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Relatório de Auditoria nº 24/2018 

 

Unidade Auditada: Reitoria 

Nome do Gestor: Willian Silva de 

Paula 

Cargo: Reitor 

Ordem de Serviço: 18/2018 

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

OBS:  

Justificativa acatada quanto a seguinte constatação da Nota de Auditoria nº 

18/2018: 2.2; 2.4(23750.000664/2018-29/23751.000895/2018-22/23752.000797/2018-

85/23188.002253/2018-18); 2.5; 2.12 (23752.000694/2018-15/23752.000822/2018-21); 

2.16; 2.17; 2.18; 2.19. 
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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 pela Reitoria, 

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) 

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

(2994); 
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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; 

    3.1. Acompanhamento dos estudos sobre evasão escolar nas 05 unidades 

selecionadas do IFMT; 

    3.2. Avaliação do acompanhamento de egressos nas 05 unidades selecionadas do 

IFMT. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

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

Serviço Público Federal.  

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

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

Na auditoria do acompanhamento de egressos por parte da gestão dos campi, 

foram analisadas a resolução CONSUP n.º 143/2017, a portaria de designação de comissão 
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permanente de acompanhamento de egresso, bem como as informações inseridas no banco de 

dados dos egressos, constante do portal de egresso na página eletrônica da Pró-reitoria de 

Extensão. Cabe destacar que os questionários para egressos foram elaborados e sua aplicação teve 

prazo até dia 05/12/2018 para o envio devidamente preenchidos por ex-alunos de cada campus.  

Sendo assim, esses dados serão acompanhados pela auditoria interna durante o exercício 2019, 

conforme previsto no PAINT 2019. 

Na auditoria das ações sobre evasão escolar, foram analisados a resolução 

CONSUP n.º 109/2017, os planos de permanência e êxito dos campi (exceto Barra do Garças e 

Cuiabá - Bela Vista). Cabe destacar que a execução das ações previstas nesses planos de 

permanência será relatada pelos campi apenas no início do exercício 2019, segundo informações 

da PROEN através do Memo n.º678/2018/PROEN de 04/12/2018, junto com a publicização dos 

dados oficiais de evasão e dos indicadores de eficiência acadêmica. Sendo assim, não foi possível 

analisar a execução dessas ações neste momento de auditoria, estando prevista ao longo do 

exercício 2019, conforme PAINT 2019. 

Salienta-se que a análise relatada restringe-se exclusivamente aos aspectos de 

formalização legal dos procedimentos, excluídos, portanto aqueles de natureza técnica, inclusive 

quanto ao detalhamento do objeto do certame, suas características, requisitos e especificações.  

Sobre tais dados, partiremos da premissa de que a autoridade competente se municiou dos 

conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da 

Administração. 

Foi verificado 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. 
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II – RESULTADO DOS EXAMES 

 

1- CONTROLE DE GESTÃO 

 CONTROLES INTERNOS 

Constatação 1.1. Ausência de mapeamento de processos em todas as áreas da Reitoria, como 

boas práticas de gerenciamento de riscos. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação. 

Causa: Controle Interno insuficiente. 

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. Os setores da Reitoria ainda tem fragilidades nessa área a serem 

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 de processos nos setores da Reitoria. 

 

Constatação 1.2. Fragilidade na disseminação do Código de Ética do IFMT aos servidores da 

Reitoria, em descumprimento ao art. 11, Inciso XXI da Resolução CONSUP n.º 91/2014 .   

Não ocorrem periodicamente (mínimo sugerido de duas inserções anuais) notícias ou mensagens 

eletrônicas sobre o código de ética dos servidores do IFMT. 

    

    Manifestação da Unidade: Não houve manifestação. 
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                           Causa: Controles Internos insuficientes 

Análise da AUDIN: Na administração pública todos os assuntos que não tem 

caráter sigiloso deve ser publicizado sem a necessidade do cidadão requerer o acesso. Também as 

normas de condutas devem ser amplamente divulgadas à comunidade escolar, como é o caso do 

Código de ética do IFMT. 

Este código estabelece os princípios e as normas de conduta ética e profissional 

dos servidores do IFMT, seus direitos, deveres e proibições, indicando critérios que sirvam para 

distinguir o justo do injusto, o legal do ilegal, o conveniente do inconveniente e, principalmente, o 

honesto do desonesto, no julgamento das atitudes dos servidores. 

Recomendação: Divulgar o código de ética do IFMT aos servidores lotados na 

Reitoria, publicizando no site institucional e inserindo o tema em capacitações internas. 

 

Constatação 1.3. 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. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação.  

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 à DGTI do IFMT, o funcionamento do 

uso eletrônico para criação e movimentação de processo administrativo no âmbito do IFMT. 
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 Constatação 1.4. Fragilidade na estrutura física da reitoria. 

Descrição 

a) Ausência de um espaço de convivência e alimentação para servidores; 

b) Ausência de adequada acessibilidade dos prédios da reitoria, sem banheiros para 

servidores e visitantes PNEs, sem  instalação de piso tátil, sem sinalização apropriada; 

c) Ausência de sinalização horizontal/vertical nos espaços comuns, inclusive no 

saguão do prédio principal; 

d) Ausência de salas de reuniões reservadas; 

e) Ausência de espaço físico para atividades voltadas para a qualidade de vida do 

servidor; 

f) Ambientes organizacionais sem divisão de salas; 

g) Quantidade de salas administrativas reduzidas em relação ao quantitativo de 

servidores; 

h) Central de ar condicionado sobrecarregado; 

i) Capacidade da rede elétrica do prédio principal da reitoria acima do projetado para 

a edificação; 

j) Ausência de Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, sem rotas de fuga 

ou saídas emergenciais nos prédios da reitoria; 

l) Localização do “Datacenter” inadequada no prédio; 

m) Acesso inadequado de carga/descarga de produtos aos setores de almoxarifado e 

patrimônio; 

n) Espaço físico pequeno para estoque de almoxarifado e recebimento de mobiliários 

e equipamentos; 

o) Espaço físico pequeno para arquivo permanente da Reitoria; 

p) Quantidade insuficiente de banheiros no térreo para atender servidores e visitantes; 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação. 
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           Causa: Infraestrutura física insuficiente de espaço físico. 

Análise da AUDIN: Durante visita às dependências do prédio da Reitoria foi 

possível perceber espaços físicos insuficientes e/ou inadequados para atender de forma satisfatória 

toda a comunidade escolar, como os apontados nesta constatação. Além disso, a acessibilidade e 

sinalização predial estão prejudicadas, dificultando acesso aos diversos setores do prédio e de seus 

anexos. 

Importante destacar que verificamos uma possível sobrecarga na rede elétrica do 

prédio prejudicando o perfeito funcionamento do sistema de ar condicionado das salas e aparelhos 

elétricos, sendo necessário um levantamento mais detalhado com técnicos especializados na área. 

Considerando que a maioria das necessidades apontadas na constatação refere-se 

a falta de espaço e infraestrutura inadequada, o Gestor deve promover ações no sentido de 

viabilizar melhorias na funcionalidade do imóvel, e por se tratar de um prédio locado, cabe efetuar 

uma avaliação referente a vantajosidade na continuidade do atual contrato de locação, bem como 

verificar a possibilidade de locação, construção ou aquisição de outro imóvel para atender a 

demanda atual da Reitoria.  Vale lembrar que as condições de trabalho, que perpassam pela 

infraestrutura, afetam direta e indiretamente o bom desempenho dos servidores lotados na 

Reitoria. 

                        Recomendação 1: Avaliar a continuidade do atual contrato de locação 

do imóvel, considerando necessidades de adaptações/ampliações/adequações e/ou construções de 

espaços físicos descritos na constatação acima, visando o melhor atendimento aos usuários e 

melhores condições de trabalho aos servidores, e em decidindo pela continuidade providenciar, a 

médio prazo, a regularização dos problemas elencados. 

  Recomendação 2: Analisar a possibilidade de locação, construção ou 

aquisição de outro imóvel, que atenda a contento e com infraestrutura adequada às necessidades 

dos diversos setores da Reitoria. 
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GESTÃO DE RISCOS 

Constatação 1.5. Ausência de estabelecimento de indicadores próprios e de relatório periódico de 

desempenho das atividades dos setores estratégicos da Reitoria, para fins de análise e mensuração 

dos resultados em relação às metas. 

Manifestação da Unidade: “Quanto aos indicadores serem mensurados, 

aguardamos a conclusão do PDI para que dentro desse planejamento, destacarmos os ítens a serem 

acompanhados. 

Assim, em reunião no dia 02 de janeiro, foi solicitado às Pró-reitorias e diretoria 

sistêmicas que encaminhassem um ítem para início do acompanhamento pela Secretaria de Governança, 

Riscos e Controle, conforme Portaria nº 1.619/2017. 

Assim, encaminharemos aos Campi para que também acompanhem os mesmos 

indicadores de tal maneira que consigamos mensurar os riscos dentro do IFMT e de cada setor e Campi 

separadamente. 

Encaminhamos os indicadores escolhidos por setor e posteriormente, começaremos os 

trabalhos junto aos campi”. 

Causa: Controle Interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: Essa constatação é reincidente já sendo avaliada em 2015 

quando da primeira avaliação dos controles internos da Reitoria. Nessa nova reavaliação, ainda 

não foram identificados e mensurados os processos e pontos críticos das atividades na Reitoria 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 
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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 importante 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 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: Estabelecer indicadores próprios de desempenho e 

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

acompanhamento das atividades desempenhadas. 

 

 

 

Constatação 1.6. Ausência de identificação dos principais riscos quanto aos objetivos das área de 

ensino, pesquisa, extensão e administração, demonstrando a existência de gerenciamento de riscos 

na Reitoria. 

Manifestação da Unidade: “PROPES: financiamento  de pesquisas aplicadas e 

inovação (IFMT/CAPES/CNPQ e FAPEMAT), valorização do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 

Humanos.  

Risco: o não financiamento da pesquisa no IFMT pode comprometer os excelentes resultados que a 

instituição vem obtendo  em avaliações externas e internas. Além disso, as pesquisas desenvolvidas 

fomentam a criação e a qualidade da  graduação e pós-graduação no IFMT. Em relação a minuta  do PDI 

(2019-2023) conta que: 

Quadro 17 – Indicador de desempenho - Fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica articuladas com o 

ensino e a extensão Detalhamento  conta que a meta em aumentar em  25%  o Percentual de servidores 
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com projetos de pesquisa e extensão registrados nas Coordenações de Pesquisa e Extensão. Acreditamos 

que essa porcentagem esteja fora da realidade, talvez o ideal fosse 15%.  

Quadro 18 – Indicador de desempenho 18 - Promover a extensão por meio do empreendedorismo e 

inovação tecnológica.  

Indicador 1 - Percentual de projetos vinculados à temática do empreendedorismo -  Meta • 40%.  

Acreditamos que essa porcentagem deva ser entre 25% a 30%.  

DSTI: Implantação do servidor de arquivos, de forma que atenda todos os setores da instituição. 

PROAD: Orçamento participativo (indicadores 1 e 2 do PDI) 

Risco 1. O orçamento participativo tem como objetivo oportunizar a participação da comunidade na 

gestão dos recursos públicos. No entanto, se os gestores não atenderem as demandas apresentadas nas 

assembleias, a participação tende a diminuir e ficar desacreditada. 

Risco 2. A maior complexidade apresentada pelo critério de rateio dos recursos pode inibir muitos 

indivíduos a participarem por não conseguirem entender o processo. Exemplo de como minimizar o risco: 

oferecer cursos de capacitação de orçamento público e orçamento dos IFs. 

