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Senhor Gestor,  

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2018, 

referente ao exercício de 2017 (Janeiro a Dezembro), 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 2018, realizadas pelo Campus Campo Novo do Parecis, conforme 

descritas abaixo: 

1.24 Reavaliar os controles internos e avaliar matrizes de riscos e uso 

do refeitório dos campi e Reitoria, com base nos parâmetros da avaliação de 2015 e 

2016; 

2.1 Acompanhamento da regularidade na concessão de benefícios 

assistenciais (2994); 

2.2 Análise das aquisições de Materiais de Consumo, mobiliário e 

demais bens Permanente, em todas as modalidades (2994) 
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2.3 Análise dos serviços de manutenção, reforma e obras, todas as 

modalidades (2994); 

2.4 Acompanhamento da regularidade da concessão de auxílios 

Estudantis (20RL); 

2.5 Acompanhamento da regularidade da concessão de Bolsa 

pesquisador (20RL); 

2.6 Análise das aquisições de Material de consumo, equipamento, 

software, consultoria de TI Manutenção, locação de software e equipamentos para TI, 

em todas as modalidades (2994); 

2.7 Análise de aquisição de outros serviços Pessoa Jurídica (20RL); 

2.8 Análise de aquisição de serviços terceirizados (MDO) (20RL); 

2.9 Acompanhamento de regularidade na contratação de obras, serviço 

de engenharia e instalação (20RL); 

2.10 Acompanhamento de despesas com Pessoa Física (20RL); 

2.11 Acompanhamento da regularidade na contratação de obras e 

instalação (20RG); 

2.12 Acompanhamento de arrecadação de receita própria; 

 

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.  

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 
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características, requisitos e especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de 

que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos 

imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração. 

Foi verificado o uso do SUAP – módulos almoxarifado e patrimônio; 

além da consulta ao SIAFI Web, Comprasnet e ao SICAF. Foi realizada reunião com o 

Diretor Geral do campus, Chefe de Administração e Planejamento, Coordenação de 

Gestão de Pessoas, Chefe do departamento de Ensino, responsável pelo Setor de 

Patrimônio e Almoxarifado, contadora, fiscal de contratos de serviços terceirizados, e 

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

terceirizados e responsáveis pelos setores de: refeitório, estágio, comunicação social, 

psicologia, pedagogia, assistência social e registro escolar. 

   Também foi percebido o empenho da gestão na elaboração das matrizes 

de riscos do campus, com a identificação de no mínimo 03 (três) riscos e seus 

respectivos controles, nas áreas de ensino,pesquisa, extensão e administração.  

 

  

II – RESULTADO DOS EXAMES 

 

1- CONTROLE DE GESTÃO 

 CONTROLES INTERNOS 

Constatação 1.1. Ausência de Regimento Interno do campus, em desacordo à 

Resolução n.º  25/2017 que aprova o novo regimento geral do IFMT. 

Manifestação da Unidade: “A Resolução CONSUP 25/2018 ainda 

não foi publicizada no site do IFMT e o Campus está aguardando para conclusão da 

minuta apresentada através da Portaria. O campus utiliza como base para suas 

decisões o Regimento Geral do IFMT, pois apesar de ter designado comissões para 
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discutir o Regimento Geral do Campus, em outras ocasiões, nunca foi enviado ao 

CONSUP a proposta do Regimento, ficando apenas na condição de minuta. A comissão 

está aguardando a publicização da Resolução 25/2018 para conclusão dos trabalhos e 

posterior envio ao CONSUP. Segue em anexo minuta do Regimento Interno do 

Campus”. 

Causa: Controle Interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: O IFMT possui regimento geral desde 2012, com 

a resolução 05/2012, definindo em seu art. 120, que cada campus terá próprio regimento 

interno, aprovados pelo CONSUP. Como houve recentemente atualização do 

Regimento Geral do IFMT, o campus deve adequar e encaminhar a minuta de seu 

regimento para apreciação do CONSUP. Cabe destacar que em 2016, durante a 

avaliação dos controles internos do campus, já havia sido constatada essa fragilidade e 

nessa reavaliação percebeu-se que houve pouco avanço nesse assunto.  Sendo assim, a 

constatação fica mantida até a aprovação do regimento interno do campus. 

Recomendação: Elaborar minuta de regimento interno do campus 

contendo no mínimo a composição, organização, competência e  normas de 

funcionamento. 

 

Constatação 1.2. Ausência de planejamento estratégico e tático formalizado para os 

setores do campus, com vista a definição de prioridades, não observando as práticas de 

gerenciamento de riscos na Instituição. 

   Manifestação da Unidade: “Com relação ao planejamento estratégico 

e tático, será acompanhado junto aos setores para que esses possam elaborar seu 

Plano de Ação, e assim definir e avaliar suas prioridades; alguns setores já começaram 

esse trabalho ainda em 2017. O planejamento estratégico do Departamento de Ensino 
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está em fase inicial de implantação, sendo que já estamos fazendo um levantamento 

atividades desenvolvidas pelos servidores, plano de ação dos setores ligados ao 

departamento de ensino, plano de metas, mapa de risco de todos os setores e também o 

desenvolvimento do manual de procedimentos do Departamento de Ensino. Já com 

relação a prática de gerenciamento de riscos, apesar de ser devido desde 2016, o 

Instituto Federal de Mato Grosso só foi aprovar sua Política de Gestão de Riscos em 27 

de fevereiro de 2018”. 

    Causa: Controle interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: Com os planejamentos estratégico e tático bem 

definidos, o Gestor tem ferramentas para executar e otimizar os recursos públicos 

destinados ao campus, garantindo cumprir com seus objetivos institucionais.  Cabe à 

gestão de cada campus definir seu próprio planejamento tático e operacional, e em 

conjunto com a Reitoria instituir o Planejamento Estratégico. 

Recomendação: Formalizar o planejamento tático e operacional das 

áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração, com vista a definição de 

prioridades, no âmbito do campus e do IFMT.  

 

Constatação 1.3. Fragilidades na elaboração de normativos estabelecendo 

procedimentos, prazos, fluxogramas e instruções operacionais padronizados para as 

principais atividades do campus (check-list, manuais, orientações normativas, 

orientações técnicas, Nota Técnica, etc). 

Descrição 
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Não foram localizados normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ 

orientações de rotinas/ procedimentos (práticas operacionais), mapas de processo e 

fluxogramas sobre as atividades do Departamento de Administração, tais como: 

 Gestão e controle de almoxarifado e patrimônio;  

Não foram localizados normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ 

orientações de rotinas/ procedimentos (práticas operacionais), mapas de processo e 

fluxogramas das atividades do Coordenação de Gestão de Pessoas do campus. 

Não foram localizados normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ 

orientações de rotinas/ procedimentos (práticas operacionais), mapas de processo e 

fluxogramas sobre as atividades do Departamento de Ensino, tais como: 

 Concessão de bolsas diversas da assistência estudantil;  

 Pesquisa, execução e aplicabilidade das atividades de extensão e de pesquisa; 

   Manifestação da Unidade: “O Setor de Almoxarifado não possui um 

manual de procedimento, já estamos trabalhando para resolver esse problema o quanto 

antes; em relação ao Patrimônio, o Campus Campo Novo do Parecis utiliza o 

MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL, elaborado pela Reitoria em 2016. 

Está sendo desenvolvido o manual de procedimento do Departamento de Ensino, nele 

irá constar as rotinas, check-lists e fluxogramas necessários a orientação das 

atividades ligadas ao DEN”. 

Causa: Controles internos insuficientes. 

Análise da AUDIN:A constatação se refere à normativos internos, 

para orientação dos próprios servidores na execução de suas atividades, incluindo 

prazos e instruções operacionais, a fim de otimizar o tempo e tornar a atividade mais 
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eficiente e eficaz. Tal medida também minimiza o impacto causado pela rotatividade no 

setor. Em visita in loco, consulta ao site oficial da instituição  e na manifestação do 

Gestor foi observado a fragilidade de manuais, rotinas, procedimentos, checklists e 

orientações técnicas das atividades descritas. Cabe destacar que em 2016, durante a 

avaliação dos controles internos do campus, já haviam sido constatadas essas 

fragilidades e nessa reavaliação percebeu-se que ainda houve pouco avanço nesse 

assunto. 

Recomendação: Implementar a elaboração e disponibilização de 

manuais, checklists, procedimentos e orientações técnicas no site oficial  da instituição e 

difundi-los para toda a equipe. 

 

 

Constatação 1.4. Ausência de mapeamento de processos em todas as áreas do campus, 

como boas práticas de gerenciamento de riscos.  

Manifestação da Unidade: “Ainda no exercício de 2016, foi 

solicitado aos técnicos-administrativos, que elaborassem os fluxogramas de suas 

atividades, porém sem retorno. Contudo, há uma nova solicitação partindo da Direção 

Geral, para que os setores do Campus mapeiem seus processos. Apesar de alguns 

setores terem adotado essa prática como procedimento, foi emitida na data de 

15/05/2018, Ordem Administrativa estabelecendo prazo de 30 ( trinta) dias úteis para 

que cada setor elabore o mapeamento de processos bem como fluxo de trâmite e 

publicite os mesmos, inclusive inserção no site. Estamos desenvolvendo o Manual de 

procedimentos ligados ao Departamento de Ensino, ainda em fase inicial, após 

mapeamento de todos os processos será encaminhado para revisão e ajustes para 

posterior aprovação. 
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Cabe ressaltar que quanto a prática de gerenciamento de riscos, o 

Instituto Federal de Mato Grosso só foi aprovar sua Política de Gestão de Riscos em 27 

de fevereiro de 2018”. 

Causa: Controles internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: O mapeamento dos processos na Administração 

pública tem sido implantado com o intuito de tornar os procedimentos mais ágeis e com 

maior otimização dos recursos humanos e materiais. O campus ainda tem fragilidades 

nessa área que devem ser controladas a fim de alcançar todos os seus processos. Cabe 

destacar que antes da implantação da Política de Gestão de Riscos pelo Ministério da 

Transparência e pelo IFMT, o mapeamento de processos já era considerado uma boa 

prática de gerenciamento de risco nos órgãos do Poder Executivo. 

Recomendação: Concluir o mapeamento dos processos do campus. 

 

Constatação 1.5. Ausência de publicação no site do campus de todos conteúdos 

previstos no mapa de conteúdos divulgado pela ASCOM/IFMT.  

Manifestação da Unidade: “À medida que a Assessoria de 

Comunicação recebe as informações necessárias para realizar as atualizações, elas 

ocorreram, tanto que muita coisa foi atualizada no site. Porém, muitos setores não 

encaminharam as informações necessárias, inviabilizando a atualização. Salientamos 

que diversas foram as maneiras solicitadas. Além de reuniões para explicar a 

importância do empenho de todos, vários e-mails foram encaminhados e, mesmo assim, 

muitos não foram respondidos. É possível comprovar que os pedidos de informações 

foram feitos através de cópias de e-mails enviados (anexos). É importante ressaltar 

que, embora a responsabilidade atual pela publicação no site institucional seja da 

Assessoria de Comunicação, é impossível realizar esse serviço sem a colaboração de 

todos os servidores, estejam em cargos comissionados ou não. São os responsáveis por 
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cada setor os detentores das informações pertinentes àquele setor. Portanto, para que 

haja atualização, é necessário que os responsáveis repassem as informações. Para 

finalizar, esclarecemos que as atribuições da Assessoria de Comunicação vão muito 

além de apenas atualizar o site. No campus, o setor conta apenas com um servidor, com 

carga horária de 25 horas semanais, que é responsável por diversas atividades: 

coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades relacionadas à Assessoria de 

Comunicação; promover a representação do Diretor-Geral junto aos órgãos de 

imprensa, quando solicitado; coordenar as relações da Direção-Geral com os demais 

setores e veículos de comunicação e assessorá-lo quanto ao processo de funcionamento 

dos veículos de comunicação; manter atualizado o site institucional; promover a 

divulgação dos assuntos de interesse administrativo; programar e promover a 

organização de solenidades públicas; manter constante contato com órgãos de 

imprensa, a fim de divulgar as ações institucionais; providenciar a cobertura 

jornalística de atividades e atos da instituição; providenciar e supervisionar a 

elaboração de material informativo de interesse institucional, a ser divulgado pela 

imprensa, em observância aos princípios da publicidade e da transparência; pesquisar 

matérias veiculadas pela mídia; manter arquivo de documentos, matérias, reportagens, 

fotografias e informes publicados na imprensa local e nacional e em outros meios de 

comunicação social, abarcando o que for noticiado sobre o campus; participação nos 

eventos institucionais; executar outras tarefas correlatas determinadas pela hierarquia 

superior”. 

Causa: Controles internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: A Administração Pública no Brasil vive um 

estágio de transparência ativa de suas ações e atividades, sendo reforçada 

constantemente por atos administrativos do Ministério da Transparência. Sendo assim, 

cada servidor responsável por um setor ou atividade deve prestar informações 

constantes para inserção no site institucional. Essas informações e dados são 
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supervisionados pelo servidor responsável em alimentar o site.  Atualmente a ASCOM 

emitiu um mapa de conteúdo com o mínimo de informações necessárias para estarem 

publicadas/divulgadas no site do campus. 

Recomendação: Divulgar/publicar as informações atualizadas 

constantes do mapa de conteúdos no site do campus. 

 

 

Constatação 1.6. Ausência de mecanismos de avaliação da satisfação dos usuários no 

campus, como uma prática de boa governança.  

Manifestação da Unidade: “O Campus Campo Novo do Parecis 

possui a pesquisa de avaliação da satisfação dos usuários publicada: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXuaHiaszvEWzIx-

lZGDLXyDStRvTHpupJy1PzRFSuPlGR4A/viewform. Pretendemos divulgá-la melhor e 

tabular o resultado periodicamente; ainda não foi definido se será semestral ou anual”. 

Causa: Controles Internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: Apesar da manifestação do Gestor, não consta a 

publicação regular do resultado da pesquisa, bem como o questionário para a pesquisa 

ainda não é de conhecimento geral da comunidade escolar.  Essa pesquisa periódica tem 

o objetivo de ajudar o Gestor a controlar e melhorar os serviços públicos prestados em 

seu campus. 

Recomendação: Implementar a aplicação da pesquisa, junto à 

comunidade escolar,bem como apropriar-se dos seus resultados para decisões futuras. 

 

Constatação 1.7. Ausência de uso eletrônico para criação e movimentação de processo 

administrativo, em desacordo ao §1º do art. 22 da Decreto n.º 8.539/2015. 
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Manifestação da Unidade: “Com relação a esta constatação, 

informamos que existe uma Comissão Central junto a Reitoria do IFMT que está 

realizando os trabalhos para implantação do SEI. Até o presente momento não foi 

repassado nada para o Campus Campo Novo; sabe-se apenas que tal processo será 

realizado, se funcionar, dentro do SUAP”. 

Causa: Controles Internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: O uso eletrônico para criação e movimentação de 

processo administrativo nos órgãos públicos do Poder Executivo, segundo o Decreto 

8.539/2015, teria até Outubro/2017 para seu funcionamento. Esse sistema trará 

melhorias na burocratização dos procedimentos administrativos, além de oferecer maior 

transparência para o cidadão que necessita dos serviços do IFMT. A Gestão deve buscar 

ações para agilizar essa informatização de tramitação, despacho e conclusão de 

procedimentos no âmbito do IFMT.  

Recomendação: Providenciar, junto com a DGTI do IFMT, o 

funcionamento do uso eletrônico para criação e movimentação de processo 

administrativo no âmbito do IFMT. 

 

Constatação 1.8. Fragilidades na alimentação do sistema acadêmico pelo campus. 

Descrição 

 Atrasos nas inserções das frequências diárias e notas dos alunos pelos professores do 

campus Campo Novo do Parecis. 

   Manifestação da Unidade: “Justifica-se o atraso devido ao problema 

de implantação do sistema, levando em conta também o período de adaptação e 
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capacitação dos usuários do sistema. Ainda informamos que no momento foi designado 

um servidor específico Técnico em assuntos educacionais para acompanhar e auxiliar 

os professores nos lançamentos”. 

Causa: Controles Internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: O sistema acadêmico é uma ferramenta 

importante de transparência ativa onde tanto os professores, quanto os alunos e pais de 

alunos podem acompanhar, on line, a situação acadêmica de cada matriculado.   Para 

que isso ocorra com eficiência, faz-se necessário que os dados (presença, faltas, 

notas,...) dos alunos sejam lançados com maior celeridade possível no sistema. Uma boa 

medida que o Gestor informou foi disponibilizar um servidor para o apoio aos docentes, 

visando a celeridade da alimentação do Q-acadêmico. 

Recomendação: Demonstrar, no final do próximo semestre letivo, o 

avanço na celeridade dos lançamentos dos dados de frequência escolar e de notas dos 

alunos matriculados no campus Campo Novo do Parecis. 

 

Constatação 1.9. Fragilidade na estrutura física do campus.  

Descrição 

- ausência de espaço de convivência para os alunos nos campi Campo Novo do 

Parecis e Tangará da Serra; 

- ausência de coberturas, passarelas de interligação entre blocos no campus 

Campo Novo do Parecis; 

- ausência de adaptações para acessibilidade de PNEs nas edificações do campus 

Campo Novo do Parecis; 

- espaço físico insuficiente do setor de almoxarifado no campus Tangará da 
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Serra; 

- ausência de um auditório, ou espaço similar, com capacidade para sediar 

eventos com todos os alunos e servidores; 

Manifestação da Unidade: “Processo 23192.032813.2016-20, que 

tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 

especializada na execução de construção de calçadas de passeio, passarelas e área de 

vivência composta de piso de concreto rústico e cobertura metálica engastada em 

fundação de concreto armado do tipo sapatas e/ou brocas, mediante o regime 

empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico – 

ANEXO I, que é parte integrante deste Edital, encontra-se em fase de correções, após 

parecer jurídico, com expectativa para ser licitado ainda no primeiro semestre de 2018 

e pretende sanar os problema de espaço de convivência para os alunos do Campus 

Campo Novo do Parecis, interligar os blocos com passarelas e coberturas, tornando o 

Campus acessível aos PNEs.  

Quanto ao processo para Construção do Auditório para o Campus, 

segundo o Diretor Geral já foi elaborado uma prévia de projeto arquitetônico através 

do apoio de professor do Campus, porém não houve abertura de processo no SUAP, 

tendo em vista que não foi contratado a elaboração completa do projeto e não há 

previsões orçamentárias para tal obra, mesmo assim, o Campus Campo Novo do 

Parecis tem ido diretamente a Brasília em busca de recursos orçamentários através de 

emendas parlamentares específicas para atendimento dessas demandas, sendo de 

grande necessidade para o Campus. O Diretor Geral deste Campus, tem como uma das 

prioridades, o auditório, porém, a luta em busca de orçamento tem sido grande! Essa é 

uma proposta interessante para ser levada através do CONIF para o MEC/SETEC, a 

estruturação dos Campus já implantados, como é o nosso caso! que falta Biblioteca 

com espaço adequado, Restaurante com espaço adequado, auditório, Bloco 

pedagógico, novas salas de aulas, laboratório, casa de defensivos, dentre outras 
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necessidades de INFRA ESTRUTURA para atender de forma digna o Ensino ofertado 

por essa Instituição Federal. 

Com relação ao Campus Avançado de Tangará da Serra A ausência 

do espaço de convivência de alunos justifica-se pelo fato de não haver, literalmente, 

espaço físico no prédio que possa ser utilizado para esta finalidade e por não haver 

orçamento que possibilite novas obras de investimento. Ressalta-se que o campus 

avançado Tangará da Serra é um campus urbano, consequentemente não tem 

alojamento e grande parte dos alunos matriculados em cursos de período integral 

gozam o intervalo do almoço em suas casas por serem próximas ao campus e por 

representar economia ao realizar a refeição. Além disso, o campus disponibiliza para 

os alunos um espaço com geladeira, microondas e pia lavatória para auxiliar os que 

desejam trazer alimento pronto e almoçar no campus, bem como  um espaço com mesas 

e bancos, que será ampliado com as obras de reforma que estão previstas para serem 

realizadas, estando na fase da elaboração do edital de licitação. Quanto ao 

almoxarifado, considerando a falta de espaços físicos no prédio e o volume de estoque, 

o atual espaço tem atendido o campus de forma satisfatória, contudo, prevendo a 

expansão do campus, o espaço reservado ao almoxarifado será ampliado 

consideravelmente com as obras de reforma e ampliação do prédio, que estão em fase 

de elaboração do edital de licitação”. 

Causa: Infraestrutura física insuficiente de espaço de convivência e 

almoxarifado. 

Análise da AUDIN: Os campi Campo Novo do Parecis e Tangará da 

Serra tem ampliado o quantitativo de alunos e servidores em suas dependências, 

exigindo ampliação e adequação de alguns espaços físicos que acomode à diversas 

atividades realizadas.  

No campus Tangará da Serra, o setor de almoxarifado precisa ter 

tamanho suficiente para armazenar os seus estoques e ainda desenvolver trabalhos de 
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controles e levantamento pelo responsável do setor, sendo o ideal que o espaço de 

armazenagem seja junto com a sala do responsável pelo setor.  Quanto ao espaço de 

convivência para alunos, foi verificado que há um espaço pequeno em frente a cantina e 

na passagem entre um bloco de salas e outro, o que precisa planejar a 

adequação/ampliação do espaço para melhor comodidade dos alunos, especialmente 

durante os intervalos de aula. 

No caso do campus Campo Novo do Parecis, o auditório e as 

passarelas cobertas, que atendam também os acessos para PNEs, são necessidades de 

toda a comunidade escolar, que o campus deve junto com a PRODIN buscar viabilizar 

essas obras.  Quanto ao espaço de convivência, há um espaço próximo da cantina mas 

que já está pequeno e com necessidade de adequações.  Para isso, os Gestores dos campi 

devem viabilizar, junto com a PRODIN/IFMT, obras de adequações e reformas 

necessárias. 

Recomendação: Providenciar ampliação de espaços de convivência 

dos alunos, passarelas cobertas e obras de acessos a cadeirantes. 

 

Constatação 1.10. Fragilidade na demonstração da efetividade do resultado dos projetos 

de extensão do campus Tangará da Serra.  

NOMES DOS 

COORDENADORES DE 

PROJETO 

  

TÍTULO DE PROJETOS INCONSISTÊNCIAS COMO: 

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 
 

 

16 

Relatório de Auditoria nº 04/2018 

M. A. A. - CURSO DE DANÇAS 

URBANAS: PRÁTICAS E 

REFLEXÕES ATRAVÉS DE 

DANÇAS POPULARES DO 

SÉCULO XXI; 

  

- O ENSINO E AS PRÁTICAS 

DE VIOLÃO POPULAR NO 

IFMT CAMPUS AVANÇADO 

TANGARÁ DA SERRA; 

  

- 3º SIMULADO DO 

IFEDUCATIVO 

PREPARATÓRIO PARA O 

ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO 2018 NO IFMT 

CAMPUS AVANÇADO 

TANGARÁ DA SERRA; 

  

- RECITAL DE NATAL 2017 

DO IFMT TGA: 

PROPORCIONANDO E 

AMPLIANDO O ACESSO E 

OS CONHECIMENTOS 

ARTÍSTICOS ATRAVÉS DO 

CANTO CORAL INFANTO 

- Ausência de dados nos relatórios 

de execução dos projetos como: 

quantidade de alunos efetivamente 

inscritos no projeto, fotos de 

apresentações, lista de presença 

das aulas; 

  

- Ausência de dados nos relatórios 

de execução dos projetos como: 

quantidade de alunos efetivamente 

inscritos no projeto, quantidade de 

concluintes; 

  

  

- Ausência de dados nos relatórios 

de execução dos projetos como: 

quantidade de  inscritos no projeto, 

lista de presença dos participantes; 

modelos das provas simuladas; 

  

  

  

  

- Ausência de dados nos relatórios 

de execução dos projetos como: 

quantidade de integrantes no 

CORAL, fotos de apresentações; 
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JUVENIL.   
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A. V. O. CURSO DE FORMAÇÃO EM 

METODOLOGIA 

QUALITATIVA DE 

INVESTIGAÇÃO 

CIENTIFICA. 

- Ausência de dados nos relatórios 

de execução dos projetos como: 

quantidade de alunos efetivamente 

inscritos no projeto, quantidade de 

concluintes; 

  

  

M. C. F. S. -        IF – TGA AROUND 

THE WORLD /2017; 

-        “NOSSAS 

HISTÓRIAS” – 

PRODUÇÃO DOS 

ALUNOS DO PROEJA. 

  

-        Ausência de 

comprovantes de distribuição 

dos livros e de doação de 

exemplar à biblioteca; 

P. C. S. N. CURSO DE 

DESENVOLVIMENTO 

MÓVEL. 

- Ausência de dados nos relatórios 

de execução dos projetos como: 

quantidade de  inscritos no projeto, 

lista de presença dos participantes; 

demonstração de quantos e quais 

aplicativos foram criados; 

Manifestação da Unidade: “No campus temos uma dinâmica de 

trabalho em que estabelecemos um processo para fins financeiros (pagamento de taxas 

de bancadas e bolsas) independente da documentação relativa aos projetos. Para a 

finalidade de pagamentos, anexa-se o(s) edital(is) e suas aprovações, bem como 

documentos de solicitação de empenho e pagamento do setor responsável. Ao final do 

prazo, anexa-se relatório de prestação de contas que apresenta apenas os dados 
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financeiros de execução do projetos. O campus possui este entendimento, visto que pelo 

volume de documentação tornaria o processo muito repetitivo, fugindo ao princípio da 

economicidade e razoabilidade, já que as vias originais de todos os documentos 

relativos aos projetos continuarão seguindo às Pró-Reitorias a que se vinculam, além 

da cópia arquivada no setor. Manter outra cópia para fins financeiros não é uma 

metodologia eficaz. Os processos analisados pela AUDIN e citados nesta constatação 

são relativos ao contexto “financeiro”. Para esclarecimentos sobre os projetos, 

buscamos arquivos no setor de pesquisa e extensão. Dados relativos à divulgação dos 

resultados obtidos pelos projetos bem como todas as informações relacionadas a 

número de participantes, atividades desenvolvidas, participação em eventos e/ou 

espetáculos e dados adicionais específicos das naturezas do projetos, encontram-se nos 

relatórios finais que são de entrega obrigatória por parte dos coordenadores ao final 

da execução do projeto. Tal ação é praxe em todos os projetos desenvolvidos no 

campus. Entretanto ponderaremos sobre os processos indagados na sequência: 

CURSO DE DANÇAS URBANAS: PRÁTICAS E REFLEXÕES 

ATRAVÉS DE DANÇAS POPULARES DO SÉCULO XXI: Os dados ausentes nos 

relatórios de execução podem ser observados no relatório final da proposta, anexa a 

esta nota de auditoria, que são arquivados em cópias no setor de pesquisa e extensão 

do campus, uma vez que as vias originais são encaminhadas à Pró-Reitoria de 

Extensão. De acordo com informações descritas no relatório final de atividades “o 

projeto de extensão Danças Urbanas oportunizou aos alunos participantes e 

principalmente aos apreciadores um novo olhar para a arte urbana.” Participaram 

diretamente no projeto 17 (dezessete) discentes do IFMT campus avançado Tangará da 

Serra, além de 01 uma discente do 9º ano do ensino fundamental do C.M.E José 

Nodari. O público alvo alcançado a partir dessa prática artística/cultural chegou a 

aproximadamente 810 pessoas em 04 importantes apresentações conforme tabela que 

encontra-se no relatório final. 
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Sobre o registro audiovisual das produções artísticas, o principal 

material divulgado encontra-se no site da instituição conforme link descrito abaixo: 

http://tga.ifmt.edu.br/conteudo/video/sarau-junino-em-campo-novo-do-parecis/ 

O controle detalhado das atividades era realizado pela bolsista do 

projeto, graças a sua participação em todas as atividades e seu auxílio na organização 

dos encontros que aconteciam, no mínimo, às quartas e sextas-feiras das 13h50min às 

16h00min, podendo ocorrer algumas vezes também em outros dias pré-agendados. 

Devido à participação contínua dos membros do grupo e sua característica de prática 

física, o controle de frequência não acontecia de forma escrita, visto que inclusive 

algumas vezes o grupo se reunia para ensaios 02 ou 03 vezes ao dia. 

O ENSINO E AS PRÁTICAS DE VIOLÃO POPULAR NO IFMT 

CAMPUS AVANÇADO TANGARÁ DA SERRA: Semelhante ao projeto anterior, as 

principais informações e dados referente a participação da comunidade interna e da 

externa neste e em todos os projetos se encontram no relatório final de atividades e não 

no relatório final de prestação de contas. Sendo assim, o projeto teve sua execução 

dividida em 02 grupos: O grupo 01 composto por 20 iniciantes em conhecimentos 

musicais - violão (16 da comunidade interna e 04 da comunidade externa). Para este 

grupo, não concluíram a prática apenas os membros da comunidade externa devido a 

compromissos com outras atividades. O grupo 02 era composto por 16 concluintes de 

projeto do ano anterior e discentes que possuíam conhecimentos mais aprofundados em 

música, capazes de prática coletiva em conjunto. Importante ressaltar que todos os 

ingressantes neste grupo concluíram-no. Considerando que o principal objetivo de 

práticas artísticas em espaços educacionais é a socialização de conhecimentos através 

de eventos artísticos e culturais locais, ressalta-se que o público médio atingido com 

este projeto é de cerca de 950 pessoas por meio de diversas apresentações. Sobre o 

registro de imagens das práticas e produções artísticas, afirmamos que o material 

fotográfico/vídeo divulgado à época em redes sociais pode ser visto em amostras 

anexadas no drive, ainda que eventualmente, com baixa qualidade. Com a aquisição de 

câmera fotográfica de melhor qualidade, estas ações passam a ser mais amplamente 

divulgadas nas mídias institucionais. 
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3º SIMULADO DO IFEDUCATIVO PREPARATÓRIO PARA O 

ENSINO MÉDIO INTEGRADO 2018 NO IFMT CAMPUS AVANÇADO TANGARÁ DA 

SERRA: Todas as informações solicitadas podem ser encontradas no relatório final que 

anexamos à esta nota. Além disso, encontra-se também em anexo a notícia sobre o 

projeto no site institucional, na qual foram relacionados arquivos de divulgação do 

gabarito e relação de aprovados no processo seletivo realizado. 

RECITAL DE NATAL 2017 DO IFMT TGA: PROPORCIONANDO E 

AMPLIANDO O ACESSO E OS CONHECIMENTOS ARTÍSTICOS ATRAVÉS DO 

CANTO CORAL INFANTO JUVENIL: Referente a este projeto, no relatório final são 

apresentados os dados referentes ao número de participantes em geral, bem como a 

média de público atendido. Ocorreram apresentações públicas a convite de empresa 

privada (que oferta exposição artística à população gratuitamente no período 

natalino), além de sessões no auditório do campus, recebendo inclusive a presença do 

Magnífico Reitor para prestigiar o evento. A divulgação de material fotográfico 

ocorreu via página oficial do evento na rede social Facebook, não compondo o 

relatório final (ou mesmo o processo avaliado nesta nota de auditoria), tendo em vista 

a dificuldade/alto custo de grandes quantidades de impressões coloridas. Destaca-se 

que houve grande dedicação dos participantes com o vestuário e iluminação utilizados 

neste evento artístico, o que não seria observado em impressões em preto e branco. No 

entanto, não só o registro como também a divulgação das ações desenvolvidas nesta 

atividade foram realizados pela equipe executora. Segue abaixo link da página oficial 

do facebook do evento onde podem ser encontrado fotos e maiores informações. 

https://www.facebook.com/pg/Recital-De-Natal-IFMT-Campus-

Avan%C3%A7ado-Tangar%C3%A1-Da-Serra-677448522409778/posts/ 

Justifica-se a opção de alimentar todas as imagens do projeto na 

página oficial do evento na rede Social Facebook, uma vez que é a mídia de mais fácil 

acesso entre os discentes e seus familiares. 

“CURSO DE FORMAÇÃO EM METODOLOGIA QUALITATIVA DE 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA”: Informações como quantidade de participantes e 

declaração de controle de frequência do bolsista foram entregues pelo coordenador do 

mailto:audin@ifmt.edu.br
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projeto e encontram-se arquivadas no setor de pesquisa e extensão do campus. No 

relatório entregue pelo coordenador do projeto, e anexado à esta Nota de Auditoria, 

consta que 57 pessoas participaram do curso, entre elas estudantes e servidores do 

IFMT campus avançado Tangará da Serra e membros da comunidade externa. Do total 

de alunos que iniciou o curso, 29 concluíram, estando aptos à certificação. 

“IF – TGA AROUND THE WORLD/2017”: Os questionamentos 

sobre este projeto não estavam claros, entretanto anexamos relatório final de 

atividades para sanar quaisquer indefinições. 

“NOSSAS HISTÓRIAS” – PRODUÇÃO DOS ALUNOS DO PROEJA: 

Um projeto inovador para o IFMT campus avançado Tangará da Serra, tendo em vista 

que trata-se de produção literária de alunos regularmente matriculados no Curso 

Técnico Administração, modalidade PROEJA, e sua distribuição à comunidade local. 

As produções foram compiladas no livro intitulado “Nossas Histórias”, cujos 

exemplares publicados foram doados à biblioteca deste campus avançado, conforme 

Termo de Doação em anexo, e distribuídos entre seus produtores e demais 

colaboradores. 

