporte de 

Resíduos (CTR) quando efetuada a entrega dos resíduos da coleta seletiva. 

Recomendação 2: Alimentar o programa esplanada sustentável. 

 

17 – ÁREA PEDAGÓGICA 
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Constatação 17.1.  Ausência de informações no PPC conforme Resolução 

CONSUP/IFMT nº 023 de 06 de julho de 2011. 

Cursos Descrição 

➢ Controle Ambiental 

Técnico  

Ausência do sumário. No item organização curricular, 

ausência das informações de existência de pré requisito 

em cada disciplina, dias letivos da semana, número de 

alunos por turma e horas de estágio.No item Matriz 

curricular ausência de fluxograma. No item Quadro de 

docentes, ausência do número dos CPF, regime de 

trabalho, tempo de experiência, média de alunos por 

docente e média de disciplina por docente.  

Manifestação da Unidade: Trata da divergência na descrição da 

infraestrutura mínima entre os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e o Catálogo 

Nacional de Cursos do MEC, o Campus tem a considerar que: as questões apontadas como 

impróprias no Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Controle Ambiental foram todas 

alinhadas com observância e cumprimento às legislações nacionais e Resoluções Internas 

do IFMT que dispõem sobre a elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos de 

Ensino Médio Integrada à Educação profissional, a exemplo da Resolução 023 de julho de 

2011 (CONSUP). E posteriormente encaminhado à Pró-reitoria de Ensino através do 

processo nº 23198.019125.2014-52. Recentemente passou pela avaliação da equipe técnica 

pedagógica da Pró-reitoria de Ensino, a qual o submeteu ao CONSUP/IFMT para 

avaliação, apreciação e aprovação. Para efeitos de comprovação das informações prestadas 

anexa-se cópia do parecer de encaminhamento da PROEN do PPC deste curso ao Conselho 

Superior do IFMT. Pasta de documentos: CONSTATAÇÃO 17.3.   



    
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 

30 

 

 

 
Nota de Auditoria nº 27/2015 
 

 

 

Análise da AUDIN: A normativa para elaboração dos PPCs técnicos e 

de ensino médio define a forma e a estrutura desses projetos, e devem ser observados pelo 

campus, ou seja, não há discricionariedade quando se tratar da estruturas e informações 

obrigatórias  Em seu artigo 7º inciso II a XIII estabelece o fluxo caso o PPC seja alterado, 

“...A Comissão construirá ou reformulará o PPC conforme o roteiro previsto (no caso de 

cursos novos, com aproveitamento da pesquisa de demanda regional) e o encaminhará à 

Diretoria de Ensino;” e também em seu artigo 14, determina que “Os Projetos Pedagógicos 

de Curso (PPC) técnicos já elaborados anteriormente, deverão passar, gradativamente, por 

reformulação para adequação à esta normativa”, principalmente quanto à sua forma e os 

dados que devem constar no projeto.  

Recomendação: Providenciar aprovação do PPCs atualizado, junto ao 

CONSUP, do curso Controle Ambiental Técnico. 

 

Constatação 17.2. Ausência de informações no PPC conforme Resolução CONSUP/IFMT 

nº 024 de 06 de julho de 2011. 

Cursos Descrição 

➢ Física - Licenciatura 
No item capa, ausência da modalidade do curso. No item 

organização curricular, ausência da informação de 

número de alunos por turma e horas de estágio. Ausência 

de plano de melhorias do curso, atendimento ao discente, 

aproveitamento de estudos. No item Quadro de docentes, 

ausência da informação de formação, regime de trabalho, 

tempo de experiência, média de alunos  por docente e 

média de disciplina por discente. 
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➢ Comércio Exterior - 

Tecnólogo 

No item organização curricular, ausência da informação 

de número de alunos por turma e horas de estágio. 

Ausência da informação quanto ao aproveitamento de 

estudos. No item quadro de docentes, ausência de 

informações quanto a formação, tempo de experiência, 

média de alunos por discente e média de disciplina por 

discente. 

Manifestação da Unidade:  Trata de ausência de informações nos 

PPCs do curso Superior de Licenciatura Plena em Física e Curso Superior de Tecnologia 

em Comércio Exterior. 