Risco 3.  A falta de um "espaço participativo", com metodologias e sistematização dos debates, podem 

afetar a participação da comunidade, pois, em regra, todos são tratados como iguais. No entanto, sabe-se 

que nem todos estão no mesmo patamar de conhecimento acerca dessa matéria. Exemplo de como 

minimizar o risco: tratar os desiguais de forma diferente a fim de para evitar métodos igualitários de 

participação, mas que não consideram as particularidades da comunidade escolar. Ou seja, falar "a 

língua" de todos os presentes, ainda que sejam muitas. 

Referência bibliográfica 

BODART, 2014. Orçamento participativo: limites, riscos e potencialidades. In. Prelúdios, Salvador, v. 2, 

n. 2, p. 127-147, jan./jun. 2014, p. 127. 

DSRI: aprimorar as relações internacionais, fortalecendo o ensino das línguas estrangeiras com vistas a 

oportunizar parcerias de ensino, pesquisa e extensão. Indicador: Número de turmas de cursos em segunda 

língua ofertados. 
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PROEN: Aspectos importantes: Número de vagas; áreas (eixos) diferentes; modalidade diversas; 

inobservância da legislação que trata da abertura e extinção de novos cursos (principalmente superiores). 

Deve ser observado: Financiamento e número de profissionais, além da infra. 

PROEX:  "Percentual de Projetos vinculados a Temática da Extensão" - Indicador 18 do PDI IFMT; meta 

de 40% de projetos vinculados ao empreendedorismo. Base de aferimento: Número de projetos com a 

temática empreendedorismo, dividido pelo Número total de projetos, multiplicado por 100. Este indicador 

está diretamente associado ao Objetivo Estratégico 05 do PDI (Promover a extensão por meio do 

Empreendedorismo e da Inovação tecnológica), e assim, atenda de maneira mais holística e abrangente 

aos eixos extensionistas”.     

Causa: Controle Interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: A administração pública deve demonstrar um 

gerenciamento de riscos e controles de suas atividades, e nas IFEs que esses riscos sejam 

definidos por áreas como ensino, pesquisa, extensão, administração e gestão.  Para tanto, a Gestão 

do IFMT tem promovido algumas capacitações desde 2016 - época em que foi emitida a IN 

Conjunta CGU/MP 01/2016 - buscando compreender e elaborar suas matrizes de gerenciamento 

de riscos e controles. A Reitoria construiu metas e objetivos junto ao PDI e apresentou alguns 

riscos na manifestação sobre esta constatação, entretanto o gerenciamento de riscos ainda não está 

atendido, uma vez que necessita definir de forma mais sistemática os riscos e os controles 

existentes/propostos para cada um desses riscos. Nas capacitações sobre o assunto foram 

sugeridos modelos de matrizes de riscos, utilizando a escala de probabilidade x riscos para 

classificar as prioridades de cada um desses riscos. Sendo assim, a constatação fica mantida até a 

sistematização do gerenciamento de riscos no âmbito da Reitoria. 

Recomendação: Implementar a matriz de gerenciamento de riscos para todas as 

áreas da Reitoria, bem como definir controles internos para mitigá-los. 
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2- GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS, SERVIÇO, OBRAS E CONCESSÕES DE 

BOLSAS. 

 

Acompanhamento da regularidade na concessão de benefícios assistenciais (2994) 

Constatação 2.1. Fragilidade nos procedimentos de concessão da Assistência Estudantil, em 

desacordo com a Resolução n° 95 de 2017 do IFMT, bem como aos Editais do IFMT. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23752.000703.2018-78 ➢ Edital (Programa de Incentivo a Permanência) 

PIP - Edital 02/2018 (Sinop) 

a) Não foi identificado o lançamento de carga 

horária/frequência no sistema de Gestão acadêmica 

em desacordo com o item 10.1 inciso V do edital  dos 

alunos matriculas nº 201711803310067; 

201811803310217; 

201611804310242; 

201611803310206 e  

201611803310036; 

b) Fragilidade no lançamento da carga 

horária/frequência no sistema de Gestão acadêmica 

em desacordo com o item 10.1 inciso V do aluno 

matrícula nº 201811806330081. 

c) Não foi identificada a comprovação quanto ao 

cumprimento do determinado no item 10.1 inciso V 

do edital (frequência mínima de 75%); 
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d) Fragilidade nos lançamentos da informação de total 

de aulas (T. aulas); 

Foi identificado no boletim de notas individual dos 

alunos que a informação inserida no campo T. Aulas 

(total de aulas) não corresponde efetivamente as aulas 

que deveriam ser ministradas, conforme estabelecido 

na organização didática. 

e) Fragilidade na Regulamentação da Política de 

Assistência Estudantil no IFMT referente ao Campus 

Sinop, pois não está atualizada, considerando a 

Resolução 94/2017; 

f) Não foi localizada portaria interna designando a 

Comissão permanente de Assistência estudantil em 

desacordo com o art. 15 da Resolução Consup nº 

95/2017; 

➢ 23750.000667.2018-62 ➢   Edital n° 02/2018, concessão de Auxílio 

alimentação e transporte (Diamantino)  

a) Não foram localizados nos autos do processo 

documentos que evidenciem os requisitos exigidos 

para concorrer aos auxílios alimentação e transporte, 

dos beneficiados de auxílio alimentação e transporte, 

contrariando o item 5, especificamente, os subitens 

5.1 e 5.2, do Edital n° 02/2018 (fl. 16). 

b) Não foram localizados nos autos do processo 

documento que evidencie que tenha sido realizada 

consulta ao percentual de frequência, 75% no 
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mínimo, de todo os beneficiados de auxílio 

alimentação e transporte, contrariando o Subitem 8.4, 

especificamente o Inciso II, do Edital n° 02/2018 que 

estabelece que o beneficiado não possa obter o 

mínimo de 75% de frequência escolar (fl. 16v). Bem 

como, Artigo 10, 13 e 28 da Resolução n° 95 de 2017 

do IFMT. 

 

Manifestação da Unidade: “ Campus Avançado Sinop - Sobre a constatação 

que trata do Processo nº23752.000703/2018-78: 

a) Anexo cópia dos boletins do ano letivo de 2018 dos discentes auditados comprovando a 

frequência escolar em acordo com o item 10.1 Inciso V (frequência igual ou superior a 

75% no curso durante o período do auxílio vigente). 

b) Anexo cópia dos boletins do ano letivo de 2018 da discente auditada comprovando a 

frequência escolar em acordo com o item 10.1 Inciso V (frequência igual ou superior a 

75% no curso durante o período do auxílio vigente). 

c) Comprovação emitida junto ao Boletim de Notas Individual de cada discente, conforme 

documentos anexos. 

d) Sobre a Carga Horária no cadastro da Disciplina “Manutenção Industrial” no Sistema 

Q-Acadêmico, a correção foi solicitada a PROEN visto que o Campus não possui acesso a 

alteração de Matriz Curricular. Quanto ao total de aulas ministradas, a informação foi 

igualmente corrigida no sistema - salienta-se inexistência de prejuízo vez que as aulas 

ministradas correspondem ao total previsto no projeto pedagógico, tendo sido apenas 

falha na inserção do sistema. 

e) Das instruções presentes na Resolução nº 94/2017 a única ainda em fase de implantação 

pela unidade Sinop é referente a construção de Regulamento Interno, entretanto o Edital 

PIP-Sinop nº 02/2018 determina que sejam considerados como documentos regentes do 

processo seletivo do ano de 2018 a Resolução CONSUP nº 94/2017, que trata da Política 

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 

 

 

15 

Relatório de Auditoria nº 24/2018 

de Assistência Estudantil, e a Resolução CONSUP nº 95/2017, que trata do Regulamento 

Geral da Política de Assistência Estudantil do IFMT , não restando prejuízo para a 

execução do Edital. 

f) Portaria IFMT - Campus Avançado Sinop nº 02 de 30 de Janeiro de 2018, anexa. 

Campus Avançado Diamantino - Sobre esta constatação, cabe esclarecer o que 

segue:   

1.      O Processo nº 23750.000667.2018-62 refere-se à solicitação de emissão de Nota de 

Empenho e posterior pagamento conforme MEMO Nº 003/2018 do Setor de Serviço 

Social do campus (fl. 03 e seguintes) onde foi composto com os documentos do Edital, 

seus anexos e Planilhas do Resultado Final da seleção; a solicitação foi encaminhada 

à PROAD conforme MEMO nº 024/2018/DG/DMT (fl. 46). 

2.      Cabe destacar que o processo original que regulamenta todas as etapas do certame, 

não foi, s.m.j., requisitado pela AUDIN ao campus, para análise 

3.      O processo original onde consta toda documentação dos candidatos e posterior 

análise pela Comissão é o de nº 23193.000980.2018-63, composto de 06 (seis) 

volumes, que estão sendo encaminhados, via malote à essa AUDIN para análise. 

4.      Em resposta aos itens da constatação, esclarece-se que: 

a)      No processo original nº 23193.000980.2018-63, constam todos os documentos 

exigidos no item 5 e subitens do edital nº 02/2018; 

b)     Todos os procedimentos e etapas constantes do edital assim como o 

acompanhamento e verificação da frequência mínima exigida, foram realizados pela 

Comissão Permanente de Assistência Estudantil, conforme Portaria nº   008, de 

05/03/18 alterada pela Portaria nº 032, de 05/07/18 (anexo). 

a.      Anexo, Relatórios de Controle de Frequência referente aos meses 04 a 

12/2018. 
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5.      Foi dada ampla divulgação e transparência a todo o processo de seleção dos 

beneficiários da Assistência Estudantil do campus: Auxílio Alimentação e Transporte. 

6.      Destaca-se ainda que para sanar o problema de duplicidade de processos, será 

realizada, no início do ano letivo, uma oficina com os servidores para orientação dos 

procedimentos sobre a composição e instrução dos processos administrativos, cuja 

data de realização e realização da oficina será informado à essa AUDIN”. 

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

Análise da AUDIN: Referente ao processo nº 23752.000703.2018-78, acatamos 

a manifestação das letras “A, B, C,D e F”. Segue análise referente a letra “E”, A Resolução 

Consup 95/2017, estabelece no art. 14 que cada campus crie sua própria regulamentação e no  

artigo 28 em quais assuntos devem ser normatizados.Por esse motivo, será mantida a constatação, 

visto que a resolução não está sendo cumprinda quanto a obrigatoriedade da criação de regimento 

próprio do Campus. 

Em relação ao Processo nº 23750.000667.2018-62, apesar da manifestação do 

gestor não consta da pasta compartilhada no google drive nenhum comprovante das 

documentações citadas nesta constatação, e nem documentos referentes ao Processo n.º 

23193.000980.2018-63(citado pelo gestor).   Nos casos analisados, verificou-se a existência de 

processos de pagamentos separados dos processos de seleção e de relatórios, gerando constatações 

como esta, que não ocorreriam se as documentações estivessem todas no mesmo processo físico. 

Esta Auditoria Interna tem orientado os campi e Reitoria a instruírem processo único para 

formalização de concessões de bolsas e auxílios, a partir de cada edital, e quando da solicitação 

dos processos temos reiterado a necessidade do envio de toda documentação, como pode ser 

verificado na SA n.º 21/2018 de 01/10/2018, emitida pela AUDIN, onde diz “...2) No caso de 

projetos de extensão, projetos de pesquisa, ajuda de custo, auxílios (monitoria, moradia, 

transporte, alimentação) requisitados nessa SA, sejam enviados os processos completos 
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constando: seleção dos bolsistas do campus, relatórios de atividades, pagamentos das bolsas, 

etc.”. 

Recomendação 1: Atualizar regulamento interno de assistência estudantil, nos 

campi avançados, com base na Resolução CONSUP  nº 095/2017. 

Recomendação 2: Encaminhar cópias digitalizadas dos documentos citados 

nesta constatação referente ao Processo n.º 23750.000667.2018-62 para compor os papéis de 

trabalho desta AUDIN. 