“CURSO DE DESENVOLVIMENTO MÓVEL”: As ações 

desenvolvidas durante a execução deste projeto culminaram na realização de um 

importante evento (Technovation 2017) para o Eixo de Informação e Comunicação, 

visando à inclusão de meninas na área na computação. Trata-se de um evento 

internacional que ocorre apenas em locais que atendam pré-requisitos propostos pela 

organização, especialmente no que se refere ao número de equipes na disputa, 

contando com cerca de 30 alunas deste campus avançado. Neste ano de execução do 

projeto, 2017, uma etapa presencial aconteceu nas dependências do campus avançado 

Tangará da Serra com a participação de 10 grupos de meninas. Um dos aplicativos 

desenvolvidos durante a execução deste projeto, denominado SOS QUEIMADAS, e que 

viabilizou a participação do IFMT campus avançado Tangará da Serra no 

Technovation 2017, visava à redução do índice de queimadas no estado de Mato 

Grosso, como mostrou a notícia, em anexo, divulgada no G1. 
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Consta em anexo também o relatório final apresentado pelo 

coordenador do projeto, bem como reportagem internacional sobre o tema. 

Finalizando as ponderações específicas de cada projeto, reafirmando 

a introdução da justificativa à esta constatação, ressaltamos que o campus avançado 

não possuía este entendimento de agrupar todas as informações relativas ao projeto no 

processo específico para fins de pagamento, entretanto iremos elaborar um método que 

contemple todas as informações necessárias e pertinentes, visando manter o 

atendimento dos princípios da razoabilidade e economicidade”. 

Causa: Processo inadequado quanto a concessão de taxas de bancada. 

Análise da AUDIN: Na manifestação do Gestor ficou demonstrada a 

relevância das atividades de extensão para o campus e a comunidade local, entretanto a 

fragilidade foi percebida na formalização desses processos que são apresentados de 

forma parcial e muitas vezes desmembrados em outros processos. A concessão de 

bolsas estudantis e taxas de bancadas devem iniciar com edital de seleção, seguido de 

documentação dos candidatos inscritos, listagem dos candidatos, identificação da 

comissão julgadora, homologação de resultado dos candidatos e projetos aprovados,  

declarações/termos de compromissos dos bolsistas, os dados bancários dos bolsistas e 

Coordenador de projetos, os comprovantes de empenhos e pagamentos (que podem ser 

lista de credores), os relatórios parciais e finais.  Todas essas informações referenciando 

o previsto no edital, ou seja, se o edital abre vagas para concessões de bolsas e taxas de 

bancadas então será o mesmo processo para a seleção, acompanhamento, pagamentos e 

prestações de contas.   Quanto à economicidade e razoabilidade da acumulação de toda 

essa documentação no processo, é relevante a preocupação de encontrarmos uma 

solução para o problema, sendo que fazemos aqui duas sugestões:  

1) digitalizar toda a documentação e projetos recebidos de todos os inscritos do 

edital específico (que devem estar previamente assinados/vistados pelos 
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Coordenadores dos projetos), por serem as partes com mais folhas impressas, e 

salvar em CD-ROM, o qual deverá ser anexado ao processo; 

2) criar um sistema informatizado de seleção e acompanhamento de bolsas e 

auxílios para uso de todos os campi.  Essa sugestão já foi feita em relatórios 

anteriores para a Reitoria, uma vez que a quantidade desses benefícios tem 

aumentado consideravelmente ao longo dos anos no IFMT. 

Recomendação: Demonstrar a formalização, em um mesmo processo, 

das concessões de bolsas e auxílios, do próximo edital específico que for publicado após 

a emissão deste relatório. 

 

Constatação 1.11. Fragilidade no controle da execução de projetos de extensão  em que 

o responsável pelo setor de extensão e pesquisa acompanha e recebe relatórios onde ele 

mesmo é o coordenador desses projetos no campus Tangará da Serra.  

Manifestação da Unidade: “Sobre esta questão, informamos que 

nosso campus não recebeu orientação e nem teve conhecimento de alguma 

legislação/normatização que determinasse que o coordenador ou responsável pelo 

setor de pesquisa e de extensão não pudesse realizar as ações de acompanhar e receber 

relatórios de projetos que ele mesmo coordenasse. Até o momento, nosso campus 

entendeu que, por analogia aos coordenadores dos cursos, que, por exemplo, ministram 

aulas e no final do bimestre emitem um diário com notas, faltas e presenças dos alunos 

e eles mesmos assinam o recebimento dos seus próprios diários e seus substitutos 

eventuais apenas atuam como titulares na ausência do titular, de igual forma não 

haveria problema o responsável pela pesquisa e extensão do campus realizar as 

atividades supracitadas. Contudo, considerando o apontamento desta Auditoria e a 

transparência no serviço público, o campus se compromete em mudar esta rotina de 

processo, de forma que a ação de acompanhar e receber relatórios de projetos 
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desenvolvidos pelo responsável do setor de pesquisa e extensão passe a ser realizado 

pelo seu substituto eventual”. 

Causa: Processo inadequados quanto a concessão de bolsas e auxílios. 

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.  Vale ressaltar aqui que os editais atuais da PROEX (a 

exemplo do edital complementar 01 do edital 31/2018/PROEX/IFMT)  já prevê as 

providências para quando o Coordenador do setor de extensão tiver interesse em 

apresentar projeto para apreciação de comissão julgadora, entretanto ainda não define os 

procedimentos durante a execução desse projeto. 

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 e minuta de 

editais 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. 
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REFEITÓRIO 

Constatação 1.12. Fragilidades nos controles de estoque de gêneros alimentícios e de 

refeições servidas, como boas práticas de governança. 

Descrição 

- Estoque de gêneros alimentícios no refeitório sem movimentação no SUAP 

almoxarifado; 

- Acesso do estoque de gêneros alimentícios no refeitório por todos os 

integrantes da cozinha/refeitório e sem planilha diária de controle de saída de 

mantimentos; 

- controle formal de quantidade de refeições diárias efetivamente servidas, 

inclusive distinguindo usuários isentos e pagantes. 

   Manifestação da Unidade: “Após reunião com Departamento de 

Administração e Planejamento foram adotados procedimentos para que o almoxarifado 

faça movimentação no SUAP. As notas fiscais são todas encaminhada ao setor via 

correio eletrônico. Quanto ao acesso ao estoque de gêneros alimentícios no refeitório é 

feito por todos os funcionário, pois não é dispensado uma pessoa para a função de 

estoquista, assim como, não compete a um estagiário exercer essa função. Atualmente, 

cada gênero retirado é anotado em um caderno a data, o produto, a quantidade e o 

responsável pela retirada. Geralmente, o estoque não fica repleto de mercadorias. Os 

pedidos de reposição de mercadorias é feito semanalmente e com base no cardápio 

previamente planejado pela nutricionista do Campus. Através dessa medida é possível 

ter melhor visualização de quantidade consumida, e caso ocorra o desvio de 

mercadorias poderá ser mais facilmente detectado. Quanto ao controle de refeições é 

feito diariamente através da entrega tickets na entrada do refeitório, de acordo com o 

segmento ao qual o indivíduo pertence: alunos residentes, ensino médio, ensino 

superior e servidores. Para diferenciar, cada um deles tem tickets de cores específicas: 
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ensino médio – ticket amarelo, ensino superior – ticket vermelho, servidores – ticket 

verde, residentes – possuem carteirinha de identificação. Mensalmente são feitos 

relatórios de controles do número de refeições servidas”. 

Causa: Controle interno inadequado no refeitório do campus. 

Análise da AUDIN: Após análise da manifestação da unidade, 

verificamos que o Departamento de Administração e Planejamento está inserindo o 

estoque de gêneros alimentícios no módulo almoxarifado SUAP.  

Em relação ao controle de estoque, consideramos uma ferramenta de 

gestão, que permite maior controle sobre a entrada e saída das mercadorias. Por 

conseguinte, as operações manuais é conveniente que sejam feitas em planilha contendo 

dia, mês e ano em o produto deu entrada no estoque, além da data de validade, 

quantidade do produto ou matéria-prima e o fornecedor. Contendo ainda,  o controle da 

data de entrada e saída, para identificação dos produtos próximos a vencer ou a faltar, 

diminuindo o risco de perdas. 

Cabe ressaltar que os produtos alimentícios entregues no almoxarifado 

do restaurante, estão sendo recepcionados pela nutricionista, na qual atesta as Notas 

Fiscais de recebimento dos produtos e encaminha para o Departamento administrativo 

do campus.  Não existindo a segregação de função, pois a mesma que solicita o 

fornecimento dos produtos alimentícios aos fornecedores, confecciona  o cardápio que 

pode variar de acordo com a necessidade. Além disso,  elaborar o controle visual do 

estoque. 
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Quanto ao acesso ao estoque de gêneros alimentícios no refeitório por 

todos os funcionários e sendo cada gênero retirado e anotado em um caderno a data, o 

produto, a quantidade e o responsável pela retirada, não significa que haja controles 

efetivos dos produtos do estoque para cozinha. Cabe salientar que, a dispensa do 

refeitório é  parte do almoxarifado do campus, na qual necessita de atenção aos gestores. 

Para Paoleschi (2009): 

Almoxarifado é o local destinado à fiel guarda e conservação de materiais, em recinto 

coberto ou não, adequado à sua natureza, tendo a função de destinar espaços em que 

permanecerá cada item aguardando a necessidade de uso (PAOLESCHI, 2009, p. 18).  

Klipel (2014) lembra que o responsável pela retirada do estoque deve estar determinado 

com perceptibilidade e somente pessoas com autorização poderão exercer essa função, 

se resguardando contra furtos e desperdícios.  

“As atividades exercidas no almoxarifado de recebimento, armazenamento e 

distribuição devem acompanhar os processos operacionais da empresa para que a rotina 

de trabalho seja executada de maneira eficiente” (KLIPEL, 2014, p. 14). 

 Assim sendo, o estoque do refeitório deve ter um responsável que possa 

controlar a entrada e saída dos produtos, já que atualmente todos os funcionários 

assinam como responsável, mas não tem nenhuma responsabilidade por aqueles que não 

assinam. 

              Recomendação 1: Implementar medidas que restrinjam o acesso no 

estoque.  
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               Recomendação 2: Implementar controles de estoque do refeitório. 

     Recomendação 3: Adotar a segregação de função no refeitório do 

restaurante. 

 

Constatação 1.13. Ausência de acessibilidade para portadores de necessidades especiais 

(PNE) à edificação do refeitório (além de outras edificações do campus), em 

descumprimento a Lei n. 10.098/2000. 

Manifestação da Unidade: “No Campus Campo Novo do Parecis 

existe projeto que trata da acessibilidade, que está em fase de ajustes finais para o 

lançamento do aviso de Licitação, na modalidade Concorrência. Cabe reforçar que 

sem Orçamento de Investimento, não há como garantir a ampliação da estrutura física 

do Campus”. 

Causa: Infraestrutura física inadequada de acesso à PNE. 

Análise da AUDIN: O campus Campo Novo do Parecis necessita 

implementar medidas apropriadas para assegurar o acesso, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, a fim de possibilitar à pessoa com deficiência 

viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida. O 

atual acesso ao refeitório é restritivo por falta principalmente de rampas, além do acesso 

à outras dependências da edificação. Por isso, o Gestor deve junto com a PRODIN 

viabilizar essas adequações às estruturas do campus, se necessário inclusive elaborando 

Plano de Trabalho e buscando apoio da Secretaria Nacional de promoção dos direitos 

das pessoas com deficiência, com sede em Brasília.   

Recomendação: Implementar medidas de acesso aos PNEs, como 

rampas, banheiros adaptados e outras adequações que se fizerem necessárias. 
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Constatação 1.14. Ausência de controle sistemático quanto ao acesso dos usuários no 

refeitório, como boa prática de gerenciamento de riscos. 

Manifestação da Unidade: “O acesso dos usuários no refeitório é 

possível através de tickets na entrada, de acordo com o segmento ao qual o indivíduo 

pertence: alunos residentes, ensino médio, ensino superior e servidores. Para 

diferenciar, cada um deles tem tickets de cores específicas: ensino médio – ticket 

amarelo, ensino superior – ticket vermelho, servidores – ticket verde, residentes – 

possuem carteirinha de identificação. Para que esse controle seja mais rigoroso e 

eficiente, sugere-se a implantação de catracas, com seus respectivos sistemas de 

informação”. 

Causa: Controles internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: Considerando o fluxo de pessoas acessando o 

refeitório do campus oferecendo até 04 refeições diárias (incluindo lanche da tarde), 

concordamos com o Gestor quanto a necessidade de implantação de catracas e sistemas 

informatizados de controle de acesso.  O Gestor, junto com a PRODIN e DGTI, deve 

estudar e viabilizar a aquisição de sistema informatizado de controle do refeitório, sendo 

que essa medida irá melhorar o gerenciamento de risco das atividades realizadas no 

refeitório. 

Recomendação: Viabilizar implantação do sistema informatizado de 

controle do refeitório no campus. 

 

GESTÃO DE RISCOS 

Constatação 1.15. Ausência de estabelecimento de metas, de indicadores próprios e de 

relatório periódico de desempenho das atividades dos setores estratégicos do campus, 

para fins de análise e mensuração dos resultados em relação às metas. 
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Manifestação da Unidade: “Com relação ao Departamento de 

Ensino estamos realizando os levantamentos das metas de todos os setores ligados ao 

mesmo, conforme plano de metas. Quanto aos demais, será analisado de que forma 

será estabelecido as metas, indicadores próprios e outros tipos de dados que auxiliem 

nas atividades dos setores estratégicos do Campus”. 

Causa: Controles internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: Essa constatação é reincidente já sendo avaliada 

em  2016 quando da primeira avaliação dos controles internos do campus.  Nessa nova 

reavaliação, ainda não foram identificadas metas e objetivos, nem a identificação e 

mensuração dos processos e pontos críticos das atividades no campus e o 

estabelecimento de indicadores próprios e de relatórios de desempenho. Não há um 

adequado monitoramento das metas e indicadores e nem definição clara dos pontos 

críticos que impactam os objetivos estabelecidos. O controle gerencial é uma importante 

ferramenta que visa levar a organização a atingir seus objetivos institucionais. Um 

controle gerencial eficaz tem por objetivos: a) produzir informações que possibilitem 

aos gestores a tomada de decisões, para que a organização atinja os seus objetivos; b) 

avaliar o desempenho da organização na execução das suas atividades meio e fim, 

tomando como parâmetros os conceitos de economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade, tendo em vista os seus objetivos; c) avaliar o desempenho dos setores 

administrativos tendo em vista as suas finalidades organizacionais; d) avaliar a execução 

das ações planejadas e programadas para o período. A qualidade dos bens e serviços 

públicos deve ser mensurável para que haja melhoria contínua das atividades. A 

elaboração de relatórios de desempenho das atividades é vital às organizações porque 

atuam como instrumento de planejamento, gerenciamento e controle do gestor público, 

sinaliza possíveis desvios de rota nos planos traçados, e pode, ainda, atuar com caráter 
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preventivo, contribuindo para a redução de gastos, melhoria na eficiência dos processos 

de trabalho, e norteando, em uma ótica maior, a realização da missão institucional. 

Recomendação 1: Estabelecer formalmente as rotinas, metas e 

objetivos a fim de identificar/mensurar os processos/pontos críticos da sua atividade, 

auxiliando na tomada de decisão. 

Recomendação 2: Estabelecer indicadores próprios de desempenho e 

elaborar periodicamente relatórios de desempenho das atividades do campus, a fim de 

subsidiar o acompanhamento das atividades desempenhadas. 

 

2- GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS, SERVIÇO, OBRAS E 

CONCESSÕES DE BOLSAS. 

 

Acompanhamento da regularidade na concessão de benefícios assistenciais (2994) 

Constatação 2.1.  Fragilidades na formalização dos procedimentos das concessões de 

bolsas estudantis, contrariando a Resolução CONSUP n.º 95/2017. 

Process

o n. º 

Descrição 

23753.011361/2

017-21 

Edital n.º 05/2017 - Seleção de bolsas apoio pedagógico - campus 

Tangará da Serra: 

 Não foram identificados no processo os documentos dos 

candidatos, previstos no item 4.2 dos editais internos 05 e 

06/2017; relação dos inscritos; avaliação de comissão 

julgadora; comprovação periódica de rendimento escolar dos 
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bolsistas. 

23753.017756/2

017-30 

Edital n.º 11/2017 - Seleção de bolsas/auxílios permanência e 

estudantil - campus Campo Novo do Parecis: 

 Não foram identificados no processo os documentos dos 

candidatos, previstos no item 5 do edital interno 11/2017; 

relação dos inscritos; avaliação de comissão julgadora; 

comprovação periódica de frequência escolar dos bolsistas. 

 Em consulta ao Sistema Acadêmico, verificou-se que a aluna 

L. L. S. S. - CPF ***060631-66  - Curso Agronomia (fls 52) 

não possui resultado acadêmico em 2016 e  em 19/04/2017 

houve cancelamento de matrícula, entretanto em consulta ao 

portal transparência a mesma recebeu bolsas referentes aos 

meses de junho a dezembro/2017 conforme 

(OB801568/OB82006/OB802505/OB802925/OB803249/OB

803632/OB803966). 

23192.016479/2

016-67 

Concessão de bolsa permanência aos alunos do PROEJA - campus 

Campo Novo do Parecis: 

 Não foram identificados procedimentos para seleção de 

alunos, uma vez que pagamentos de bolsas aos alunos 

matriculados na modalidade PROEJA foram incluídos no 

Decreto n.º 7.234/2010 (PNAES) com o incremento dos 

recursos na ação 2994; 

 Não foi localizado manifestação formal e mensal do setor de 

ensino, demonstrando frequência regular dos alunos 

previamente ao pagamento das bolsas. Em consulta ao 

Sistema Acadêmico e ao portal transparência verificou-se as 
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seguintes impropriedades:  

 alunos não localizados no Q-Acadêmico, porém com 

pagamentos de bolsas em 2017: O. A. G. C., H. V. E. S., M. 

A. L. B. e S. L. S. S.; 

a) aluna reprovada em 2017/1, porém continuou recebendo 

bolsas em setembro e outubro/2017: S. A. S.; 

b) aluna matriculada até 2014, porém com pagamentos de 

bolsas até 2017:  B. G. R.; 

Manifestação da Unidade: “Processo 23753.011361/2017-21: Com 

relação à documentação de inscrições dos candidatos (conforme item 4.2. dos editais) 

bem como os resultados das avaliações das comissões julgadoras, está é habitualmente 

arquivada no setor de origem, por área de conhecimento e/ou componente curricular. 

O campus avançado opta por este procedimento em virtude de grande volume de 

documentação para composição de processo que se destina basicamente para fins de 

pagamento. Para tanto, compomos o processo em questão com editais e seus resultados 

homologados para subsidiar os pagamentos. Como forma de demonstrar a 

documentação arquivada utilizada no processo de seleção, segue arquivo intitulado 

“Constatação 2.1”, onde selecionamos um componente curricular com poucos 

inscritos, a fim de minimizar o volume documental. A partir de 2018, o campus passa a 

abrir processo específico para fins de seleção de apoiadores pedagógicos, onde 

constarão os documentos referentes ao processo de escolha e resultados, que será 

arquivado no gabinete da Direção Geral. Posteriormente será iniciado novo processo 

apenas para fins de pagamento. Quanto à comprovação periódica de rendimento 

escolar dos bolsistas, este critério foi utilizado para fins de seleção, não sendo requisito 

de recebimento do auxílio. Para comprovação de desempenho das atividades eram 

utilizados listas de frequência do apoiador e dos participantes e relatório mensal das 

tarefas executadas, documentos todos devidamente arquivados no Departamento de 

Ensino do campus. Ressalta-se que o apoiador pedagógico desenvolve, sob orientação 
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de professor responsável, atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão que contribuem 

com a permanência e êxito de discentes. 

Edital 11/2017 - Relação dos inscritos em anexo, no período do edital 

ainda não havia comissão de avaliação do Campus, sendo que os processos foram 

analisados pela Assistente Social do Campus, os documentos dos candidatos 

encontram-se arquivados na sala da assistente social devido a informações pertinentes 

ao sigilo profissional de Assistente Social, segue documentos de verificação de nota de 

alunos. Em relação aos alunos não relacionados no Q-Acadêmico, justificamos devido 

às dificuldades na implantação e início da utilização do sistema. 

Para que possamos evitar possíveis pagamentos a discentes com 

problemas nos sistemas, mudamos o fluxo do processo, agora o coordenador do curso 

faz a solicitação encaminhada ao Departamento de Ensino, o departamento encaminha 

o processo ao setor de registro acadêmico, o setor consulta todas as matrículas e emiti 

parecer sobre a situação dos discentes no sistema”. 

Causa: Processo inadequado quanto à concessão de bolsas estudantis. 

Análise da AUDIN: Na manifestação do Gestor ficou demonstrada o 

aprimoramento da rotina de controle de frequência dos bolsistas, entretanto a fragilidade 

foi percebida na formalização desses processos que são apresentados de forma parcial e 

muitas vezes desmembrados em outros processos.    A concessão de bolsas estudantis 

deve iniciar com edital de seleção, seguido de documentação dos candidatos inscritos, 

listagem dos candidatos, identificação da comissão julgadora, homologação de resultado 

dos candidatos,  declarações/termos de compromissos dos bolsistas (caso haja), os 

dados bancários dos bolsistas e servidor responsável pelo bolsista, os comprovantes de 

empenhos e pagamentos (que podem ser lista de credores) e o controle de frequência às 

aulas do bolsista.  Todas essas informações referenciando o previsto no edital, ou seja, 

se o edital abre vagas para concessões de bolsas então será o mesmo processo para a 

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 
 

 

36 

Relatório de Auditoria nº 04/2018 

seleção, acompanhamento e pagamentos.  Quanto à economicidade e razoabilidade da 

acumulação de toda essa documentação no processo, é relevante a preocupação de 

encontrarmos uma solução para o problema, sendo que fazemos aqui duas sugestões:  

1) digitalizar toda a documentação requisitada de todos os inscritos do edital 

específico, por serem as partes com mais folhas impressas, e salvar em CD-

ROM, o qual deverá ser anexado ao processo; 

2) criar um sistema informatizado de seleção e acompanhamento de bolsas e 

auxílios para uso de todos os campi.  Essa sugestão já foi feita em relatórios 

anteriores para a Reitoria, uma vez que a quantidade desses benefícios tem 

aumentado consideravelmente ao longo dos anos no IFMT. 

Recomendação: Demonstrar a formalização, em um mesmo processo, 

das concessões de auxílios estudantis, do próximo edital específico que for publicado 

após a emissão deste relatório. 

 

Constatação 2.2.  Fragilidades na formalização dos procedimentos das concessões de 

ajuda de custo a estudantes, contrariando o que estabelece a resolução Consup 05/2017.  

PROCESSO 
DESCRIÇÃO 
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 23750.37334.2017-88 

 

Ajuda de Custo para 04 (quatro) estudante com o 

objetivo de participar do Evento Jornada de 

Ensino, Pesquisa e Extensão- JENPEX em Cuiabá-

MT,  nos termos da Portaria nº 045 de 09 de 

outubro de 2015 do campus Avançado de tangará 

da Serra. 

a)  Ausência de comprovante de inscrição e 

aceite do trabalho; 

b)  Ausência do resumo do trabalho 

apresentado; 

c) Ausência de numeração de páginas a partir 

da fl 15 do processo; 

d)  Ausência de justificativa para participação 

dos estudantes no evento;     

  237530311930.2017-54 

 

Ajuda de Custo para 01 (um) estudante com o 

objetivo de participar de processo seletivo 

Internacional para ingresso no exterior nos Estados 

Unidos, nos termos da Portaria nº 045 de 09 de 

outubro de 2015 do campus Avançado de tangará 

da Serra.  

a) Ausência dos comprovantes de embarque 

(Ticket); 

b)  Ausência do Comprovante de efetiva 

participação no processo seletivo. 
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  237530200612017-32 

 

Ajuda de Custo para 30 (trinta)estudantes com o 

objetivo de participar do evento Semana da 

Computação SEACOMP em Barra do Bugres - 

MT nos termos da Portaria nº 045 de 09 de 

outubro de 2015 do campus Avançado de tangará 

da Serra: 

a) Ausência do cronograma com programação 

do Evento; 

b) Ausência do comprovante de inscrição dos 

estudantes no processo; 

c) Relatório de prestação de contas sem 

identificação  do responsável e data, 

anexado ao processo fl 19. 

 23753020431/2017-31 

 

 Ajuda de Custo para 03 (três) estudantes com o 

objetivo de participar do Evento MILSET Expo-

Sciences Internacional (ESI) 2017- Fortaleza -CE,  

nos termos da Portaria nº 045 de 09 de outubro de 

2015 do campus Avançado de tangará da Serra: 

a) Ausência de justificativa para participação 

dos estudantes no evento; 

b) Ausência da carta de aceite do trabalho 

pelo evento; 

c) Ausência do resumo do trabalho 

apresentado; 

d) Ausência do comprovante de participação 

efetiva no evento. 
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  23753023851-70 

 

Ajuda de Custo para 02 (dois) discentes com o 

objetivo de participar do evento Fórum de 

Assistência Estudantil nos termos da Portaria nº 

045 de 09 de outubro de 2015 do campus 

Avançado de tangará da Serra: 

a) Documento- justificativa de solicitação de 

ajuda de custo para participação em evento, 

sem assinatura do solicitante, Fl 05. 

b) Ausência do cronograma com programação 

do Evento. 

c) Ausência de comprovante de embarque 

(Ticket) 

 23753030680/2017-35 

 

 Ajuda de Custo para 02 (dois) discentes com o 

objetivo participar do evento I Encontro sobre a 

Cultura surda no Campus Juína, nos termos da 

Portaria nº 045 de 09 de outubro de 2015 do 

campus Avançado de tangará da Serra: 

a) Ausência de cronograma do Evento;  

b) Ausência do comprovante de inscrição no 

evento;  

c) Ausência de comprovante de efetiva 

participação  na prestação de contas.  

 2375030687.2017-57 Ajuda de Custo para 04(quatro) discentes com o 

objetivo de participar do evento Jornada de Ensino 

Pesquisa  e Extensão 2017 – Alta Floresta nos 

termos da Portaria nº 045 de 09 de outubro de 
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2015 do campus Avançado de tangará da Serra: 

a) Ausência de Comprovante de participação 

Certificado /declaração; 

b) Ausência dos comprovantes de Passagens 

na prestação de contas.   

  23193.0304962017-98 

 

Ajuda de Custo para 01(um) discente com o 

objetivo de participar de processo seletivo para 

Bolsa estudantil anual no exterior (Intercâmbio 

Itália), nos termos da Portaria nº 55 de 18 de 

agosto de 2014 do campus Campo Novo do 

Parecis: 

a)  Documentos fora de ordem cronológica no 

processo; 

b)  Prestação de contas fora do prazo (portaria 

55 art 8º); 

c) Realização de viagem (saída 21/09/17 e 

retorno 24/09/17) sem prévio empenho de 

ajuda de custo (data da autorização e 

emissão da NE 27/09/17). 

  231920094082017-99 

 

Ajuda de Custo para 30(trinta) discentes com o 

objetivo de participação no evento 1ª Semana de 

Matemática – 2017 em Juína, nos termos da 

Portaria nº 55 de 18 de agosto de 2014 do campus 

Campo Novo do Parecis: 
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a) Ausência de Relatório descritivo das 

atividades realizadas nos termos do art. 8º 

letra (b).  

 23192.029781/2017-66 

 

Ajuda de Custo para 01(um) discente com o 

objetivo de participação no evento 1ª Seminário 

Ensino Médio – 2017 em Brasília: 

a) Ausência de comprovantes da utilização de 

passagens. 

 23192.037222/2017-20 Ajuda de Custo para 86 (oitenta e seis) discentes 

com o objetivo de participação no evento Dia de 

Campo Horticultura – 2017 em Tangará da Serra: 

a) Ausência de comprovantes da utilização de 

passagens. 

 23192.033995/2017-37 Ajuda de Custo para 30 discentes com o objetivo 

de participação no evento I Fórum de Educação 

Empreendedora – 2017 em Cuiabá: 

a) Ausência de comprovantes da utilização de 

passagens; 

b) Ausência de comprovante de participação 

no evento (certificados, fotos, 

declarações,...); 

Manifestação da Unidade: “Com relação aos questionamentos 

relativos ao processo 23753.037334.2017-88, esclarecemos: quanto à ausência de 

inscrição e aceite do trabalho, informamos que estas etapas foram realizadas 

diretamente no site do evento, conforme justificado em relatório fornecido pelo 
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professor e anexado ao processo e à esta nota de auditoria; os resumos dos três 

trabalhos apresentados no evento Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão- JENPEX 

em Cuiabá-MT foram anexados ao processo. Quanto ao item “c” (ausência de 

paginação) houve deslize na paginação da prestação de contas, já corrigido para 

arquivamento do processo. Ressalta-se maior atenção na formalização/paginação dos 

processos futuramente. Ainda sobre ausência de justificativa, o professor responsável 

redigiu justificativa para participação no evento, já anexada ao processo para 

arquivamento e segue em anexo à esta nota de auditoria para fins de argumentação à 

fragilidade apresentada. 

Em referência ao processo 23753.031930.2017-54, esclarecemos que 

a discente relatou que extraviou acidentalmente os comprovantes de embarque, e que 

não havia algum documento que comprovasse sua participação no evento como lista de 

presença ou certificado. Entretanto, solicitamos que a discente nos encaminhasse o 

demonstrativo de sua pontuação, documento este em inglês, anexado a esta nota de 

auditoria. Tal pontuação comprova a realização da referida seleção. Também pedimos 

que redigisse uma declaração com as informações que à época relatou sobre a 

ausência de certificado de participação e o extravio dos tickets de embarque, tudo 

compondo processo para o devido arquivamento. Anexamos ainda notícia institucional, 

na qual é divulgado que a discente do campus avançado Tangará da Serra foi destaque 

em aprovação em três universidades americanas, fato este só possível com a realização 

deste teste SAT, pois consta que este é um dos exames mais comuns dos EUA, utilizado 

pelas universidades americanas em seus processos de admissão para graduação. 

Compara-se ao ENEM no Brasil. Nos comprometemos em manter maior alerta em 

prestação de contas de atividades desta natureza, solicitando, por exemplo, 

justificativas formais sobre eventualidades porventura ocorridas. 

Sobre o evento evento Semana da Computação SEACOMP em Barra 

do Bugres - MT, relatado no processo 23753.0200612017-32, fundamentamos: quanto 

ao questionamento sobre ausência de cronograma do evento, informamos que a 
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programação do evento é relatada no Convite (página 05) no qual os organizadores 

convidam e informam as datas, horários e temáticas; Sobre não haver comprovante de 

inscrição dos aluno no evento, explicamos que os estudantes participaram de atividades 

e ações nas quais eram abertas ao público, sem necessidade de inscrição e sem 

oferecimento de certificados. Entretanto, consta declaração da participação do nosso 

público no evento na página 22; ainda em relação a ausência de identificação do 

servidor na prestação de contas, esclarecemos que o professor responsável não 

atentou-se em identificar seu nome completo ou uso de carimbo, porém, como observa-

se na solicitação (página 04) trata-se do Professor P. C. S. N.. Procedemos com a 

identificação para arquivamento do processo. 

A respeito dos apontamentos no processo 23753.020431.2017-31, 

informamos que anexamos justificativa elaborada pelo solicitante, demonstrando a 

importância da participação dos discentes no evento tão bem conceituado. Juntamos ao 

processo também documento encaminhado ao professor responsável pela organizadora 

constando a credencial para participação, bem como as orientações. Tais instruções 

juntamente com os comprovantes de pagamento das inscrições (recibos) equiparam-se 

à aceite do trabalho no evento; adicionamos o resumo do trabalho apresentado, a 

demonstração do resumo no site do evento e a exibição do banner elaborado. 

Processo 23753023851-70, evento Fórum de Assistência Estudantil: 

sobre ausência de assinatura, explicamos que houve deslize do solicitante em não 

assinar o documento constante no processo 23753.023851-70, e que já corrigimos para 

arquivamento do processo; em relação a questionamento da ausência de cronograma, 

relatamos que a divulgação da programação geral do evento se deu posterior à 

solicitação, sendo que as principais informações de datas constam no Memorando 

Circular nº 330/PROEN (páginas 03 e 04) convocando os representantes de cada 

segmento no campus; quanto à comprovação de tickets de embarque, explicamos que 

não houve pagamento relativo à reembolso de passagens, pois os representantes do 

campus deslocaram juntamente com os servidores em veículo institucional. Não consta 
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a solicitação para pagamento de apoio à passagens na página 02, e ainda na memória 

de cálculo em seu item 6, pode ser comprovado que o valor não compreende passagens. 

Quanto ao processo para ajuda de custo do evento I Encontro sobre a 

Cultura surda no Campus Juína, processo 23753.030680.2017-35, informamos: Foi 

anexado cronograma do evento para arquivamento do processo. Juntamos também e-

mail de confirmação de participação de nossos discentes e servidor, no qual informa 

ainda que estes auxiliaram na organização do evento. Sobre este fato, o campus 

possuía um entendimento de que devido a inscrição ser gratuita, não havia solicitação 

de comprovação da inscrição no processo que refere-se à pagamentos aos discentes. 

Iremos nos adequar para anexar este documento em solicitações desta natureza, mesmo 

que isentas. Quanto à comprovação de participação das discentes no evento, segue 

certificado anexado ao processo arquivado, bem como nesta nota de auditoria. 

Com relação aos questionamentos referente ao processo 

23753.030687.2017-57, justificamos como segue: Quanto à comprovação da 

participação dos discentes no evento, o professor responsável apresentou como 

documento comprobató rio o credenciamento dos discentes (por meio de cópia do 

crachá) bem como relato fotográfico, conforme parágrafo 1º do Art. 7º da Portaria nº 

45/2015. Na data da prestação de contas os envolvidos ainda não haviam recebido seus 

certificados. Quanto à comprovação de tickets de embarque, explicamos que não houve 

pagamento relativo à reembolso de passagens, não consta a solicitação para 

pagamento de apoio à passagens na página 02, e ainda na memória de cálculo em seu 

item 5 (página 11), pode ser comprovado que o valor não compreende passagens. 