Sobre o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em 

Comércio Exterior o Campus tem a considerar que oferta 35 vagas para ingresso anual de 

candidatos aprovados e para confirmar esta informação anexa ao documento à Resolução 

nº 043 de 12 de setembro de 2014 CONSUP/IFMT de aditamento de 30 para 35 vagas de 

ingresso no curso em questão. Sobre o estágio esclarece-se que o mesmo, neste curso e de 

caráter facultativo de acordo com a natureza do curso, como dispõe o Parecer de 

nº239/2008 do Conselho Nacional de Educação Básica que trata da carga horária e 

atividades complementares de cursos superiores de tecnologia. Inteira-se que o PPC do 

curso tem parecer ainda que com algumas recomendações da Pró-reitoria de Ensino bem 

como ato autorizativo do CONSUP/IFMT. Em relação aos outros itens apontados informa-

se que o Núcleo Docente Estruturante está trabalhando no sentido de retificar o PPC com 

vistas a atender as recomendações destacadas pela PROEN e pela Nota de auditoria com 

base na Resolução de nº 024 de 24 de julho de 2011. Ressalta-se que o Curso Superior de 

Tecnologia em Comércio Exterior passou por avaliação de reconhecimento do MEC e 

obteve êxito na avaliação. 
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Sobre as constatações destacadas sobre o Projeto Pedagógico do Curso 

Superior de Licenciatura Plena em Física o Campus tem a considerar que: o Núcleo 

Docente Estruturante está trabalhando no sentido de revisar as constatações apontadas na 

referida nota em que prima-se pela observância às legislações educacionais brasileiras e 

também às Resoluções Internas do IFMT como a Resolução de nº 024 de 24 de julho de 

2011. O PPC deste curso têm aprovação do CONSUP/IFMT e também do MEC. Para 

efeito de comprovação das informações prestadas anexa-se cópia da Resolução de nº 077 

de 21 de novembro 2014 CONSUP/IFMT e da Portaria nº 046 de 22 de janeiro de 2015 

MEC de reconhecimento do Curso Superior de Licenciatura Plena em Física. Segue 

anexada também cópias das justificativas do plano de melhorias do curso solicitadas pelo 

MEC e devidamente protocoladas no setor de Pesquisa Institucional da Pró-reitoria de 

Ensino. Pasta de Documentos: CONSTATAÇÃO 17.2. 

Análise da AUDIN: A normativa para elaboração dos PPCs do ensino 

superior define a forma e a estrutura desses projetos, e devem ser observados pelo campus, 

ou seja, não há discricionariedade quando se tratar da estruturas e informações 

obrigatórias. Em seu artigo 5º inciso II a VII estabelece o fluxo caso o PPC seja alterado, 

“Após a sua elaboração, o PPC deverá ser socializado para apreciação e possíveis 

retificações ou adaptações” e também em seu artigo 6º, determina que “Os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) Superior já elaborados anteriormente, deverão passar, 

gradativamente, por reformulação para adequação à esta normativa”, principalmente 

quanto à sua forma e os dados que devem constar no projeto.Analisamos as versões dos 

PPCs do curso de analise e desenvolvimento de sistemas, enviado pela Gestão, verificamos 

que as informações contidas na constatação serão mantidas, visto que a analise tem como 

base a resolução CONSUP 024/2011, deste modo todas informações, suas posições, itens e 

sub itens devem ser iguais a resolução. 
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Recomendação: Providenciar aprovação do PPC atualizado, junto ao 

CONSUP, dos cursos de Comercio exterior - Tecnólogo e Física - Licenciatura. 

 

Constatação 17.3. Divergência na descrição da infraestrutura mínima entre os Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPC) e o Catálogo Nacional de Cursos do MEC.                                                                    

Cursos Descrição 

➢ Controle Ambiental 

Técnico  

Ausência de laboratório de microbiologia, e 

laboratório de Análises Químicas. 