 

Constatação 2.2. Execução indevida de bolsas estudantis, em desacordo com a Resolução 

CONSUP n.º 11/2015. 

Processo  Descrição 

➢ 23751.000842.2018-10 ➢ Ausência de normativa interna prevendo tais 

incentivos para projetos, tendo apenas 

regulamento específico de participação no 

evento aprovado pela comissão 

organizadora. (Lucas do Rio Verde) 

II Desafio das Ideias - 2017 – Campus Lucas do Rio 

Verde – Competição para seleção de (5) cinco 

projetos  (art 6º) para serem executados em um 

período de no máximo seis (06) meses  (art. 5º § 

Único) com premiação de 1.500,00 para custeio na 

execução do Projeto, e bolsa de auxílio estudantil 

modalidade inovação para três membros de cada 

equipe, no valor de 250,00 NM e 400,00NS pago 
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durante os seis meses de execução do projeto. Tal 

competição apresenta características de extensão ou 

pesquisa. 

➢ Ausência dos seguintes documentos: 

a) Edital; 

b) Portaria de Constituição da Comissão 

Organizadora; 

c) Portaria de Constituição da comissão de seleção 

dos projeto; 

d) Lista das despesas de custeio, que deveriam estar 

previstas na proposta (art. 16 do regulamento 

específico); 

e) Cronograma de  trabalho da execução dos 

projetos; 

f) Divergência entre bolsas auxílio estudantil e 

ajuda de custo (Ordem Administrativa nº 01/2017-

LRV), uma vez que este último é concedido para 

custear despesas (viagens, hospedagem, material 

pedagógico,...). Na descrição da modalidade do 

benefício na nota de empenho fls 28 a 33- (Ajuda de 

Custo) consta divergência com a solicitação feita 

por memorandos 001/2018, 022/2018, 025/2018, 

030/2018, 031/2018, 036/2018, 044/2018, fls 

34,38,41,44,47, (bolsa). 

g) Notas de empenhos das aquisições realizadas 
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com custeio das propostas vencedoras, conforme 

prevê o art 16 do regulamento específico; 

h) Ausência de segregação de função entre os 

membros da comissão organizadora X comissão de 

seleção X orientadores das propostas; 

 

Manifestação da Unidade: “A cerca desta constatação a unidade IFMT – 

Campus Avançado Lucas do Rio Verde informa que o referido Campus possui normativa interna 

denominada Programa Interno de Incentivo a Pesquisa e Extensão no IFMT – Campus Avançado 

Lucas do Rio Verde, que consta no site do Campus Avançado por meio do endereço 

http://lrv.ifmt.edu.br/media/filer_public/51/50/51506d22-aacc-40d2-a3b9-

2bf998802d00/programa_interno_de_incentivo_a_pesquisa_e_extensao.pdf, e entende ainda que 

não agiu em desacordo ao normatizado na Resolução CONSUP n.º 11/2015, haja visto que a 

ação efetuada pelo IFMT – Campus Avançado atende ao disposto nos Artigos 4
o

, 5
o

, 6
o

 e 7
o

 do 

regulamento anexo a referida resolução. 

Em relação aos itens elencados no quadro acima, procedemos as informações 

que se seguem: 

a) A ausência de edital é devido ao processo ocorrer por meio de chamada de 

apresentação de propostas e NÃO por edital, o que entendemos não desobedecer o Regulamento 

previsto pela Resolução CONSUP n.º 11/2015 em seu Art. 7
o

 §3
o

, pois a Chamada pode ser 

considerada como Edital, desde que traga consigo ritos e normas claras para acesso. Desta 

maneira, a chamada trás como documento balizador da competição o Regulamento do Desafio de 

Ideias, onde consta todos os ritos e normas alusivos a chamada. A gestão entende ser legal tal 

ação, entretanto devido a constatação ora realizada e com o objetivo de padronizar atos, 

tomaremos como modelo correto o uso de Edital para a competição no ano de 2019; 
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b) A Portaria da Comissão Organizadora da competição fora encaminhada 

junto aos demais documentos solicitados. Entretanto, talvez por equivoco, não a anexamos na 

juntada de documentos,desta maneira, encaminho-a via esta manifestação (Anexo I); 

c) A seleção das propostas inscritas e classificadas para a Etapa II da 

competição (apresentação a banca examinadora), fora realizada por banca externa ao IFMT 

convidada especificamente para isso, entretanto, por não considerarmos necessário, a gestão do 

Campus Avançado não procedeu a confecção de Portaria, haja visto existirem documentos de 

avaliação com os nomes dos respectivos avaliadores. Da mesma maneira, tomaremos como ação 

a confecção de Portaria da banca examinadora nos próximos desafios de ideias a partir de 2019; 

d) O Regulamento da competição não prevê encaminhamento por parte dos 

competidores projetos e lista de materiais a serem adquiridos, pois trata-se de uma competição de 

ideias, que quando aprovadas e declarados os vencedores, os mesmos verificam na instituição se 

existe os materiais de consumo necessário para a execução do protótipo da ideia e quando não há 

a gestão por meio da aquisição por licitação faz a inclusão dos itens necessários, ou ainda 

adquire por adesão a ata de registro de preços. Tal ação é possível em virtude das propostas 

vencedoras serem executadas no ano subsequente a chamada da competição; 

e) Idem ao item d; 

f) Por equívoco na hora de confecção do empenho usou-se o termo ajuda de 

custo. O correto é bolsa auxílio pesquisa/extensão. Será corrigido tal equívoco em todas as 

próximas aplicações; 

g) Não há notas fiscais dos materiais de custeio para as propostas vencedoras, 

pois os materiais existiam no campus e/ou foram adquiridos como material de consumo de uso 

corriqueiro nas atividades de ensino do Campus Avançado; 

h) A gestão entende que a comissão organizadora não feriu a chamada 

segregação de função, haja visto que os membros da comissão NÃO julgaram as propostas 

selecionadas. Outro detalhe é a necessidade por regulamento de que existam como orientador 

servidores do Campus Avançado e à época o quantitativo da equipe era reduzida, assim, seria 
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impossível não aparecer ao menos um servidor da comissão que estivesse orientando estudantes 

para a referida competição. Da mesma maneira, às demais constatações, tentaremos na edição de 

2019 colocar na comissão organizadora servidores que não farão orientação, entendendo ser 

possível atualmente devido a entrada de novos servidores de 2017 em diante”. 

Causa: Processo inadequado quanto à concessão de auxílio estudantil. 

Análise da AUDIN: Tendo em vista a manifestação da unidade gestora acerca 

da constatação “Execução indevida de bolsas estudantis, em desacordo com a Resolução 

CONSUP n.º 11/2015”  é necessário esclarecer que na instrução do processo 

nº23751.000842.2018-10, consta apenas um documento denominado “Regulamento “ II 

DESAFIO DE IDEIAS” DO IFMT – CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE”. Este 

documento, não apresenta em seu texto, nenhuma referência a Resolução CONSUP nº 11/ 2015, 

tão pouco a Ordem Administrativa 02/2015 de 20/07/2015 do Campus Lucas do Rio Verde. Neste 

sentido é salutar pontuar que para utilização de valores estabelecidos em regra, é necessário 

demonstrar a fundamentação legal que permite fazer uso destes. Observa-se ainda que a Ordem 

Administrativa mencionada pela unidade também não faz referência a Resolução Consup nº 

11/2015 

A Ordem Administrativa 02/2015 de 20/07/2015 do Campus Lucas do Rio 

Verde., artigo 4º prevê que: “ os setores de extensão do IFMT- Campus Avançado Lucas do Rio 

Verde farão chamadas para apresentação de Projetos no âmbito do programa anualmente, por 

meio de edital, no qual estarão dispostos as normas e critérios para seleção”. Neste caso, não fora 

apresentado o edital, assim considerando a ausência de vínculos entre as normativas e a ausência 

do edital, fica caracterizada a Execução indevida de bolsas estudantis, em desacordo com a 

Resolução CONSUP n.º 11/2015. 

Entendendo-se que Chamada pública ou anúncio público, na verdade, são 

expressões sinônimas, que denotam uma mesma situação: a publicação de um edital cuja 
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finalidade é a ampla divulgação, para assegurar a publicidade dos atos da administração pública, 

da contratação de obras e/ou serviços públicos, nos casos em que é dispensada a licitação, 

conforme a Lei 8.666/93. 

O regulamento “Desafio das Ideias” em seu art. 6º prevê que as  propostas 

inscritas serão avaliadas por uma comissão que selecionará cinco trabalhos, assim sendo a gestão 

deve fazer cumprir o que está posto no regulamento. 

Quanto ao  regulamento não precisar a apresentação de lista de materiais pelos 

competidores, o artigo 16 do referido regulamento prevê  “o  valor de custeio CR$1.500,00 que 

não será disponibilizado em espécie às equipes mas sim na aquisição de materiais de consumo , 

necessários a execução da proposta, por meio dos procedimentos de compras determinados na 

esfera pública. Lei 8.666 de 21 de junho de 1993” desta forma, considerando que  os relatórios 

mensais  constantes no processo não apresentam nenhuma menção a este fato, é de boa prática 

demonstrar o custo do projeto, mesmo que  os materiais existam no campus e/ou foram adquiridos 

como material de consumo de uso corriqueiro nas atividades de ensino do Campus Avançado. 

A utilização da nomenclatura correta para as modalidade de benefícios  é 

imperativa quando se trata da utilização de valores públicos, para que os equívocos não originem 

transtornos a instituição e seus gestores. 

  

A segregação é uma ferramenta para otimizar e gerar eficiência administrativa e 

consiste na separação das funções de execução, aprovação, autorização, controle e contabilidade  é 

indispensável para evitar conflitos de interesse, restringir as oportunidades que permita a qualquer 

pessoa ficar em posição de perpetrar ou de ocultar erros no decurso de suas funções.  Dessa forma, 

não é aceitável que orientadores e/ou coordenadores de projetos componham a comissão 
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avaliadora.  Cabe ressaltar também que uma Coordenação Organizadora faz desnecessária nesses 

casos quando o campus possui um setor ou coordenação de extensão e/ou pesquisa. 

A reincidência dessa impropriedade, após a emissão deste relatório de auditoria, 

acarretará apuração de responsabilidade.  

                            Recomendação 1:  Adequar as atividades de extensão e pesquisa (como 

Desafios de Ideias, regulamentos internos e outros) do campus às resoluções do Conselho 

Superior do IFMT, bem como enviar a esta AUDIN edital e processo seletivo realizado em 2019, 

após concluída a seleção, referente a atividade “desafios de ideias”. 

                               Recomendação 2: Garantir a transparência das concessões de bolsas e taxas, 

através de publicização de editais nos murais e site institucional do campus, cumprindo resoluções 

e demais regulamentos internos vigentes. 

                       Recomendação 3: Garantir a segregação de funções, a partir dos 

projetos/atividades de extensão e pesquisa executados em 2019, quanto a autorização, aprovação, 

coordenação, monitoramento e orientação. 

   

Constatação: 2.3. Fragilidade na formalização de Processos de Ajuda de Custo e monitoria 

concedidos a estudantes, em desacordo com a Ordem Administrativa nº 01/2017 Campus 

Avançado Lucas do Rio Verde, Portaria nº 055/2017 do Campus Avançado de Sinop,  Portaria 

053/2017 do Campus Avançado de Diamantino e Edital 005/2017/DMT do Campus Avançado de 

Diamantino.  

➢ 23751.000895.2018-22 

 

➢ Ajuda de Custo para participação de 52 

estudantes do Campus Avançado  Lucas do 

Rio Verde no V jogos dos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
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Grosso- JIFMT, no período de 20 a 

25/05/2017. 

a) Ausência de Documentos comprobatórios de 

participação no evento, contrariando o art 16 item II 

ordem administrativa n 01/2017; 

b) Relatório de prestação de contas, contrariando o 

art. 15 da  ordem administrativa n 01/2017. 