Processo 23193.0304962017-98: A ajuda de custo foi realizada na 

forma de reembolso, conforme previsão no Art. 4º, da Portaria nº 55, de 18/08/2014, 

que regulamenta a concessão de ajuda de custo aos discentes. 
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Processo 23192.009408.2017-99: O relatório está na pagina 102, 

bem como no certificado de participação no curso constam as atividades. A título de 

exemplo segue a página 118 (certificado de um dos alunos que participaram do evento). 

Processo 23192.029781.2017-66: Realmente não consta comprovante 

de passagem no processo. Estaremos verificando uma melhor forma da cobrança de 

documentos de prestação de contas/relatório de viagem. 

Processo 23192.037222.2017-20: A ajuda de custo foi dada com o 

objetivo de cobrir despesas com alimentação e transporte, porém os alunos locaram um 

veículo para realizar a viagem, portanto realmente não tem os comprovantes de 

passagens, e também o de locação do ônibus. 

Processo 23192.033995.2017-37: Não foi solicitado ajuda de custo 

para passagens conforme página 24 à 26, em relação à participação foi apresentado o 

relatório de viagem, página 40 à 42”. 

Causa: Processo inadequado quanto à concessão de auxílio estudantil. 

Análise da AUDIN: Acatadas as manifestações e comprovações 

referentes aos processos nº
s 

23750.37334.2017-88, 23753020431/2017-31,  

23753030680/2017-35, 23750306872017-57 e 23193.0304962017-98. 

 Em relação ao processo nº 237530311930.2017-54,  apesar da  

manifestação da unidade ressaltamos que,  em que pese  a aparente lógica de que a 

circulação de notícia sobre o resultado da estudante no evento seja de conhecimento de 

todos, sem que o fato esteja registrado nos autos do processo, não garante o que a 

Portaria nº 055 de 09 de outubro de 2014 estabeleceu ao  regulamentar a Ajuda de Custo 

aos discentes  em relação à participação em eventos científicos, tecnológicos culturais e 

desportivos e de visita técnica ou de representação institucional do IFMT campus 

Campo Novo do Parecis, em seu artigo 7º um modelo (Anexo I) com roteiro para 

solicitação  e em seu artigo 8º outro modelo para prestação de contas(Anexo II) . Assim 
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sendo, no caso de extravio dos comprovantes, deve-se providenciar junto à empresa, 

documento comprobatório que ateste o embarque, pois é imprescindível que os 

procedimentos sejam  executados conforme o regulamento, de maneira que possa ser 

posteriormente identificado, sem gerar dúvidas. 

Em relação ao processo nº 23753.0200612017-32, que em todos os 

eventos, sempre há algum tipo de controle, para saber identificar seu público alvo. 

Sempre haverá uma programação definida antecipadamente e uma possibilidade de 

comprovação de presença, mesmo que seja uma declaração. Neste sentido o campus o 

dirigente deve observar, até para justificar qual o nível de contribuição na formação de 

seus alunos, pois em um evento, tudo deve ser aproveitado de sua organização ao 

conteúdos específicos, com foco no aprendizado do estudante.  

Em relação ao processo 23753.023851.2017-70  a ausência da 

detalhamento por parte do campus em relação a forma de deslocamento dos estudantes, 

gera dúvidas, considerando que no memorando Circular nº 330/PROEN de 05/07/2017 

no 3º  parágrafo a Pró-Reitoria orienta que o pagamento de diárias e passagens ao 

custeio do deslocamento dos estudantes seja oriundo da ação 2994 (Fonte 100- 

Assistência Estudantil) e dos servidores, custeio com recursos destinados para esse fim . 

Nesse sentido, deve ficar claro no processo os meios utilizados para o deslocamento. 

                Quanto ao processo nº 231920094082017-99 apesar da manifestação 

do gestor, não localizamos nos anexos os referidos documentos. 

No caso do processo 23192.029781.2017-66  bem  como nos demais 

casos é necessário salientar que seguir o que está estabelecido nas normativas que 

regulam as operações do campus é de responsabilidade de todos os segmentos e a 

garantia de que os regulamentos  da instituição não estão sendo contrariados é um ato 

dos gestores no sentido de fazer cumprir. 
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Em relação Processo 23192.037222.2017-20 é necessário pontuar que 

de acordo com a  Portaria nº 055 de 09 de outubro de 2015 aos que são beneficiários da 

ajuda de custo, é necessários executar a prestação de contas. Nesse sentido, se foi 

utilizado passagem, apresenta-se os tickets, se for locação, apresenta-se o contrato e 

recibo de pagamento. processos futuros.  

Referente ao processo nº 23192.033995/2017-37, apesar da 

manifestação do gestor, não localizamos a documentação. 

Em todos os casos, no que tange a da utilização de recursos públicos, e 

dentre eles as operações de concessão de benefícios devem ter seus procedimentos 

especificados de maneira clara e executados  conforme estabelecem os regulamentos da 

instituição. Ressaltamos que o campus ao emitir um regulamento que prevê  as 

condições para se pleitear a ajuda de custo (art. 7º) e os documentos que devem ser 

apresentados junto com a prestação   de contas ( art. 8º), deve observar e cumprir o que 

nele está definido. Assim sendo, não se justifica argumentação dessa natureza sem 

deixar dúvidas quanto a inobservância dos regulamentos criados pelo próprio campus . 

Neste sentido, a gestão deve orientar para que sejam  adotadas rotinas de controle para 

autuação de processos a exemplo de check lists para garantir a formalização dos 

processos, conforme normativas em vigor 

Recomendação 1: Providenciar, junto à empresa, o 

comprovante/declaração de embarque, anexando ao processo 237530311930.2017-54  e 

encaminhando cópia a esta auditoria.  

Recomendação 2:    Providenciar cópia do contrato e recibo referente 

ao processo 23192.029781/2017-66, cópia do relatório de atividade referente ao 

processo nº 231920094082017-99 e 237530200612017-32 e cópia do comprovante de 
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participação referente ao processo nº23192.033995/2017-37, anexados aos respectivos 

processos, e enviar para esta auditoria. 

 

Análise das aquisições de materiais de consumo, mobiliário e demais bens 

permanente, em todas as modalidades (2994) 

Constatação 2.3.  Pagamentos efetuados com valor superior ao licitado/contratado, 

contrariando o art.66 da Lei n.º8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

23192.006943.2017-98 Pregão Eletrônico n.º 03/2017 - Fornecimento de produtos 

de panificação, água e refrigerantes. 

 Conforme Termo de Homologação do Pregão 

Eletrônico n.º03/2017(pág. 141), proposta final da 

empresa vencedora (pag. 165) e Contrato 

n.º02/2018(pags. 170 a 182), verificamos que o 

valor final licitado e contratado do item 01 do 

processo, foi de R$13,74 (Treze reais e setenta e 

quatro centavos) o kg. No entanto, constatamos 

pagamentos efetuados com valores superiores ao 

contratado, conforme segue: 

Item 01 - Contrato n.º02/2018……………..R$13,74 kg 

Item 01 - Valor pago……………………….R$15,49 kg 

             Diferença a maior………………….R$1,75 kg 

Os pagamentos foram efetuados conforme NF-e n.º 
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000.003.366 (pág. 184) e NF-e n.º 000.003.433(pág. s/n), 

2017OB804123 e 2018OB80041. 

Manifestação da Unidade: “As notas foram emitidas incorretamente, 

e não foi constatado pelo fiscal de contrato e nem pelo financeiro. Será emitido uma 

GRU para o fornecedor recolher a diferença que é de R$ R$ 608,30 (seiscentos e oito 

reais e trinta centavos)”. 

Causa: Fragilidade na fiscalização do contrato e controle de 

pagamento. 

Análise da AUDIN: Conforme estabelecido no Art. 66 da Lei 

n.º8.666/93, o preço licitado/contratado deverá ser executado fielmente pelas partes, de 

acordo com as cláusulas avençadas e as normas, respondendo cada uma pelas 

conseqüências de sua inexecução total ou parcial, desta forma, o Campus ao efetuar 

qualquer pagamento deve conferir o valor a ser pago com o valor licitado/contratado. 

Recomendação 1: Efetuar o recolhimento via GRU do valor pago 

superior ao licitado/contratado, bem como encaminhar cópia do comprovante de 

recolhimento à AUDIN, para compor os papéis de trabalho.  

Recomendação 2: Demonstrar o aprimoramento da rotina de 

pagamento, visando impedir que seja efetuado pagamento com valor superior ao 

licitado.  

 

Constatação 2.4.  Aquisição de material em desacordo com a ata de registro de preços 

n.º13/2017. 

Processo n. º Descrição 
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23192.015435.2015-39 Pregão Eletrônico n.º 01/2017 - Aquisição de gêneros 

alimentícios, hortifrutigranjeiros, produtos cárneos e 

produtos de limpeza. 

 Na documentação anexada ao processo, 

constatamos o pagamento da nota fiscal 

n.º000.003.197(pág. 992) no valor de R$1.672,92, 

conforme 2017OB802569(pág. 997), no entanto, 

não localizamos o item Pão Francês constante na 

referida nota fiscal, na Ata de Registro de Preços 

n.º13/2017 (pags 626 a 634) e empenho 

2017NE800149.  

Manifestação da Unidade: “Foi um equívoco na hora de liquidar a 

nota, usou-se o empenho indevidamente. O financeiro fez uma relação de serviços e 

produtos que são comumente pagos mensalmente e no qual uma mesma empresa 

forneça vários itens”. 

Causa: Fragilidade no controle de pagamento. 

Análise da AUDIN: Conforme estabelecido no Art. 63 da Lei 

n.º4.320/64, a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo 

credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: 

I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 

II - a importância exata a pagar; 

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

No § 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços 

prestados terá por base: 
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I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; 

II - a nota de empenho; (grifo nosso) 

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva 

do serviço. 

Desta forma, ao efetuar um pagamento de despesa o Campus deve confrontar o objeto a 

ser pago com o que foi devidamente empenhado. 

Recomendação: Demonstrar o aprimoramento na rotina de 

pagamento, visando impedir que seja efetuado pagamento incorreto. 

 

Constatação 2.5. Ausência das notas fiscais e do ateste do fiscal, contrariando art. 63 e 

66, lei 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

23162.008022.2017-60 Dispensa de licitação N° 15/2017- Aquisição de gêneros 

alimentícios (Goiaba in Natura) - hortifruti. 

23192.026536/2017-05 Dispensa n.º 40/2017 - Aquisições de materiais para aulas 

práticas: 

 Em consulta ao SIAFI verificou-se que houve 

pagamentos (OB803181 e OB804126) referentes 

ao empenho 2017NE800363, porém não constam 

do processo os comprovantes desses pagamentos, 

as notas fiscais e o ateste comprovando o 

recebimento dos materiais; 
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Manifestação da Unidade: “O setor financeiro encaminhou as notas 

para arquivo, conforme CI anexa. Está sendo verificado se essas já foram arquivadas”. 

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

Análise da AUDIN: O processo 23192.026536/2017-05 fica acatada a 

justificativa do Gestor. Quanto ao processo 23162.00822.2017-60 a manifestação do 

campus não elide a constatação, haja vista que o campus deverá apresentar o documento 

fiscal(NF) constando o nome do fornecedor e os itens referente a aquisição, com o 

ateste do fiscal,  para embasar as fases da liquidação da despesa,  comprovar a entrega 

dos materiais, e amparar a fiscalização do contrato conforme preceitua o art. 63 da lei 

4.320/64. Pois, foram anexados no drive apenas a C.I N ° 01/2018/CFIN/CAMPUS 

CAMPO NOVO  que constam os números das notas fiscais, a razão social e o CNPJ. 

Recomendação: Providenciar anexação ao processo 

23162.00822.2017-60 da nota fiscal da aquisição de gêneros alimentícios (Goiaba in 

Natura) - hortifruti, bem como enviar cópia para compor os papéis de trabalho desta 

Auditoria Interna.  

 

Constatação 2.6. Ausência de lançamento no módulo patrimônio do SUAP, 

contrariando manual de administração patrimonial do IFMT.  

Processo n. º Descrição 

23192.009902/2017-53 Dispensa 26/2017 -Beneficiamento de madeira. Em 

consulta ao SUAP patrimônio ou Spiunet, não foram 

identificados os produtos resultantes do beneficiamento. 
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23753.012044/2017-21 Projeto de extensão - Edital Fluxo contínuo 01/2017 - 

campus Tangará da serra. Itens (como pratos musicais, 

capa para pratos, estante)da NF n.º 68279 (fl.80) não 

foram identificados no Suap patrimônio. Ao final do 

projeto deveriam ser doados ao campus e inseridos no 

SUAP. 

Manifestação da Unidade: “Processo 23192.009902/2017-53: sobre 

essa questão o Campus não sabia como proceder. Diante disso, estará sendo verificado 

junto a PRODIN, bem como na PROAD, a maneira legal de registrar o beneficiamento 

da madeira doada, além do registro das estruturas físicas (móveis e imóveis) que foram 

feitos com essa madeira, pois a cada dois anos é emitido o Laudo de Avaliação 

Patrimonial do Campus, sendo sobre esse relatório, registrado a valorização ou 

desvalorização do imóvel no sistema SPIUNet. 

Processo 23753.012044/2017-21: Os itens adquiridos pelo projeto em 

questão referem-se a materiais de consumo, mesmo porque os editais de pesquisa e 

extensão lançados no âmbito do IFMT possuem cláusula que não aprovam a aquisição 

de equipamentos/materiais classificados como natureza de despesa investimento, que 

possuem características específicas de classificação e obrigatoriedade de lançamento 

em patrimônio público. Portanto, devido a sua natureza, os itens em questão não devem 

ser lançados como de patrimônio. Para fins de comprovação, anexamos declaração do 

professor extensionista, licenciado em música, portanto profissional melhor gabaritado 

para emitir o parecer, explicando as características dos itens citados. Com base na 

Portaria nº 448 de 13 de setembro de 2002 da Secretaria do Tesouro Nacional que 

divulga o detalhamento das naturezas de despesas, o setor de patrimônio classificou os 

itens de acordo com sua natureza, custeio. Associa-se à três principais critérios de 

finalidade dos bens para excluí-los de patrimônio: incorporabilidade, durabilidade 

abaixo de 02 anos e fins didáticos”. 
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Causa: Processo inadequado quanto a controle de patrimônio 

Análise da AUDIN: Os produtos resultantes de beneficiamento de 

madeira (ou outra matéria prima que origine bens móveis) devem ser avaliados e 

incorporados ao Patrimônio do campus. Em processos futuros o Gestor deve informar já 

no termo de referência do beneficiamento da madeira quais serão os produtos de 

interesse do campus.   Com relação aos objetos adquiridos com taxa de bancada 

(materiais e instrumentos) para as aulas de música, fica acatada a manifestação do 

Gestor, entretanto sugerimos maior atenção nas aquisições de materiais de consumo 

com relação à sua durabilidade. 

Recomendação: Proceder a avaliação e incorporação patrimonial dos 

bens originados com o beneficiamento da madeira, quanto ao processo analisado. 

 

Constatação 2.7.  Ausência de autorização do Reitor para execução de despesa superior 

a R$ 1.000.000,00, contrariando art. 6 da  Portaria n.º 1.291 de 22/05/2015. 

Processo n. º Descrição 

23192.022731.2016-77 Adesão 015/2016 a ata 06/2015 gerenciada pelo campus 

Juína, Aquisição de Gêneros Alimentícios. 

Manifestação da Unidade: “Realmente houve falha nesta aquisição, 

pois não se imaginava executar tudo que fora empenhado. Cabe ressaltar que o 

Campus não possuía Pregão próprio para aquisição de gêneros alimentícios, sendo que 

para não deixar o Restaurante desguarnecido desses itens e não paralisar as atividades 

do mesmo, empenhou-se um valor alto, sem considerar o valor final, bem como a 

autorização do reitor. Como agora já existe Pregão próprio para este tipo de 

aquisição, e já instruído da maneira correta, essa falha não mais acontecerá”. 
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Causa: Processo inadequado quanto à contratação de bens e serviços. 

Análise da AUDIN: Conforme estabelece o art. 6.º da Portaria 

1291/15 - IFMT, nas compras com valor igual ou inferior a R$10.000.000,00 (Dez 

milhões de reais) a autorização caberá ao Reitor do IFMT, sendo assim, o Campus ao 

realizar um procedimento licitatório deve observar os valores estabelecidos na 

legislação vigente. A reincidência na ausência de autorização prévia do Reitor nas 

contratações acima do valor estipulado em portaria acarretará apuração de 

responsabilidade. 

Recomendação: Demonstrar o aprimoramento da rotina de 

autorização de novas licitações, visando impedir licitações sem autorização do Reitor 

prevista na Portaria IFMT n.º 1291/2015.  

 

Análise dos serviços de manutenção, reforma e obras, todas as modalidades 

(2994). 

Não houve constatação. 

Acompanhamento da regularidade da concessão de auxílios estudantis 

(20RL) 

Constatação 2.8. Ausência de relatórios de atividades de extensão em desacordo com 

Resolução Consup 035/2013  art. 11. 

Processo n. º Descrição 
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  23753.007179/2017-75  

 23753.009844/2017-65 

 23753.012044/2017-21 

 23753.028614/2017-03 

 23753.037156/2017-95 

Campus: Tangará da Serra - Edital 01/2017 -  Fluxo 

Contínuo: 

 Não foram identificados nos processos 

analisados os relatórios parciais e final, de 

execução do projeto, pelo bolsista. Os 

relatórios periódicos de atividades de 

extensão devem ser entregues pelos alunos 

bimestralmente e no final da execução do 

projeto, mesmo quando não há bolsa 

financeira. Cabe destacar que no relatório 

final devem ser demonstrados os resultados 

encontrados quando da conclusão do projeto, 

seja com inserção de fotos, material 

produzido, descrição do produto alcançado. 

Manifestação da Unidade: “A documentação utilizada no 

desenvolvimento dos projetos aprovados no Edital 01/2017 -  Fluxo Contínuo, 

vinculado à Pró-reitoria de Extensão, é embasada em modelos utilizados pela própria 

PROEX, que, para o exercício de 2017, não disponibilizou formulário de bolsistas; 

Cabe ressaltar que alguns projetos não foram desenvolvidos com auxílio de aluno-

bolsista. Além disso, ao assinar um relatório final, o coordenador do projeto atesta a 

veracidade das ações de execução de seu projeto, bem como da participação do 

bolsista na sua execução, caso haja”. 

Causa: Processo inadequado quanto a concessão de bolsas e auxílios. 

Análise da AUDIN: A fragilidade foi percebida na formalização 

desses processos que são apresentados de forma parcial e muitas vezes desmembrados 

em outros processos. Apesar da manifestação do Gestor de que a PROEX não 
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disponibilizou os formulários, os Coordenadores de projetos devem entregar relatórios 

regulares sobre as atividades e não apenas de prestação de contas, em observância ao 

art. 11 §1º e §2º da Resolução CONSUP 35/2013 que diz: 

“§1º O coordenador do projeto deverá enviar bimestralmente e ao 

término do mesmo, o relatório das atividades desenvolvidas ao Coordenador de 

Extensão do Campus. 

§2º No caso de projetos com aporte de recursos financeiros, deverá ser 

encaminhada além do relatório de atividades a prestação de contas.” 

 

Quando houver alunos bolsistas nos projetos (como é o caso dos 

bolsistas P. M., L. S. e outros), estes precisam assinar junto com os Coordenadores de 

projetos os relatórios bimestrais. E sendo esses alunos beneficiários de bolsas 

financeiras também convém que apresentem relatório mensal previamente ao 

pagamento da bolsa. 

Quanto ao relatório final de atividades deve constar o resultado da 

atividade extensionista, demonstrando a quantidade do público atingido, fotos de 

eventos (podendo ser anexo CD ROM), material produzido, descrição do produto 

alcançado, e outros que atestem o impacto da atividade na comunidade local. 

Recomendação: Proceder a juntada de relatórios parciais e finais dos 

projetos constantes nos processos analisados. 

 

Constatação 2.9. Ausência de relatórios mensais de frequência dos discentes bolsistas, 

previamente aos pagamentos das bolsas, em desacordo com Resolução Consup 

035/2013  art. 18. 

Processo n. º Descrição 
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   23753.007179/2017-75  

 23753.009844/2017-65 

 23753.012044/2017-21 

 23753.028614/2017-03 

 23753.037156/2017-95 

Campus: Tangará da Serra - Edital 01/2017 -  Fluxo 

Contínuo: 

 Não foram identificados nos processos 

analisados  relatórios mensais do setor de 

ensino, previamente ao pagamento dos 

bolsistas. 

Manifestação da Unidade: “No campus avançado Tangará da Serra 

as atividades relacionadas à Pesquisa e Extensão são independentes do setor de 

Ensino, sendo, aquele, portanto, um setor autônomo. Desta forma, as solicitações de 

pagamento de alunos bolsistas são realizadas diretamente pelo setor de Pesquisa e 

Extensão à Coordenação de Administração e Planejamento do campus, não tramitando 

pelo Departamento de Ensino, conforme constam nos processos citados”. 

Causa: Processo inadequado quanto à concessão de bolsas e auxílios. 

Análise da AUDIN: As bolsas e auxílios estudantis são provenientes 

da ação orçamentária 2994, a qual tem o objetivo de garantir a permanência do aluno 

em sala de aula.  Sendo assim, o campus deve criar rotinas e controles periódicos para 

conhecer a frequência escolar e efetuar pagamentos dos que possuem mais de 75% de 

frequência no mês referente ao pagamento da bolsa.  Por isso, sugerimos que a cada mês 

o chefe do setor de ensino emita um despacho (ou relatório) informando se os alunos 

bolsistas estão com frequência regular nos seus respectivos cursos. 

Recomendação: Demonstrar o tipo de controle adotado nos 

pagamentos de bolsas e auxílios para garantir o objetivo de permanência do aluno em 

sala de aula.  
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Constatação 2.10. Ausência de comprovante de entrega de certificados de participação 

aos alunos bolsistas, em desacordo com Resolução Consup 035/2013  art. 30. 

Processo n. º Descrição 

   23753.007179/2017-75  

 23753.009844/2017-65 

 23753.012044/2017-21 

 23753.028614/2017-03 

 23753.037156/2017-95 

Campus: Tangará da Serra - Edital 01/2017 -  Fluxo 

Contínuo: 

 Não foi demonstrado a emissão e entrega dos 

certificados de participação em atividades de 

extensão, ao final da execução do projeto, 

aos alunos bolsistas. 

Manifestação da Unidade: “Os certificados dos projetos de pesquisa 

e extensão são emitidos e registrados no livro de registro do setor, após a entrega e 

conferência da documentação comprobatória do encerramento das atividades do 

projeto. Uma vez que haja inconsistência na documentação entregue, o setor de 

Pesquisa e Extensão orienta e aguarda correções para posterior certificação. Seguem 

anexos cópias das certificações dos discentes, nos quais constam seus devidos 

registros”. 

Causa: Processo inadequado quanto à concessão de bolsas e auxílios. 

Análise da AUDIN: A conclusão do processo de concessão de bolsas 

pesquisa e extensão deve ocorrer com a anexação do relatório final com os resultados 

alcançados e posterior anexação de cópia dos certificados de participações, somente 

após essa etapa que o processo deve ser arquivado.  O Gestor que não queira anexar 

cópias dos certificados, tem a prerrogativa de emitir um memorando ou despacho 

descrevendo os alunos e servidores que receberam certificados e os números de seus  

respectivos registros.   

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 
 

 

60 

Relatório de Auditoria nº 04/2018 

Recomendação: Demonstrar o tipo de controle adotado nos 

acompanhamentos das execuções de pesquisas e atividades extensionistas, 

especialmente nos resultados alcançados e nos certificados emitidos. 

Constatação 2.11. Fragilidade na formalização do processo em desacordo com o Edital 

46/2017/PROEX/IFMT e Edital 63/2017/PROEX/IFMT.   

Processo n. º Descrição 

 3753.029377/2017-90 

Bolsista 

Concessão de Bolsa extensão a estudante  para 

execução do Projeto Orçamento Público e Controle 

Social Comparada. – 46/2017/IFMT/PROEX, 

desenvolvido pelo Campus Tangará da Serra (em 

andamento): 

a) Ausência de Plano de trabalho dos Bolsistas 

nos termos do item 16.1(b) do edital 

46/2017; 

b) Ausência de planilha de controle de horário 

de atividade dos bolsistas nos termos do item 

16.1 (g) do edital 46/2017. 

 23753.028615.2017-40 - 

Bolsista 

Concessão de Bolsa extensão a estudante para 

execução do Projeto Mulher Catadora: Um Olhar 

Transformador – edital 63/2017/PROEX/IFMT – 

Tereza de Benguela, desenvolvido pelo Campus 

Tangará da Serra:  

a) Termo de compromisso dos Bolsistas sem 

indicação do período de vigência fl 29; 
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b) Quantidade de bolsa estabelecido no termo 

de compromisso (Seis Bolsas) pg.29, 

divergente do quantitativo previsto no Edital 

(quatro Bolsas) 063/2014 item 7.2, sem 

apresentação de documento de justificativa 

ou ressalva; 

c) Ausência do Plano de trabalho do Bolsista 

item 15.1 (b) do Edital 063/2017 

d) Controle de Horário ou Declaração de 

frequência de trabalho do Bolsista item 15.1 

(g). 

23192027788.2017-43 -   

Bolsista 

Bolsas de extensão a 03(três) estudantes para 

execução do Projeto: Industrializando Esperança - 

Empoderamento Feminino e Caminho da borboleta– 

Edital 63/2017/PROEX/IFMT – Tereza de 

Benguela, desenvolvido pelo Campus Campo Novo 

do Parecis: 

a) Ausência do termo de compromisso dos 

Bolsistas 15.1 (b) do Edital 063/2017 item 

15.1(i); 

b) Ausência dos documentos pessoais dos 

Bolsistas; 

c) Ausência do Plano de trabalho do Bolsista 

item 15.1 (b) do Edital 063/2017; 

d) Controle de Horário ou Declaração de 

frequência de trabalho do Bolsista item 15.1 

(g). 
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Proc n.º 

23192.192.027904.2017-24/ 

vinculado ao processo 

23192.031733.2017-38 - 

bolsista 

Bolsas extensão a 07 (sete) estudantes para execução 

do Projeto: Horta Escolar/ Coral/ Prática de 

Rugby/CELLIF/ Microbiologia para Criança/ Museu 

Itinerante/ Capacitação de Feirantes,  Edital 

63/2017/PROEX/ IFMT – Tereza de Benguela, 

desenvolvido pelo Campus Campo Novo do Parecis: 

a) Ausência do termo de compromisso dos 

Bolsistas 15.1 (b) do Edital 063/2017 item 

15.1(i); 

b) Ausência dos documentos pessoais dos 

Bolsistas; 

c) Ausência do Plano de trabalho do Bolsista 

item 15.1 (b) do Edital 063/2017; 

d) Controle de Horário ou Declaração de 

frequência de trabalho do Bolsista item 15.1 

(g). 

Manifestação da Unidade: “O processo   refere-se ao edital 46/2017 

PROEX. O Projeto Orçamento Público e Controle Social Comparado não é 

contemplado por este processo, sendo atendido através do processo 

23753.020858.2017-30, e seus bolsistas financiados pelo CNPq. Quanto às ausências 

de plano de trabalho e controle de frequência de horário dos bolsistas relativos ao 

Edital 46/2017, relatamos que embora conste no Edital, não recebemos da PROEX 

modelos dos documentos e orientação para preenchimento. A frequência dos bolsistas 

era controlada pelo coordenador, não sendo evidenciada no item 16.1 (g) a 

necessidade de criação de planilha específica para fins de controle; o item mencionado 

informa apenas que este controle é de responsabilidade do coordenador, pressupondo 
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portanto, que ao realizar a entrega de relatórios parciais, o responsável garante a 

veracidade desta informação (frequência do bolsista). 

Quanto ao período de vigência não indicado no Termo de 

Compromisso do Bolsista, apontado no processo 23753.028615.2017-40, relatamos que 

ocorreu um equívoco acerca do não preenchimento. Acrescentamos a informação: de 

01/09/2017 até 15/12/2017; Relativo à divergência do quantitativo de bolsas, 

ressaltamos que o documento preenchido pela discente foi redigido incorretamente com 

a informação de 06 bolsas. Entretanto a C.I 025/2017 (folha 15), que trata da 

solicitação de empenho e pagamento de bolsas para o referido projeto, especifica o 

item 7 do Edital, solicitando portanto, corretamente o valor para o período de 04 

meses, não incorrendo em nenhum prejuízo. Quanto à ausência de plano de trabalho da 

bolsista, conforme justificado anteriormente, não existem modelos específicos para o 

documento solicitado. Porém, na declaração de frequência expedida pela 

coordenadora do projeto, que encontra-se arquivada no setor de pesquisa e extensão 

do campus (e anexada nesta nota de auditoria), é ressaltado o êxito da bolsista na 

execução das atividades propostas pelo projeto. Nesta mesma declaração é 

demonstrado pela coordenadora que a bolsista tem participado frequentemente das 

atividades do projeto. 

Quanto aos processos 23192027788.2017-43" e " 

23192.027904.2017-24 vinculado ao processo 23192.031733.2017-38, a Coordenação 

de Extensão do Campus Campo Novo do Parecis do IFMT, informa que os processos 

dos respectivos coordenadores de projetos supracitados nesta constatação encontram-

se sob nossa guarda, onde constam os documentos citados nos itens a, b, c e d. Quanto 

à ficha de frequência, informo que não foi solicitado em edital, o que foi pedido, se 

tratou do termo de compromisso, onde ficou definido a carga horária mínima de 

dedicação semanal para com as atividades do projeto. 

Os documentos dos projetos do edital 63/2017 estão inseridos nos 

processos: 23192.024361.2017-93 coordenado por M. M V M., 23192.024299.2017-30 

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 
 

 

64 

Relatório de Auditoria nº 04/2018 

coordenado por D. S. e 23192.024314.2017-40 coordenado K. R. R. . Os processos não 

foram enviados à PROEX para encerramento devido a prorrogação do projeto 

"Capacitação de Feirantes" e por uma falha de decisão, por pensar numa melhor 

organização setorial, esperei o encerramento de todos os projetos de Campo Novo do 

Parecis do edital 63/2017 para enviar em uma única vez. 

Quanto ao edital 46/2017 os documentos dos projetos estão inseridos 

nos Processos: 23192.018752.2017-79 coordenado por A. C., 23192.018786.2017-63 

coordenado por S. M., 23192.018787.2017-16 coordenado por A. S.,  

23192.018809.2017-30 coordenado por A. R. B., 23192.018891.2017-01 coordenado 

por G. C., 23192.018904.2017-33 coordenado por Q. C., 23192.018918.2017-57 

coordenado por D. S., ocorreu o mesmo equívoco em esperar o encerramento de todos 

para realizar o fechamento geral e envio à PROEX para finalização e trâmites finais 

para arquivamento. Neste caso, foi esperado o encerramento do projeto CELLIF, que 

teve a devolução dos valores não utilizados hoje (18/05), como podem observar no 

comprovante de pagamento da GRU (anexo). Para finalizar, com o encerramento dos 

projetos, procederemos os trâmites para à PROEX e resolução desta Constatação”. 

Causa: Processo inadequado quanto à concessão de bolsas e auxílios. 

                  Análise da AUDIN: Considerando a manifestação da unidade, no que 

se refere ao Projeto Orçamento Público e Controle Social Comparado processo  n.º 

23753.020858.2017-30  esclarecemos que houve uma inversão quanto ao número do 

edital, considerando que o referido projeto é contemplado pelo Edital 

01/2017/IFMT/PROPES/PESQ –EXT/TA que se encontra na constatação 2.15 deste 

relatório. Entretanto, em se tratando da constatação processo nº 23192027788.2017-43 - 

Ausência de Plano de trabalho dos Bolsistas nos termos do item 16.1(b) do edital 

46/2017 e a Ausência de planilha de controle de horário de atividade dos bolsistas nos 

termos do item 16.1 (g) do edital 46/2017 ao e demais processos do Edital nº 063/2017 

e necessário esclarecer que a ausência de documentos (Documentos pessoais, Termos de 
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Compromissos, Plano de trabalho, controle de horários) devem ser integrantes do 

processo a qual pertencem e como tal devem ser anexados cópias no mesmo processo 

ou, apensados a eles independentemente da decisão do campus em arquivar em setores 

específicos, bem como os dos relatórios tanto parciais quanto finais, considerando as 

normativas do processo de formalização já mencionados acima, e o que a Resolução 

011/2015 estabeleceu como obrigatório em seu artigo 28. Por outro lado, ressaltamos 

que através dos relatórios pode-se fazer o acompanhamento das ações contidas nos 

cronogramas, bem como dos resultados obtidos. Os coordenadores dos projetos devem 

providenciar os relatórios conforme estabelecido na resolução e enviar cópia a esta 

auditoria, bem como juntar os documentos aos seus respectivos processos. Estas ações 

deverão ser observadas nas próximas análises. 

Quanto aos itens do processo 23753.028615.2017-40 Termo de 

compromisso dos Bolsistas sem indicação do período de vigência fl 29 e Quantidade de 

bolsa estabelecido no termo de compromisso (Seis Bolsas) pg.29, divergente do 

quantitativo previsto no Edital (quatro Bolsas) 063/2014 item 7.2, sem apresentação de 

documento de justificativa ou ressalva, ressaltamos que tanto o período de vigência, 

quanto ao quantitativo de bolsas inserido no termo de compromisso devem estar em 

consonância com o estabelecido no Edital, ou modificado mediante a retificação de 

edital. 