Manifestação da Unidade: Trata da divergência na descrição da 

infraestrutura mínima entre os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e o Catálogo 

Nacional de Cursos do MEC, o Campus tem a considerar que: as questões apontadas como 

impróprias no Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Controle Ambiental foram todas 

alinhadas com observância e cumprimento às legislações nacionais e Resoluções Internas 

do IFMT que dispõem sobre a elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos de 

Ensino Médio Integrada à Educação profissional, a exemplo da Resolução 023 de julho de 

2011 (CONSUP). E posteriormente encaminhado à Pró-reitoria de Ensino através do 

processo nº 23198.019125.2014-52. Recentemente passou pela avaliação da equipe técnica 

pedagógica da Pró-reitoria de Ensino, a qual o submeteu ao CONSUP/IFMT para 

avaliação, apreciação e aprovação. Para efeitos de comprovação das informações prestadas 

anexa-se cópia do parecer de encaminhamento da PROEN do PPC deste curso ao Conselho 

Superior do IFMT. Pasta de documentos: CONSTATAÇÃO 17.3.   

Análise da AUDIN: A manifestação do campus não elide a constatação 

visto que a Resolução CNE 3 de 09/07/2008 estabelece que:  
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Parágrafo  único.  O Catálogo  Nacional  de Cursos  Técnicos de Nível  

Médio,  instituído pelo   MEC,  definirá   carga   horária   mínima   para   

cada   um   dos   cursos   constantes   do   Catálogo, bem   como   um   

breve   descritor   do   curso,   possibilidades   de   temas   a   serem   

abordados, possibilidades   de   atuação   dos   profissionais   formados   

e   infra-estrutura   recomendada   para   a implantação do curso. (grifo 

nosso)  

Recomendação: Proceder às alterações que se fizerem necessárias para 

adequação dos cursos ao catálogo do MEC/2012. 

 

IV – Conclusão 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de 

todas as inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e 

não apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 

As constatações que se referirem à 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 adotadas 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, 12 de novembro de 2015. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 
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Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Edilene Sakuno Maeda 
Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Gestão de Pessoas 

 

Renata Bueno Contrera Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Obras e Suprimento de 

Bens e Serviços. 

 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
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ANEXO I 

AMOSTRAGEM DO CAMPUS PONTES E LACERDA 

 
     

2014 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 
Processo n.º 

(Analisados) 
CNPJ Favorecido Valor Liquidado 

1 8 

 

23198.019967.2015-
95 

XXX66821X R$ 2.400,00  

XXX19511XX R$ 1.800,00  

2 12 
23198.015996.2014-05 

XX319939/0001-
XX R$ 657.954,37  

3 8 
310-2014 

23198.028197.2014-
91 

XX215999/0012-
XX R$ 12.499,50  

4 8 

 

23198.031775.2014-
16 

XX495264XX 
R$ 2.250,00  

5 12 23198.031837.2014-40 XX2321XX R$ 360,00  

6 8 
23371000542.2014-73 

XX272952/0001-
XX R$ 11.760,00  

7 8 23198.016634.2014-23 XXX180941XX R$ 6.400,00  

8 8 23198.018815.2014-94 XXX16611XX 
R$ 1.000,00  

R$ 1.500,00  

      
2015 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 
Processo n.º 

(Analisados) 
CNPJ Favorecido Valor Liquidado 

1 8 -8 
23188.001968.2015-
01 

XXX538732XX 
R$ 85,68  

2 8 -8 
23198.015788.2015-
89 

XX84XX 
R$ 17.325,00  

3 8 -8 
23198.000946.2015-
04 

XX84XX 
R$ 3.435,65  

4 8 -8 
23198.021114.2015-
13 

XX84XX 
R$ 110,00  

5 12 
23198.000370.2010-62 

XX761180/0001-
XX R$ 174.627,06  

6 7 
23198.004218.2015-63 

XX023989/0001-
XX R$ 110,95  

7 12 23198.000369.2010-38 XX083119/0001- R$ 124.362,82  
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XX 

8 12 
23191.002101.2014-
24 

23198.026869.2014-
23 

XX180605/0001-
XX R$ 3.007,50  

9 12 
23197.003020.2014-
91 

23198.028480.2014-
12 

XX371682/0001-
XX R$ 6.106,50  

10 6 23198.014634.2015-70 XX60XX R$ 252,18  

11 12 
23081.006240.2014-
74 

23198.028198.2014-
35 

XX214465/0001-
XX R$ 1.794,00  

 

 