➢ 23751.028176.2017-95 ➢ Ajuda de Custo para participação de 07 

estudantes Campus Avançado Lucas do Rio 

Verde no JIFCO – Jogos Estudantis do 

IFMT – Etapa Centro Oeste - 06 a 

10/09/2017. Mato Grosso do Sul - MS 

a) Ausência de Documentos comprobatórios de 

participação no evento;contrariando o art 16 item II 

ordem administrativa n 01/2017; 

b) Ausência de relatório de prestação de contas, 

contrariando o art. 15 da  ordem administrativa n 

01/2017. 

➢ 23751.001033.2018-17 ➢ Ajuda de Custo para participação de 08 

estudantes Campus Avançado Lucas do Rio 

Verde no JIFCO Jogos Estudantis do IFMT 

– Etapa Centro Oeste - 29/08 a 02/09/2018. 

Goiânia - GO 

a) Ausência de documentos comprobatórios de 

participação no evento; 
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b) Ausência de relatório de prestação de contas 

➢ 23752.000797.2018-85 

 

➢ Ajuda de Custo para participação de 08 

estudantes do Campus Avançado de  Sinop 

no JIFCO Jogos Estudantis do IFMT – Etapa 

Centro Oeste - 29/08 a 02/09/2018. Goiânia 

– GO. 

Ausência de documento comprobatório de 

participação no evento, contrariando o artigo 10 § 

único da Portaria 55 de 12/12/2016; 

➢ 23188.002253.2018-18 

 

➢ Ajuda de Custo para participação de 43 

estudantes do Campus Avançado de Sinop 

no V JIFMT/2018 Jogos Estudantis do 

IFMT –20 a 25/08/2018 Primavera do Leste 

MT 

a) Ausência de documentos comprobatórios de 

participação no evento, contrariando o art. 10 § 

único da Portaria 55 de 12/12/2016; 

b) Relatório de prestação de contas, contrariando o 

art.10 da Portaria 55 de 12/12/2016; 

➢ 23188.001368.2018-87 ➢ Ajuda de Custo para participação de 05 

estudantes do Campus Avançado de 

Diamantino MT, na Maratona do Programa 

Células Empreendedoras – etapa Recife/PE 

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 

 

 

26 

Relatório de Auditoria nº 24/2018 

no período de 07 a 11/03/2018. 

a) Ausência do  modelo de formulário específico de 

solicitação de ajuda de custo, conforme previsto no 

item I, art. 18 da portaria 053/2016 

b) No formulário apresentado no processo não há  

assinatura da Coordenação de Pesquisa e extensão, 

da chefia do Departamento de Ensino e do 

Departamento de Administração;conforme previsto 

no item I, art. 18 da portaria 053/2016, fls 03-04 

c) Ausência de aprovação da Direção Geral do 

Campus; conforme previsto no item I, art. 18 da 

portaria 053/2016; fl 03-04. 

d) Ausência de documento comprobatório de 

participação no evento art.70 § único da 

Constituição Federal. 

➢ 23750.034980.2017-13 ➢ Ajuda de Custo para participação de 08 

estudantes do Campus Avançado de 

Diamantino MT, na  Semana de Tecnologia 

Célula Empreendedora -2ª etapa do 

LivingLab no período de 24 a 25/10/2017 e 

28/10 a 30/10/2017 Centro de Eventos do 

Pantanal Cuiabá-MT. 

a) Ausência de comprovante de participação no 

evento; art.70 § único da Constituição Federal. 

b) Relatório de prestação de contas, art.70 § único 
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da Constituição Federal. 

➢ 23188.034266.201767 ➢ Ajuda de Custo para participação de 22 

estudantes do Campus Avançado de 

Diamantino MT, no I Fórum de Educação 

Empreendedora no período de 18 a 

21/10/2017 em Cuiabá-MT. 

a) Documentos comprobatórios de participação no 

evento, art.70 § único da Constituição Federal.;  

b) Relatório de prestação de contas,  art.70 § único 

da Constituição Federal. 

➢ 23750.000833.2018-21 Ajuda de Custo para participação de 03 estudantes 

do Campus Avançado de Diamantino MT, na JIF’s 

2018 etapa Centro Oeste 29/08 a 02/09/2018 – 

Goiânia - GO 

a) Ausência de documentos comprobatórios de 

participação no evento, art.70 § único da 

Constituição Federal; 

b) Relatório de prestação de contas, art.70 § único 

da Constituição Federal. 

➢ 23750.000664.2018-29 

 

Ajuda de Custo para participação de 70 estudantes 

do Campus Avançado de Diamantino MT, V 

JIFMT/2018 Jogos Estudantis do IFMT – 20 a 

25/08/2018 -Primavera do Leste MT. 

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 

 

 

28 

Relatório de Auditoria nº 24/2018 

a) Documentos comprobatórios de participação no 

evento,art.70 §  único da Constituição Federal.; 

b) Relatório de prestação de contas, art.70 § único 

da Constituição Federal. 

➢ 23750.029269.2017-47 Edital 005/2017 Processo de seleção de 10 Bolsa de 

Monitoria do para atuação no IFMT – Campus 

Avançado de Diamantino com vigência a partir de 

01/09/2017, conforme exigido na Portaria DMT 

53/2017:  

a) Ausência do Formulário de inscrição, item 4.1 do 

edital, bem como incluir nos critérios exigidos cópia 

de RG e CPF; 

b) Ausência de Portaria de constituição da comissão 

permanente citada no item 5 do edital  na portaria 

053/ de 07/07/2017 art. 3; 

c) Ausência de Portaria da comissão avaliadora dos 

Projetos e dos professores monitorados, 

contrariando o art 3 § único da portaria 053 de 

07/12/2016; 

d) Ausência de demonstrativo das avaliações citada 

no item 5 do edital; 

e) Ausência dos Termos de compromissos dos 

monitores, conforme modelo anexo III ao edital; 

f) Ausência da relação de inscritos e aprovados no 
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processo seletivo do edital, item 9.1; 

g) Ausência do Plano de Ação dos alunos 

monitores, item 6.1 “a” e 7. “d” do edital; 

j) Ausência de Relatórios bimestrais de atividades 

do monitor (inclusive com suas frequências 

mensais)  item 6.1 “g” do edital;    

Manifestação da Unidade: “Relativo aos Processos 23751.000895.2018-22; 

23751.028176.2017-95 e 23751.001033.2018-17  do IFMT – Campus Avançado Lucas do Rio 

Verde, citado nesta nota de auditoria, todas as prestações de contas relacionadas aos Jogos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, foram efetuados a 

Pró Reitoria de Extensão – PROEX do IFMT, executora dos certames e que por equívoco de 

nosso Campus Avançado não fora anexado aos autos de nossa própria prestação de contas. 

Assim, os certificados de participação e prestação de contas encaminhadas a PROEX, anexamos 

a esta manifestação. Em relação a prestação de contas individual dos estudantes, informamos que 

a Portaria do Campus Avançado Lucas do Rio Verde não prevê este tipo de prestação de contas 

para estudantes, assim providenciaremos a partir de 2019 a inserção dessa forma de prestação de 

contas, nos próximos eventos nos quais os mesmos participarão com uso do auxílio estudantil. Da 

mesma maneira trataremos dos eventos promovidos pela Pró Reitoria de Pesquisa e Inovação -

PROPES. 

Ainda, na oportunidade, visando minimizar o quantitativo de trabalho e a 

duplicidade de informações, sugiro a esta unidade de auditoria interna a indução de uma rotina 

de processo único para prestação de contas do uso de auxílio estudantil em eventos promovidos 

pelo IFMT, onde os Campi e Campi Avançados executassem apenas uma vez tal ação, facilitando 

a coleta de informações e uma prestação de contas mais completa.  

PROEX - Em relação a ausência de prestação de contas de ajuda de custos para 

a participação nos Jogos do Instituto Federal reafirmamos que a execução financeira de tal ajuda 
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de custo é executada pelos campi, bem como a respectiva prestação de contas. Informamos ainda 

que os certificados de participação no 5° JIFMT foram disponibilizados no dia 27/09/2018 a todos 

os chefes de delegação dos campi, conforme link 

https://drive.google.com/drive/folders/1zPZewtdjFl3G-uislN70-qwMBVNFWaeZ e os 

certificados dos JIF Etapa Nacional no link  https://sistemajif.ifce.edu.br/admin/certificados . 

 

 

Campus Avançado DIAMANTINO - Sobre esta constatação, cabe esclarecer o 

que segue:   

1.      O Processo nº 23188.001368.2018-87 refere-se à pagamento de ajuda de custo à 

discente em participação do Programa Células Empreendedoras do IFMT, destacando 

que a equipe do campus sagrou-se vencedora de todas as etapas, para o que cumpre 

esclarecer o que segue: 

a)      O processo em questão foi instruído à época pela gestão anterior do campus e até 

a apresentação desta NA, a atual gestão não tinha conhecimento do conteúdo do 

processo, assim, informamos que será encaminhada a constatação aos 

responsáveis para que estes apresentem as devidas justificativas, que serão 

encaminhadas à essa AUDIN, e que os mesmos promovam a regularização do 

processo sanando assim a constatação. 

b)     O processo em questão foi instruído à época pela gestão anterior do campus e até 

a apresentação desta NA, a atual gestão não tinha conhecimento do conteúdo do 

processo, assim, informamos que será encaminhada a constatação aos 

responsáveis para que estes apresentem as devidas justificativas, que serão 

encaminhadas à essa AUDIN, e que os mesmos promovam a regularização do 

processo sanando assim a constatação. 
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c)      O processo em questão foi instruído à época pela gestão anterior do campus e até 

a apresentação desta NA, a atual gestão não tinha conhecimento do conteúdo do 

processo, assim, informamos que será encaminhada a constatação aos 

responsáveis para que estes apresentem as devidas justificativas, que serão 

encaminhadas à essa AUDIN, e que os mesmos promovam a regularização do 

processo sanando assim a constatação. 

d)     O processo em questão foi instruído à época pela gestão anterior do campus e até 

a apresentação desta NA, a atual gestão não tinha conhecimento do conteúdo do 

processo, assim, informamos que será encaminhada a constatação aos 

responsáveis para que estes apresentem as devidas justificativas, que serão 

encaminhadas à essa AUDIN, e que os mesmos promovam a regularização do 

processo sanando assim a constatação. Informamos que quando do início do Ano 

Letivo 2019, será solicitado aos discentes participantes os comprovantes para que 

sejam encaminhados à essa AUDIN, sanando assim a constatação. 

Obs.: Destaca-se ainda que para sanar o problema de duplicidade de processos, 

será realizada, no início do ano letivo, uma oficina com os servidores para orientação dos 

procedimentos sobre a composição e instrução dos processos administrativos, cuja data de 

realização e execução da oficina será informado à essa AUDIN. 

Campus Avançado DIAMANTINO - Sobre esta constatação, cabe esclarecer o 

que segue:   

1.      O Processo nº 23750.034980.2017-13 refere-se à pagamento de ajuda de custo à 

discentes em participação do Programa Células Empreendedoras do IFMT – 2ª Etapa, 

destacando que a equipe do campus sagrou-se vencedora, para o que cumpre 

esclarecer o que segue: 

a)      O processo em questão foi instruído à época pela gestão anterior do campus e 

até a apresentação desta NA, a atual gestão não tinha conhecimento do conteúdo 

do processo, assim, informamos que quando do início do Ano Letivo 2019, será 
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solicitado aos discentes participantes os comprovantes para que sejam 

encaminhados à essa AUDIN, sanando assim a constatação. 

b)     O processo em questão foi instruído à época pela gestão anterior do campus e até 

a apresentação desta NA, a atual gestão não tinha conhecimento do conteúdo do 

processo, assim, informamos que quando do início do Ano Letivo 2019, será 

solicitado aos discentes participantes os relatórios para que sejam encaminhados 

à essa AUDIN, sanando assim a constatação. 