Quanto à economicidade e razoabilidade da acumulação de toda essa 

documentação no processo, é relevante a preocupação de encontrarmos uma solução 

para o problema, sendo que fazemos aqui duas sugestões:  

1) digitalizar toda a documentação e projetos recebidos de todos os inscritos do 

edital específico (que devem estar previamente assinados/vistados pelos 

Coordenadores dos projetos), por serem as partes com mais folhas impressas, e 

salvar em CD-ROM, o qual deverá ser anexado ao processo; 
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2) criar um sistema informatizado de seleção e acompanhamento de bolsas e 

auxílios para uso de todos os campi.  Essa sugestão já foi feita em relatórios 

anteriores para a Reitoria, uma vez que a quantidade desses benefícios tem 

aumentado consideravelmente ao longo dos anos no IFMT. 

Recomendação 1: Ajustar a minuta de termo de Compromisso 

conforme definido em Edital, demonstrando período de vigência e quantidade de bolsas, 

bem como encaminhar cópia para compor os papéis de trabalho desta Auditoria Interna. 

Recomendação 2: Providenciar anexação dos documentos descritos 

na constatação dos processos analisados. 

 

Constatação 2.12. Fragilidade no processo de assistência estudantil em desacordo com 

edital.   

Processo n. º Descrição 

 23753.005013.2017-14 
Programa de Assistência Estudantil Edital n° 

04/2017/TGA/DG/IFMT. 

 Não foi localizado no processo documentos 

exigidos no Item 5 do Edital n° 

04/2017/TGA/DG/IFMT, para deferimento 

das inscrições dos discentes. 

 Solicitação de pagamento de auxílio 

estudantil referente ao mês de novembro sem 

a devida assinatura pelo responsável 

(Assistente Social, fls. 68).  
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 23753.005013.2017-14 
Programa de Assistência Estudantil Edital n° 

04/2017/TGA/DG/IFMT. 

 Pagamento indevido às discentes de 

matrícula n° 2017115011310238 e 

2017115011310068, ambas com percentual 

de frequência inferior ao estabelecido no 

Item 10.1, VII do Edital n° 

04/2017/TGA/DG/IFMT, “VII – Ter 

frequência igual ou superior a 75% em cada 

disciplina cursada, no período de 

participação do programa”. (Alterar base 

legal) 

Manifestação da Unidade: “Com relação à documentação de 

inscrições dos candidatos (conforme item 5 do edital) relativo ao Programa de 

Assistência Estudantil bem como os resultados das avaliações das comissões 

julgadoras habitualmente são arquivadas no setor de origem, solicitante, sendo 

organizadas e arquivadas pela Assistente Social do campus. O campus avançado opta 

por este procedimento em virtude de grande volume de documentação para composição 

de processo que se destina basicamente para fins de pagamento. Considera-se ainda o 

fato de existir documentos relativos à renda do discente, sendo melhor avaliado pela 

equipe do campus em arquivar no setor, em virtude de especificidades da área de 

Serviço Social. Para compormos o processo de pagamento dos auxílios, anexamos a 

base das normas de seleção (editais) e seus resultados homologados para subsidiar 

determinação dos pagamentos. A partir de 2018, o campus passa a abrir processo 

específico para fins de seleção de auxílios alimentação e transporte no SUAP, onde 

constarão os documentos referentes ao processo de escolha, que será arquivado no 

próprio setor solicitante ou Gabinete da Direção Geral. Posteriormente será iniciado 
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novo processo apenas para fins de pagamento; Relativo ao documento constante à 

folha nº 68 refere-se a uma nota de empenho equivocadamente não assinada pelo 

ordenador de despesas e gestor financeiro do campus Campo Novo do Parecis. Resta 

lembrar que as despesas executadas no campus avançado Tangará da Serra estão em 

consonância com aprovação dos gestor/ordenador em Campo Novo do Parecis, 

entretanto a distância geográfica por vezes dificulta assinaturas e formalização de 

processos físicos. Já procedemos com as assinaturas para arquivamento do processo; 

Com relação à ausência de assinatura pela Assistente Social, cito à folha nº 251, 

identifica-se o deslize, mas ressalta-se que a assistente social não é responsável pela 

solicitação efetiva de pagamento, cabendo esta responsabilidade à Chefia de 

Departamento de Ensino, conforme folha nº 250. No campus avançado Tangará da 

Serra seguimos o seguinte trâmite: a assistente social elabora mensalmente um 

documento constando a relação de alunos aptos ao recebimento de auxílios; este 

documento é encaminhado ao Registro Acadêmico para verificação de situação de 

matrícula; de posse desta informação, a assistente social informa ao DEN a relação de 

alunos aptos ao recebimento de auxílios; com base nos dados apresentados, o DEN 

solicita à CAP (Coordenação de Administração e Planejamento) o pagamento; Quanto 

ao questionamento sobre pagamentos considerados indevidos, explicamos que tais 

pagamentos para as estudantes são referentes aos meses de fevereiro e março, cujas 

solicitações seguiram o trâmite utilizado do campus (verificação de dados pelo Registro 

Acadêmico e Assistente Social). Assim,  o pagamento não foi indevido, visto que neste 

período as alunas ainda frequentavam as aulas. Atualmente a situação das mesmas no 

sistema Q-Acadêmico é “reprovada” e “evadida”, não havendo, desta forma, data de 

solicitação de cancelamento de matrícula. No entanto, ressalta-se que para os próximos 

editais, será alterada a base legal, conforme solicitado”. 

  Causa: Processo inadequado na concessão de bolsas e auxílios. 

Análise da AUDIN: Apesar da manifestação do gestor quanto à 

exigência dos requisitos dos discentes elencados no Item 5 do Edital n° 
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04/2017/TGA/DG/IFMT, para deferimento das inscrições dos discentes. Destaca-se que 

de acordo com a Portaria Normativa n° 05/2002: 

PROCESSO –  É o documento ou o conjunto de documentos que exige 

um estudo mais detalhado, bem como procedimentos expressados por 

despachos, pareceres técnicos, anexos ou, ainda, instruções para 

pagamento de despesas; assim, o documento é protocolado e autuado 

pelos órgãos autorizados a executar tais procedimentos. 

PEÇA DO PROCESSO – É o documento que, sob diversas formas, 

integra o processo. Ex: Folha, folha de talão de cheque, passagem aérea, 

brochura, termo de convênio, contrato, fita de vídeo, nota fiscal, entre 

outros (grifo nosso). 

Ressalta-se, também, a Orientação Normativa n° 02/2009 da AGU 

estabelece que “os instrumentos de contratos, convênios e demais ajustes, bem como 

seus respectivos aditivos devem integrar um único processo administrativo, 

devidamente autuado em sequência cronológica, numerado e rubricado, contendo em 

cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento”, a fim de propiciar o 

devido acompanhamento e fiscalização, bem como minimizar os riscos de extravio de 

documentos. Portanto, os documentos devem ser arquivados em único processo tendo 

em vista que uma das finalidades é fornecer informações de maneira tempestiva, 

completa e segura. 

Quanto à manifestação de que “a assistente social elabora 

mensalmente um documento constando a relação de alunos aptos ao recebimento de 

auxílios”. Verifica-se que à ausência de assinatura pode incorrer em confecção de 

documento sem fidedignidade. Importante se faz observar que a Portaria Normativa n° 

05/2002 define: 

DOCUMENTO - É toda informação registrada em um suporte material, 

suscetível de consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprova fatos, 
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fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem numa determinada 

época ou lugar. 

Documentos textuais: São os documentos manuscritos, datilografados ou 

impressos; 

 Nesse sentido é imprescindível que todos os documentos contenham 

assinaturas devidamente identificadas para que seja passível de validação e 

responsabilização. 

 A concessão de bolsas estudantis deve iniciar com edital de seleção, 

seguido de documentação dos candidatos inscritos, listagem dos candidatos, 

identificação da comissão julgadora, homologação de resultado dos candidatos,  

declarações/termos de compromissos dos bolsistas (caso haja), os dados bancários dos 

bolsistas e servidor responsável pelo bolsista, os comprovantes de empenhos e 

pagamentos (que podem ser lista de credores) e o controle de frequência às aulas do 

bolsista.  Todas essas informações referenciando o previsto no edital, ou seja, se o edital 

abre vagas para concessões de bolsas então será o mesmo processo para a seleção, 

acompanhamento e pagamentos. Quanto à economicidade e razoabilidade da 

acumulação de toda essa documentação no processo, é relevante a preocupação de 

encontrarmos uma solução para o problema, sendo que fazemos aqui duas sugestões:  

1) digitalizar toda a documentação requisitada de todos os inscritos do edital 

específico, por serem as partes com mais folhas impressas, e salvar em CD-

ROM, o qual deverá ser anexado ao processo; 

2) criar um sistema informatizado de seleção e acompanhamento de bolsas e 

auxílios para uso de todos os campi.  Essa sugestão já foi feita em relatórios 

anteriores para a Reitoria, uma vez que a quantidade desses benefícios tem 

aumentado consideravelmente ao longo dos anos no IFMT. 
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No que se refere ao pagamento indevido foi averiguado via sistema 

SIAFI que as discentes receberam por um período de seis meses e que não foi 

localizado nos documentos disponibilizados via google drive nenhum documento que 

comprove a frequência e/ou justificativa para que os pagamentos tenham sido 

executados. 

  Assim é necessário que sejam feitas as correções das impropriedades 

identificadas, bem como executar os procedimentos adequados para formalização dos 

processos e a apresentação dos documentos que comprovem a frequência pelo período 

de seis meses ao quais as discentes perceberam o auxílio. Neste sentido mantém-se esta 

constatação para acompanhamento. 

Recomendação 1: Providenciar anexação aos processos analisados de  

documentos com as devidas assinaturas. 

Recomendação 2: Anexar aos processos analisados todos os 

documentos que comprovem o cumprimento dos atos públicos. 

Recomendação 3: Demonstrar a formalização, em um mesmo 

processo, das concessões de auxílios estudantis, do próximo edital específico que for 

publicado após a emissão deste relatório.  

Acompanhamento da regularidade da concessão de bolsa pesquisador (20RL) 

Constatação 2.13. Fragilidade na elaboração do edital que regulamenta os processos de 

seleção dos editais de extensão (Reincidência), contrariando o art. 29 da Resolução 

035/2013. 

Processo n. º Descrição 
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    ➢  23753.007179/2017-75  

 23753.009844/2017-65 

 23753.012044/2017-21 

 23753.028614/2017-03 

 23753.037156/2017-95 

 

   

Campus Tangará da Serra - Edital 01/2017 -  

Fluxo Contínuo - Edital 01/2017 / EXT: 

a) Ausência de previsão legal que 

regulamenta o processo seletivo, sem 

previsão orçamentária para o edital; 

b) Ausência da descrição prévia do número 

de bolsas e taxas de bancadas a serem 

ofertadas. O Edital em seu item 6.1 utiliza 

a expressão “poderá” oferecer bolsas ou 

taxas de bancada sem demonstrar os 

critérios objetivos dessa escolha; 

c) concessão de bolsas a discentes em 

projetos com duração inferior a 6 meses, 

contrariando o art. 1º Inc. III Anexo IV da 

normativa; 

Manifestação da Unidade: “Quanto a ausência de previsão legal 

que regulamenta o processo seletivo, sem previsão orçamentária para o edital, 

entendemos que o art. 29 da Resolução 035/2013 não condiciona, nem de forma 

objetiva e nem de forma subjetiva, o campus a divulgar no edital do processo seletivo 

de projetos de fluxo contínuo o valor orçamentário disponível. Compreendemos que ele 

objetiva outra intenção: apontar de onde advirão os recursos orçamentários, como se 

lê a seguir: 

“Art. 29. Os recursos financeiros para o desenvolvimento de 

atividades de extensão advirão de dotação orçamentária própria, de projetos e/ou 

programas governamentais, de convênios com instituições públicas e privadas, de 

recursos de programas governamentais, respeitando a legislação em vigor. 
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§ 1o Os recursos financeiros citados no caput deste artigo destinam-se 

a financiar, parcial ou totalmente, bolsas e projetos de extensão de acordo com as 

diretrizes aprovadas no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

§ 2º A gestão dos recursos financeiros supracitados será de 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão. 

§ 3o No primeiro trimestre de cada ano, a Pró-Reitoria de Extensão 

encaminhará relatório financeiro da gestão dos recursos para o fomento de atividades 

de extensão, referente ao exercício do ano anterior, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão para apreciação.” 

O campus lançou edital de fluxo contínuo sem mencionar no edital o 

valor orçamentário disponível, considerando que trata-se de um campus avançado e em 

fase de implantação, não possuindo orçamento para custear nenhum projeto de 

pesquisa e de extensão e que, nestes casos, os campi nesta situação, recebem uma 

complementação orçamentária da Reitoria do IFMT, através da PROAD, que não a faz 

em um único momento, no início do exercício financeiro e, sim, ao longo do ano, de 

acordo com as demandas que surgem e as disponibilidades da Reitoria. Portanto, por 

não saber de quanto o campus dispunha de recursos e para não deixar de atender os 

servidores extensionistas e também para evitar que causássemos falsas expectativas nos 

servidores, foi lançado o edital de fluxo contínuo. A partir daí, submetendo o projeto, o 

servidor gerava a demanda e o campus avaliava tecnicamente o projeto e em seguida 

buscava o suporte orçamentário da Reitoria, podendo atender ou não tal pedido. 

Ressalte-se que todos os projetos submetidos foram atendidos, sem causar qualquer 

prejuízo a nenhum servidor pelo fato de um ser atendido e outro não e, tampouco 

representar ineficiência de planejamento da gestão do campus. Contudo, entendendo 

que este não é o melhor procedimento e considerando a necessidade de haver um 

melhor planejamento das ações orçamentárias entre os campi e a PROAD, acatando o 

apontamento desta Auditoria, o campus se compromete a evitar editais de fluxo 

contínuo e, quando o fizer, consignar no edital o valor disponível para atendê-lo. 

Sobre ausência de descrição prévia do número de bolsas e taxas de 

bancadas a serem ofertadas, salientamos que o Edital em seu item 6.1 utiliza a 
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expressão “poderá” oferecer bolsas ou taxas de bancada sem demonstrar os critérios 

objetivos dessa escolha. O referido edital cita um número de bolsas por projeto que 

poderá ser atendido, como se lê: 

“6.1 Cada ação de extensão selecionada poderá ter direito a 1 (uma) 

bolsa auxílio mensal, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o 

estudante bolsista, custeada pelo campus.” 

O edital não cita o número total de bolsas e nem de projetos que 

atenderá, por ser de fluxo contínuo e pelas mesmas razões citadas na justificativa 

anterior. Quanto ao uso da palavra “poderá” ela não se refere a critério e sim ao fato 

de que não é condição para o extensionista solicitar bolsas e taxas de bancada para 

submeter seu projeto ao edital. Portanto, é correto afirmar “poderá” receber e não 

“receberá” tais pagamentos, uma vez que alguns projetos não necessitam de bolsas ou 

taxas de bancada (de uma ou das duas). Quanto aos critérios de seleção dos projetos, 

estes estão descritos no ítem 5 do edital. Contudo, como já dito na resposta anterior, ao 

se comprometer em evitar editais de fluxo contínuo e quando o fizer demonstrará no 

edital o valor orçamentário disponibilizado para ele, o campus também consignará o 

número de bolsas e taxas de bancadas disponíveis para o edital. Quanto a concessão de 

bolsas a discentes em projetos com duração inferior a 6 meses, esclarecemos que a 

concessão de bolsas para discentes envolvidos em projetos de curta duração, de fato, 

contrariou a Portaria 35/2013, por um mero (e não menos importante) descuido, na 

medida em que o campus não buscou conhecimento profundo de todos os anexos da 

referida portaria. Por esta razão o campus compromete-se a observar tal anotação 

desta Auditoria nos próximos editais de extensão que venham a ser publicados pelo 

campus”. 

Causa: Controle interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: O edital é um documento formal, onde deve 

constar todas regras, leis, limitações, permissões etc, ou seja, todas as informações 

necessárias para o correto entendimento do ato, principalmente a base legal, que é o 

suporte indispensável para a lisura de um processo seletivo com maior transparência e 
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impessoalidade.  Apesar das manifestações dos gestores, também não identificamos no 

preâmbulo legislação que embase um procedimento seletivo de fluxo contínuo por 

editais (para concessões de bolsas e taxas de bancadas) onde não estejam definidos os 

recursos orçamentários para atender os projetos de extensão específicos deste edital, 

bem como os critérios para escolha dos projetos que receberão bolsas ou taxas de 

bancadas. Quanto aos itens constantes de um edital, a Resolução CONSUP 35/2013 em 

seu Art. 32 §4º Incisos IV, VIII e IX, determina que devem constar os valores de 

financiamento e itens financiáveis, sistemática de liberação de recursos e cronograma 

das atividades de seleção. Desta forma, deverá constar do edital “de fluxo contínuo” no 

exercício: o valor total específico a ser utilizado com o pagamento de bolsas e taxas 

durante o exercício corrente (conforme art. 32, § 4º, IV); e que as bolsas e taxas serão 

concedidas por ordem cronológica de inscrição dos projetos aprovados até o limite do 

valor total, conforme art. 32, § 4º, VIII - observando-se sempre que as bolsas podem ser 

concedidas apenas para as atividades de longa duração, conforme art. 1º, II e III, da 

Resolução CONSUP 35/2013). Cabe ainda ressaltar que os editais para concessão de 

bolsas de extensão a discentes e/ou servidores devem ocorrer apenas nos projetos de 

longa duração, sendo que no caso do Edital 01/2017 fluxo contínuo, houve indevida 

previsão de possibilidade de pagamento para os projetos que tiveram prazo máximo 

menor que 06 meses, ou seja, curta duração (Resolução CONSUP 35/2013 Anexo IV 

Art. 1º Incisos I e II).  Há  ainda a necessidade de uma revisão geral no regulamento 

interno das atividades de extensão, utilizado pelo IFMT, pois percebe-se algumas 

contradições dentro do próprio documento. Um exemplo disso está na não concessão de 

bolsas para projetos de extensão de curta duração, prevista em seu Anexo IV arts. 1º e 

2º, entretanto em seu Anexo III define valores para pagamentos de bolsas de projeto de 

extensão de curta duração.  

Cabe ressaltar que essas falhas são reincidentes, uma vez que já foi 

analisado, por esta Auditoria Interna, o uso de editais de fluxo contínuo e registrada 

constatação e recomendações no relatório de auditoria n.º 40/2016, sendo assim a 
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autoridade máxima do IFMT deve apurar a responsabilidade caso não haja a suspensão 

de novos editais de fluxo contínuo após ciência das recomendações emitidas. 

Recomendação 1: Suspender editais de fluxo contínuo em andamento no 

IFMT, a partir da emissão deste relatório de auditoria, não aprovando novos projetos até 

a devida adequação desses editais (descrição de todas informações necessárias para o 

correto entendimento dos documentos), bem como de previsão em regulamento interno. 

Recomendação 2: Complementar a Resolução CONSUP 35/2013 

quanto aos procedimentos para seleção continuada (fluxo contínuo) de projetos de 

extensão ou pesquisa no âmbito do IFMT. 

Recomendação 3: Revisar toda a Resolução CONSUP 35/2013, 

especialmente quanto a contradições sobre bolsas para projeto de extensão de curta 

duração. 

          Recomendação 4: Prever, em cláusulas editalícias, concessão de bolsas a 

servidores somente em projetos de extensão de longa duração, ou seja, prazo mínimo 06 

meses. 

 

Constatação 2.14. Ausência de pesquisa de mercado na utilização dos recursos de taxa 

de bancada, desacordo com Resolução Consup 011/2015 art. 23. 

Processo n. º Descrição 

   23753.007179/2017-75  

 23753.009844/2017-65 

 23753.012044/2017-21 

 23753.028614/2017-03 

 23753.037156/2017-95 

Campus: Tangará da Serra - Edital 01/2017 -  Fluxo 

Contínuo: 

Não foi demonstrado, pelos beneficiários das Taxas 

de bancadas, a realização de pesquisa de mercado 
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para aquisições dos materiais usados nas atividades 

de extensão, especialmente dos materiais 

permanentes. 

Manifestação da Unidade: “As aquisições realizadas por meio de 

taxas de bancada aprovadas em editais de pesquisa e extensão espontaneamente 

atendem ao princípio da economicidade, considerando que cabe ao coordenador do 

projeto executá-lo da melhor maneira possível, o que resulta em maior êxito no 

cumprimento efetivo da proposta. Ressaltamos que tratam-se de compras de pequeno 

vulto, sendo inclusive esta uma característica de maior celeridade e menor 

complexidade para alcance de metas de ensino, pesquisa e extensão em instituição de 

menor estrutura, como é o caso do campus avançado Tangará da Serra. Ressalta-se a 

dificuldade de obtenção de pesquisa de mercado em municípios de pequeno e médio 

porte, considerando o pequeno número de estabelecimentos concorrentes, além do fato 

de que as empresas locais protelam o fornecimento de orçamento, pois consideram 

“perda de tempo”. Tais formalizações podem incorrer não só em maior dificuldade de 

cumprimento dos objetivos propostos nos projetos, como também da redução de 

projetos submetidos à aprovação em editais, pelo quadro de servidores deste campus 

avançado. Ressalta-se que é postura do campus empenhar-se em atividades 

extensionistas, uma vez que identificamos a relevância do atendimento à comunidade 

externa no perfil institucional, além da relação intrínseca com a permanência e êxito 

dos discentes envolvidos nas atividades em questão. Todavia, o campus se compromete 

a realizar maior orientação e amparo aos coordenadores de projetos para o 

cumprimento efetivo da normativa citada”. 

Causa: Processo inadequado quanto à concessão de taxas de bancada. 
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Análise da AUDIN: Apesar da manifestação do Gestor de que as 

aquisições atendem ao princípio da economicidade, não foi demonstrado se as 

aquisições foram adquiridos pelo melhor preço do mercado local.  O art. 23 da 

Resolução CONSUP n.º 11/2015 já orienta que para garantir os princípios da 

impessoalidade, moralidade e economicidade, objetivando o melhor aproveitamento 

possível do dinheiro público, faz-se necessário uma pesquisa de preço, não sendo 

prerrogativa apenas do “coordenador do projeto executá-lo da melhor maneira 

possível”. Atualmente as pesquisas de preços podem ser realizadas por sites comerciais, 

por atas de registro de preço, por banco de preços, além de presencial nos 

estabelecimentos comerciais locais, inclusive seria uma boa prática na administração 

pública o docente apresentar projeto para apreciação da comissão julgadora já com uma 

pesquisa de mercado, demonstrando a necessidade do valor requerido. O Gestor deve 

orientar o beneficiário da taxa de bancada apresentar pesquisa de preço do valor 

recebido, sob pena de ressarcimento dos recursos recebidos. A reincidência dessa 

constatação acarretará solicitação de ressarcimento dos valores e apuração de 

responsabilidade.  

Recomendação: Demonstrar o tipo de controle adotado nos 

acompanhamentos dos gastos dos recursos públicos, através de taxa de bancadas, 

observando o princípio da economicidade. 

 

Constatação 2.15. Fragilidades nos processos seletivos para projetos de extensão, em 

desacordo com a Resolução Consup n.º 051/2012.  

Processo  Descrição 

 23753020858.2017-30 - Auxílio financeiro – Taxa de Bancada pago a(02) 
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Servidor dois servidor da instituição para execução do 

Projeto Orçamento Público e Controle Social 

Comparada. – 01/2017/IFMT/PROPES/PESQ –

EXT/TAG, desenvolvido pelo Campus Tangará da 

Serra (em andamento). 

a) Ausência de portaria de constituição da 

Comissão avaliadora dos projetos; 

b) Ausência de listagem geral dos projetos 

submetidos ao Edital 01/2017; 

c) Ausência de planilha de custos no Projeto 

Literaturas Africanas em Perspectiva 

Comparada pg.97; 
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d) Ausência de apresentação de orçamento de 

materiais utilizado no projeto , nos termos 

do artigo  26 da Resolução nº 051 de 28 /09/ 

2012/Consup/ IFMT; 

e) Lista Geral de classificação dos projetos 

inscritos; 

f) Inserção de documento (Lattes) ilegível no 

processo fl 63 a 79 

g) Ausência do termo de compromisso do 

coordenador do Projeto, assinado conforme 

art. 14, inciso II do Edital 01/2017; 

h) Ausência de preenchimento das etapas do 

Plano de Ação Cronograma; 

i) Ausência dos relatórios de atividades 

parcial, conforme art. 15 do edital 

01/2017/IFMT/PROPES/PESQ – 

EXT/TAG; 

j) Ausência de Prestação de contas parcial 

conforme previsto nas resoluções CONSUP  

nºs 051/2012 e 011/2015; 

 23753020858.2017-30 -

Bolsista 

O presente processo refere-se a contratação de (06) 

seis Bolsistas PIBIC para atuação em projeto de 

extensão Orçamento Público e Controle Social 
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Comparada – 01/2017/IFMT / PROPES/PESQ –

EXT/TAG, desenvolvido pelo Campus Tangará da 

Serra (em andamento). 

a) Ausência de assinatura dos responsáveis  

pelos estudantes menores de idade, nos 

termos de compromissos de bolsa fls. 81 a 

89 e  fls. 109 a 117; 

b) Ausência dos relatórios de atividades 

parcial, conforme art. 15 do 

01/2017/IFMT/PROPES/PESQ –

EXT/TAG. 

 23753.029377/2017-90  

- servidor 

Auxílio financeiro – Taxa de Bancada  pago a (2) 

dois servidores da instituição para execução dos 

Projetos Programa Meninas Digitais e Cine-

Memórias - Edital 046/2017/PROEX/IFMT 

desenvolvido pelo Campus Avançado de Tangará 

da Serra. 

a) Termo de Compromisso do Coordenador 

do Projeto (Siape 2302930) com valor da 

Taxa de Bancada divergente (pg. 31) do 

proposto no Edital 046/2017, da nota de 

empenho 2017NE000164 pg.60 e do valor 

recebido fl 68; 

b) Ausência de apresentação de orçamento de 

materiais utilizado no projeto , nos termos 

do artigo  26 da Resolução nº 051 de 28 
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/09/ 2012/Consup/ IFMT; 

c) Ausência do Relatório de Atividade 

realizada item 9.4 “I” do Edital 046/2017; 

d) Ausência do Relatório Físico Financeiro 

parcial e final conforme item 9.4”II” do 

Edital 046/2017; 

e) Ausência de análise final dos relatórios pela 

PROEX, item 9.7 do edital 046/2017 

 23753.028615.2017-40 
Auxílio financeiro – Taxa de Bancada  pago a (01) 

um  servidor da instituição para execução do 

Projeto Mulher Catadora: Um Olhar 

Transformador – edital 63/2017/PROEX/IFMT – 

Tereza de Benguela, desenvolvido pelo Campus 

Tangará da Serra 

a) Ausência de apresentação de orçamento de 

materiais utilizado no projeto , nos termos 

do artigo  26 da Resolução nº 051 de 28 

/09/ 2012/Consup/ IFMT; 

b) Ausência do termo de compromisso do 

coordenador do Projeto assinado, item 15.1 

letra (i) do Edital 063/2017; 

c) Ausência declaração de compatibilidade de 

horário do coordenador do Projeto 

assinado, item 15.1 letra (j) do Edital 

063/2017.; 

d) Ausência dos relatórios de atividades 
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mensal e final item 9.2 Edital 063/2017; 

e) O avaliador do projeto, Mulher Catadora: 

Um Olhar Transformador, não compõe a 

Comissão constituída para avaliação, 

conforme estabelece a portaria 1.872 de 

01/08/2017; 

 23192027788.2017-43   

 - servidor 

Auxílio financeiro – Taxa de Bancada  pago a (03) 

três  servidores da instituição para execução dos 

Projetos: Industrializando 

Esperança/Empoderamento Feminino/Caminho da 

Borboleta–edital 63/2017/ PROEX /IFMT–Tereza 

de Benguela, desenvolvido pelo Campus Campo 

Novo do Parecis: 

a) Avaliador do projeto “Industrializando 

Esperança”, não compõe a Comissão 

constituída para avaliação, conforme 

estabelece a portaria 1.872 de 01/08/2017 

da Proex; 

b) Ausência do termo de compromisso do 

coordenador do Projeto item 15.1 letra (i) 

do Edital 063/2017; 

c) Ausência de cópia do Projeto no processo 

com cronograma de execução do Projeto; 

d) Ausência da declaração de Compatibilidade 

de horário para desenvolvimento do 
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Projeto, item 15.1 letra (j) do Edital 

063/2017; 

e) Ausência dos relatórios de atividades 

mensal e final, conforme estabelece o Art. 

28 da Resolução nº 11, de 29/04/2015 e do 

Edital 063/2017 item 9.4 inciso I; 

f) Ausência de prestação  Relatório Físico 

Financeiro de contas parcial e final 

conforme  Resolução nº 11, de 29/04/2015 

e do Edital 063/2017 item 9.4 inciso II e III; 

g) Ausência de identificação dos avaliadores 

dos projetos, na ficha de avaliação  

 23192.192.027904.2017-24/ 

vinculado ao processo 

23192.031733.2017-38  

- servidor 

Auxílio financeiro–Taxa de Bancada  pago a (07) 

sete servidores da instituição para execução dos 

Projetos Horta Escolar/Cora/-Prática de Rugby/ 

CELLIF/ Microbiologia para Criança/ Museu 

Itinerante/Capacitação de Feirantes Edital 

046/2017/PROEX/IFMT desenvolvido pelo 

Campus Campo Novo do Parecis.: 

a) Ausência da cópia do Projeto no processo; 

b) Ausência do cronograma de execução do 

projeto 

c) Ausência do Termo de Compromisso do 

Coordenador do Projeto  
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d) Ausência da declaração de Compatibilidade 

de horário para desenvolvimento do Projeto  

item 16.1 (j) edital 046/2017; 

e) Ausência de apresentação de orçamento de 

materiais utilizado no projeto , nos termos 

do artigo  26 da Resolução nº 051 de 28 

/09/ 2012/Consup/ IFMT; 

f) Ausência do Relatório de Atividade 

realizada item 9.4 (i) do Edital 046/2017; 

g) Ausência do Relatório Físico Financeiro 

parcial e final conforme item 9.4”II” do 

Edital 046/2017 e Resolução Consup 011 

de 29/0/42015/; 

h) Ausência de análise final dos relatórios pela 

PROEX, item 9.7 do edital 046/2017. 

Manifestação da Unidade: “Com relação ao questionamento da 

ausência de portaria da comissão permanente de avaliadores dos projetos de pesquisa 

e extensão do IFMT campus avançado Tangará da Serra, justifica-se que é de 

conhecimento da comunidade interna, mas não é praxe inseri-la nos autos dos 

processos. Devido à sua importância, nos adequaremos para a inclusão deste 

documento nas próximas ações de pesquisa e extensão do campus; Relativo ao 

questionamento sobre não divulgação de listagem geral de projetos submetidos ao 

Edital, temos o entendimento de que a divulgação do resultado final constante à folha 

33 do processo 23753.020858.2017-30, contempla esta informação, tendo em vista que 

relata a totalidade dos projetos submetidos. Cabe ressaltar que ambos foram 

aprovados e atendidos. Todavia ressaltaremos a informação em resultados futuros, 

oferecendo maior transparência e clareza ao processo de submissão; Sobre ausência 
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da planilha de custos do projeto intitulado “Literaturas Africanas em Perspectiva 

Comparada”, deve-se ressaltar que o coordenador havia manifestado interesse apenas 

na aquisição de livros para a execução do projeto. Como os editais de pesquisa e 

extensão lançados no âmbito do IFMT possuem cláusula impeditiva à aquisição de 

equipamentos/materiais classificados como natureza de despesa investimento, o 

proponente retirou o item pretendido. Desta forma, justifica-se, também, a ausência dos 

orçamentos de materiais utilizados no desenvolvimento deste projeto. 

Com relação à ausência de apresentação de orçamentos de materiais 

utilizados em projetos de pesquisa e extensão citados nesta nota de auditoria, 

justificamos que as aquisições realizadas por meio de taxas de bancada aprovadas em 

editais de pesquisa e extensão espontaneamente atendem ao princípio da 

economicidade, considerando que cabe ao coordenador do projeto executá-lo da 

melhor maneira possível, o que resulta em maior êxito no cumprimento efetivo da 

proposta. Ressaltamos que tratam-se de compras de pequeno vulto, sendo inclusive esta 

uma característica de maior celeridade e menor complexidade para alcance de metas 

de ensino, pesquisa e extensão em instituição de menor estrutura, como é o caso do 

campus avançado Tangará da Serra. Ressalta-se a dificuldade de obtenção de pesquisa 

de mercado em municípios de pequeno e médio porte, considerando o pequeno número 

de estabelecimentos concorrentes, além do fato de que as empresas locais protelam o 

fornecimento de orçamento, pois consideram “perda de tempo”. Tais formalizações 

podem incorrer não só em maior dificuldade de cumprimento dos objetivos propostos 

nos projetos, como também da redução de projetos submetidos à aprovação em editais, 

pelo quadro de servidores deste campus avançado. 

Como justificado anteriormente, o edital  

01/2017/IFMT/PROPES/PESQ –EXT/TGA teve submissão de apenas 02 projetos, 

“Orçamento Público e Controle Social” e “Literaturas Africanas em Perspectiva 

Comparada: História, Política e Sociedade”, ambos aprovados e atendidos, conforme 

relatado em Divulgação do Resultado Final. O artigo 23º do edital citado esclarece que 

a referida chamada selecionaria “até 03 (três) projetos com 02 (duas) bolsas de 

Iniciação Científica CNPq – PIBIC–EM, para cada projeto. As bolsas foram 
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concedidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.” Os resultados parcial e final 

foram amplamente divulgados com a informação inferida de que os dois únicos 

projetos submetidos foram avaliados e aprovados. 