Obs.: Destaca-se ainda que para sanar o problema de duplicidade de processos, 

será realizada, no início do ano letivo, uma oficina com os servidores para orientação dos 

procedimentos sobre a composição e instrução dos processos administrativos, cuja data de 

realização e execução da oficina será informado à essa AUDIN. 

Campus Avançado DIAMANTINO - Sobre esta constatação, cabe esclarecer o 

que segue:   

1.      O Processo nº 23188.034266.2017-67 refere-se à pagamento de ajuda de custo à 

discentes em participação no I Fórum de Educação Empreendedora, para o que 

cumpre esclarecer o que segue: 

a)      O processo em questão foi instruído à época pela gestão anterior do campus e 

até a apresentação desta NA, a atual gestão não tinha conhecimento do conteúdo 

do processo, assim, informamos que quando do início do Ano Letivo 2019, será 

solicitado aos discentes participantes os comprovantes para que sejam 

encaminhados à essa AUDIN, sanando assim a constatação. 

b)     O processo em questão foi instruído à época pela gestão anterior do campus e até 

a apresentação desta NA, a atual gestão não tinha conhecimento do conteúdo do 

processo, assim, informamos que quando do início do Ano Letivo 2019, será 

solicitado aos discentes participantes os relatórios para que sejam encaminhados 

à essa AUDIN, sanando assim a constatação. 
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Obs.: Destaca-se ainda que para sanar o problema de duplicidade de processos, 

será realizada, no início do ano letivo, uma oficina com os servidores para orientação dos 

procedimentos sobre a composição e instrução dos processos administrativos, cuja data de 

realização e execução da oficina será informado à essa AUDIN. 

Campus Avançado DIAMANTINO - Sobre esta constatação, cabe esclarecer o 

que segue:   

1.      O Processo nº 23750.000833.2018-21 refere-se à pagamento de ajuda de custo à 

discentes em participação na Etapa Cento Oeste – JIF´s -CO, para o que cumpre 

esclarecer o que segue: 

·         Os discentes vencedores da etapa estadual, no caso 3, participaram da Etapa 

CO. A viagem foi efetuada juntamente com a delegação do Campus Juína, e ao 

final um dos atletas, Anderlan, foi campeão da modalidade Judô. 

·     Efetivamente não foram instruídos os processos de contas dos discentes, assim 

sendo, informamos que: 

a)      Quando do início do Ano Letivo 2019, será solicitado aos discentes participantes 

os comprovantes para que sejam encaminhados à essa AUDIN, sanando assim a 

constatação. 

b)     Quando do início do Ano Letivo 2019, será solicitado aos discentes participantes 

os relatórios para que sejam encaminhados à essa AUDIN, sanando assim a 

constatação. 

Obs.: Destaca-se ainda que para sanar o problema de duplicidade de processos, 

será realizada, no início do ano letivo, uma oficina com os servidores para orientação dos 

procedimentos sobre a composição e instrução dos processos administrativos, cuja data de 

realização e execução da oficina será informado à essa AUDIN. 

Campus Avançado DIAMANTINO - Sobre esta constatação, cabe esclarecer o 

que segue:   

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 

 

 

34 

Relatório de Auditoria nº 24/2018 

1.      O Processo nº 23750.000664.2018-29 refere-se à pagamento de ajuda de custo à 

discentes em participação na Etapa Estadual dos JIF´s, para o que cumpre esclarecer 

o que segue: 

  Efetivamente não foram instruídos os processos de contas dos discentes, assim 

sendo, informamos que: 

a)      Segue, anexo, Planilha de Prestação de Contas da participação da delegação de 

Diamantino na etapa Estadual do JIF´s, elaborada pela PROEX. 

b)       Quando do início do Ano Letivo 2019, será solicitado aos discentes 

participantes os relatórios para que sejam encaminhados à essa AUDIN, sanando 

assim a constatação. 

Obs.: Destaca-se ainda que para sanar o problema de duplicidade de processos, 

será realizada, no início do ano letivo, uma oficina com os servidores para orientação dos 

procedimentos sobre a composição e instrução dos processos administrativos, cuja data de 

realização e execução da oficina será informado à essa AUDIN. 

Campus Avançado DIAMANTINO - Sobre esta constatação, cabe esclarecer o 

que segue:   

1.      O Processo nº 23750.029269.2017-47 refere-se à solicitação de emissão de Nota de 

Empenho e posterior pagamento de Bolsa de Monitoria, conforme Edital nº 005/2017, 

e ainda que este foi processado e instruído à época pela gestão anterior do campus e 

até a apresentação desta NA, a atual gestão não tinha conhecimento do conteúdo do 

processo, assim, verificando os arquivos, localizamos os documentos referentes à 

inscrição, seleção, classificação, termos de compromisso, que foram devidamente 

paginados e seguem, anexo. 

a)      Documentação complementar localizada, segue, anexo. 

b)     Portaria nº 057-2017, anexo. 

c)      Portaria nº 057-2017, anexo. 

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 

 

 

35 

Relatório de Auditoria nº 24/2018 

d)     Não localizada, informamos que será encaminhada a constatação aos responsáveis 

para que estes apresentem as devidas justificativas, que serão encaminhadas à essa 

AUDIN.  

e)      Documentação complementar localizada, segue, anexo. 

f)       Documentação complementar localizada, segue, anexo. 

g)      Não localizada, informamos que será encaminhada a constatação aos responsáveis 

para que estes apresentem as devidas justificativas, que serão encaminhadas à essa 

AUDIN.  

h)     Não localizada, informamos que será encaminhada a constatação aos responsáveis 

para que estes apresentem as devidas justificativas, que serão encaminhadas à essa 

AUDIN.  

Destaca-se que o Programa de Monitoria foi plenamente desenvolvido no 

campus pelos discentes bolsistas e que os mesmos produziram mensalmente de maneira a 

poderem receber o valor correspondente da Bolsa Monitoria, contudo, como já destacado, em 

busca no setor responsável à época e nas respectivas coordenações, não foi possível localizar 

parte dos documentos, restando prejudicada a resposta à alguns itens da constatação, como 

informado. 

Destaca-se ainda que para sanar o problema de duplicidade de processos, será 

realizada, no início do ano letivo, uma oficina com os servidores para orientação dos 

procedimentos sobre a composição e instrução dos processos administrativos, cuja data de 

realização e execução da oficina será informado à essa AUDIN. 

SINOP - Sobre a constatação que trata do Processo  23752.00797/2018-855: 

Apenas 01 (um) estudante do Campus Avançado Sinop participou do JIFCO - 

Documentação comprobatória anexa. 

SINOP - Sobre a constatação que trata do Processo  23188.002253/2018-18: 

a) Documentos Comprobatórios anexos. 
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b) Prestação de Contas anexa.” 

 

Causa: Processo inadequado quanto à concessão de auxílio estudantil. 

Análise da AUDIN: Quanto aos processos nºs 23750.000664/2018-29; 

23751.000895/2018-22; 23752.000797/2018-85; 23188.002253/2018-18, acatamos a 

manifestação do gestor. 

Nos processos nºs 23751.028176.2017-95, 23751.001033.2018-17 e 

23188.034266.2017-67, apesar da manifestação e das cópias do e-mail remetidos a esta Auditoria, 

não foi possível identificar a que processo se refere, considerando que a unidade não identificou 

nos anexos o  número correspondente ao processo e não anexou a prestação de contas. Por outro 

lado, a alegação de que “Em relação a prestação de contas individual dos estudantes, informamos 

que a Portaria do Campus Avançado Lucas do Rio Verde não prevê este tipo de prestação de 

contas para estudantes”, não confere com o regulamento do campus (aprovado pela Ordem 

Administrativa nº 01/2017 do Campus Lucas do Rio Verde) em seus artigos 15, 16,17  e 18, onde 

prevê a prestação de contas, incluindo estudantes. Ademais, o Artigo 70 § Único da Constituição 

Federal prevê que: “Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que 

utilize, arrecade, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União 

responda, ou que em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”. Assim sendo, a 

gestão deve providenciar para que seja cumprido o que está estabelecido em regra. Desta forma 

fica mantida a constatação no que se refere as alíneas:  a) Ausência de Documentos comprobatórios de 

participação no evento; contrariando o art 16 item II ordem administrativa n 01/2017; b) Ausência de 

relatório de prestação de contas, contrariando o art. 15 da  ordem administrativa n 01/2017 do processo 

23751.028176.2017-95 e a constatação  b) Ausência de relatório de prestação de contas 

23751.001033.2018-17 até que o campus   Lucas do Rio Verde encaminhe a documentação devidamente 

identificada.   
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Sobre a manifestação em  relação aos processos nºs 23188.001368.2018-87, 

23750.034980.2017-13, 23188.034266.2017-67 é necessário salientar que apesar de ser atos 

referentes a gestão anterior, não exime a gestão atual de tomar conhecimento e providências 

necessárias ao cumprimento do que está estabelecido em norma os quais fazem parte da 

competência dos responsáveis pela instituição. Neste sentido estão mantidas as constatações até 

que o Campus Diamantino regularize a situação apontada. 

Em relação a manifestação sobre os processos nº 23750.000833.2018-21, 

lembramos que todos os procedimentos, atos e fatos que trata da utilização de recursos públicos 

devem ser devidamente formalizados e registrados para que sirvam aos interesses públicos e 

possam ser examinados pelos órgãos  superiores e de controle da união. Desta forma, fica mantida 

a constatação até que o campus Diamantino regularize a situação identificada. 

Sobre o processo nº 23750.029269.2017-47, apesar do envio dos comprovantes 

referentes aos itens “a, b, c, d, e, f,” ainda  é necessária a apresentação dos documentos referentes 

aos itens (g- Ausência do Plano de Ação dos alunos monitores, item 6.1 “a” e 7. “d” do edital”)  e 

(h -Ausência de Relatórios bimestrais de atividades do monitor, inclusive com suas frequências 

mensais  item 6.1 “g” do edital). 

   Nos casos analisados, verificou-se a existência de processos de pagamentos 

separados dos processos de seleção e de relatórios, gerando constatações como esta, que não 

ocorreriam se as documentações estivessem todas no mesmo processo físico, como exigem os 

manuais de protocolo.  

Recomendação 1: Providenciar,  pelos campi avançados, a atualização dos 

regulamentos internos de ajuda de custo ao discente, com base nas Resoluções do CONSUP nº 

094/2017 e 095/2017 (Política de assistência Estudantil do IFMT). 
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 Recomendação 2: Anexar os comprovantes ausentes, citados nesta constatação 

e na Análise da AUDIN, dos processos analisados, com base nas normativas internas vigentes, 

bem como enviar cópia digitalizada para compor os papéis de trabalho desta AUDIN. 

 

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

permanente, em todas as modalidades (2994) 

 

Constatação 2.4. Ausência dos lançamentos no almoxarifado e patrimônio, contrariando capítulo 

II do manual de administração patrimonial IFMT. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.031682.2017-

11 

➢ Aquisição de reagentes e vidrarias para 

laboratório, SRP 01/2016, UASG: 158494, 

participantes, Reitoria e Campi avançados 

Diamantino, Lucas do Rio Verde e Sinop.  

Empenho: 2017NE800496, 2017NE800497, C, 

2017NE800499, 2017NE800500.  

NF 0004948, NF 005.835,  

 

 Manifestação da Unidade: “Relativo ao IFMT – Campus Avançado 

Lucas do Rio Verde, os reagentes e vidrarias serão lançados no sistema de almoxarifado do 

referido campus, tão logo seja finalizado as adequações no sistema SUAP usufruído pelo IFMT. 

Cabe informar que reagentes e vidrarias são materiais consumíveis e não são patrimoniados, 

portanto, não constarão no patrimônio do Campus Avançado Lucas do Rio Verde”. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do almoxarifado. 
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Análise da AUDIN: A correta e adequada escrituração contábil, registro e 

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

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

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

assegurar a devida preservação dos bens de almoxarifado da unidade. A existência de saldos nas 

contas de almoxarifado inconsistentes com os itens físicos, demonstra ausência de um controle 

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

possibilidade, pela reincidência, de aplicação de penalidade aos gestores responsáveis. 

Recomendação: Efetuar inventário de almoxarifado Campus Avançado Lucas 

do Rio Verde a fim de atualizar os registros dos itens no sistema de SUAP, promover a 

conciliação no SIAFI com as corretas quantidades físicas. 

Análise dos serviços de manutenção, reforma e obras, todas as modalidades (2994). 

Sem constatação 

Acompanhamento da regularidade da concessão de auxílios estudantis (20RL) 

Sem constatação 

 

Acompanhamento da regularidade da concessão de bolsa pesquisador (20RL) 

Constatação 2.5. Fragilidade na execução da concessão de incentivos à pesquisa, em desacordo 

com a Resolução CONSUP 11/2015. Bem como aos Editais do IFMT. 

Processo n.° Descrição 

➢  23188.023124.2017-74 ➢ Edital n° 36/2017 PROPES/IFMT, 

concessão de bolsa produtividade em 
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pesquisa: 

Não foi localizado nos autos do processo o relatório 

técnico das atividades realizadas, apresentando os 

resultados obtidos conforme estabelece o Inciso I do 

Artigo 28 da Resolução CONSUP n° 11/2015. Bem 

como, elencado no Capítulo XX – Dos Relatórios 

Técnicos compostos pelos Artigos 58, 59, 60 e 61 

do Edital n° 36/2017 PROPES/IFMT (fls. 06 à 30). 

➢  23188.023590.2017-50 ➢ Edital n° 36/2017 PROPES/IFMT, 

concessão de taxa de bancada: 

Não foi localizada nos autos do processo a 

prestação de contas para os projetos contemplados 

dos seguintes servidores ***.768.307-** E.P.S; 

***.464.669-** S.C.L.V; ***.901.158-** J.S; 

***.732.451-** Z.A.A conforme estabelece o 

Artigo 20, 23, 27, 28 e 31 da Resolução CONSUP 

n° 11/2015. Bem como, elencado no Capítulo XX – 

Dos Relatórios Técnicos compostos pelos Artigos 

58, 59, 60 e 61 e o Capítulo XXI – Da Prestação de 

Contas do Edital n° 36/2017 PROPES/IFMT (fls. 21 

à 45). 
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➢ 23751.032880.2017-42 ➢ Edital Interno IFMT – Campus Avançado 

Lucas do Rio Verde n° 02/2017, Concessão 

de bolsa à discente: 

Não foram localizados nos autos do processo os 

relatórios finais apresentando os resultados obtidos 

na execução dos projetos, contrariando o Item C do 

Artigo 21 do Edital Interno n° 02/2017 (fls. 05v). 

Bem como, pela Resolução CONSUP n° 11/2015 

no Artigo 27. 

➢  23751.032878.2017-73 ➢ Edital n° 36/2017 PROPES/IFMT, 

concessão de Bolsa PROIC: 

Não foram localizados nos autos do processo os 

relatórios mensais da bolsista a partir do mês de 

Março de 2018, bem como não consta a 

apresentação do relatório parcial e final do projeto 

em análise, contrariando o Artigo 49 do Capítulo 

XVI – requisitos e compromissos do Bolsista, bem 

como o Artigo 58, 59, 60, 61 do Capítulo XX – Dos 

Relatórios Técnicos, Artigos 62 e 63 do Capítulo 

XXI – Da Prestação de Contas do Edital n° 36/2017 

PROPES/IFMT (fls. 03 à 15). Ademais, o controle 

não está sendo executado de acordo com os 

requisitos estabelecidos nos Artigos 27, 28, 31 e 32 

da Resolução CONSUP n° 11/2015. 
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➢ 23188.028783.2017-05 ➢ Edital n° 049/2017 PROPES/IFMT, 

concessão de Auxílio Financeiro a 

Publicações: 

Processo com fragilidade no monitoramento da 

execução na concessão dos seguintes itens: 

a) Não foram localizados nos autos do processo os 

requisitos constantes nos itens a, b, c e d do item 4.3 

do Edital n° 049/2017 PROPES/IFMT, ou seja, 

versão impressa do requerimento de inscrição; 

justificativa enfatizando a importância do artigo; 

orçamento detalhado com justificativa e uma cópia 

do artigo a ser publicado (fls. 27). 

b) Não foi localizado nos autos do processo o termo 

de compromisso devidamente assinado pelo 

proponente como estabelece o item 7.1 letra C (fls. 

08). 

c) Não foram localizados nos autos do processo 

documento que evidencie a execução pelo 

proponente quanto aos itens estabelecidos nos Item 

8 – Das Obrigações do contemplado e Item 9 – Da 

Prestação de Contas do Edital n° 049/2017 

PROPES/IFMT (fls. 08 e 09). Bem como, pela 

Resolução CONSUP n° 11/2015 nos Artigos 20, 27 

e 31. 
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Manifestação da Unidade: “Em relação ao Processo 23751.032880.2017-42 

do Campus Avançado Lucas do Rio Verde, provavelmente os relatórios finais não foram 

encaminhados, á época da solicitação da auditoria em função de estarem ainda em execução, 

entretanto os mesmos encontram-se encerrados e ao retorno das atividades letivas de 2019, 

encaminharemos os devidos relatórios, haja visto o responsável pelo setor encontrar-se em gozo 

de férias”. 

Causa: Processo inadequado quanto a concessão de bolsas estudantis. 

Análise da AUDIN: O incentivo a pesquisa oferecido ao aluno do IFMT, com 

base nos recursos de assistência estudantil, exige adequada seleção, monitoramento periódico e 

prestação de contas para a sua garantir o cumprimento da finalidade para o qual foi 

disponibilizado esses recursos.  Cabe novamente ressaltar que o processo de concessão de bolsas, 

independente da modalidade, deve ser formalizado em processo único com mesmo número de 

protocolo, iniciando com o edital, dando continuidade com as etapas de seleção, os relatórios 

parciais e finais, além da prestação de contas dos recursos recebidos. Com exceção dos auxílios 

estudantis (transporte, alimentação, permanência, …), as demais bolsas advindas da ação 2994 - 

assistência estudantil - necessitam de prestação de contas, entregue pelo beneficiário, referentes 

aos recursos recebidos.  Nos casos analisados, verificou-se a existência de processos de 

pagamentos separados dos processos de seleção e de relatórios, gerando constatações como esta, 

que não ocorreriam se as documentações estivessem todas no mesmo processo físico. 

Recomendação 1: Anexar aos processos analisados, os documentos citados 

nesta constatação, bem como enviar cópia dos mesmos para compor os papéis de trabalho desta 

AUDIN. 

Recomendação 2: Formalizar em processo físico único (enquanto não houver 

sistema eletrônico digital para tal ação), as concessões de bolsas e auxílios - desde a anexação do 

edital até a prestação de contas, bem como os campi avançados Lucas do Rio Verde, Diamantino e 

Sinop deverão, ao final do exercício 2019, digitalizar e enviar cópia de todo o processo físico de 
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seus campi quando do primeiro edital publicado em 2019, concedendo auxílios estudantis ou 

bolsas pesquisa/extensão. 

 

Constatação 2.6. Fragilidade no acompanhamento das bolsas para capacitação de servidores do 

IFMT, em desacordo com a Resolução CONSUP n° 01/2015 e a Resolução CONSUP n° 20/2015. 

Processo n.° Descrição 

➢  23188.003600.2018-11 ➢   Edital n° 01/2018 Reitoria/PROPES, 

concessão de bolsa para capacitação de 

servidores do IFMT: 

Processo com fragilidade no controle da execução 

das atividades dos bolsistas. Pois, não foi localizado 

nos autos do processo documento que evidencie a 

apresentação do relatório das atividades após a 

execução dos módulos. Tendo sido realizado três 

encontros e executados os três pagamentos das 

bolsas referentes aos módulos I, II e III. 

Contrariando o que estabelece o §3° do Artigo 10 

da Resolução CONSUP n° 01/2015. Portanto, cita-

se: “Art. 10 O acompanhamento das atividades de 

capacitação dos bolsistas, é de responsabilidade 

direta das Direções e ou Coordenações de Pesquisa, 

dos Campi e indireta da PROPES/IFMT”. Já o §3° 

define que “nos casos de convênios nos quais o 

IFMT tem por obrigação a concessão de bolsas para 

os servidores aprovados e as aulas forem 
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ministradas em módulos, as bolsas serão concedidas 

apenas nos períodos de realização dos módulos. 

Após cada módulo o bolsista deve apresentar 

relatório para acompanhamento das atividades” (fls. 

02 à 07, 50 à 57). 

➢  23188.030786.2015-39 ➢ Edital n° 79/2015 Reitoria/IFMT, concessão 

de bolsa para capacitação de servidores do 

IFMT: 

Processo com fragilidade no controle da execução 

das atividades dos bolsistas. 

a) Não foram localizados nos autos do processo os 

requisitos constantes no Artigo 3 do Edital n° 

79/2015 Reitoria/IFMT (fls. 14), ou seja, formulário 

próprio de inscrição; comprovante de matrícula na 

capacitação; comprovação de atualização do 

currículo, na Plataforma Lattes/CNPq; Cópia do 

Currículo Lattes, com cópia de documentos 

comprobatórios pontuáveis, obtidos nos últimos 

cinco anos, de acordo com quadro do Anexo 1; 

termo de Compromisso e Responsabilidade, 

conforme modelo próprio; declarações de nada 

consta obtidas pelo interessado na unidade de 

lotação (Campus ou Reitoria) e na PROPES. 

b) Não foram localizados nos autos do processo os 

documentos que evidencie o cumprimento do que se 
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estabelece o §1° do Artigo 8 “O acompanhamento 

deve ser feito pela análise dos relatórios semestrais 

ou anuais, de acordo com a periodicidade da 

capacitação, pela análise do relatório final e 

documentos comprobatórios da conclusão do curso 

objeto da capacitação” do Edital n° 79/2015 

Reitoria/IFMT (fls. 16). Bem como, pelo que 

estabelece o Capítulo X – Da Responsabilidade do 

Servidor Afastado no Artigo 30, §1° Incisos I e II, 

§2°, §3°, §4°, §5° e §6° da Resolução 20/2015 

revogada pela Resolução 110/2016, mas que 

estabelece o Capítulo X – Das Responsabilidades 

do Servidor Afastado no Artigo 27, §1° Incisos I e 

II, §2°, §3°, §4°, §5°, §6°, §7°,§8° e §9°. 

Manifestação da Unidade: “Em relação ao processo 23188.003600.2018-11 a Pró-

reitoria de Pesquisa está exigindo a entrega do relatório de atividades para o pagamento das 

bolsas a partir de 10 de dezembro de 2018, e solicitado um único relatório retroativo para 

justificar o pagamento dos meses anteriores.  

O edital  01/2018 está relacionado ao SISU, não sendo de responsabilidade da 

PROPES.   

As informações solicitadas no processo  23188.030786.2015-39 podem ser 

encaminhadas necessita-se tempo para organização dos documentos”. 

 Causa: Processo inadequado quanto à concessão de bolsas capacitações. 