Quanto à ilegibilidade do currículo Lattes do docente, justificamos 

que determinados documentos, em virtude do tipo de papel utilizado no campus à época 

(reciclado) em conjunto com o tipo de gravação utilizados em impressoras a laser 

(calor) sofrem prejuízo na qualidade, perdendo características em prazos menores que 

o habitual; no entanto, no setor de pesquisa e extensão encontra-se a cópia inteligível 

do referido documento. 

Os termos de compromissos demandados no processo 

23753.020858.2017-30 foram preenchidos, mas não foram anexados no processo para 

fins de pagamento, considerando que a prática utilizada no campus é a criação de 

processos distintos para encaminhamento à PROPES (documentos de submissão, 

avaliação e aprovação) e para pagamento (que tramita internamente no campus). Em 

anexo encontram-se cópias dos termos de compromissos dos coordenadores e bolsistas. 

Quanto aos relatórios questionados nos processos citados nesta 

constatação, ressaltamos que a prática no campus é que relatórios parciais, relatórios 

de prestação de contas (parcial e final), relatórios finais, além de relatórios físico-

financeiros (parcial e final) de projetos de pesquisa e extensão aprovados são 

entregues no setor de  pesquisa e extensão, onde arquiva-se uma cópia e outra é 

encaminhada à Pró-Reitoria de pertinente, não compondo processos que visem 

pagamentos. Em anexo estão os relatórios digitalizados. Atentaremos às constatações 

realizadas, com vistas à adequação. 

A resolução 051/2012 versa sobre o auxílio financeiro ao pesquisador 

no âmbito do IFMT, não incluindo considerações sobre bolsistas e seus compromissos. 

Além disso, compreendemos que não se faz necessária a ciência por meio de assinatura 

de pais ou responsáveis de discentes menores de 18 anos, visto que são práticas 

assumidas pelo próprio discente relativas às atividades propostas no projeto. 
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Em relação a divergência de valores apresentados em termo de 

compromisso e efetivo pagamento, explicamos que as programações de pagamentos são 

realizadas conforme solicitação do responsável pelo setor de pesquisa e extensão do 

campus avançado, conforme consta na CI nº 029/2017, folhas 02 a 05 do processo. 

Após a constatação, ao questionar o responsável pelo setor, o mesmo justificou que 

houve alteração na planilha de custos do projeto por meio de declaração emitida pelo 

coordenador que assumiu o projeto à época. Entretanto esta declaração estava 

arquivada apenas no setor de pesquisa e extensão, a qual foi agora juntada ao processo 

e segue em anexo. 

Com relação à ausência de análise final de relatório pela PROEX 

relativo aos dois projetos aprovados no Edital 46/2017/PROEX/IFMT do campus 

avançado Tangará da Serra, justifica-se devido ao prazo de vigência dos mesmos, que 

no período desta averiguação ainda encontrava-se em andamento. 

Quanto ao projeto “Mulher Catadora: Um Olhar Transformador” 

aprovado no Edital 63/2017/PROEX/IFMT - Teresa de Benguela, informamos que o 

termo de compromisso da coordenadora foi anexado ao processo. Anexamos também 

para conferência desta equipe de auditoria os termos da coordenadora e sua bolsista 

(que foi corrigida a vigência). 

Quanto à submissão de propostas e avaliação dos projetos do referido 

Edital, salientamos que foram de responsabilidade da PROEX/IFMT, cabendo ao 

campus avançado Tangará da Serra apenas a responsabilidade direta de manter o 

acompanhamento dos projetos aprovados, como consta no item 10.1 do Edital. 

Salientamos que não tivemos acesso ao nome do avaliador do projeto e 

consequentemente se era componente da Portaria 1872, de 01 de agosto de 2017. 

Quanto aos processos 23192027788.2017-43, a Coordenação de 

Extensão do Campus Campo Novo do Parecis do IFMT, informa que os processos dos 

respectivos coordenadores de projetos supracitados nesta constatação encontram-se 

sob nossa guarda, onde constam os documentos citados nos itens b, c, d, e. f e g. 

Quanto ao item “a”, a definição dos avaliadores foi de responsabilidade da PROEX, 
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sem qualquer envolvimento do Campus Campo Novo. Quanto à ficha de frequência, 

informo que não foi solicitado em edital, o que foi pedido, se tratou do termo de 

compromisso, onde ficou definido a carga horária mínima de dedicação semanal para 

com as atividades do projeto. 

Os documentos dos projetos do edital 63/2017 estão inseridos nos 

processos: 23192.024361.2017-93 coordenado por M. M V M., 23192.024299.2017-30 

coordenado por D. S. 23192.024314.2017-40 coordenado K. R.  R.. Os processos não 

foram enviados à PROEX para encerramento devido a prorrogação do projeto 

"Capacitação de Feirantes" e por uma falha de decisão, por pensar numa melhor 

organização setorial, esperei o encerramento de todos os projetos de Campo Novo do 

Parecis do edital 63/2017 para enviar em uma única vez. 

Quanto ao edital 46/2017 (23192.027904.2017-24 vinculado ao 

processo 23192.031733.2017-38) os documentos dos projetos estão inseridos nos 

Processos: 23192.018752.2017-79 coordenado por A. C., 23192.018786.2017-63 

coordenado por S. M., 23192.018787.2017-16 coordenado por A. S.,  

23192.018809.2017-30 coordenado por A. R. B., 23192.018891.2017-01 coordenado 

por G. C., 23192.018904.2017-33 coordenado por Q. C., 23192.018918.2017-57 

coordenado por D. S., ocorreu o mesmo equívoco em esperar o encerramento de todos 

para realizar o fechamento geral e envio à PROEX para finalização e trâmites finais 

para arquivamento. Neste caso, foi esperado o encerramento do projeto CELLIF, que 

teve a devolução dos valores não utilizados hoje (18/05), como podem observar no 

comprovante de pagamento da GRU (anexo). Para finalizar, com o encerramento dos 

projetos, procederemos os trâmites para à PROEX e resolução desta Constatação”. 

Causa: Processo inadequado de concessão de bolsas e auxílios. 

Análise da AUDIN: Apesar da manifestação da unidade, é necessário 

pontuar em primeiro lugar, que os procedimentos em uma instituição pública é 

decorrente do que está definido em normativas gerais (leis, Decretos) do serviço 
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público, normativas emanadas de órgãos tais como (TCU, CGU, MPOG, MEC, e nas 

normativas específicas da instituição (IFMT/CONSUP/CAMPUS), cujo caráter de 

padronização será  sempre estabelecido através de Portarias, Resoluções e Normativas 

internas e regulamentos. Nesse sentido, mesmo os atos de praxe devem ser 

regulamentados. 

No que se refere a formalização em todos os processos é importante 

salientar que estes devem estar de acordo com a Lei n 9.784/99 e sejam instruídos 

conforme as recomendações contidas no Acórdão n 1.300/2003-1 Câm. e n 555/2005-P, 

bem como na Orientação Normativa n 02/2009 da AGU onde estabelece que “os 

instrumentos de contratos, convênios e demais ajustes, bem como seus respectivos 

aditivos devem integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em 

sequência cronológica, numerado e rubricado, contendo em cada volume os respectivos 

termos de abertura e encerramento”, a fim de propiciar o devido acompanhamento e 

fiscalização, bem como minimizar os riscos de extravio de documentos. A comprovação 

do recebimento de documentos após a abertura do processo poderá ser feita por meio de 

aposição de carimbo constando a data e identificação da pessoa que o recebeu, com 

posterior juntada dos documentos aos autos do processo original. A formalização de 

cada documento com o número do processo diferente fragiliza o controle e 

acompanhamento em sequência cronológica do processo e aumenta o risco de 

fragilidade. É importante que os processos sejam instruídos adequadamente conforme a 

legislação em vigor, com organização lógica e cronológica dos documentos que 

demonstrem todo o histórico da contratação e o adequado andamento do processo, 

permitindo a compreensão de todo o ocorrido. Também é imprescindível que todos os 

documentos contenham assinaturas devidamente identificadas conforme determina a lei. 

Assim é necessário que sejam feitas as correções das impropriedades identificadas, bem 

como executar os procedimentos adequados para formalização dos processos neste 
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sentido esta auditoria manterá esta constatação para acompanhamento da formalização 

dos processos autuados a partir desta data. Por outro lado a gestão deve adotar rotinas de 

controle a exemplo do check lists, visando garantir a formalização dos processos, 

conforme normativas em vigor. 

A  portaria de constituição da Comissão avaliadora dos projetos é peça 

importante no processo de seleção, considerando que o Edital deve estabelecer quem 

serão os responsáveis pela condução de toda a ação e portanto imprescindível no 

processo. A gestão deve providenciar juntada da portaria no processo. 

Quanto a Listagem Geral de inscritos ressaltamos que esta deve conter 

todos os projetos inscritos que atendem os requisitos para ser avaliado, independente de 

pontuações ou classificações, já a lista de aprovados deve conter apenas aos aprovados, 

e classificados, se estiver previsto sua divulgação em edital, pois para a comunidade é 

importante saber quem são os inscritos e quais os aprovados (princípio da 

transparência). A gestão deve tomar as devidas providências para regularização nos 

próximos editais 

Em relação a ausência de orçamentos, salientamos que as dificuldades 

não devem se constituir em impeditivos para se cumprir as formalidades estabelecidas 

em normas. A Resolução 011/2015 em seu Art. 23 estabelece que. “O beneficiário deve 

seguir o princípio da economia de recurso, através do menor preço, efetuando pesquisa 

de mercado em no mínimo 3 (três) estabelecimentos, observados os princípios da 

impessoalidade, moralidade e economicidade, objetivando o melhor aproveitamento 

possível do dinheiro público”. Atualmente as pesquisas de preços podem ser realizadas 

por sites comerciais, por atas de registro de preço, por banco de preços, além de 

presencial nos estabelecimentos comerciais locais. Ademais não foi demonstrado se as 

aquisições foram adquiridos pelo melhor preço do mercado local. Assim sendo, a gestão 
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deve orientar os coordenadores de projetos a apresentarem no relatório de prestação de 

contas, a comprovação da utilização dos recursos aplicados nos respectivos projetos de 

maneira que possa garantir o princípio da transparência, publicidade e economicidade. 

Quanto a qualidade de documentos inseridos nos processos, estes 

devem ser claros, legíveis sem rasuras ou emendas, pois são registros que ficarão 

arquivados para futuras consultas ou fiscalizações, considerando as tabelas de 

temporalidade (TTD) que é o instrumento/meio com o qual se determina o prazo de 

permanência de um documento em um arquivo e sua destinação, observados o que 

estabelece a Resolução N. 40 de 09/12/2014 do Ministério da Justiça (CONARQ). 

Quanto aos termos de compromissos de bolsistas demandados no 

processo 23753.020858.2017-30 (ausência de anuência do responsável) é necessário 

esclarecer que quando se trata de menor de idade sabemos que eles representados e 

assistidos pelos pais ou tutores, na forma da legislação civil ou processual, de acordo 

com o artigo 142 da lei 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, sem a anuência de seus tutores ( responsáveis legais). A gestão deve ficar 

atenta ao Estatuto do menor e do adolescente, quanto se tratar de procedimentos que 

envolva menores de idade. 

Em relação a ausência dos relatórios tanto parciais quanto finais, 

assim como os demais documentos, devem ser integrantes do processo e como tal 

devem ser anexados cópias no mesmo processo ou, apensados a eles independentemente 

da decisão do campus em arquivar em setores específicos, considerando as normativas 

do processo de formalização já mencionados acima, bem como o que a Resolução 

011/2015 estabeleceu como obrigatório em seu artigo 28. Por outro lado, ressaltamos 

que através dos relatórios pode-se fazer o acompanhamento das ações contidas nos 

cronogramas, bem como dos resultados obtidos. Os coordenadores dos projetos devem 
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providenciar os relatórios conforme estabelecido na resolução e enviar cópia a esta 

auditoria. 

Em relação a manifestação do gestor sobre o projeto coordenado pelo 

servidor Siape 2302930, cujo Termo de Compromisso do Coordenador do Projeto com 

valor da Taxa de Bancada divergente (pg. 31) do proposto no Edital 046/2017, da nota 

de empenho 2017NE000164 pg.60 e do valor recebido fl 68; e necessário esclarecer que 

o edital 063/2017 estabelece um modelo de projeto com (1-objetivos, 2-definições, 3-

condições de participação, 4-requisitos , 5-elaboração das propostas, 6- submissão das 

propostas 7-recursos orçamentários e financeiros,  8-utilização da taxa de bancada, 9-

prestação de contas, 10-acompanhamento do projeto, 11-quantitativo e valores das 

bolsas, 12-análise e julgamento das propostas, 13-áreas temática, 14-interposição de 

recursos,15- cronograma, 16-compromissos  e 17-disposições gerais) itens de 

orientações visando garantir a apresentação, aprovação, execução e destinação dos 

recursos, acompanhamento, avaliação, prestação de contas dos custos e apresentação 

dos resultados de cada projeto submetido ao edital. Neste sentido, os custos definidos 

pelo coordenador ao e submetido a aprovação da comissão encarregada de avaliar os 

projetos originais devem permanecer tal como fora apresentado e aprovado, caso 

contrário este deve ser reapresentado para nova avaliação, considerando que o Edital 

estabelece como item obrigatório a listagem de materiais a ser utilizados, bem como o 

valor do projeto e a resolução Consup 051/2012 estabelece que as obrigações não 

podem ser transferidas.  Assim sendo,  que após a publicação do edital e  aprovação do 

projeto, ele não pode ser modificado no tocante a valores por outra pessoa,  e neste caso, 

considerando o documento encaminhado pelo campus a esta Auditoria, no qual é 

declarado a alteração dos valores aprovados ( R$1.108,00)  e recebidos  R$1.500,00, o 

gestor deve tomar providências para que seja devolvido ao erário, o valor de R$392,00 

(trezentos e noventa e dois reais) a título de ressarcimento.  
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Quanto a aquisição de materiais do projeto, em que pese a 

manifestação do gestor sobre as aquisições atenderem ao princípio da economicidade, 

não foi demonstrado se as aquisições foram adquiridos pelo melhor preço do mercado 

local, além do que, o art. 23 da Resolução CONSUP n.º 11/2015 já estabelece que para 

garantir os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, objetivando o 

melhor aproveitamento possível do dinheiro público, faz-se necessário uma pesquisa de 

preço. Atualmente as pesquisas de preços podem ser realizadas por sites comerciais, por 

atas de registro de preço, por banco de preços, além de presencial nos estabelecimentos 

comerciais locais. O Gestor deve orientar o beneficiário da taxa de bancada apresentar 

pesquisa de preço do valor recebido, sob pena de ressarcimento dos recursos recebidos. 

 Quanto a ausência do nome do avaliador na portaria de seleção 

dos projetos, mesmo que a responsabilidade pela constituição da portaria não seja do 

campus, é dever dos gestores e demais servidores observar e notificar o setor 

responsável, considerando que todos são responsáveis pela instituição. 

 Em relação documentos do processo 23192027788.2017-43 itens 

b, c, d ,e ,f, g ressaltamos todos eles são peças e como tal, é necessário estejam 

anexados a um único processo. Neste sentido o gestor deve providenciar a juntada 

desses documentos aos autos, se houver processos com registro divergente, estes 

processos devem estar apensados ao processo principal, conforme estabelece as 

orientações normativas já mencionadas 

  

Quanto a manifestação do gestor em relação aos documentos dos 

processos, referentes aos projetos do edital 63/2017 estão inseridos nos processos: 

23192.024361.2017-93 coordenado por M. M V M., 23192.024299.2017-30 

coordenado por D. S. e 23192.024314.2017-40 coordenado K. R. R. e do edital 46/2017 

(23192.027904.2017-24 vinculado ao processo 23192.031733.2017-38) os documentos 

dos projetos estão inseridos nos Processos: 23192.018752.2017-79 coordenado por A. 

C., 23192.018786.2017-63 coordenado por S. M., 23192.018787.2017-16 coordenado 

por A. S.,  23192.018809.2017-30 coordenado por A. R. B., 23192.018891.2017-01 que 

deve-se ter uma atenção especial a quando os equívocos aparecem com muita 

frequência, pois isso pode causar prejuízos desnecessários a servidores, gestores e a 
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própria instituição. Ressaltamos que cada processo deve ser único e não é necessários 

que depois de concluído, fique aguardando a conclusão de outros para ser tramitado, sob 

pena de descumprimento de prazo o que pode ocasionar prejuízo futuros aos autores 

responsáveis pela ação, pelos projetos considerando o que prevê a Resolução vigente. 

Neste contexto  esta constatação será mantida para acompanhamento no PPP, até a 

regularização da situação. 

Recomendação 1: Providenciar anexação dos documentos descritos 

na constatação dos processos analisados, bem como enviar cópias desses documentos 

para compor os papéis de trabalho desta Auditoria interna.  

Recomendação 2: Providenciar na prestação de contas da taxa de 

bancada (Relatório físico financeiro) detalhamento das despesas custeadas com os 

recursos recebidos.  

Recomendação 3: Providenciar o ressarcimento do valor de R$ 

392,00 (trezentos e noventa e dois reais), referente a pagamento de valor a maior  do 

que o previsto no projeto aprovado (CINEMEMÓRIA, Edital 

046/2017/REITORIA/PROEX) .  

Recomendação 4: Demonstrar, no próximo edital de concessões de 

taxas de bancadas, a inclusão de cláusula referente à impedimento ou critérios de 

substituição de responsável pelo projeto, bem como da não permissão de alterações dos 

itens do projeto após aprovado. 

 

Constatação 2.16. Ausência dos requisitos exigidos para o discente, em desacordo com 

o Art. 49 do Edital n° 036/2017 PROPES/IFMT e dos itens 6.3 e 7.1 da Resolução n° 

20/2010.  

Processo n. º Descrição 
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 23753.023960.2017-97 
Projeto de Pesquisa e de Inovação Tecnológica e 

Bolsa de Iniciação Científica. 

 Não consta no processo documentos que 

evidencie os itens da Resolução n° 20/2010 e 

do Art. 49 do Edital n° 036/2017 

PROPES/IFMT referente aos requisitos 

exigidos do bolsista discente (Estar 

regularmente matriculado no IFMT; Ter 

ainda, no mínimo, dois meses de 

permanência na Instituição após o término 

do Projeto.  Estar sem débito administrativo 

e disciplinar com a Instituição, comprovado 

através da apresentação de “nada consta” do 

respectivo Campus; Ter bom desempenho 

acadêmico, comprovado através do histórico 

escolar demonstrando ter concluído com 

êxito todas as disciplinas cursadas até o 

período letivo anterior a data da solicitação 

da bolsa; Preencher ser Currículo Lattes, 

segundo instruções constantes na página do 

CNPq; Não usufruir de qualquer outra 

modalidade de bolsa de Iniciação Científica 

ou exercer qualquer atividade remunerada). 

Manifestação da Unidade: “O coordenador da proposta escolheu 

todos discentes do 2º Ano do ensino médio integrado para participar do projeto de 

pesquisa acima citado. Todos possuíam um excelente desempenho acadêmico. Segue em 
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anexo, o histórico escolar de 2016 de discente enquanto cursava 1º Ano do ensino 

Médio em 2016”. 

Causa: Processo inadequado quanto a concessão de bolsas e auxílios. 

Análise da AUDIN: Apesar da justificativa apresentada e do anexo 

disponibilizado, restam ausentes os demais itens elencados na constatação e exigidos 

pela Resolução n° 20/2010 e pelo Edital n° 036/2017 PROPES/IFMT (Estar 

regularmente matriculado no IFMT; Ter ainda, no mínimo, dois meses de permanência 

na Instituição após o término do Projeto. Estar sem débito administrativo e disciplinar 

com a Instituição, comprovado através da apresentação de “nada consta” do respectivo 

Campus; Ter bom desempenho acadêmico, comprovado através do histórico escolar 

demonstrando ter concluído com êxito todas as disciplinas cursadas até o período letivo 

anterior a data da solicitação da bolsa; Preencher seu Currículo Lattes, segundo 

instruções constantes na página do CNPq; Não usufruir de qualquer outra modalidade 

de bolsa de Iniciação Científica ou exercer qualquer atividade remunerada). Portanto 

mantém-se a constatação. 

Recomendação: Demonstrar aprimoramento da rotina de controle nas 

seleções e concessões de bolsas, a fim de garantir o cumprimento dos requisitos 

exigidos para os discentes. 

 

Análise das aquisições de material de consumo, equipamento, software, consultoria 

de TI manutenção, locação de software e equipamentos para ti, em todas as 

modalidades (20RL). 

Constatação 2.17.  Contratação de empresa com impedimento em licitar com Órgãos 

do governo federal, contrariando art. 29 da lei 8666/99. 
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Processo n. º Descrição 

 23753.036098.2017-82 Pregão eletrônico SRP N° 06/2.017- Adesão a ata de 

registro de preços N° 51/2017- Fita de velcro, dupla 

face, slim, nas medidas 15 mm x 3m de 

comprimento.   

 Conforme SICAF emitido com validade até 

04/05/2018  consta a ocorrência de 

impedimento de licitar com Órgãos do 

governo federal, desta forma,  não deveria ter 

ocorrido a contratação com este fornecedor.  

Empenho: 2017NE800489, NFE 001.564 no valor de 

R$ 358,50, pág: 81. 

 23192.030513.2017-97 
Adesão n° 18/2017 – Aquisição de equipamentos de 

TI e elétrico.Pregão eletrônico SRP N° 03/2017 - 

Adesão à ata de registro de preços N° 18/2017- 

Servidor de Rede Tipo Servidor.   

 Conforme Sistema SICAF (fls. 30, 30v)   

consta a ocorrência de impedimento de licitar 

com Órgãos do governo federal, desta forma,  

não deveria ter ocorrido a contratação com 

este fornecedor (fls. 51, 51v, 60, 61, 61v, 62, 

62v, 63, 64 e 65). 

Empenho: 2017NE800413, NF 681138 no valor de 

R$ 21.900,00. 
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Manifestação da Unidade: “Processo 23753.036098.2017-82: O 

contratação com a empresa ocorreu mediante licitação Pregão Eletrônico via compras 

compartilhadas no IFMT, gerenciado pelo campus São Vicente, conforme ata assinada 

nas folhas 47 à 51. Cabe ao gerenciador verificar as condições habilitatórias no 

momento da contratação. Para os campi participantes, a emissão da ata e sua 

assinatura já possibilitam a emissão de empenho e ordem de fornecimento. Durante o 

pagamento, é de praxe a emissão de declaração SICAF para fins de consulta, não 

sendo praticável reter pagamentos por motivos de certidões vencidas, visto que, ao 

realizar o pagamento, o ateste da nota já foi realizado, comprovando a entrega dos 

materiais. Neste contexto, não há alegação para não realizar pagamento, visto que 

desta forma o Instituto Federal estaria deixando de cumprir com suas obrigações 

contratuais. Cabe ressaltar que a consulta ao SICAF constante na folha 81 não 

comprova que havia impedimento na data da contratação, uma vez que este tipo de 

restrição é temporária e pode ter ocorrido posteriormente à assinatura do contrato 

junto ao IFMT. 

Processo 23192.030513.2017-97: Pode ser observado na pág. 30v o 

seguinte texto: "Impedimento de Licitar no Âmbito: INST.CHICO MENDES DE 

CONSER.DA BIODIVERSIDADE / 443033-COORDENAÇÃO GERAL DE 

FINANÇAS/DF". Isso ocorre porque foi aplicada a sanção prevista na Lei 8.666/93, 

Art 87º Inciso III, que cria efeito APENAS na entidade a qual aplicou, conforme:  

Acórdão nº 3243/2012-Plenário, TC-013.294/2011-3, relator Ministro Raimundo 

Carreiro, 28.11.2012; Acórdão 842/2013-Plenário, TC 006.675/2013-1, relator 

Ministro Raimundo Carreiro, 10.4.2013; Acórdão nº 2.218/2011 – Plenário.  Acórdão 

n.º 902/2012-Plenário, TC 000.479/2012-8, rel. Min. José Jorge, 18.4.2012”. 

Causa: Processo inadequado quanto a contratação de material/serviço. 

Análise da AUDIN: Em relação ao Processo 23192.030513.2017-97 

fica acatada a justificativa do gestor. 
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Quanto ao processo 23753.036098.2017-82 a manifestação do campus 

não elide a constatação, haja vista que o art. 7 da lei 10.520/02 preceitua o impedimento 

de licitar e contratar com a União. Desta forma, o campus deverá  verificar as certidões 

do fornecedor, antes de realizar o contrato, e  existindo o consta no SICAF de 

impedimento, não poderá proceder a contratação.  

Ademais, como a certidão negativa apontada foi durante a execução 

do contrato, o art. 78 inciso I da lei 8666/93 diz que se a contratada não mantiver os 

requisitos de habilitação técnica, será motivo para rescisão, após o processo de ampla 

defesa e contraditório dado ao fornecedor. 

Porém, se o contrato já estiver vencido a vigência, está constatação 

ficará como recomendação futura. 

Recomendação: Demonstrar aprimoramento da rotina de aquisições 

de serviços/materiais, a fim de garantir a verificação de certidões negativas. 

 

Constatação 2.18. Ausência de assinatura na homologação emitida pela autoridade 

competente, ordenador de despesas, contrariando o art. 38, caput da Lei n° 8.666/93.  

Processo n. º Descrição 

 23753.035064.2017-71 
Dispensa de licitação n° 48/2017 – Contratação de 

empresa especializada manutenção de impressora 

(fls. 17 e 18). 

 Manifestação da Unidade: “Com relação a ausência de assinatura 

relatada no processo 23753.035064.2017-71, houve deslize por parte do ordenador de 

despesas em assinar o documento em questão. Resta lembrar que as despesas 
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executadas no campus avançado Tangará da Serra estão em consonância com 

aprovação dos gestor/ordenador em Campo Novo do Parecis, entretanto a distância 

geográfica por vezes dificulta assinaturas e formalizações de processos físicos. Já 

procedemos com a assinaturas para continuidade do processo”. 

 Causa: Fragilidade na execução das atividades. 

Análise da AUDIN: Apesar da manifestação apresentada verifica-se 

que ausência de assinatura pode incorrer em confecção de documento sem 

fidedignidade. Importante se faz observar que a Portaria Normativa n° 05/2002 define: 

DOCUMENTO - É toda informação registrada em um suporte material, 

suscetível de consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprova fatos, 

fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem numa determinada 

época ou lugar. 

Documentos textuais: São os documentos manuscritos, datilografados ou 

impressos; 

 Observa-se, também, que incorre em impropriedade ao que estabelece 

o Artigo 38 da Lei n° 8666/93 quanto à formalização do procedimento licitatório. Nesse 

sentido é imprescindível que todos os documentos contenham assinaturas devidamente 

identificadas para que seja passível de validação e responsabilização. Assim é 

necessário que sejam feitas as correções das impropriedades identificadas. Portanto, 

mantém-se esta constatação para acompanhamento. 

Recomendação: Proceder anexação do documento de homologação 

da licitação, devidamente assinado, ao processo analisado, bem como enviar cópia para 

compor os papéis de trabalho desta Auditoria Interna.  

 

Análise de aquisição de outros serviços pessoa jurídica (20RL) 
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Não houve constatação. 

 

Análise de aquisição de serviço s terceirizados (MDO) (20RL) 

Constatação 2.19. Fragilidade na a formalização do processo, em desacordo com a 

Portaria Normativa SLTI/MPOg n 05/2002 e Portaria MEC n 1.042, de 17.08.2012 e 

manual de Protocolo (Resolução Consup 94/2014). 

Processo n. º Descrição 

 23192.033528.2017-15 
Contrato nº 50/2017 - Contratação de serviço 

terceirizado de motorista. 

 Ausência da inclusão da planilha de custo no 

processo; 

 23192.022396.2016-15 
Contrato nº 20/2016 - Contratação de serviço 

terceirizado de motorista; 

 Processo com fragilidade no arquivamento 

dos documentos em ordem cronológica; (pg. 

528 a 541); 

 Processo com documentos estranhos ao 

contrato (ex. documentos de funcionários 

referente a outro contrato pg. 169; pg. 171; 

pg. 295; pg. 568) 

 Ausência da inclusão da procuração do 

representante legal responsável pela 

assinatura do contrato. 

 Emissão da notificação nº 06/2017/IFMT em 
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14/11/2017 , data esta posterior ao 

vencimento do contrato conforme inciso 2. do 

contrato (pg. 47); 

 Ausência da página da Gfip onde consta o 

nome do funcionário contratado pela empresa 

que presta serviço no Campus referente aos 

meses: Novembro e dezembro/2016;  

janeiro/2017/março/2017;abril/2017; 

 Ausência de identificação do tipo de 

benefício e mês de referência dos 

comprovantes de depósitos, anexos ao 

processo; 

 Ausência de informação quanto ao mês de 

referência de todos os comprovante de 

recarga de cartão alimentação, visto que pela 

data não foi possível identificar (pg. 

611;pg.571; pg. 516; ); 

 Cópia de documentos com valor, nome e data 

ilegível (pg. 535); 

 Processo com documentos repetidos (pg. 

139;pg. 155.pg. 292;pg. 299;pg. 300;pg. 

345;pg. 380;) 

 23192.039119.2016-33 
Contrato nº 23/2016 - Contratação de serviço 

terceirizado de jardineiro 

 Ausência da inclusão da planilha de custo no 

processo; 

 Processo com documentos estranhos ao 

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 
 

 

104 

Relatório de Auditoria nº 04/2018 

contrato (ex. documentos de funcionários 

referente a outro contrato pg. 686 a 675) 

 23192.034625.2016-36 
Contratação de empresa prestadora de serviço de 

limpeza (contrato 18/2016 - Pregão 8/2016) 

 Processo com documentos estranhos ao 

contrato (pg. 370 a 372); 

 23192.037190.2016-81 
Contrato nº 22/2016 - Contratação de serviço 

terceirizado. Coparticipação n° 11/2016 – Serviços 

Terceirizados Continuados de Cozinheiro e Ajudante 

de Cozinha. 

  Processo com fragilidade no arquivamento 

dos documentos em ordem cronológica (64 à 

68, 72 à 81); 

 Solicitação de compra/serviço sem a devida 

numeração do pedido (fls. 02 e 03). 

 Despacho informa disponibilidade de recurso 

orçamentário com valores divergentes entre o 

expresso na forma numérica e por extenso 

(fls. 68). 

 Ausência da inclusão da planilha de custo no 

processo; 

 Processo com documentos estranhos ao 

contrato (ex. Relatório mensal de 

acompanhamento referente a outro contrato 

pg. 324 e 479). 

Manifestação da Unidade: “Processo 23192.022396.2016-15: 

quanto ao arquivamento de documentos, em certas ocasiões o processo é tramitado 
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para a reitoria a fim de realização de pareceres jurídicos ou outros procedimentos. 

Assim os documentos produzidos ficam aguardando a chegada do processo e por isso, 

as vezes, ocorre o equívoco de não se organizar os documentos para proceder ao 

arquivamento; Haja vista que a empresa DISKLIMPEZA detinha com o IFMT-CNP 

contratos de motorista e oficial de serviços gerais, que os documentos aludidos são do 

outro contrato que a empresa possuía com este campus, justifica-se essa falha pois a 

empresa enviava toda a documentação de uma só vez, não separando por contrato. 

Isso, somada a falha humana, gerou o apontamento; o representante que assinou o 

contrato é o mesmo que assinou a ata de registro de preços, portanto sua assinatura já 

veio atestada da licitação, entretanto apresenta-se a procuração; embora o contrato 

tenha se encerrado, as obrigações da contratada não se encerram; a ausência da 

página da GFIP - foram encontrados os documentos: relação dos trabalhadores 

constantes no arquivo sefip competência 01/2017 emitida dia 07/02/2017 p. 261 

relação dos trabalhadores constantes no arquivo sefip competência 04/2017 emitida 

dia 18/05/2017 p. 334; em relação ao benefício, foi uma falha oriunda da empresa, 

entretanto é possível identificar o benefício pelo valor, como confere com o disposto na 

planilha de composição de custo; quanto a recarga de alimentação, existe referência 

exatamente na folha apontada pela auditoria, sendo, tratada como data do pedido; 

cópia dos documentos - houve um problema na impressão, a referência é a E. F.  A.; 

documentos repetidos - haja vista que os documentos apontados são, respectivamente, 

comprovante de transferência ao terceirizado edeson dia 07/04/17, comprovante 

pagamento GRF competência 02/2017, comprovante pagamento gps competência 

03/2017, comprovante de pagamento fgts dia 25/04, relatório de auxílio alimentação 

emitido dia 13/04/17, relatório de auxílio alimentação emitido dia 27/04/17, relatório 

de auxílio alimentação emitido dia 25/04/17 e que não foi possível encontrar 

documentos iguais a esses no processo, entende-se como infundado o apontamento. 
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Processo 23192.039119.2016-33: houve um equívoco no 

arquivamento dos documentos conforme orientações expressas no próprio documento. 

Falha humana. Os documentos foram arquivados no processo correto. 

Processo 23192.034625.2016-36: os documentos apontados foram 

arquivados incorretamente. 

Processo 23192.037190.2016-81: quanto a emissão do Despacho, 

houve erro de digitação; ausência de planilha de custo - a contratação se deu pelo 

valor original preconizado pela ata de registro de preço (P. 29) e confirmado no 

empenho (p. 43) e no contrato (p. 45), sendo a planilha de composição de custo 

negociada e acertada entre o pregoeiro realizador da licitação e o licitante; 

documentos estranhos - haja vista que a empresa PRESTATIVA ganhou na licitação os 

itens 1, 2, 3 que são, respectivamente, cozinheiro, ajudante de cozinha e copeira, que a 

partir dessa licitação foram realizados 02 contratos (um para cozinheiro e ajudante de 

cozinha, 22/2016, e outro para copeira, 24/2016), informa-se que houve equívoco no 

arquivamento das notas em decorrência da empresa ser a mesma para os dois 

contratos e a seus números serem semelhantes”. 