Análise da AUDIN: Os servidores do IFMT selecionados para participarem de 

programas de pós-graduação com recebimento de incentivos financeiros, devem entregar 

periodicamente prestações de contas desses recursos ao setor responsável pelo acompanhamento 
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das capacitações internas do IFMT. Nos casos analisados o acompanhamento estava ocorrendo 

durante a seleção dos interessados, tendo acompanhamento precário das atividades realizadas pelo 

pós-doutorando. Sendo assim, o Gestor deve definir check list e responsável no setor para o 

acompanhamento regular dos servidores em capacitação, especialmente dos que recebem recursos 

públicos para permanência nos programas de Mestrado e Doutorado. Também vale lembrar da 

necessidade de publicização de todos os convênios realizados para pós graduação dos servidores 

no site institucional da PROPES, uma vez que não foi localizada a publicação do convênio entre 

IFMT e UFF para o curso Mestrado Profissional em Administração. O Gestor justificou que está 

organizando a documentação ausente dos processos analisados, não anexando nenhum deles no 

momento da manifestação, sendo assim a constatação fica mantida até a anexação dos documentos 

nos processos analisados. 

Recomendação: Anexar os relatórios de atividades nos processos analisados, 

bem como enviar cópias digitalizadas para compor os papéis de trabalho desta AUDIN. 

 

Constatação 2.7. Fragilidade no monitoramento de incentivo à publicação de artigo científico, em 

desacordo com a Resolução CONSUP n° 010/2015.  

Processo n.° Descrição 

➢   23190.011771.2017-94 ➢ Concessão de Incentivo à Publicação de 

Artigo Científico: 

Processo com fragilidade no controle da execução 

da concessão nos seguintes itens: 

a) Não foi localizada nos autos do processo a 

cópia da proposta de artigo com assinatura do 

professor orientador, com coordenador do curso e 
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do discente conforme estabelece o inciso II do 

Artigo 9, Resolução CONSUP 10/15. 

b) Não foi localizado nos autos do processo o 

parecer do diretor do campus quanto ao registro 

do projeto como objeto de pesquisa base para 

elaboração de dissertação ou tese do programa e 

quanto ao cumprimento dos requisitos do 

regulamento (Resolução CONSUP 10/15 art. 9º § 

1º). 

c) Não foi localizado nos autos do processo 

documentação que evidencie a prestação de 

contas com os requisitos estabelecidos nos Art. 

18, 20, 23, 28, Inciso I, II, IV do Art. 29 e o 

Artigo 31 da Resolução CONSUP 10/15. 

 

Manifestação da Unidade: “A solicitação do item A do processo  

23190.011771.2017-94 tem como ser encaminhada, uma vez que é exigência para a submissão do 

edital.  

A PROPES tem trabalhado para minimizar os riscos e atualmente há uma comissão 

trabalhando na revisão do regulamento da concessão do benefício”. 

      Causa: Processo inadequado quanto à concessão de bolsas. 

Análise da AUDIN: Os servidores e discentes do IFMT selecionados para 

receberem incentivos financeiros para  publicação de artigos e outras despesas, devem entregar no 

prazo definido em normativa interna vigente a prestação de contas, uma vez que trata-se de 

recursos públicos. Nos casos analisados o acompanhamento estava ocorrendo durante a seleção 

dos interessados, havendo acompanhamento frágil quanto a utilização efetiva dos recursos.  Sendo 
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assim, o Gestor deve definir check list e responsável no setor para o acompanhamento regular dos 

incentivos financeiros concedidos a servidores ou discentes, especialmente dos que recebem 

recursos públicos para divulgação de pesquisas concluídas. Apesar da manifestação do gestor, não 

foi demonstrado o empenho da unidade quanto às documentações ausentes identificadas nesta 

constatação, sendo assim a constatação fica mantida até a anexação dos documentos nos processos 

analisados. 

Recomendação: Anexar os documentos citados na constatação quanto a 

concessão de incentivos financeiros para pesquisa, bem como enviar cópias digitalizadas para 

compor os papéis de trabalho desta AUDIN. 

 

Constatação 2.8. Fragilidade na execução da concessão de incentivos a Projetos de extensão, em 

desacordo com Resolução CONSUP n° 11/2015. Bem como aos Editais do IFMT. 

Processo n.° Descrição 

➢  23188.002402.2018-31 ➢ Edital n° 11/2018 Reitoria/PROEX, 

concessão de bolsa extensão e taxa de 

bancada: 

a) Processo com fragilidade na concessão da Taxa 

de bancada com valor superior ao estabelecido no 

Artigo 8° da Resolução CONSUP n° 11/2015, 

onde a taxa de bancada tem valor definido em até 

R$ 3.000,00. (fls. 09v, 38, 38v, 44 e 45). Portanto, 

constata-se que há fragilidade na elaboração do 

edital, em desacordo com Resolução CONSUP n° 

11/2015. 

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 

 

 

50 

Relatório de Auditoria nº 24/2018 

b) Processo com fragilidade na alimentação do 

SUAP e na execução do cronograma. O edital 

11/2018 estabelece por meio da prorrogação 

publicada no site da PROEX a data de 14/09/2018 

o prazo final de execução do projeto. Já no SUAP 

o Projeto está com previsão de término em 

30/10/2018. Tal informação compromete o 

monitoramento do projeto em relação aos prazos 

(prestação de contas, controle de Inadimplentes e 

suspensão do coordenador) e às ações que devem 

ser seguidas para que se cumpra a Resolução 

CONSUP n ° 11/2015 em sua totalidade. Portanto, 

constata-se que há fragilidade na execução do 

cronograma e na alimentação do SUAP, em 

desacordo com Edital 11/2018 Reitoria/PROEX. 

➢  23751.031926.2017-14 ➢  Edital Teresa de Benguela n° 63/2017 

PROEX/IFMT, concessão de bolsa e taxa 

de bancada: 

Processo com fragilidade no acompanhamento da 

execução do projeto, especificamente, quanto à 

fase de prestação de contas, pois não foram 

localizados nos autos do processo o parecer técnico 

da coordenação de extensão do Campus e/ou da 

PROEX e os relatórios apresentados não foram 

assinados, o que leva a considerar que não foram 
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avaliados pela coordenação de extensão do 

Campus e/ou da PROEX, conforme estabelece o 

artigo 31, §1°, §2° e §3°, bem como o Artigo 32 

§1°, §2° e §3° da Resolução CONSUP n° 11/2015 

(fls. 41, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68). 

➢   23751.033593.2017-50 ➢  Edital Interno IFMT – Campus Avançado 

Lucas do Rio Verde n° 02/2017, Concessão 

de bolsa à discente: 

Não foram localizados nos autos do processo os 

relatórios finais apresentando os resultados obtidos 

na execução dos projetos, contrariando o Item C do 

Artigo 21 do Edital Interno n° 02/2017 (fls. 04, 

04v). Bem como, pela Resolução CONSUP n° 

11/2015 no Artigo 27. 

➢   23752.000808/2018-27 

➢  23752.000777/2018-12 

➢ Concessão de taxa de bancada - Campus 

Sinop - Edital PROEX 042/2018 e Edital 

Interno 031/2018: 

Não foram localizados nos autos dos processos os 

relatórios parciais das atividades executadas nos 

projetos, contrariando o Edital (fl. 09v) e a 

Resolução CONSUP n° 11/2015 no Artigo 27. 
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➢ 23751.036747/2017-65  

➢ 23188.025657/2017-91  

➢ 23750.025544/2017-53  

➢ Concessão de taxa de bancada - Edital 

interno 002/2017 (LRV), Edital PROEX 

46/2017 (LRV e DMT): 

Não foram localizados nos autos do processo os 

relatórios finais apresentando os resultados obtidos 

na execução dos projetos, contrariando os Editais 

(divulgados no site do campus) e a Resolução 

CONSUP n° 11/2015 no Artigo 27. 

Manifestação da Unidade: “Em relação ao Processo 23751.033593.2017-50 

do IFMT - Campus Avançado Lucas do Rio Verde, provavelmente os relatórios finais não foram 

encaminhados na solicitação da auditoria em função de estarem ainda em execução à época, 

entretanto os mesmos foram encerrados e encaminhamos anexo os devidos relatórios. 

As citações aos processos 23751.036747/2017-65; 23188.025657/2017-91; 

23750.025544/2017-53 que trata sobre taxas de  bancada aos Editais 02/2017/CALRV e 046/2017 

PROEX, o IFMT - Campus Avançado Lucas do Rio Verde manifesta que encaminha anexo a esta 

manifestação os relatório finais do Edital 02/2017/CALRV. Em relação ao Edital 46/2017 

PROEX, solicitaremos que a Pró Reitoria de Extensão do IFMT encaminhe cópia do referido 

relatório a AUDIN, haja visto que a execução do Edital, bem como dos projetos são de 

responsabilidade da Pró Reitoria em questão. 

Campus Avançado SINOP - Sobre a constatação que trata do Processo 

23752.000808/2018-27  Edital PROEX 042/2018: 

Tendo em vista a obrigatoriedade da inserção dos documentos relacionados a 

projetos via Módulo Extensão do SUAP não é mais entregue impresso os relatórios, sendo o 

acesso aos mesmos possível através do sistema. Anexo os relatórios parciais. 
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 Sobre a constatação que trata do Processo nº 23752.000777/2018-12 Edital 

Interno 031/2018: 

Tendo em vista a obrigatoriedade da inserção dos documentos relacionados a 

projetos via Módulo Extensão do SUAP não é mais entregue impresso os relatórios, sendo o 

acesso aos mesmos possível através do sistema. 

PROEX:  Em relação ao processo 23188.002402.2018-31, esta pró-reitoria 

informa que por se tratar do 1° edital de extensão tecnológica que visou atender à demandas da 

cadeia produtiva do algodão em Mato Grosso e que necessitaria de aquisição de bens permanentes 

de maior valor, foi solicitado ao presidente do CONSUP autorização para o pagamento de taxa de 

bancada de até R$ 8.400,00 por projeto. Tal solicitação e autorização constam no processo 

23188.001221.2018-97 que se encontra na PROEX e vai em anexo a esta resposta. Lembramos 

que o edital foi inteiramente custeado pelo Instituto Matogrossense do Algodão -IMAMT. 

Importante destacar que a Audin fez a análise apenas do processo de pagamento de um projeto 

(23188.002402.2018-31) o que acarreta na ausência de informações completas do procedimento 

macro. Sugerimos que nas próximas constatações seja analisado todos os processos referentes ao 

assunto auditado e não apenas o processo de pagamento, haja vista que este último naturalmente 

não constará todas as informações necessárias para uma análise que vá além do procedimento de 

pagamento. Importante ressaltar ainda que existe comissão trabalhando na atualização do PVPE, 

onde um dos pontos tratados foi o aumento do valor da taxa de bancada. 

Ainda em relação ao edital 11/2018, afirmamos que o prazo maior para a 

execução dos projetos no SUAP - Módulo Extensão, menos de um mês em relação ao citado no 

edital, se deu em razão da implantação e familiarização do sistema que foi implantado no ano de 

2018, visando justamente um melhor controle e acompanhamento dos projetos de extensão. É 

importante frisar que o edital PROEX 11/2018 foi o PRIMEIRO do IFMT a ser lançado e 

gerenciado no SUAP, ou seja, era natural que ajustes precisariam ser feitos durante a utilização do 

sistema. 
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Em relação ao processo 23751.031926.2017-14 que trata de pagamentos de um 

projeto selecionado no edital  Teresa de Benguela n° 63/2017 PROEX/IFMT, informamos que 

todos os projetos do referido edital se encontram na PROEX com o respectivo parecer técnico da 

PROEX e relatórios dos coordenadores. Importante destacar que a partir de 2018 TODOS os 

editais e projetos de extensão fomentados pela PROEX são gerenciados através do SUAP -

Módulo EXTESÃO. Tal ferramenta foi implementada visando um melhor controle e 

gerenciamento das ações de extensão do IFMT. Destacamos mais uma vez a necessidade de que a 

AUDIN analise não apenas os processos de pagamentos dos projetos, pois em tais processos não 

constam inúmeras informações relativas à execução de tais ações”. 