Causa: Fragilidade na fiscalização do contrato. 

Análise da AUDIN: Em relação aos processos 23192.037190.2016-

81 e 23192.034625.2016-36 ficam acatadas as justificativas do gestor. 

Em relação aos Processos: 23192.033528.2017-15, devido a ausência 

de manifestação da unidade; 23192.022396.2016-15, devido às documentações 

anexadas não elidirem a constatação; processo 23192.039119.2016-33, devido o 

documento anexado não se referir ao processo da constatação, segue a análise Análise. 

É importante que os processos sejam instruídos adequadamente, conforme a legislação 

em vigor, com organização lógica e cronológica dos documentos que demonstrem todo 

o histórico da contratação e o adequado andamento do processo, permitindo a 
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compreensão de todo o ocorrido. Também é imprescindível que todos os documentos 

contenham as assinaturas devidamente identificadas, conforme determina o artigo 22, § 

1º, da Lei 9.784/99. Assim, é necessário que sejam feitas as correções das 

impropriedades indicadas, bem como executar procedimentos adequados para 

formalização dos processos.   

Aproveitamos para reiterar  a necessidade de orientação dos servidores 

quanto à observarem o disposto na Portaria Normativa nº 05/2002 – SLTI, Portaria nº 

1042/2012 – MEC e Orientação Normativa AGU nº 02/2009, bem como demais 

normativos referentes à gestão de documentos e processos do IFMT.  

Recomendação: Enviar cópia dos documentos constatados como 

ausentes nos processos analisados (23192.033528.2017-15, 23192.022396.2016-15,  

23192.039119.2016-33) , para comporem os papéis de trabalho desta Auditoria Interna. 

 

Constatação 2.20. Fragilidades nas contratações de serviços terceirizados, em 

desacordo ao com a legislação. 

Processo n. º Descrição 

 23192.033528.2017-15 
Contrato nº 50/2017 - Contratação de serviço 

terceirizado de motorista, termo de referência do 

pregão 012017 - UG 158972. 

 Ausência do termo de entrega de uniforme 

item 7.2; 

 Ausência dos relatórios de viagens ref. a NF 

nº 229564 (pg. 34) com comprovante de 

pagamento conforme item 4.2.7 do termo 
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de referência. 

 Apresentação dos documentos constantes 

no item 12.8 do termo de referência em data 

posterior ao primeiro mês de prestação de 

serviços. (pg. 82, 83); 

 Ausência da comprovante de retenção e 

repasse referente ao tributos da NF 229564 

(pg. 34) conforme item 11.6 do termo de 

referência. 

 23192.022396.2016-15 
Contrato nº 20/2016 - Contratação de serviço 

terceirizado de motorista- Termo de referência do 

pregão 05/2016 - UG 158972. 

 Ausência do termo de entrega de uniforme 

item 7.2; 

 Ausência de apresentação dos documentos 

constantes no item 12.8 do termo de 

referência em data posterior ao primeiro 

mês de prestação de serviços. (pg. 25) 

 Ausência dos relatórios de viagens ref. a NF 

relacionadas com comprovante de 

pagamento conforme item 4.2.7 do termo 

de referência. 

NF 6615 - R$ 2.700,00 / NF 6507 - R$ 4.000,00 / 

NF 6907 - R$ 5.170,00 / NF 7013 - R$ 2.860,00 / 

NF 7054 R$ 110,00 ; 

 Ausência de aplicação de penalidades 

prevista na lei 8666/93 e registro no SICAF 
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referente aos relatos descritos na 

notificação nº 06/2017/IFMT; 

 Ausência de apresentação do relatório do 

fiscal do contrato referente aos meses de 

novembro e dezembro/2016; 

janeiro/2017;março/2017; Art. 67, § 1º, Lei 

8.666/93). 

 Ausência de notificação quanto ao 

pagamento de salário após o 5º dia útil; 

(Ref. mês dezembro/2016 (pg.115) ; 

março/2017 (pg. 173); fevereiro/2017 

(202);junho/2017; em desacordo com § I do 

art. 459 do dec.Lei no 5.452/43. 

 23192.039119.2016-33 
Contrato nº 23/2016 - Contratação de serviço 

terceirizado de jardineiro. Início da Vigência 

07/12/2016 a 07/12/2017. 

 Ausência do termo de entrega de uniforme 

item 7.2; (pg. 25). 

 Ausência do termo de entrega de 

equipamentos conforme módulo 3 na 

planilha de custo (pg. 222); 

 Ausência de apresentação dos documentos 

constantes no item 12.8 do termo de 

referência em data posterior ao primeiro 

mês de prestação de serviços(pg. 28) , 

exceto o exame admissional (pg. 83). 

 23192.034625.2016-36 
Contratação de empresa prestadora de serviço de 
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limpeza (contrato 18/2016  Termo de referência - 

Pregão 8/2016) 

 Ausência do termo de entrega de uniforme 

item 7.2; 

 Ausência de informações quanto a alteração 

da produtividade constante no termo de 

referência grupo 1 - item 1.1.1 em 

desacordo com o determinado em portaria 

de 2016 do ministério do planejamento 

referente a produtividade.  

 23192.037190.2016-81 Contrato nº 22/2016 - Contratação de serviço 

terceirizado. Coparticipação n° 11/2016 – Serviços 

Terceirizados Continuados de Cozinheiro e 

Ajudante de Cozinha. 

 Não foi localizado nos autos do processo 

documentos com informação quanto ao mês 

de outubro de todos os comprovantes  de 

pagamentos aos funcionários terceirizados 

(relação de funcionários, quantidade de 

postos, possível substituição de funcionário, 

holerite, pagamento de salário até o 5º dia 

útil, comprovantes de recolhimento de 

INSS e FGTS dos funcionários da empresa 

que atuam neste contrato, folha de 

frequência, auxílio alimentação e vale 

transporte). 
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Manifestação da Unidade: “Processo 23192.033528.2017-15: O 

termo de entrega de uniforme estava arquivado em outro local; o relatório estava no 

financeiro junto com os comprovantes de retenção e repasse de tributos; a 

documentação foi anexada no mês subsequente do serviço, mas a data está certa com a 

vigência do contrato; documentos anexados ao processo. 

Processo 23192.022396.2016-15: os uniformes foram entregue pelo 

correios e comprovante foi impresso e anexado; por falha no controle da 

documentação não foram localizados os do item 12.8. (CTPS e relação de 

empregados); relatório da nota 6615 referente a março de 2017 está na página 176. E 

o da nota 7054 está na página 455. Os demais não foram feito por falha administrativa; 

conforme o parecer nº02 (pag 628) referente a notificação n°06/2017 a empresa quitou 

os débitos atrasados foi preferido que naquele momento não seria necessária aplicação 

de penalidades; foram feitas reclamações por telefone mas por falha na fiscalização 

administrativa não houve notificação. 

Processo 23192.039119.2016-33: documentos anexados - 

Comprovantes do termo de entrega do uniforme e EPIs; apresentação CTPS item do 

termo de referência 12.8; relação de empregados estava na página 87; o exame 

admissional foi apresentado com data posterior ao primeiro mês de prestação do 

serviço por descuido do responsável mas não houver qualquer prejuízo ao contrato. 

Processo 23192.034625.2016-36: O termo de entrega do uniforme 

não foi entregue para as funcionárias assinarem no início do contrato, mas os 

uniformes foram recebidos. Foi feito um comprovante e anexado ao processo; foi 

anexado o parecer da comissão para avaliação de produtividade do campus. 

Processo nº 23192.037190.2016-81: os comprovantes de pagamentos 

aos funcionários terceirizados eram sempre encaminhados via correio; os 

comprovantes do mês de outubro possivelmente foram extraviados e não foi requerida 
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uma segunda vi; para que não incorra novamente no mesmo erro, ao receber a 

documentação das empresas terceirizadas, será adotado aplicação de check-list”. 

Causa: Fragilidade na fiscalização do contrato. 

Análise da AUDIN: Referente ao processo 23192.033528.2017-15, 

os documentos apresentado pela unidade não elide a constatação, não foi localizado na 

pasta “documentos” os relatórios de viagens e dos comprovantes do tributo,  é 

necessário que os documentos sejam escaneados e anexados na pasta referida ou 

informada a página em ques os documentos se encontram no processo para finalização 

da constatação. Quanto a justificativa do item constantes no 12.8 do termo de referência 

(documentos no primeiro mês de prestação de serviços). Acatamos a manifestação da 

unidade quanto ao termo de entrega do uniforme e quanto ao descumprimento do prazo 

para apresentação dos comprovantes do item 12.8 do termo de referência.Por isso segue 

análise. 

Referente ao contrato 23192.022396.2016-15, os documentos 

apresentados pela unidade não elide a constatação, não foi localizado na pasta 

“documentos” o termo de entrega de uniforme do motorista (recibo de entrega ao 

funcionário), os relatórios de viagens das pg 176 e 455. Sobre a justificativa quanto a 

ausência dos documentos do item 12.8 do termo de referência, quanto as falhas do setor 

administrativo (fiscal do contrato) e quanto a ausência das penalidades por atraso no 

pagamento dos salários não acatamos a manifestação. Acatamos a manifestação quanto 

a notificação 06/2017.  

 Após avaliação da manifestação, procedemos uma análise geral das fragilidades 

encontradas: 

 Referente ao processo 23191.039119.2016-33, os documentos do item 12.8, 

acatamos a manifestação, porém, lembramos que os mesmos devem ser anexados ao 
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processo. O comprovante apresentado pela unidade se refere somente ao uniforme, a 

planilha relaciona “equipamentos”módulo 3 letra C.  

 Referente ao processo 23192.034625.2016-36, não acatamos a manifestação da 

unidade, visto que não foi localizado nos documentos anexados pelo Campus da 

empresa Shekinah. O termo de entrega dos uniformes referente ao contrato 18/2016 

(Shekinah construções e serviços),conforme termo de referência item 7, o kit de 

uniforme entregue ao trabalhador deveria ser composto por 02 camisa, 02 calças e 01 

par de sapatos, e no item 7.3.4 d termo diz que a entrega deveria ser entregue mediante 

assinatura de recibo, documento este não localizado no processo, essa obrigação está 

estabelecida no item 12.8 do termo. A penalidade pelo não cumprimento no item 17.1.4 

do termo de referência está estabelecido no item 17.10 do mesmo documento, que 

determina a cobrança da multa de 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato, 

penalidade está também definida no item 10 do contrato 18/2016. Por isso solicitamos 

que sejam aplicadas as penalidades estabelecidas em contrato e que as mesmas sejam 

lançadas no Sicaf. Quanto a alteração de produtividade, acatamos a justificativa do 

Campus, considerando o parecer da comissão anexado. 

Referente ao processo n° 23192.037190.2016-81, orienta-se que seja 

observado a Orientação Normativa n° 02/2009 da AGU estabelece que “os instrumentos 

de contratos, convênios e demais ajustes, bem como seus respectivos aditivos devem 

integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em sequência 

cronológica, numerado e rubricado, contendo em cada volume os respectivos termos de 

abertura e encerramento”, a fim de propiciar o devido acompanhamento e fiscalização, 

bem como minimizar os riscos de extravio de documentos. Portanto, os documentos 

devem ser arquivados em único processo tendo em vista que uma das finalidades é 

fornecer informações de maneira tempestiva, completa e segura, ficando acatada a 

justificativa do gestor, mantendo como orientação. No termo de referência e no edital, 
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está determinado que somente deverá ser pago as diárias aos motoristas, com a 

comprovação dos valores efetivamente pago, porém, esses documentos não foram 

localizados nos processos citados na constatação, é necessário que sejam criadas formas 

de controle a fim de que todos os contratos sejam fiscalizados de forma que cumpra 

todo o determinado na legislação, entre essas ferramentas a criação de manuais e check 

list. 

De forma geral, nos processos n.º 23192.033528/2017-15, 

23912.022396/2016-15, 23192.039119/2016-33 e 23192.034625/2016-36, cabe 

informar que o termo de referência, refere-se a parte do planejamento do serviço 

público, evidenciando o cumprimento do princípio da eficiência (CF art.37/88), onde 

deve constar todas informações necessárias para orientar o processo licitatório, dentre 

várias informações os deveres do contratado, essa informação também consta no 

contrato e no edital. Por isso, seu cumprimento correto não deve ser negligenciado, para 

evitar qualquer prejuízo ao setor público, é necessário que seja efetuado a gestão do 

contrato de forma eficiente, privando pelo total conhecimento dos documentos legais 

(contrato, termo de referência e edital), se atentando ao cumprimento de correto de cada 

item da planilha de custo e a quando necessário, informar ao responsável as 

inconsistências a fim de que sejam emitidas notificações e penalidades quando devidas. 

Sendo assim, reiteramos a necessidade de orientar a contratada e o 

fiscal de contrato quanto à: 

- entrega de uniformes e materiais para os funcionários somente 

mediante assinatura de recibo e anexação de cópia junto com a fatura do mês seguinte 

ao da entrega; 

- receber/entregar produto ou material em quantidades ou 

especificações iguais ao determinado no termo de referência e contrato; 
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- efetuar pagamento de faturas/notas de reembolso de diárias de 

motoristas somente após o relatório de comprovação dos valores efetivamente pagos. 

 

  Recomendação: Providenciar a notificação e cobrança de multa 

referente a ausência da entrega dos uniformes além da entrega de itens e quantidades 

divergente ao especificado no contrato (Processo 23192.034625.2016-36).  

  

Constatação 2.21. Ausência de comprovação referente ao cumprimento das obrigações 

trabalhistas em desacordo com a IN SLTI/MPOG n° 02/2008 - Ministério do 

planejamento. 

Processo n. º Descrição 

 23192.022396.2016-15 
Contrato nº 20/2016 - Contratação de serviço 

terceirizado de motorista. 

 Ausência do comprovante referente ao 

pagamento da primeira e segunda parcela do 

décimo terceiro salário dos anos de 2016; 

 Ausência do comprovante da relação de 

funcionário referente ao mês novembro/2016; 

agosto/2016; 

 Ausência da apresentação da folha de 

frequência referente aos meses de novembro e 

dezembro/2016; Janeiro/2017; 

fevereiro/2017; setembro/2017; 

 Ausência da apresentação dos holerites 

referente aos salários dos meses de novembro 
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e dezembro/2016;Janeiro/2017; 

setembro/2017; e décimo 13º primeira e 

segunda parcela. 

 Ausência da apresentação dos comprovantes 

de pagamento salarial até o quinto dia útil 

referente aos meses de novembro e 

dezembro/2016; abril/2017; maio/2017; 

junho/2017; julho/2017; agosto/2017; 

 Ausência da apresentação dos comprovantes 

de pagamento referente ao auxílio 

alimentação dos meses de novembro e 

dezembro/2016; Janeiro/2017; 

fevereiro/2017; junho/2017; julho/2017; 

 Ausência da apresentação dos comprovantes 

de pagamento referente ao vale transporte dos 

meses de novembro e dezembro/2016; 

Janeiro/2017; março/2017; abril/2017; 

maio/2017; junho/2017;julho/2017; 

agosto/2017; 

 Ausência da apresentação da guia de 

recolhimento paga  (INSS) do mês 12/2016; 

 23192.039119.2016-33 
Contrato nº 23/2016 - Contratação de serviço 

terceirizado de jardineiro. 

 Ausência da apresentação dos holerites e 

referente aos salários dos meses de 

dezembro/2016 e março/2017; 

 Ausência da apresentação dos holerites 
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referente ao  décimo terceiro primeira e 

segunda parcela; 

 Ausência  do comprovante da relação de 

funcionário referente ao mês março/2017; 

 Ausência da apresentação da folha de 

frequência referente ao mês de março/2017; 

 Ausência da apresentação dos comprovantes 

de pagamento salarial até o quinto dia útil 

referente ao mês março/2017; 

 Ausência da apresentação dos comprovantes 

de pagamento referente ao auxílio 

alimentação do mês de março/2017 e 

abril/2017; 

 Ausência da apresentação dos comprovantes 

de pagamento referente ao prêmio cesta 

básica do mês de março/2017; 

 Ausência  da apresentação da guia de 

recolhimento paga do FGTS do mês  de 

março  de 2017; 

 Ausência da apresentação dos comprovantes 

de pagamento referente vale transporte do 

mês de abril/2017 até Julho/2017. 

Manifestação da Unidade: “Processo 23192.022396.2016-15: 

Houve falha no processo de fiscalização administrativa dos documentos e alguns 

ficaram sumidos; não foram localizados os comprovantes de pagamento do décimo de 

2016, nem a relação de funcionários do mês de novembro; o início do contrato foi dia 

8/11/2016; foram acrescentados a folha de frequência do mês de janeiro e setembro. As 

demais não foram localizadas; os holerites dos meses de dezembro, janeiro, setembro 
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foram acrescentados ao processo; o comprovante do décimo está na rescisão do dia 

15/11/2017; foram localizados os recibos de pagamento de salário dos meses de 

dezembro, abril, maio, junho, julho e agosto; as datas em que foram assinadas foi 

quando a empresa fez o depósito. Informação dada pelo funcionários; o mês de 

novembro não foi encontrada; os comprovantes de pagamento do auxílio alimentação 

dos meses de janeiro, fevereiro e junho foram localizados e anexados. Os demais não; 

os comprovantes de pagamento do vale transporte dos meses de janeiro e março foram 

localizados. No mês de abril o funcionário solicitou pela não utilização do vale 

transporte. Foi anexada o comprovante; não foi localizada a guia de recolhimento do 

INSS do mês 12/2016. 

Processo 23192.039119.2016-33: Os documentos a seguir foram 

acrescentados ao processo - holerites referente aos meses de 12/2016 e 03/2017; os 

holerites (1ª e 2º parcela) décimo terceiro; a documentação referente a março estava 

arquivada em outro local; o comprovante de pagamento do vale transporte referente ao 

mês de abril; o pagamento do vale transporte foi feito no holerites nos meses de maio, 

junho e julho”. 

Causa: Fragilidade na fiscalização do contrato. 

Análise da AUDIN: Referente aos processos 23192.022396.2016-15 

e 23192.039119.2016-33 apesar da manifestação da unidade em informar que anexou 

alguns documentos na pasta “documentos”, não há informação se os mesmos foram 

anexados ao processo,além, da ausência de localização de outros documentos, por isso 

mantemos a constatação. Do processo 23192.022396/2016-15 ficou pendente de envio 

os documentos: Todos do item 1; relação de funcionário do mês 11/2016 do item 2; 

folha de frequência do mês 11, 12/2016 e 2/2017 do item 3; holerite do mês 11/2016 e 

13 º do item 4; comprovante de pagamento salarial do mês 11/2016 item 5; Do item 6, 

não foi identificado o pagamento do vale alimentação no holerite nos meses 6 e 7/2017; 
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acatamos o item 7; Não foi identificado a guia de recolhimento do inss ref. ao mês 

12/2016 item 8; 

Do processo 23192.039119/2016-33 ficou pendente de envio todos os 

documentos, exceto os holerites do item 1; os holerites de 13º primeira e segunda 

parcela item 2. Apesar de informarem que alguns documentos estavam em outros 

lugares, porém, é necessário que os mesmo sejam enviados para comprovação a esta 

Auditoria Interna. 

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 a 

fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações 

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

comprovantes a qual estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo 

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

empregado; O Fiscal de contrato deve ser orientado a verificar se nos comprovantes de 

pagamentos houve o pagamento dos funcionários do prazo legal, ou se juntamente com 

os holerites o fornecedor apresentou comprovante de depósito bancário de tais 

pagamentos. O Tribunal de Contas da União tem recomendado às Unidades que 

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

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

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

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

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

subsidiária dos entes públicos (Acórdão 2254/2008 Plenário)”.  
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Dessa forma reiteramos a necessidade de orientar a contratada e o 

fiscal de contrato quanto à: 

- cumprimento de todas as obrigações trabalhistas no mês de 

referência, demonstrando no relatório do fiscal que tipo de documentos foram 

conferidos quando este optar por amostragem na fiscalização do serviços executados; 

- necessidade de 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; 

- aplicação de sanção à empresa, garantido o contraditório e ampla 

defesa, quando não houver a regularização das obrigações trabalhistas, 

preferencialmente no mês subsequente à notificação; 

Recomendação: Providenciar a anexação do comprovante de 

pagamentos dos funcionários referente aos meses de 12/2016, 03/2017 e do décimo 

terceiro (Processo 23192.039119.2016-33). 

 

Constatação 2.22. Ausência da Indicação e Designação do Fiscal do Contrato, 

contrariando Art. 31 II, III da IN 02/2008.  

Processo n. º Descrição 
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 23192.037190.2016-81 
Contrato nº 22/2016 - Contratação de serviço 

terceirizado. Coparticipação n° 11/2016 – Serviços 

Terceirizados Continuados de Cozinheiro e 

Ajudante de Cozinha. 

 Não foi localizada nos autos do processo a 

designação do fiscal do contrato, bem como 

os documentos dando ciência do 

conhecimento por parte do fiscal ou ata de 

reunião estabelecendo os critérios para 

fiscalização. 

 Nos autos do processo consta alternância de 

fiscais, três servidores distintos, o que 

provoca fragilidade no ato de fiscalização do 

contrato por parte da Gestão do Campus 

Campo Novo do Parecis (fls. 75, 86, 324, 

349, 440,487 e 539) . 

Manifestação da Unidade: “As designações foram realizadas pelas 

portarias 214/2016 e 128/2017, que são enviadas para os servidores designados pelo 

gabinete via e-mail e afixadas em mural próprio no átrio do IFMT-CNP. Haja vista que 

os fiscais designados pela portaria 214/2016 estavam ausentes (Paulo, na Reitoria e 

Willian, de férias) a nota foi atestada pelo servidor Joni, pois necessitava ir ao 

financeiro para ser liquidada”. 

Causa: Fragilidade na fiscalização de contratos. 

Análise da AUDIN: Apesar da manifestação apresentada verifica-se 

ausência das Portarias no processo. Bem como não foram apresentadas, juntamente, 
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com a justificativa supracitada.  Portanto, importante observar que a Portaria Normativa 

n° 05/2002 define: 

DOCUMENTO - É toda informação registrada em um suporte material, 

suscetível de consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprova fatos, 

fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem numa determinada 

época ou lugar. 

PROCESSO –  É o documento ou o conjunto de documentos que exige 

um estudo mais detalhado, bem como procedimentos expressados por 

despachos, pareceres técnicos, anexos ou, ainda, instruções para 

pagamento de despesas; assim, o documento é protocolado e autuado 

pelos órgãos autorizados a executar tais procedimentos. 

PEÇA DO PROCESSO – É o documento que, sob diversas formas, 

integra o processo. Ex: Folha, folha de talão de cheque, passagem aérea, 

brochura, termo de convênio, contrato, fita de vídeo, nota fiscal, entre 

outros (grifo nosso). 

Ressalta-se, também, a Orientação Normativa n° 02/2009 da AGU 

estabelece que “os instrumentos de contratos, convênios e demais ajustes, bem como 

seus respectivos aditivos devem integrar um único processo administrativo, 

devidamente autuado em sequência cronológica, numerado e rubricado, contendo em 

cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento”, a fim de propiciar o 

devido acompanhamento e fiscalização, bem como minimizar os riscos de extravio de 

documentos. Portanto, os documentos devem ser arquivados em único processo tendo 

em vista que uma das finalidades é fornecer informações de maneira tempestiva, 

completa e segura. 

 

Recomendação: Providenciar anexação da portaria dos fiscais de 

contrato no processo analisado. 
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Constatação 2.23  Ausência de Instrumentos de Controle, contrariando Art. 34 da IN 

02/2008. 

Processo n. º Descrição 

 23192.037190.2016-81 
Contrato nº 22/2016 - Contratação de serviço 

terceirizado. Coparticipação n° 11/2016 – Serviços 

Terceirizados Continuados de Cozinheiro e 

Ajudante de Cozinha. 

 Não foi localizado nos autos do processo um 

plano de ação com os instrumentos de 

controle para a contratação de serviços 

continuados de cozinheiro e ajudante de 

cozinha. Bem como, realização de pesquisa 

para mensurar o nível de satisfação por parte 

dos usuários dos serviços contratados. 

  Manifestação da Unidade: “Realmente não houve tais instrumentos 

de controle, sendo que o referido contrato já encontra-se encerrado. Todavia, o 

Campus, mediante seus fiscais de contratos, estará observando tais exigências nas 

próximas contratações”. 

Causa: Fragilidade na fiscalização do contrato. 

Análise da AUDIN: Diante à manifestação da unidade reconhecer e 

se comprometer em observar tais exigências nas próximas contratações, ressalta-se 

apenas que a IN 02/2008 foi revogada e que tal exigência encontra-se no  Artigo 47 da 

IN 05/2017 que estabelece os instrumentos de controle ao qual o fiscal de contrato 

deverá adotar para acompanhamento da execução dos contratos. Assim, observa-se um 
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avanço nos instrumentos de controle que deverão ser adotados pelos fiscais. Portanto, 

mantém-se a constatação. 

Recomendação: Demonstrar o instrumento de controle adotado para 

cumprir o estabelecido no Artigo 47 da IN 05/2017. 

 

Acompanhamento de regularidade na contratação de obras, serviço de engenharia 

e instalação (20RL) 

 Não houve contratação.  

 

Acompanhamento de despesas com pessoa física (20RL) 

Constatação 2.24. Inconsistência na concessão de Gratificações de encargos para 

cursos ou concursos em desacordo com o estabelecido na Resolução Consup 10/2013, 

88/2015 e 083/2017. 

Processo n. º 

 

Descrição 

 23192.008656.2017-12 
Pagamento de Fiscais - Processo seletivo Sapezal nº 03 

e 06/2017 

 Execução de atribuições executada pelo 

Campus, diferente ao estabelecido no Item 3 da 

Resolução, cabendo ao Departamento de 

Política de Ingresso (DPI) tal função; 

 Contratação de 23 Fiscais de sala para 197 

alunos inscritos (Conforme relação de 

inscrições homologadas no site do campus), em 

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 
 

 

125 

Relatório de Auditoria nº 04/2018 

desacordo com o item 3.8 a da Resolução 

Consup 88/2015; 

 Ausência de assinatura prévia da declaração de 

execução de atividades - GECC (Anexo II) 

Consup 10/2013; 

 Pagamento de carga horária em desacordo com 

a resolução (Tabela II); 

 23192.029892.2017-72  Processo seletivo Edital nº 020/2016 e  

71/2016; 

Ausência de assinatura prévia da declaração de 

execução de atividades - GECC (Anexo II) Consup 

83/2017(art. 8º inciso IV letra “q”. ; 

 23192.037855.2017-38 
Processo seletivo Edital nº 59/2017; 

 Ausência de assinatura prévia da declaração de 

execução de atividades - GECC (Anexo II) e 

termo de compromisso (anexo III) Consup 

83/2017(art. 8º inciso IV letra “q”.   

 23188.041761.2016-41. 
Processo seletivo Edital nº 69/2016; 

 Ausência de assinatura prévia da declaração de 

execução de atividades - GECC (Anexo II) 

Consup 10/2013; 

 

 23188.041761.2016-41. 

Processo seletivo Edital nº 69 e 71/2016; 

 Ausência de assinatura prévia da declaração de 

execução de atividades - GECC (Anexo II) 
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Consup 10/2013; 

 23753.036034.2017-81 
Processo seletivo Edital nº 59/2017; - Tangará da 

Serra 

 Ausência de assinatura prévia da declaração de 

execução de atividades - GECC (Anexo II) e 

termo de compromisso (anexo III) Consup 

83/2017(art. 8º inciso IV letra “q”.  

 23188.041761.2016-41. 
Processo seletivo Edital nº 69/2016; 

 Ausência de assinatura prévia da declaração de 

execução de atividades - GECC (Anexo II) 

Consup 10/2013; 

Manifestação da Unidade: “Processo 23753.036034.2017-81: Segue 

anexo termo de compromisso assinado pelos participantes e declaração de execução de 

atividades relativos ao Processo Seletivo 59/2017, em atendimentos aos anexos II e III 

da Resolução Consup 83/2017.  

Informamos que todos os documentos relativos a processos seletivos 

são encaminhados ao Departamento de Políticas de Ingresso. A ausência de 

mapeamento de processos e devida orientação de qual documentação deve compor os 

autos de processo, dificulta uniformização de trâmites para o pagamento da GECC. 

Portanto, não tínhamos compreensão que tais documentos deveriam compor o processo 

em evidência, visto que o próprio DPI oficializa à Reitoria (conforme memorando nº 

210/2017-DPI/PROEN/IFMT, folha 02) a informação dos fiscais não servidores aptos a 

pagamento, incluindo as atividades executadas. Assim sendo, entendíamos que tal 

documento já nos amparava ao pagamento devido”. 
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Causa: Processo inadequado na concessão de Gratificação de 

encargos para cursos ou concursos. 

Análise da AUDIN: Conforme manifestação da unidade, 

esclarecemos que todo procedimento está listado nas resoluções citadas na constatação, 

sendo a mesma de fácil entendimento. Por isso é importante a leitura de toda base legal 

que envolve o processo, a informação de desconhecimento ou ausência de 

manual/procedimento não elide a constatação. O campus deve, junto com a DPI, criar os 

seus manuais, contanto que estejam convergentes com a Resolução Consup que 

normatiza o assunto. Considerando as respostas, quanto ao memorando nº 210/2017-

DPI/PROEN/IFMT, folha 2 do processo, informamos que o mesmo foi emitido à 

PROAD para pagamento, no entanto não contribui para elidir as falhas encontradas. 

Acatamos a manifestação da unidade referente ao processo nº 23753.036034-2017-81, s 

Referente ao processo 23192.008656.2017-12, cabe somente a DPI a 

execução dos processos seletivos, qualquer exceção, deveria ter sido formalmente 

autorizada pela mesma. Tal autorização não foi localizada no processo. No item 3.8 da 

resolução consup 88/2015, estabelece a quantidade de fiscais necessários para certa 

quantidade de alunos, porém, conforme documento, foram contratados 23 fiscais para 

197 alunos (dando uma média de 9 alunos para cada fiscal), quantidade de fiscais muito 

superior ao determinado na norma. Referente ao pagamento de carga horária superior, o 

Gestor deve ter controle para não ultrapassar a carga horária máxima de cada atividade 

previstas na resolução CONSUP. 

Análise refere a ausência da declaração de execução de atividades se 

estende a todos os processos dessa constatação, exceto o processo 23753.036034.2017-

81 que acatamos a manifestação da unidade. Na resolução consup 10/2013 art. 7º 

parágrafo único, na resolução consup 83/2017 art. 8º inciso  IV letra “q”, estabelece a 
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obrigatoriedade da assinatura da declaração de execução de atividade (anexo II), este 

documento é necessário para a devida prestação de contas e auxiliar na comprovação da 

devida execução da atividade. A fim de evitar a reincidência da constatação, pode exigir 

a assinatura de todos documentos listados nas normas, antes do início da execução da 

atividade, além da criação de manuais, procedimentos e check list. 

Dessa forma reiteramos a necessidade de orientar os responsáveis pelo 

campus, nos processos seletivos, à: 

- orientar os servidores, selecionados para exercerem encargos de 

cursos ou concursos, à entregar previamente Declaração de 

Execução de Atividades; 

- aguardar autorização prévia da DPI para execução de etapas em 

processos seletivos; 

Recomendação: Apurar responsabilidade pela contratação excedente 

de fiscais de provas, contrariando o item 3.8 da Resolução CONSUP 88/2015, gerando 

danos ao erário. 

 

Constatação 2.25. Ausência de comprovante da efetiva execução do serviço para 

recebimento da GECC - Gratificação de Encargos de Cursos ou Concursos. art. 70 § 

único da Constituição Federal. 

Processo n. º 

 

Descrição 

 

 23192.008656.2017-12 
Processo seletivo Edital nº 03 e 06/2017 

 23188.041761.2016-41 
Processo seletivo Edital nº 69/2016;   
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 23192.038168.2016-59 
Processo seletivo Edital nº 69 e 71/2016;  

 23753.036034.2017-81 
Processo seletivo Edital nº 59/2016;  

 23192.038168.2016-59 
Processo seletivo Edital nº 69 e 71/2016;  

Manifestação da Unidade: “Quanto ao processo 

23753.036034.2017-81: Anexamos lista dos fiscais presentes - não efetivo emitida pelo 

sistema idempiere bem como lista assinada pelos fiscais que trabalharam no processo 

seletivo regido pelo Edital 59/2017, constatando a efetiva execução dos serviços 

prestados pelos fiscais não servidores constantes no processo 23753.036034.2017-81. 

Destaca-se novamente que todos os documentos relativos a processos seletivos são 

encaminhados ao Departamento de Políticas de Ingresso. A ausência de mapeamento 

de processos e devida orientação de qual documentação deve compor os autos de 

processo, dificulta uniformização de trâmites para o pagamento da GECC. Quantos aos 

demais processo, realmente não consta tal comprovação. Foi dado seguimento ao 

processo devido as autorizações constantes no mesmo. Será adotado um check-list 

(será elaborado) para que essa situação não ocorra e que conste no processo a 

comprovação que o colaborador de fato exerceu sua atividade”. 

Causa: Fragilidade na concessão de Gratificação por encargos de 

cursos ou concursos. 

Análise da AUDIN: Primeiramente cabe informar que a constatação 

se refere ao comprovante da execução do serviço, por exemplo: a relação com a 

assinatura do prestador de serviço.O documento anexado pela unidade na pasta 

“Documentos” se refere ao edital 59/2017, que não ´objeto desta constatação. Por isso 

mantemos a constatação. 

O art. 70 da constituição federal define em seu parágrafo único:  
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Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 

utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 

públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 

obrigações de natureza pecuniária.  

A finalidade de se prestar contas é demonstrar a autoridade delegante que os objetivos 

propostos foram cumpridos (resultados) e que esses processos guardaram adequação 

(conformidade) com as regras e princípios estabelecidos em um contexto mais amplo. A 

elaboração do processo de prestação de contas deve se focar na possibilidade dos dados 

ali apresentados servirem para o destinatário como informações úteis e de parâmetro 

para conclusão das metas previstas e alcançadas, tornando-a mais eficaz e eficiente. Da 

mesma forma, o gestor ao construir o seu processo de contas, efetua uma recapitulação 

de atos e fatos, conduzindo-o a uma reflexão que permite a sua auto avaliação, na 

construção da melhoria contínua, e no que tange a recursos públicos, é um instrumento 

de transparência e de consequente indução do controle social. Com isso, o setor 

responsável não deve apenas informar os gastos, mas também formalizar um processo 

de prestação de contas e enviar a autoridade máxima do IFMT. Para evitar que esses 

problemas ocorram novamente, é necessário a criação de manuais, checklist ou outros 

instrumentos a fim de auxiliar a correta aplicação dos exames e a coleta de todas 

informações, dados e o correto preenchimento de todos documentos listados nas 

resolução 83/2017. Também cabe orientar os responsáveis por processos seletivos exigir 

comprovante da prestação de serviços para anexação aos autos. 

Recomendação: Demonstrar o aprimoramento no controle da efetiva 

execução de atividades para pagamento de GECC. 

 

Constatação 2.26. Pagamento de GECC para servidores do IFMT através do SIAFI, em 

desacordo com o art. 2º, inciso IV da portaria 110/2014 da Secretaria de Gestão Pública.  
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Processo 

n. º 

 

Descrição 

 

 23192.008

656.2017-

12 

Processo seletivo Edital nº 03/2017 e 06/2017; 

 CPF: ***.600.871-**; ***.376.987-**; ***.865.691-**; 

***.867.581-**; ***.224.751-**; ***.937.759-**; 

***.502.721-34; ***.859.761-**; ***.903.470-**; 

***.562.941-**; ***.702.451-**; ***.825.901-**; 

***.133.950-**; 

 23192.029

892.2017-

72 

Processo seletivo Edital 71/2017: 

Pagamento dos CPF: ***.377.301-**; ***.810.561-**; ***.253.960-

**; ***.825.250-**; ***.865.691-**; ***.867.581-**; ***.224.751-

**; ***.031.591-**; ***.022.991-**; ***.502.421-**; ***.842.788-

**; ***.859.761-**; ***.984.421-**; ***.902.482-**. 

Ordens bancárias nº 803216; 

803217;803218;8032019;803220;803222;803224;803226;803227;803

228;803229;803230;803231;803232;803350;803465. 

Manifestação da Unidade: “Por demora no repasse da informação 

da comissão organizadora para a Reitoria, e depois, em virtude da cobrança dos 

servidores, alegando não terem recebido, o Campus efetuou os pagamentos via SIAFI. 

Cabe ressaltar que o Campus recebeu no dia 02/06/17, orçamento para realização 

dessa despesa, sendo o valor repassado suficiente para pagar os servidores (que não 

haviam recebido em folha) e os não-servidores (como descrito na Nota de Crédito 

recebida)”. 
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Causa: Fragilidade na concessão de Gratificação por encargos de 

cursos ou concursos. 

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elide a 

constatação. Em consulta a pasta “Documentos” no drive também não foi identificado 

documentos comprobatórios.  

Conforme art. 2º inciso IV da portaria 110 de 26/05/2014 da 

Secretaria de gestão pública, é vedado o pagamento GECC a servidores pelo Siafi, a não 

observação desse artigo pode acarretar irregularidades, pagamentos indevidos ou 

duplicados, como já verificados nesse processo durante esta auditoria interna. 

Lembramos que a solicitação de pagamento de GECC para servidores deve ser 

solicitado pelo DPI (departamento de ingresso), cabendo ao campus o pagamento 

somente para não servidores.  

Recomendação: Demonstrar o aprimoramento do controle nos 

pagamentos de GECC para servidores. 

 

Constatação 2.27. Ausência de retenção de tributos da Previdência Social (INSS)  de 

11% (onze por cento), referente ao pagamento de GECC dos colaboradores não 

servidores, dos valores superiores a R$ 10,00 em desacordo a instrução Normativa 

971/2009. 

Processo n. º Descrição 

 23192.008656.2017-12 
Processo seletivo Edital nº 03/2017 e 06/2017; 

 CPF: ***.600.871-**; ***.376.987-**; 

***.865.691-**; ***.867.581-**; 

***.224.751-**; ***.937.759-**; 
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***.502.721-34; ***.859.761-**; 

***.903.470-**; ***.562.941-**; 

***.702.451-**; ***.825.901-**; 

***.133.950-**; 

 23192.029892.2017-72 
Processo seletivo Edital nº 020/2016 e  71/2016; 

 100% dos fiscais não servidores do 

processo. 

 23192.037855.2017-38 
Processo seletivo Edital nº 59/2017; 

 100% dos fiscais não servidores do 

processo. 

 23753.036034.2017-81 
Processo seletivo Edital nº 59/2017; Tangará da 

Serra 

 100% dos fiscais não servidores do 

processo. 

 23192.038168.2016-59

  

Processo seletivo Edital nº 59 e 71/2017 

 100% dos fiscais não servidores do 

processo. 

Manifestação da Unidade: “Por uma interpretação equivocada do 

Campus, as retenções realmente não eram realizadas. O procedimento será alterado, e 

de agora em diante as retenções serão realizadas, sendo necessário criar um 

informativo para os não-servidores que forem participar dos próximos seletivos. 

Ressalta-se que o ideal é que toda a equipe seja composta por servidores, pois como 

pesquisado, cabe ao não-servidor recolher a diferença de INSS, sendo que esta pode 

ser maior do que o valor recebido para prestar o serviço”. 
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Causa: Fragilidade na concessão de Gratificação por encargos de 

cursos ou concursos. 

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elide a 

constatação. O artigo 112 da instrução normativa 971/2009, determina que a empresa 

deverá reter 11% referente ao INSS do segurado. No art. 79 da mesma IN : 

 O desconto da contribuição social previdenciária e a retenção prevista nos 

arts. 112 e 145, por parte do responsável pelo recolhimento, sempre se 

presumirão feitos, oportuna e regularmente, não lhe sendo lícito alegar 

qualquer omissão para se eximir da obrigação, permanecendo responsável 

pelo recolhimento das importâncias que deixar de descontar ou de reter. 

(Grifo nosso). 

 

 Conforme o art 79, a empresa continua responsável pela retenção do INSS caso 

não a tenha feito, ou seja, o IFMT se torna devedor deste valor, custo este 

desnecessário, visto a atual situação do orçamento da instituição. O recolhimento do 

INSS deve ser efetuado conf. art. 130 da IN até o dia 20 do mês de competência, visto 

que o prazo não foi cumprido, o art. 129 § 1º determina o recolhimento atualizado com 

juros e multa. O campus deve criar checklist/manual de procedimento para os 

pagamentos a fiscais de concursos, incluindo os recolhimentos devidos. 

Recomendação 1: Recolher o INSS retroativo, referente aos 

pagamentos de fiscais de concurso com as devidas multas, juros, e correções, dos 

processos analisados.  

Recomendação 2: Apurar responsabilidade pelo recolhimento do 

INSS não retido do fiscal não servidor, gerando prejuízo ao erário. 

 

Constatação 2.28. Pagamento em duplicidade em desacordo com o princípio da 

economicidade  art. 70 da constituição federal. 

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 
 

 

135 

Relatório de Auditoria nº 04/2018 

Processo n. º Descrição 

 23192.029892.2017-72  Processo seletivo Edital 71/2017; 

Pagamento dos CPF: ***.377.301-**; ***.810.561-

**; ***.253.960-**; ***.825.250-**; ***.865.691-

**; ***.867.581-**; ***.224.751-**; ***.031.591-

**; ***.022.991-**; ***.502.421-**; ***.842.788-

**; ***.859.761-**; ***.984.421-**;  

Pagamentos efetuados na folha de pagamento do mês 

07/2016 com a rubrica 82885 (Exer. Anter. 

Grat.Curso/Concurso) e pago também pelo Siafi. 

 23192.038168.2016-59 
Processo seletivo edital nº 069 e 071/2016: 

 Pagamento CPF nº ***.290.051-** conforme 

ordem de pagamento nº 2016OB803548 e 

2016OB803544 

 Pagamento CPF nº ***.290.051.** conforme 

ordem de pagamento nº 2016OB803544 e 

2016OB803548 

Pagamentos efetuados pelo sistema SIAFI e pelo 

SIAPE 

Manifestação da Unidade: “O processo 23192.029892.2017-72 se 

refere aos editais 71/2016 e 20/2017, sendo que as provas foram aplicadas em 2016 e 

2017 respectivamente, sendo a do edital 71/2016 aplicada no dia 11/12/2016, não 

sendo lógico os servidores terem recebido o valores, pela folha de pagamento, antes da 

aplicação da prova. Veja o caso do CPF ***.865.691-**, que nem servidora era em 

07/2016. Já o processo 23192.038168.2016-59, o Sr. S. R. O. J. não era servidor, 
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portanto não tinha como receber pelo SIAPE, o que aconteceu foi simplesmente falha 

na descrição da observação, pois são dois editais, sendo o 69/2016, que a prova 

ocorreu dia 20/11/2016 e o edital 71/2016 que a prova ocorreu dia 11/12/2016, 

portanto não ocorrendo pagamento em duplicidade”. 

Causa: Fragilidade na concessão de Gratificação por encargos de 

cursos ou concursos. 

Análise da AUDIN: Referente a manifestação da unidade, acatamos a 

manifestação do processo 23192.038168.2016-59. 

Referente ao processo 23192.029892. 2017-72 esclarecemos que o 

ano correto da folha de pagamento é 2017, ou seja, corrija-se 07/2016 para 07/2017.  

Mediante ao memorando nº 077/DEPARTAMENTO DE POLITICAS DE INGRESSO 

(imagem abaixo) para a diretoria sistêmica de gestão de pessoas (DSGP), do dia 

26/05/2017, foi solicitado pelo DPI a efetivação do pagamento dos fiscais não 

servidores do edital nº 071/2016, e em consulta dos contracheques no SIAPE do mês 

07/2017  dos servidores listados na constatação, sendo identificado o pagamento na 

rubrica 82885 (Exer. Anter. Grat.Curso/Concurso). Os valores divergem entre a tabela 

anexa da Resolução CONSUP e o pago pelo campus, por hora atividade de fiscal e 

ainda quanto a quantidade de horas disponibilizadas para a execução da atividade. Para 

esses mesmos servidores foram verificados pagamentos no SIAFI referente à mesma 

atividade e mesmo edital, conforme ordens bancárias: 2017OB803216, 2017OB803218, 

2017OB803219, 2017OB803220, 2017OB803223, 2017OB803224, 2017OB803226, 

2017OB803227, 2017OB803228, 2017OB803350 no valor de R$102,51 cada;  

2017OB803217 no valor de R$ 310.80; 2017OB803222  e 2017OB803229 no valor de 

R$ 113,90 cada uma. 
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Diante disso, segue análise. O art. 70 da CF estabelece que a atividade 

de fiscalização contábil, financeira entre outras, deve priorizar o princípio da 

economicidade, ou seja, criar procedimentos a fim de evitar que o governo gaste além 

do necessário, porém, nessa constatação foi verificado o pagamento em duplicidade, 

situação essa que foge completamente da norma citada. Isso demonstra fragilidade no 

processo, pode ser pela ausência de procedimentos, manuais e checklist estabelecidos, 

estes ferramentas fortes para o controle interno. Atualmente, o governo vem reduzindo 

consideravelmente os repasse orçamentarios, o IFMT vem sendo impactado 

negativamente com isso. Por isso é necessário a padronização dos processos, como 

também a oficialização dos mesmos a fim de evitar novas ocorrências. 

 Recomendação 1: Ressacir ao erário os valores abaixo, pagos 

indevidamente através do  SIAFI, acarretando duplicidade de pagamentos a servidores: 

    -2017OB803216, 2017OB803218, 2017OB803219, 2017OB803220, 

2017OB803223, 2017OB803224, 2017OB803226, 2017OB803227, 2017OB803228, 

2017OB803350 no valor de R$102,51 cada;   

- 2017OB803217 no valor de R$ 310.80;   

- 2017OB803222  e 2017OB803229 no valor de R$ 113,90 cada uma. 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade pelo pagamento em 

duplicidade, no processo n. 23192.029892.2017-72, gerando prejuízo ao erário. 

 

Constatação 2.29. Ausência de comprovante no processo referente a transmissão do 

SEFIP/GFIP informando as retenções dos prestadores de serviços pessoas físicas sem 

vínculo com a instituição, em desacordo com o art. 47 da  Instrução Normativa 971 de 

13 de Novembro de 2009. 
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Processo n. º 

 

Descrição 

 

 23192.029892.2017-72 
Processo seletivo Edital 20 e 71/2017; 

 23192.008656.2017-12 

 

Processo seletivo Edital nº 03/2017 e 06/2017; 

 23192.037855.2017-38 

 

Processo seletivo Edital nº 59/2017; 

 23192.038277.2017-57 
Processo seletivo Edital nº 60/2017;  

 23753.036034.2017-81 
Processo seletivo Edital nº 59/2017;  

 23192.038168.2016-59 
Processo seletivo Edital nº 69 e 71                                                                                                                                      

/2017;  

Manifestação da Unidade: “Através da Portaria nº. 2.612/2017 da 

Reitoria do IFMT, foi constituído o Grupo de Trabalho nº. 02 para elaboração do 

"Manual de Execução SEFIP/GFIP" atendendo a inúmeros pedidos dos Contadores do 

IFMT à Pró-Reitoria de Administração (PROAD) com o fim de padronizar e esclarecer 

inúmeras dúvidas quanto a este procedimento acessório de prestação de informações a 

Receita Federal do Brasil. No entanto, este Manual de Execução da SEFIP/GFIP ainda 

não foi concluído até o momento, ainda temos a Manifestar a Auditoria Interna do 

IFMT que o artigo 47 da IN/SRF n°. 971 de 13 de Novembro de 2009 foi alterado pela 

IN/SRF nº. 1767 de 14 de Dezembro de 2017 que instituiu a "Escrituração Digital das 

Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social)" bem como a 

"Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-

REINF)", que até o momento não temos nenhuma orientação de como proceder com 
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essa nova obrigação acessória pela PROAD. Assim, esta Unidade aguarda orientação 

por parte da PROAD e do Departamento de Contabilidade do IFMT de como realizar 

essa Transmissão de Informações a Secretaria de Receita Federal da forma correta”. 

Causa: Fragilidade na concessão de Gratificação por encargos de 

cursos ou concursos. 

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elide a 

constatação, visto que a ausência de implementação do grupo de trabalho não pode ser 

motivo da ausência de transmissão das informações previdenciárias a Receita federal, 

pois conforme art. 132 a ausência de recolhimento dos valores retidos são configurados 

como crime contra a previdência social, previsto no art. 168-A do Código Penal.Por 

isso, mesmo sem um manual de procedimento é necessário que a unidade Campo Novo 

do Parecis, procure auxílio, seja com a reitoria ou com outros campus que efetuam a 

transferência de informações, mas que deixe de fazer. 

 Sobre a instituição da escrituração digital, informamos que não foi 

todo o art. 47 alterado pela IN 1.767/2017, e também não foi localizado qualquer 

legislação que suspenda a transmissão das informações previdenciárias até o início da 

operação do novo sistema de escrituração digital. 

No art. 47  determina que :  

A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras 

obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados 

a: 

VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em 

GFIP emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas 

por tomador de serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os 

fatos geradores, a base de cálculo e os valores devidos das contribuições 

sociais e outras informações de interesse da RFB e do INSS ou do 

Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual da GFIP; 

(Grifo nosso) 

 

No art. 47 § 12, estabelece que : 

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 
 

 

140 

Relatório de Auditoria nº 04/2018 

 

O contribuinte que deixar de apresentar a GFIP no prazo fixado ou 
que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a 
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às multas 
por descumprimento da obrigação acessória, aplicadas na forma 
do art. 476. (Grifo nosso). 

 

Somente através das informações prestadas à receita federal através da GFIP  os 

valores retidos a título de INSS serão repassados para as contas previdenciárias dos 

prestadores de serviço e poderão ser contados para concessão de benefícios.  

Recomendação: Declarar obrigatoriamente através do sistema 

GFIP/SEFIP todas os recolhimentos a título de INSS de terceirizados/prestadores de 

serviços dos processos analisados e futuros. 

 

Constatação 2.30. Ausência de segregação de função nos processos seletivos. Esta 

constatação é reincidente conforme Relatório de Auditoria nº11/2014; constatação 1.8. 

Processo n. º 

 

Descrição 

 23192.008656.2017-72 
Processo seletivo Edital 03 e 06/2017; 

 C.I. Nº 21/DEN/IFMT/CAMPUS CAMPO 

NOVO DO PARECIS/2017 do dia 

21/03/2017, demonstra que o servidor F.L.B. 

- CPF Nº***.376.987-**, é Coordenador de 

aplicação de prova da sede/elaboração de 

edital, referente ao edital n. 03 E 06/2017,  

Campus Campo Novo do Parecis, é Diretor 

Geral do Campus e responsável pelo campus, 
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autoriza seu pagamento e dos demais 

servidores. pg. 09; 

 C.I. Nº 21/DEN/IFMT/CAMPUS CAMPO 

NOVO DO PARECIS/2017 do dia 

21/03/2017, demonstra que o servidor W.A.. 

- CPF Nº***.562.941-**, é Coordenador 

Processamento de dados (Edital n. 03 E 

06/2017) e Diretor Geral do Campus, 

autorizando seu próprio pagamento e dos 

demais servidores (pg. 09). 

Manifestação da Unidade: “Nesta situação não tivemos outra opção, 

devido a carência de servidores, não apenas exercendo suas funções no Campus, mas 

também em aceitar as funções relativas ao Processo Seletivo dos Editais 03 e 06/2017. 

O servidor F.L.B. é Diretor Geral; o servidor W.A., além de ser Coordenador de 

Execução Financeira e Orçamentária Substituto (no período), também estava atuando 

como Diretor Geral Substituto; o servidor J.J.N, além de ser Coordenador de Execução 

Financeira e Orçamentária, estava atuando como Diretor de Administração e 

Planejamento Substituto; funções essas que acabaram por se chocar na hora das 

autorizações e aprovações. Sabemos da segregação de funções em todos os processos, 

não somente neste caso em particular, mas há momentos em que isso se torna inviável, 

pelo baixo quantitativo de servidores interessados em assumir certas Coordenações 

e/ou Funções. Não podemos travar o processo por conta disso”. 

Causa: Fragilidade na concessão de Gratificação por encargos de 

cursos ou concursos. 

Análise da AUDIN: Os motivos para não observância da segregação 

de função deve-se conforme alegado pela unidade, à limitação da quantidade de 

servidores disponíveis que possuem perfil para atividade desejada. Sendo assim, cabe ao 
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Gestor a iniciativa de buscar soluções, junto com a Reitoria e DPI, para evitar tais 

situações inadequadas. A segregação de funções é importante na Administração Pública 

para garantir a lisura nos processos de contratações e pagamentos. No caso dos 

processos seletivos, as funções devem ser separadas. Cabe ressaltar também que não é 

prerrogativa do Campus a execução de processos seletivo. Conforme definido pela 

IN/SFC Nº 01/01: 

Controle interno administrativo é o conjunto de atividades, 

planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, 

estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das 

unidades e entidades da administração pública sejam alcançados, 

de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios 

ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo 

Poder Público. 

A segregação de funções consiste em um dos princípios básicos de 

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

manual SIAFI assunto 020315 item 8.1.1, Acórdão nº 5.615/2008-TCU-2ª Câmara item 

1.7.1, e no Acórdão nº 3.031/2008-TCU-1ª Câmara item 1.6 determina que não se deve 

permitir que: “um mesmo servidor execute todas as etapas da despesa, em obediência ao 

princípio de segregação de funções, que defende a separação entre as funções de 

autorização, aprovação de operações, execução, controle e contabilização”. Cabe 

ressaltar que o atendimento ao princípio da segregação de função agrega o benefício da 

racionalização. 

  Recomendação 1: Demonstrar o aprimoramento do controle de escolha 

de servidores para desenvolverem atividades em processos seletivos, garantindo o 

princípio de segregação de funções.  
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                         Recomendação 2: Apurar responsabilidade pela ausência de segregação 

de funções nas execuções de processos seletivos do campus, descumprindo os princípios 

da impessoalidade, moralidade e razoabilidade. 

 

Constatação 2.31. Divergências de informações constantes do processo, em desacordo 

ao art. 14 e §7º do art. 15 da Lei 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

 23753.000075/2017-30 
Contratação de pessoa física “Serviços de 

Eletricista” - Dispensa n.º 03/2017: 

 mapa de apuração (fl 07) com objeto distinto 

do termo de referência (fl 03), contando 

respectivamente “confecção de grades de 

proteção” e “serviço de eletricista 

(manutenção corretiva)”; 

 O resultado da licitação (fl 19) com 

divergência na descrição do objeto, 

constando respectivamente “serviços de 

serralheria” e “serviços elétricos (manutenção 

corretiva); 

 Orçamentos de fornecedores com brasão da 

república (fls 08/10); 

 Termo de referência (fl 03) com objeto 

distinto da observação descrita na Nota de 

empenho (fl 24), constando respectivamente 

“serviço de eletricista (manutenção 

corretiva)” e “serviço de eletricista-
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manutenção preventiva”; 

 23192.009264/2017-71 
Contratação de serviço pessoa física para 

carregamento de madeira - Dispensa n.º 23/2017: 

 Termo de referência (fl 07) com prazo de 

entrega de 05(cinco) dias a contar da emissão 

da Nota de Empenho (05/04/2017); 

orçamentos de fornecedores sem prazo de 

entrega e Nota Fiscal 1 (fl 38) atestada em 

18/04/2017; 

 Orçamentos de fornecedores sem data de 

validade da proposta e com timbre do IFMT; 

 Termo de referência (fl 05) com 

detalhamento do carregamento da cidade de 

Feliz Natal à Sorriso e orçamentos de 

fornecedores (fls 09/11) com detalhamento 

da cidade de Feliz Natal à Campo Novo do 

Parecis; 

 Nota Fiscal 1 (fl 38) com objeto distinto do 

pedido do serviço (fl 02), constando 

respectivamente “Carregamento de madeira 

não beneficiada de Feliz Natal ao IFMT 

campus Sorriso” e “Serviços de frete”; 

 Ausência de cópia do termo de doação da 

madeira, demonstrando se a quantidade de 

108m3 de madeira refere-se a doação parcial 

ou total;  

 Ausência de detalhamento do pedido de 
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compras/serviços e do Termo de Referência 

quanto ao objeto  a ser adquirido, não 

demonstrando aos fornecedores interessados 

o que e como  deseja o serviço. Apesar do 

Gestor descrever no pedido (fl 03) que o 

custo foi estimado mediante pesquisa 

mercadológica, não foi identificado no 

processo: se o serviço seria com mão-de-obra 

braçal ou com máquina, se seria apenas o 

carregamento sem o descarregamento, se a 

mão-de-obra e/ou a máquina estariam 

acompanhando a carga durante o transporte 

para executarem o descarregamento. No caso 

de máquina, se o serviço seria contratado por 

hora/máquina, se a pessoa física contratada é 

proprietária da máquina etc. 

 23192.009265/2017-15 
Contratação de serviço pessoa física para transporte 

de madeira - Dispensa n.º 22/2017: 

 Termo de referência (fl 06) com prazo de 

entrega de 05(cinco) dias a contar da emissão 

da Nota de Empenho (05/04/2017); 

orçamentos de fornecedores sem prazo de 

entrega e Nota Fiscal 1 (fl 30) atestada em 

18/04/2017; 

 Orçamentos de fornecedores sem data de 

validade da proposta e com timbre do IFMT; 

 Termo de referência (fl 05) com 
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detalhamento do transporte de madeira da 

cidade de Feliz Natal à Sorriso e orçamentos 

de fornecedores (fls 09/11) com 

detalhamento da cidade de Feliz Natal à 

Sorriso, porém a justificativa e o recebimento 

do material (fl 07) no termo de referência 

trata de atender o campus Campo Novo do 

Parecis; 

 Nota Fiscal 1 (fl 30) com objeto distinto do 

pedido do serviço (fl 02), constando 

respectivamente “Transporte de madeira não 

beneficiada de Feliz Natal ao IFMT campus 

Sorriso” e “Serviços de frete”; 

 Orçamentos de fornecedores com brasão da 

república e timbre do IFMT(fls 09/11); 

  Ausência de cópia do termo de doação da 

madeira, demonstrando se a quantidade de 

108m3 de madeira refere-se a doação parcial 

ou total; 

 Ausência de despacho/parecer técnico sobre a 

necessidade de contratação de serviço 

especializado ou de locação de máquina para 

transporte da madeira; 

 Ausência de detalhamento do pedido de 

compras/serviços e do Termo de Referência 

quanto ao objeto  a ser adquirido, não 

demonstrando aos fornecedores interessados 

o que e como  deseja o serviço. Não foi 
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identificado no termo de referência: a 

localização exata da carga, qual a forma de 

carregamento e descarregamento, a distância 

(quilometragem) entre os pontos de carga e 

descarga, a pesquisa de mercado (buscando 

em órgãos oficiais qual o custo de frete do 

m3 de madeira em toras ou pranchas 

conforme a sua espécie), a previsão de 

alguma parada no trajeto e o motivo, a 

necessidade do fornecedor comprovar ser 

proprietário do caminhão e ser responsável 

por todos as ocorrências causadas durante o 

trajeto, etc. 

 23192.009902/2017-53 
Contratação de serviço pessoa física para 

beneficiamento  de madeira - Dispensa n.º 26/2017: 

 Termo de referência (fl 06) com prazo de 

entrega de 05(cinco) dias a contar da emissão 

da Nota de Empenho (06/04/2017); 

orçamentos do fornecedor vencedor com 

prazo de entrega de 20 (vinte) dias corridos 

(fl 09); pedido de compra/serviço (fls 02/03) 

com prazo de entrega de no máximo 30 dias 

após a emissão da ordem de serviço e Nota 

Fiscal 1316 (fl 27) atestada em 16/05/2017; 

  Ausência de cópia do termo de doação da 

madeira, demonstrando se a quantidade de 

15,99m3 de madeira refere-se a doação 
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parcial ou total; 

 Ausência de despacho/parecer técnico sobre a 

necessidade do beneficiamento da madeira; 

 Ausência de detalhamento do pedido de 

compras/serviços e do Termo de Referência 

quanto ao objeto  a ser adquirido, não 

demonstrando aos fornecedores interessados 

o que e como  deseja o serviço. Não foi 

identificado no processo: a pesquisa de 

mercado (buscando em órgãos oficiais qual o 

custo por m3 do beneficiamento de madeira, 

por espécie); quais, quantos e com que 

dimensões os materiais deveriam ser 

entregues (móveis, mourões, tábuas, ripas,...) 

como resultado do beneficiamento da 

madeira. Cabe destacar que nem no momento 

do recebimento do objeto consta do processo 

a relação do que fora recebido como madeira 

beneficiada, uma vez que junto ao ateste da 

nota fiscal (fl 27v), não consta nenhum outro 

documento detalhado de recebimento.  

 23753.000075/2017-30 
Contratação de pessoa física “Serviços de 

Eletricista” - Dispensa 03/2017: 

 Ausência de detalhamento no termo de 

referência (fl 03) quanto ao objeto a ser 

adquirido, não demonstrando aos 

fornecedores interessados, o que se deseja 
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realmente; 

 Orçamentos de fornecedores com ausência de 

detalhes quanto ao serviço a ser executado, 

como “infraestruturas para ar condicionado e 

nobreaks; 

Manifestação da Unidade: “Com relação aos Processos 

23192.009264.2017-71, 23192.009265.2017-15 e 23192.009902.2017-53, é necessário 

contextualizar as dispensas como um todo: a madeira foi apreendida na cidade de Feliz 

Natal-MT e doada para o Campus Sorriso que em parceria com o Campus Campo 

Novo do Parecis, disponibilizou parte da Madeira. A Madeira estava em toras, para 

facilitar seu carregamento e transporte seria mais fácil se estivesse beneficiada. A 

Direção Geral do campus vislumbrando a grande oportunidade em atender alguns 

setores do campus solicitou que se fizesse três dispensas com o objetivo de trazer as 

toras de madeira que estavam em Feliz Natal para Campo Novo do Parecis, então 

foram realizadas tais dispensas. 

Quanto ao prazo, o correto deveria ser de 30 dias, pois considerando 

a distância de Campo Novo do Parecis a Feliz Natal, levando em conta também que se 

tratava de época de chuvas com estradas em péssimo estado, além do fato que a 

madeira estava em toras e que parte deveria ser beneficiada para facilitar o transporte, 

seria humanamente impossível se fazer todo o processo em 5 dias. 

Quanto ao orçamento, o timbre se justifica pelo envio de solicitação 

de orçamentos que o campus faz junto às empresas, infelizmente, dificilmente se 

encontra empresas que utilizam modelos próprios, sendo que a grande maioria sequer 

possuem qualquer tipo de timbre, então basicamente elas preenchem os modelos 

enviados e nos devolvem, nos restando a opção de aceitar ou ficar sem o serviço, 

quanto a data de validade de proposta vale a mesma justificativa para o timbre. 

Resumindo a maioria das empresas usam nosso modelo e só preenchem com os valores. 
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Já passamos a orientação que o modelo seja aperfeiçoado, incluindo o prazo de 

validade de proposta e a omissão do timbre do IFMT para evitar a falha apontada. 

Quanto ao detalhamento, como explicado no início a madeira foi 

apreendida em Feliz Natal e doada em nome do IFMT Sorriso, que cedeu parte para 

Campo Novo do Parecis, em virtude de envolver três localidades, houve a divergência. 

Porém o correto é de Feliz Natal para Campo Novo do Parecis. Realmente o 

detalhamento seria necessário, porém se fossemos por todas essas exigências e com o 

valor limitado a R$ 8.000,00, pois trata-se de uma dispensa, não iria aparecer 

nenhuma empresa interessada. 

Quanto a emissão da NF, a empresa equivocou-se na emissão da 

nota, como foram contratados, carregamento, transporte e beneficiamento de madeira, 

o fiscal não atentou quando do recebimento da nota fiscal, estamos capacitando os 

fiscais para que este tipo de equívoco não ocorra, pois bastaria solicitar emissão de 

outra nota, caso a falha tivesse sido constatado na época. 

Quanto ao Termo de Doação, o mesmo foi anexado ao processo e 

estamos enviando para a auditoria; os 108 m3 refere-se a parte cedida por Sorriso 

para Campo Novo do Parecis. 

Quanto a ausência de despacho/parecer técnico, por se tratar de 

doação de madeira apreendida, não teríamos tempo suficiente para envio do processo 

para análise, pois entre ida e vinda do processo levar-se-ia uns seis meses, e quando se 

tem madeira apreendida ou você busca e faz o que for preciso o mais rápido possível 

ou você perde a madeira. Porém entendemos que o apontamento é correto e estamos 

fazendo um pregão para nos preparamos para as próximas apreensões. 

Quanto às divergências de escrita do objeto no mapa de apuração, 

termo de referência, resultado da licitação e nota de empenho justificamos que foi erro 

de digitação por simples descuidos. Realçamos que o desprovimento de servidores em 

atividades administrativas interferem em equívocos triviais como estes. Além do 
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número reduzido, é preciso considerar também que em períodos de férias e/ou 

afastamentos, se concentram ainda mais as funções em servidores substitutos, 

aumentando a probabilidade de ocorrência de pequenos lapsos. No período em que 

ocorreu esta contratação, a coordenadora responsável encontrava-se de férias, 

aumentando a sobrecarga de sua substituta. Intensificaremos esforços para mitigar 

falhas desta natureza. 

Em relação ao brasão da república nos orçamentos, fundamentamos 

que existe uma dificuldade muito grande na obtenção de orçamentos no comércio local; 

a dificuldade aumenta quando se trata de pessoa física. As empresas e pessoas 

postergam orçamentos alegando que “perdem muito tempo”, oferecem itens e cálculos 

diferentes do solicitado, entre outros impasses. Este orçamento com o brasão foi uma 

tentativa deste campus avançada de elaborar um modelo a ser preenchido e assinado 

pelos ofertantes do orçamento. A intenção desta ação é dar celeridade e êxito ao 

processo, diante da displicência observada no comércio do município. Salienta-se que 

esta ferramenta foi melhorada para este exercício de 2018, com a inserção de mais 

informações da instituição e a referência de que trata-se de “solicitação de 

orçamento”. 

Quanto ao detalhamento do objeto no termo de referência, este 

ocorreu por equívoco de entendimento por parte do campus. Pois ao realizarmos 

pesquisa de preços, convidávamos os interessados para vir em loco verificar as 

instalações e fornecer seus valores praticados, entretanto acreditávamos estar 

subentendido. Ao analisar novamente o processo, verificamos que realmente houve 

ausência desta informação escrita, formalizada. Entretanto firmamos que não houve 

prejuízo à concorrência do objeto, visto que a possibilidade de vistoria em loco foi 

dada a todos os interessados, acompanhados pelo setor demandante. Neste mesmo 

sentido, informamos que no modelo que fornecemos para preenchimento do orçamento 

descrevemos as especificações requeridas, contendo o tipo do serviço solicitado e as 

quantidades”. 

Causa: Processo inadequado quanto a contratação de serviços. 
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Análise da AUDIN: Processo 23753.000075/2017-30, não foi 

identificado manifestação da unidade. A manifestação da unidade não elide a 

constatação dos processos processos 23192.009264.2017-71, 23192.009265.2017-15 e 

23192.009902.2017-53. 

 A unidade alega que não houve riscos financeiros ao erário, as 

inconsistências apresentadas demonstram fragilidade em  todo o processo de aquisição 

do serviço, desde da parte de planejamento, execução e pagamento. Cabe ao campus 

apesar da quantidade de servidores reduzidas (manifestação da unidade), criar 

procedimentos, manuais, check lists ou demais documentos a fim de reduzir tais 

fragilidades.O artigo 70 da constituição federal demonstra a importância do controle 

interno da instituição. Um bom controle interno compreende principalmente a 

verificação da exatidão e fidelidade dos dados contábeis. O termo de referência é um 

documento que conforme lei 8666/93 art. 6º inciso IX, conceitua como termo de 

referência deve conter todos os elementos necessários e suficientes para a precisão do 

serviço e seus custos, ou seja, não é um mero documento formal, é algo que deve ser 

criado considerando todo o objeto/serviço a ser contratado, principalmente a questão de 

prazos e valores. É indispensável sempres verificar se na descrição do serviço na nota 

fiscal está conforme o serviço executado.Tais orientações são necessárias para garantir a 

isonomia do serviço público e o cumprimento de todas normas legais sobre o assunto. 

Acatamos a manifestação da unidade quanto ao termo de doação do Ibama. 

Cabe ao Gestor elaborar manuais/check list, rotinas e procedimentos 

formalizados com a finalidade de elidir novas ocorrências. 

Recomendação: Demonstrar o aprimoramento do controle para 

contratação de serviços, garantindo o cumprimento dos preceitos licitatórios. 
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Constatação 2.32. Fracionamento de despesa, em desacordo aos Acórdãos TCU 

1.084/2007 Plenário e 1.208/2008 1ª Câmara. 

Processo n. º Descrição 

 23192.009264/2017-71 
Contratação de pessoa física para carregamento de 

madeira - Dispensa n.º 03/2017: 

 A Nota Fiscal 1 (fl 38) possui o mesmo 

objeto “Serviço de Frete” que a Nota Fiscal 1 

anexa à folha 30 do processo n. 

23192.009265/2017-15. Sendo que as 02 

notas fiscais somam R$ 13.448,92, 

extrapolando o limite de dispensa previsto no 

inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93;  

 Os dois processos citados se referem a 

mesma carga “Madeira não beneficiada”, 

sendo que não constam, em nenhum dos 

processos, justificativas para não realizar a 

licitação do “serviço de frete com 

carregamento e descarregamento da 

madeira”. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do gestor. 

Causa: Processo inadequado na contratação de serviço. 

Análise da AUDIN: Com relação a essa matéria, o entendimento da 

Corte de Contas é de que a realização de contratações ou aquisições de mesma natureza, 

em idêntico exercício, cujos valores globais excedam o limite legal previsto para 

dispensa de licitação, demonstra falta de planejamento e caracteriza fuga ao 

procedimento licitatório e fracionamento ilegal da despesa. Nesse sentido são os 
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Acórdãos 1.620/2010-TCU-Plenário, 4.279/2009-TCU-1a Câmara, 834/2008-TCU-1a 

Câmara, 1.559/2008-TCU-2a Câmara, 1.973/2008-TCU-1a Câmara e 370/2007-TCU-2a 

Câmara. Dessa forma, a utilização de dispensa de licitação, com fundamento no baixo 

valor, para a aquisição ou contratação de serviços cujos montantes globais ultrapassem 

os limites previstos na Lei de Licitações, configura fracionamento de despesa, e vai de 

encontro à legislação vigente e à jurisprudência do TCU. Para evitar esse tipo de 

ocorrência, é necessário implementar o monitoramento com finalidade de acompanhar o 

limite dos valores conforme legislação vigente.  

Considerando que em 18/06/2018 foi publicado o Decreto n. 

9412/2018 atualizando valores dos limites para licitações, e consequentemente dos 

limites de dispensa, e ainda que o argumento do Ministério de Planejamento foi o 

descompasso de mais de 20 anos sem esses ajustes, esta constatação será mantida para 

efeito de acompanhamento dos próximos procedimentos de aquisições por dispensa de 

licitação.  Reiteramos aqui a necessidade de controlar as aquisições por dispensa de 

licitação em conformidade com os limites de valores e evitando o fracionamento de 

despesas. 

Recomendação: Demonstrar o aprimoramento dos controles na 

aquisição de serviços/materiais por dispensas de licitação, garantindo o cumprimento 

dos limites previstos no Decreto n. 9.412/2018.  

 

Acompanhamento da regularidade na contratação de obras e instalações (20RG) 

Não houve contratação. 

 

Acompanhamento de arrecadação de receita própria. 
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Constatação 2.33.  Fragilidades no controle referente a arrecadação própria do Campus. 

Descrição 

 Não foi identificado o recolhimento do aluguel (Cod. 28802) referente ao mês 

01/2017, 02/2017, 03/2017 e 06/2017 do cpf ***.468.641.** 1 

 Não foram localizados no Comprasnet na opção consulta contratos 

(modalidade arrendamento e concessão) os contratos de locação de espaço e 

arrendamento do Campus. 2 

 Não foi identificado o recolhimento referente a taxa de uso de imóveis (Cod. 

28804) referente ao mês 01/2017 a 03/2017, 08/2017, do cnpj 

***.816.146.****-**. 3 

 Ausência de identificação referente ao objeto de recolhimentos do cód. 28804 

contribuinte 158144. 4 

 Não foi identificado o recolhimento referente a taxa de uso de imóveis (Cod. 

28804) referente aos meses de 01 a 05/2017 e 07/2017 do contribuinte 158144. 

4 

 Ausência de identificação referente aos valores fixos de R$ 30,00 e R$20,00  

nas arrecadações do código 28830 (serviços administrativos); 5 

 Ausência de identificação a arrecadação do código 28830 (serviços 

administrativos) do cnpj nº **.467.321.****-** de R$ 2.775,03. 6 

 Ausência de identificação a arrecadação do código 28830 (serviços 

administrativos) dos cpfs nº ***.818.390.** R$ 69,00, ***.583.871.** R$ 

100,00, ***.095.031-** R$ 60,00, ***.583.387-** R$ 66,00, ***.583.871-** 

R$ 66,00 e ***.438.571-** R$ 40,00. 5 
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 Ausência de identificação referente ao objeto de recolhimentos do cód. 28832, 

principalmente dos valores fixo de R$120,00 e  R$40,00; 5 

 Ausência de justificativa referente aos recolhimentos dos valores variáveis do 

Cód. 28837 (Serviços de hospedagem e alimentação); 7 

Manifestação da Unidade: “1 - O pagamento referente ao mês 

03/2017 foi recolhido no código 28804. Os demais meses informados na constatação 

estão recolhidos e constam na planilha de Arrecadação de Receita Própria, sendo o 

mês 01/2017 recolhido pela metade, conforme item 5.4 do Termo de Concessão de Uso 

de Bem Imóvel. 2 – Realmente não há registro dos contratos nas modalidades citadas. 

Será verificado o que está pendente e será providenciado sua inclusão e/ou 

regularização. 3 – O Termo de Concessão Onerosa se iniciou em 06/03/17, e conforme 

a cláusula décima terceira cita, o pagamento deve ocorrer até o quinto dia do mês 

subsequente ao uso. Portanto o primeiro recolhimento é 04/2017. Quanto ao mês 

08/2017, realizamos um acordo com a empresa para realizar reparos elétricos em 

virtude de vários equipamentos deles apresentarem perda devido falhas elétricas no 

campus (já muito bem conhecidas e ocorridas em diversas partes de campus). A 

empresa arcou com os custos e deduzimos o valor relativo ao recolhimento. Segue 

documentação formalizando o fato. 4 – Desconhecemos esse recolhimento, pois está 

com a UG da Reitoria. 5 - A emissão de GRU pode ser feita por qualquer pessoa, não 

necessitando de login e senha, e que o único campo de preenchimento que permite 

caractere alfabético é o “Nome do Contribuinte/Recolhedor”. Embora a maioria das 

emissões sejam feitas pelos servidores do Campus, a identificação só é feita pelo código 

de recolhimento. Alguns desses recolhimentos referem-se aos Processos Seletivos 

realizados pelo próprio Campus. 6 - Trata-se de um recolhimento realizado neste 

código – 28830, referente a uma Notificação de Depósito de Consignação em 

Pagamento em favor do IFMT-Campus Campo Novo do Parecis, que foi sacado pelo 

Diretor Geral, na Caixa Econômica Federal - 0016-7/AG PAIAGUAS/MT e, 
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posteriormente, utilizado para pagar a GRU emitida. 7 – Trata-se de arrecadação com 

a venda de tickets para uso no restaurante do Campus Campo Novo. Em 2017, era 

cobrado o valor de: R$ 2,00 – café da manhã, R$ 3,00 – almoço ou jantar para os 

discentes, R$ 5,00 – almoço ou jantar para os servidores, e R$ 8,00 – almoço para os 

terceirizados”. 

Causa: Controles internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: Referente a manifestação da unidade, acatamos 

os itens 1,4, 5,6, 7, 8, 9,10. 

Considerando o princípio da publicidade conforme lei nº  8.666/93 e a 

lei nº 10.934/20014, no art. 19 determina que:  

Os órgãos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade 

social deverão disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de 

Serviços Gerais - Siasg informações referentes aos contratos e aos convênios 

firmados, com a identificação das respectivas categorias de programação. 

(Grifo nosso). 

 

Na Instrução normativa MP nº 01/2002:  

art. 1º … 

VII - Sistema de Gestão de Contratos - SICON: Efetua o cadastramento dos 

extratos de contratos firmados pela Administração Pública Federal e o envio 

eletrônico, para publicação, pela Imprensa Nacional, bem como o 

acompanhamento da execução contratual, por intermédio do respectivo 

cronograma físico-financeiro, disponibilizando- os no COMPRASNET.  

 

Art. 5º : “Art. 5º Os contratos decorrentes das compras deverão ser registrados no 

SICON, com as respectivas informações sobre os cronogramas físico-financeiros, 

precedidos da geração dos empenhos”. 
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 Diante da base legal acima, o lançamento dos contratos no sistema Sicon é 

obrigatório. 

 Sobre o objeto de recolhimento do cód. 28804, foi informado pelo campus uma 

compensação de valores no mês 08/2017, onde se abateu no aluguel os valores 

referentes a reparos elétricos, porém, essa operação é vedada pela lei 4.320/76 art. 54: 

A base legal proibindo o encontro de contas está na lei 4.320/76 art. 54: “Não será 

admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito 

creditório contra a Fazenda Pública" 

O entendimento desse artigo se relaciona a questão da não correta identificação das 

receitas, conforme artigos 55 a 57 da mesma lei. O não cumprimento do estabelecido 

prejudica histórico da operação. Visto que a compensação foi contraria as bases legais, 

pede-se para que o campus não proceda mais com esse tipo de “encontro de contas”. 

Quando tratamos de “controle” o que se entende é um 

acompanhamento sistemático dos valores arrecadados, podendo ser através de planilhas 

ou outras formas, com tanto que possuam o mínimo de informações como: Data, 

motivo, número do contrato (quando houver), vigência, vencimento, objeto da 

arrecadação (ex. arrendamento de cantina), meses pagos e não pagos, etc… 

O controle da receita deve ser mais efetivo e tempestivo, 

principalmente após a emissão do decreto presidencial para contingenciamento do 

orçamento e posterior emissão da portaria do MEC onde estabelece redução de 20% em 

algumas despesas. O IFMT para diminuir o impacto dessas ações para os alunos, o 

mesmo deverá se atentar mais às receitas de arrecadação próprias com vista a aumentar 

a arrecadação. A gestão principalmente dos valores referente a locação de 

imóveis/espaços, e arrendamento são os que precisam de maior atenção, controlando 
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mês a mês os pagamentos, a vigência dos contratos e não se omitirem de corrigir os 

valores nos prazos determinados em contrato. 

Recomendação: Proceder o lançamento de todos os contratos atuais, 

inclusive de aluguel e de arrendamento mercantil, dentre outros no sistema SICON. 

 

3- GESTÃO ACADÊMICA 

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2018.    

4- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2018 – análise será feita em 

relatórios por assunto, encaminhados à DSGP. 

III- NÍVEL DE MATURIDADE DOS CONTROLES 

INTERNOS 

Para efeito de mensuração dos controles internos no IFMT, iremos utilizar a escala 

adotada pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria - Geral da União (Acórdão 

568/2014 - Plenário), realizando uma avaliação parcial no Campus Campo Novo do 

Parecis, sendo que ao final do exercício 2018 será emitida o resultado final sobre os 

campi no  IFMT. 

O nível de maturidade é baseado nas fragilidades e nas boas práticas descritas neste 

relatório, as quais são pontuadas após a avaliação do ambiente organizacional. 

  

Unidade Jurisdicionada: Campus Campo Novo do Parecis 

Componente do COSO Pontuação Grau de Maturidade 

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 
 

 

160 

Relatório de Auditoria nº 04/2018 

Ambiente de controle Nota: 66% Intermediário 

Avaliação de risco Nota: 49% Intermediário 

Atividades de controle Nota: 63% Intermediário 

Informação e comunicação Nota: 65% Intermediário 

Monitoramento Nota: 62% Intermediário 

Avaliação geral do campus Nota: 61% Intermediário 

   

Legenda: 

Nível   Pontuação                                       Definição 

Inicial 0%  a  20%     Baixo nível de formalização, documentação 

sobre controles internos não disponíveis, 

ausência de comunicação sobre os controles. 

Básico  0

20,1%  a  40% 

Controles internos tratados informalmente, 

ainda não há treinamentos e    comunicação 

sobre controles. 

Intermediário  44,01%  a  70% Há princípios e padrões documentados, e 

treinamento básico sobre controles internos.       
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Aprimorado     70,01% a 90% Controles internos obedecem aos princípios 

estabelecidos, é supervisionado  e regularmente 

aprimorado. 

Avançado       90,1 a 100% Controles internos otimizados, princípios e 

processos de controles internos estão integrados 

aos processos de gestão da organização. 

  

   

    IV – CONCLUSÃO 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a 

Unidade Gestora deve adotar medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos 

ressalvados nas constatações acima registradas dos processos analisados, e também para 

saneamento de todas as inconsistências similares nos processos futuros, assumindo os 

riscos pela não implementação das recomendações emitidas neste relatório. 

Nas avaliações dos controles internos dessa Unidade Gestora 

examinada, concluímos que a gestão nas atividades de administração, ensino, pesquisa e 

extensão embora sejam suficientes para permitir o acompanhamento regular das ações 

da respectiva área, não foram capazes de evitar impropriedades nos processos 

analisados, precisando ser revistos e melhorados, com objetivo de buscar maior 

aderência à legislação que regulamenta o assunto. O grau de maturidade dos 

controles internos do campus Campo Novo do Parecis melhorou tendo seu 

percentual aumentado de 47% em 2016 para 61% em 2018, porém permanecendo ainda 

com grau intermediário pela escala do TCU.  Sendo assim, o campus ainda precisa 

aprimorar seus controles internos, fortalecendo o seu gerenciamento de riscos e sanando 

as falhas detectadas pela Auditoria Interna. 

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 
 

 

162 

Relatório de Auditoria nº 04/2018 

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 tomadas pelo Gestor, em relação às 

recomendações descritas neste relatório de auditoria, serão acompanhadas em 

conformidade com a Resolução CONSUP  n.º 94/2017, no prazo de 12 meses a partir da 

data emissão deste relatório, através do plano permanente de providências. 

Cuiabá, 05 de Julho de 2018. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Augusto César Lira de 

Amorim 

Auditor 
 

Cacilda Guarim Téc. Assuntos 

Educacionais 

 

Deuzimar Lira de Matos Assistente 

Administração 

 

Edilene Sakuno Maeda Auditora 
 

Flávio Luiz Lara Auditor 
 

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Tatiane Aguiar de Oliveira Coordenadora de 
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Auditoria na Área de 

Obras e Suprimento de 

Bens e Serviços. 

  Anexo I  

PROCESSOS ANALISADOS 2017 

Item M 
Número do Processo 

(TESOURO GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CPF/CNPJ 

Favorecido 

Valor Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Empenhado 

(Processo 

Físico) 

1 12 7 23753.019263.2017-31 ***34839000103 6.473,50 R$6.473,50 

2 12 1119.2017.05.900/  ***26950001126 R$3.570,00  

3 12 23069005263201691 23192.002410.2017-37 ***01724000191 R$11,20 R$11,20 

4 12 23087011778201521 23192.002410.2017-37 ***01724000191 R$1.610,00 R$1.610,00 

5 12 23105.033009/2016 23192.030513.2017-97 ***87904000187 R$8.820,00 R$8.820,00 

6 12 23108123460201505 

23192.001451.2017-14 ***0513000131  R$276.955,40 

23192.001451.2017-14 ***0513000131 8.879,95 R$86.727,50 

23192.001451.2017-14 ***0513000131 10.224,09 R$96.788,05 

7 12 23129012122201592 23192.002410.2017-37 11301724000191 R$52,00 R$52,00 

8 12 23188018483201629 23192.037258.2016-22 

***71453000122 

22.599,44 

R$25.188,05 

***71453000122 R$4.995,27 

9 12 23190003421201673 23192.027234.2017-46 ***7817000119 R$53,23 R$53,23 
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23753.030925.2017-24 ***54694000186 R$889,37 R$889,37 

 ***62531000126 R$247,87 R$247,87 

 ***66474000115 R$581,64 R$581,64 

 ***43667000107 R$699,29 R$699,29 

 ***17117000151 R$155,10 R$155,10 

 ***25007000101 R$220,77 R$220,77 

 ***45498000148 R$591,00 R$591,00 

 ***1264000124 R$47,85 R$47,85 

 ***8708000178 R$429,40 R$429,40 

 ***98323000154 R$684,70 R$684,70 

 ***03838000184 R$431,60 R$431,60 

 ***7036000160 R$280,00 R$280,00 

 ***3551000195 R$8.970,91 R$8.970,91 

 ***17117000151 R$232,65 R$232,65 

 ***8708000178 R$599,90 R$599,90 

 ***8708000178 R$962,30 R$962,30 

 ***1264000124 R$157,49 R$157,49 

 ***1264000124 R$79,50 R$79,50 
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 ***8192000120 R$578,00 R$578,00 

 ***8192000120 R$110,00 R$110,00 

 ***63301000188 R$33,99 R$33,99 

10 8 23192.001379.2017-17 23192.001379.2017-18 ***492 R$980,00 R$980,00 

11 8 23192.004871.2017-44 23192.005064.2017-49 ***2939123 1.585,90 R$1.585,90 

12 8 23192.005885.2017-85 23192.005885.2017-85 

***6974170 1.000,00 R$1.000,00 

***7480156 1.000,00 R$1.000,00 

***6965985 1.000,00 R$1.000,00 

13 8 23192.006772.2017-05 23192.006772.2017-05 

***2115163 520,00 R$520,00 

***8988162 520,00 R$520,00 

14 8 23192.008656.2017-12 23192.008656.2017-12 ***492 R$5.575,45 R$5.575,45 

15 8 23192.009408.2017-99 23192.009408.2017-99 ***492 3.780,00 R$3.570,00 

16 8 23192.013408.2017-93 23192.013408.2017-93 ***492 22.356,00 R$10.300,00 

17 8 23192.013426.2017-75 23192.013426.2017-75 ***492 37.599,00 R$23.900,00 

18 8 23192.014100.2015-01 23192.014100.2015-01 ***492 1.100,00 R$1.100,00 

19 8 23192.016479.2016-67 23192.016479.2016-67 ***492 25.187,30 R$18.166,64 

20 8 23192.017756.2017-30 23192.017756.2017-31 ***492 36.100,00 R$40.980,00 

21 8 23192.022688.2015-69 23192.022688.2015-69 ***492 4.000,00 R$4.000,00 
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22 8 23192.023141.2017-42 23192.023141.2017-43 ***492 R$25.740,00 R$25.740,00 

23 8 23192.025298.2017-11 23192.025298.2017-11 

***4012174 120,00 R$120,00 

***0456167 120,00 R$120,00 

24 8 23192.026150.2017-95 23192.026150.2017-95 

***1385100 1.641,32 R$1.641,32 

***1407103 1.641,32 R$1.641,32 

***7541174 1.641,32 R$1.641,32 

25 8 23192.026348.2017-79 23192.026348.2017-79 

***492 

6.728,56 

R$4.181,24 

***492 R$2.389,28 

***492 R$1.650,00 

26 8 23192.026607.2017-61 23192.026607.2017-61 

***492 

7.900,00 

R$7.245,00 

***492 R$272,00 

27 8 23192.027788.2017-43 23192.027788.2017-43 

***2052952 1.500,00 R$1.500,00 

***87491553 1.500,00 R$1.500,00 

***84424153 1.500,00 R$1.500,00 

***88631168 1.000,00 R$1.000,00 

***1641165 1.000,00 R$750,00 

***0456167 1.000,00 R$1.000,00 

***87491553 2.400,00 R$2.400,00 
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***2052952 2.400,00 R$1.800,00 

***84424153 2.400,00 R$2.400,00 

28 8 23192.027904.2017-24 23192.027904.2017-24 

***3239600 1.500,00 R$1.500,00 

***9506925 1.500,00 R$1.500,00 

***81324191 1.500,00 R$1.500,00 

***46658087 1.500,00 R$1.500,00 

***2052952 1.500,00 R$1.500,00 

***1805854 1.500,00 R$1.500,00 

***9907125 1.500,00 R$1.500,00 

29 8 23192.027954.2017-10 23192.027954.2017-10 

***6401195 348,86 R$348,86 

***4230150 348,86 R$348,86 

30 8 23192.028511.2017-38 23192.028511.2017-39 ***492 R$4.900,00 R$4.900,00 

31 8 23192.028895.2017-99 23192.028895.2017-99 

***2264123 618,66 R$618,66 

***6748163 618,66 R$618,66 

32 8 23192.029365.2017-68 23192.029365.2017-69 ***413143 R$348,86 R$348,86 

33 8 23192.029781.2017-66 23192.029781.2017-66 

***0456167 197,90 R$197,90 

***0456167 600,00 R$600,00 

34 8 23192.029892.2017-72 23192.029892.2017-72 ***492 R$307,53 R$307,53 
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***492 R$2.104,33 R$2.104,33 

35 8 23192.030246.2017-58 23192.030246.2017-58 ***492 R$980,00 R$980,00 

36 8 23192.030496.2017-98 23192.030496.2017-99 ***0831128 858,98 R$858,98 

37 8 23192.031733.2017-38 23192.031733.2017-38 

***839227 1.500,00 R$750,00 

***6182170 1.500,00 R$750,00 

***2456107 1.500,00 R$1.250,00 

***2034188 1.500,00 R$1.500,00 

***6058180 1.500,00 R$750,00 

***8792118 1.500,00 R$1.250,00 

38 8 23192.033419.2017-90 23192.033419.2017-91 ***0353144 200,00 R$200,00 

39 8 23192.033561.2017-37 23192.033561.2017-38 ***2033117 637,98 R$637,98 

40 8 23192.033856.2017-11 23192.033856.2017-11 

***492 

6.625,00 

R$3.950,00 

***492 R$520,00 

41 8 23192.033995.2017-37 23192.033995.2017-37 ***492 12.000,00 R$11.200,00 

42 8 23192.035696.2017-37 23192.035696.2017-37 ***492 4.900,00 R$4.900,00 

43 8 23192.037001.2017-51 23192.037001.2017-52 ***492 179,00 R$179,00 

44 8 23192.037222.2017-20 23192.037222.2017-20 ***492 4.810,00 R$4.810,00 

45 8 23192.037855.2017-38 23192.037855.2017-38 ***492 R$897,84 R$897,84 
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46 8 23192.038277.2017-57 23192.038277.2017-57 ***492 R$1.234,56 R$1.234,56 

47 8 23192.041761.2016-41 23192.041761.2016-41 ***492 R$377,64 R$377,64 

48 6 23192006302201733 23192006302201733 ***030 R$440,00 R$440,00 

49 12 23192006943201798 23192006943201798 ***339000133 R$2.967,88 R$2.967,88 

50 6 23192008022201760 23192.008022.2017-60 ***47921220 R$6.846,88 R$6.846,88 

51 6 23192009204201758 23192009204201758 ***7384128 R$8.000,00 R$8.000,00 

52 6 23192009264201771 23192009264201771 ***7550158 R$5.499,36 R$5.499,36 

53 6 23192009265201715 23192009265201715 ***0732174 R$7.999,56 R$7.999,56 

54 6 23192009902201753 23192009902201753 ***30394153 7.995,00 R$7.970,00 

55 12 23192015435201539 23192015435201539 

***339000133 R$60.879,35 R$60.879,35 

***6811000141 147.707,60 R$152.336,80 

***6839000184 8.805,90 R$86.147,05 

***339000133 151.555,48 R$1.328,00 

***05341000180 23.159,15 R$888,75 

***89405000193 5.360,00 R$220,00 

***6811000141 R$32.858,44 R$32.858,44 

***6839000184 R$10.010,00 R$10.010,00 

***6811000141 124.639,69 R$16.035,23 
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***339000133 102.307,21 R$8.726,09 

56 6 23192018019201754 23192018019201754 ***030 R$320,00 R$320,00 

57 6 23192023718201716 23192023718201717 ***2800000101 R$5.219,72 R$5.219,72 

58 7 23192026376201796 23192026376201796 ***7967000195 R$7.990,00 R$7.990,00 

59 6 23192026536201705 23192026536201705 ***80591000159 R$7.990,34 R$7.990,34 

60 12 23192031069201565 

23753.033584.2017-49 

***6584000104 18.166,44 R$18.999,33 

***8828000128 R$10.757,80 R$10.757,80 

***59773000146 R$218.863,86 R$218.863,86 

***8828000128 R$10.757,80 R$10.757,80 

***6584000104 R$11.399,60 R$11.399,60 

23192031069201565 

***8828000128 R$4.574,10 R$4.574,10 

***6584000104 R$2.067,04 R$2.067,04 

***6584000104 R$31.599,56 R$31.599,56 

***8828000128 R$79.170,04 R$79.170,04 

23192.001888.2017-40 

***59773000146 R$7.104,37 R$7.104,37 

***8828000128 R$11.724,16 R$11.724,16 

***6584000104 R$6.216,56 R$6.216,56 

***8828000128 17.421,20 R$4.452,19 
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61 12 23192032425201487 23192.032425.2014-87 

***1108000296  R$97.023,12 

***1108000296  R$13.660,49 

***1108000296  R$19.732,08 

***1108000296 R$2.863,50 R$2.863,50 

***1108000296  R$794,49 

***1108000296  R$1.185,66 

62 6 23192034625201636 23192034625201636 

***1180000112 152.475,02 R$152.475,02 

***1180000112 50.854,34 R$50.854,34 

***1180000112 R$15.928,48 R$15.928,48 

***1180000112 R$254.015,46 R$254.015,46 

63 12 23194015554201652 23753.012268.2017-33 ***6811000141 R$492,00 R$492,00 

 12 23195008803201562 23192.022731.2016-77 

***08881000108 

538.453,60 

R$47.207,00 

***08881000108 R$7.476,00 

***08881000108 R$20.288,00 

***08881000108 R$5.001,00 

***08881000108 R$10.966,91 

***08881000108 R$6.993,80 

***08881000108 R$16.080,50 
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***08881000108 R$55.331,30 

64 8 231952.038168.2016-5 
231952.038168.2016-

59 
***492 R$135,00 R$135,00 

65 12 23197019107201642 

23192.037190.2016-81 ***00524000150 

218.630,25 

R$5.199,68 

23192.037259.2016-77 ***00524000150 R$61.489,50 

 

***00524000150 R$818,09 

***00524000150 R$11.071,24 

***00524000150 R$15.616,67 

***00524000150 R$234.587,92 

***00524000150 R$12.287,94 

66 12 23197024540201608 

23753.036098.2017-82 ***51920000182 2.411,40 R$22,65 

 ***35223000177 R$793,00 R$793,00 

 ***99588000107 R$358,50 R$358,50 

 ***7423000173 R$695,00 R$695,00 

67 12 23197031063201629 23197031063201629 

***8710000188 942,20 R$942,20 

***7279000103 R$1.170,00 R$1.170,00 

***7279000103 R$308,00 R$308,00 

68 12 23197037350201642 23192.015779.2017-18 ***51920000182 R$2.388,75 R$2.388,75 

69 12 23243004336201589 2319.038639.2016-29 ***01724000191 5.849,01 R$2.982,73 
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***01724000191 R$2.626,28 

***01724000191 R$240,00 

70 12 23278010829201631 23753.026015.2017-47 ***11349000136 R$2.289,90 R$2.289,90 

71 12 23305004137201507 23753.026015.2017-47 ***47993000114 R$4.588,50 R$4.588,50 

72 12 23345002884201615 23192.030513.2017-97 ***75715000172 R$3.500,00 R$3.500,00 

73 12 23411007004201658 23753.026015.2017-47 ***7265000127 R$505,05 R$505,05 

74 12 23747018720201679 

23192.039119.2016-33 ***840000138 27.118,91 R$14.809,20 

23192.022396.2016-15    

 ***8828000128 14.646,84 R$7.810,00 

75 12 23747019549201704 23192.033528.2017-15  19.221,42 R$4.509,90 

76 8 23753.005013.2017-14 23753.005013.2017-14 ***492 R$88.450,00 R$88.450,00 

77 8 23753.007179.2017-75 23753.007179.2017-75 

***282146 R$3.000,00 R$3.000,00 

***8581158 R$3.000,00 R$3.000,00 

***8758104 R$300,00 R$300,00 

***73819168 R$300,00 R$300,00 

***2362130 R$750,00 R$750,00 

***2045138 R$750,00 R$750,00 

78 8 23753.009844.2017-65 23753.009844.2017-65 ***71050125 R$70,00 R$70,00 
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***6352180 R$750,00 R$750,00 

***1616101 R$750,00 R$750,00 

79 8 23753.011361.2017-21 23753.011361.2017-21 ***492 34.100,00 R$34.100,00 

80 8 23753.012044.2017-21 23753.012044.2017-21 

***8581158 R$1.500,00 R$1.500,00 

***81970134 R$3.000,00 R$3.000,00 

***2187102 R$750,00 R$750,00 

81 8 23753.012567.2017-78 23753.012567.2017-78 

***1264151 1.993,00 R$1.993,00 

***8424131 1.877,08 R$1.877,08 

82 8 23753.014018.2017-38 23753.014018.2017-38 ***492 4.515,00 R$4.515,00 

83 8 23753.019277.2017-55 23753.019277.2017-56 ***492 R$59.340,00 R$59.340,00 

84 8 23753.020061.2017-32 23753.020061.2017-32 ***492 3.150,00 R$3.150,00 

85 8 23753.020431.2017-31 23753.020431.2017-31 

***4612124 3.023,48 R$3.023,48 

***6584118 3.023,48 R$3.023,48 

***1649129 3.023,48 R$3.023,48 

86 8 23753.020858.2017-30 23753.020858.2017-31 ***2318640 1.496,00 R$1.496,00 

87 8 23753.023851.2017-70 23753.023851.2017-71 ***492 320,00 R$320,00 

88 8 23753.023960.2017-97 23753.023960.2017-97 ***0042152 3.000,00 R$1.000,00 

89 8 23753.027461.2017-79 23753.027461.2017-80 ***492 R$3.250,00 R$3.250,00 
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90 8 23753.028614.2017-03 23753.028614.2017-03 ***73819168 R$2.998,00 R$2.998,00 

91 8 23753.028615.2017-40 23753.028615.2017-40 

***26774100 1.000,00 R$1.000,00 

***73819168 2.400,00 R$2.400,00 

***73819168 1.500,00 R$1.500,00 

92 8 23753.029377.2017-90 23753.029377.2017-90 

***7135400 1.500,00 R$1.500,00 

***8367193 1.500,00 R$1.000,00 

***08061840 1.500,00 R$1.500,00 

***7013186 1.500,00 R$1.000,00 

93 8 23753.030664.2017-42 23753.030664.2017-42 ***492 R$840,00 R$840,00 

94 8 23753.030680.2017-35 23753.030680.2017-35 ***492 1.108,00 R$1.108,00 

95 8 23753.030687.2017-57 23753.030687.2017-57 ***492 1.260,00 R$1.260,00 

96 8 23753.030882.2017-87 23753.030882.2017-87 ***0042152 793,18 R$793,18 

97 8 23753.031930.2017-54 23753.031930.2017-54 ***2045138 874,21 R$874,21 

98 8 23753.036034.2017-81 23753.036034.2017-81 ***492 R$2.020,14 R$2.020,14 

99 8 23753.037156.2017-95 23753.037156.2017-95 ***8581158 R$1.450,00 R$1.450,00 

100 8 23753.037334.2017-88 23753.037334.2017-88 ***492 480,00 R$480,00 

101 6 23753000075201730 23753000075201730 ***1387138 R$8.000,00 R$8.000,00 

102 6 23753035064201771 23753035064201771 ***6307000120 7.880,00 R$1.845,00 
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103 12 64028003356201645 64028003356201646 ***18139003031 R$17.600,00 R$17.600,00 

104 12 64036.000768/2017 23192.030513.2017-97 ***37911000140 21.900,00 R$21.900,00 

105 12 64187019133201677 23753.026015.2017-47 

***7773000109 4.235,16 R$930,00 

***72376000100  R$1.771,26 

***47993000114 5.443,90 R$405,40 

***41685000109  R$2.463,90 

***12029000161 1.874,40 R$1.874,40 

***51920000182 1.991,40 R$1.557,70 

106 12 65326008617201611 23753.026015.2017-47 

***51920000182 1.991,40 R$433,70 

***47993000114 5.443,90 R$450,00 

***7265000127 R$789,75 R$789,75 

107 12 80650.578/2016-27 23192.015779.2017-18 ***1467000196 R$8.218,00 R$8.218,00 

108 12 80864003537201757 23753.026015.2017-47 ***7265000127 R$599,98 R$599,98 
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