Causa: Processo inadequado quanto a concessão de bolsas. 

Análise da AUDIN: Em relação aos processos n.ºs 23752.000808/2018-27; 

23752.000777/2018-12; 23751.031926/2017-14; 23751.036747/2017-65; 23188.025657/2017-91 

e 23750.025544/2017-53 acatamos a manifestação do gestor. Quanto aos demais processos 

analisados cabe destacar que o incentivo a extensão oferecido ao aluno do IFMT, com base nos 

recursos de assistência estudantil, exige adequada seleção, monitoramento periódico e prestação 

de contas para a sua garantir o cumprimento da finalidade para o qual foi disponibilizado esses 

recursos.  Com exceção dos auxílios estudantis (transporte, alimentação, permanência, …), as 

demais bolsas advindas da ação 2994 - assistência estudantil - necessitam de prestação de contas, 

entregue pelo beneficiário, referentes aos recursos recebidos.  Nos casos analisados, verificou-se a 

existência de processos de pagamentos separados dos processos de seleção e de relatórios, 

gerando constatações como esta, que não ocorreriam se as documentações estivessem todas no 

mesmo processo físico. Esta Auditoria Interna tem orientado os campi e Reitoria a instruírem 

processo único para formalização de concessões de bolsas e auxílios (a partir de cada edital, dando 

continuidade com as etapas de seleção, os relatórios parciais e finais, além da prestação de contas 

dos recursos recebidos) e quando da solicitação dos processos temos reiterado a necessidade do 

envio de toda documentação, como pode ser verificado na SA n.º 21/2018 de 01/10/2018, emitida 

pela AUDIN, onde diz “...2) No caso de projetos de extensão, projetos de pesquisa, ajuda de 
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custo, auxílios (monitoria, moradia, transporte, alimentação) requisitados nessa SA, sejam 

enviados os processos completos constando: seleção dos bolsistas do campus, relatórios de 

atividades, pagamentos das bolsas, etc.  3)...”. 

Em relação a parceria com o IMAMT - Processo n.º 23188.002402.2018-31, as 

taxas de bancadas e bolsas foram depositadas aos envolvidos no projeto com recursos do IFMT, 

uma vez que até a presente data não foi identificado nenhum repasse, via GRU, do valor acordado 

pela entidade, e ainda que o valor da taxa de bancada foi concedido com base na Resolução n. 

11/2015, porém o valor extrapolou o definido pelo Conselho Superior.  No processo 

n.23188.001221.2018-97 consta apenas autorização do Reitor para o pagamento de valor superior 

ao estabelecido em resolução, mas nenhuma outra Resolução (mesmo que ad referendum) 

alterando a Resolução n.º 11/2015. Outra situação que merece destaque é firmar convênios ou 

acordos de cooperação diretamente com empresas/entidades, envolvendo recursos financeiros, 

sem estar devidamente estabelecido - no próprio instrumento de parceria ou em normativa interna 

do IFMT - a forma de pagamentos e repasses. No edital 11/2018 emitido pela PROEX consta no 

item 7.2 que a IMAMT custeará todas as bolsas e taxas de bancadas, entretanto não estabelece que 

será pago com recursos do IFMT após repasse do valor pela entidade. Sendo assim, o 

procedimento de parceria com uma entidade externa foi irregular e necessita de padronização 

quanto às ações definidas em convênios/acordos de cooperação, no caso analisado e nos futuros 

que decidirem por parceria sem interveniência de Fundação de Apoio. 

 Considerando as manifestações dos gestores, não foram localizados os 

comprovantes da documentação do Processo n.º 23751.033593/2017-50 do campus LRV, por isso 

a constatação será mantida até o gestor do campus Lucas do Rio Verde enviar a esta AUDIN cópia 

digitalizada dos documentos ausentes. 

Recomendação 1: Anexar ao processo n.º 23751.033593.2017-50, os 

documentos citados nesta constatação, bem como enviar cópia dos mesmos para compor os papéis 

de trabalho desta AUDIN. 
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Recomendação 2: Regularizar a situação de repasse financeiro com a IMAMT, 

caso contrário proceder a devolução dos valores pagos pelo IFMT despendidos para atender o 

Edital 11/2018. 

Recomendação 3: Elaborar minuta padrão de acordo de cooperação, para uso 

do IFMT nas parcerias externas, com e sem interveniência de fundação de apoio. 

 

Constatação 2.9. Divergências nas normativas para execução da concessão de bolsa capacitação, 

de incentivo ao convênio REAMEC. 

Processo n.° Descrição 

➢  23188.020568/2017-58 

V.I e II 

Convênio 01/2015 - Doutorado pelo PPGECEM.  

O convênio estipula em sua Cláusula terceira 

alínea “e” que o IFMT tem que garantir a 

permanência dos seus docentes aprovados no 

programa, “nos períodos de oferta de disciplinas e 

seminários, nos 03 meses que antecedem a 

qualificação e defesa de tese e para cumprir 

estágio docência”. Entretanto, a IN 03/2015 define 

em seus art. 9º e 13 que os afastamentos de longa 

duração só podem ser concedidos sem concessão 

de bolsas e após conclusão das disciplinas do 

curso. E em seu art. 11 diz que bolsas só podem ser 

concedidas para afastamentos de média duração. 

Sendo que no processo analisado os docentes 

estavam em afastamento de longa duração quando 

receberam bolsas de capacitação, com a 
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justificativa de participarem de seminários de 

pesquisa (disciplinas curriculares) e elaboração de 

teses. 

Manifestação da Unidade:  “Está ação é excecutada mediante ao convênio 

001/2010, e aditivos 1 e 2  onde descreve as obrigações de cada instituição para poder fazer da 

rede, disponível no link , http://propes.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/doutorado-em-educacao-em-

ciencias-e-matematica-reamec-2010/, a  IN 03/2015 é utilizada para ações e convênios 

institucinais”. 

 Causa: Processo inadequado quanto à concessão de bolsas. 

Análise da AUDIN: Apesar da manifestação do gestor, verificou-se que a IN 

03/2015 foi emitida pela Administração do IFMT em março/2015 para regulamentar concessões 

de bolsas capacitações aos docentes selecionados no Edital 01/2015 do programa de pós-

graduação em Educação em Ciências e Matemática - da Rede Amazônica de Educação em 

Ciências e Matemática - REAMEC.  Nesse sentido também, a PROAD manifestou (fls 254 do 

Processo n. 23188.020568/2017-58) concordância na concessão da bolsa fundamentando com a 

IN 03/2015. Sendo assim, houve falhas no acompanhamento das concessões dessas bolsas, uma 

vez que foram identificados docentes que receberam bolsas durante o afastamento de longa 

duração, para participarem de disciplina curriculares (seminários de pesquisa), porém estas 

disciplinas deveriam ter sido concluídas antes de autorizar o afastamento de longa duração.   

Como os afastamentos dos docentes encerraram, a gestão deve melhorar o controle quanto a 

permanência dos docentes aprovados na seleção do Edital 2015 (Matrículas SIAPE 1820093; 

1782321; 1879633; 2064239; 1961228) no curso, anexando ata de defesa da tese demonstrando 

que não houve prejuízo ao erário quanto a concessão fora do período definido na IN 03/2015.  

Caso algum dos docentes não tenha concluído o doutorado ao final do afastamento, notificá-lo a 

devolver os valores referente as bolsas e as remunerações recebidas no período de afastamento.   
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A reincidência nesse tipo de falha, após a emissão deste relatório de auditoria, acarretará apuração 

de responsabilidade.   

Recomendação 1: Encaminhar cópia da ata de defesa ou certificado de 

conclusão do doutorado dos docentes Matrículas SIAPE 1820093; 1782321; 1879633; 2064239; 

1961228; 

Recomendação 2: Promover o acompanhamento dos docentes selecionados em 

editais posteriores ao ano 2015, garantindo cumprimento das determinações previstas na IN 

03/2015 quanto a concessão de bolsas e autorizações de afastamentos, bem como enviar para a 

Auditoria Interna (em dezembro/2019) processo de acompanhamento do doutorado dos docentes 

selecionados no Edital 01/2017 REAMEC, com o acompanhamento realizado até então 

(constando comprovantes de conclusão de disciplinas no período, bolsas concedidas e a 

autorização de afastamento após a conclusão das disciplinas, caso houver). 

          Recomendação 3: Promover a divulgação, no site institucional da PROPES, dos 

editais e resultados do programa de pós-graduação REAMEC, em parceria com a UFMT, 

destacando os docentes lotados no IFMT (podendo ser link para acesso à página eletrônica da 

UFMT que contenham essas informações). 

 

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). 

Análise de aquisição de outros serviços pessoa jurídica (20RL)  

Sem constatação 

 

Análise de aquisição de serviço s terceirizados (MDO) (20RL) 
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Constatação 2.10. Fragilidade na fiscalização em desacordo com o definido em com a Convenção  

Coletiva de Trabalho (CCT), termo de referência, IN 2/2008, IN 05/2017. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.028747.2015-71 ➢ Contratação de serviço de Limpeza para o 

Campus avançado de Diamantino - Pregão nº 

7/2014 (Participante) 

a) Documentos não localizados em desacordo com o 

item 17.2.1. do edital: 

a.1 ) Comprovante de pagamento de vale transporte 

ref. os meses 

outubro/2015;março/2016;agosto/2016;setembro/201

7;fevereiro/2017;setembro/2017; fevereiro/2018 e 

maio/2018. 

a.2) Holerite de pagamento ref. os meses 

outubro/2015; março/2016; fevereiro/2017; décimo 

terceiro/2017;setembro/2017; 

a.3) Comprovante de pagamento referente a cesta 

básica no valor de R$ 100,00 do mês outubro/2015; 

setembro/2017; 

a.4) Comprovante de pagamento referente ao seguro 

de vida ref. ao mês 

outubro/2015;março/2016;agosto/2016;setembro/201

7;fevereiro/2017;setembro/2017; fevereiro/2018 e 

maio/2018. 

a.5) Comprovante da entrega de bicicletas e o termo 

de doação após um ano de efetivo trabalho para os 
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funcionários optante pelo transporte alternativo em 

desacordo CCT 2015;2016;2017 e 2018.  

a.6) Protocolo da conectividade Social ref. ao mês 

08/2016; 

b) Ausência de notificação a empresa quanto ao 

pagamento salarial após o 5º dia útil ref. ao mês 

março/2016;fevereiro/2017;setembro/2017;fevereiro/

2018 e maio/2018. 

c) Comprovante da entrega de uniforme 

semestralmente em desacordo com o item 14 do 

termo de referência de todos os anos; 

d) Documentos a serem apresentados no início da 

execução dos serviços listados em desacordo com o 

determinado no item 15, letra “MM” do termo de 

referência de todos funcionários contratados no 

início do contrato. 

➢ 23752.000694.2018-15 

➢ 23752.000822.2018-21 

➢ Contratação de serviço de vigilância 

desarmada de 12 horas noturno, 12x36, para 

campus avançado Sinop (Reitoria)- Pregão nº 

03/2017 UASG: 158972, item 10, 

participante. 

a) Ausência de notificação a empresa quanto ao 

atraso na entrega dos documentos trabalhistas e 

fiscais, referente a NF 10989, 11082. 

b) Ausência dos certificados de reciclagem dos 

vigilantes V.S.G e F.D.S.L 
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➢ 23188.028844.2014-83 

➢ 23188.036499.2014-51 

➢ Contratação de serviço de Limpeza para a 

Reitoria - Pregão nº 12/2013. 

a) Documentos não localizados em desacordo com o 

item 12.8 do termo de referência: 

a.1) Não foi localizado o comprovante de pagamento 

de vale transporte ref. aos outubro/2014; 

fevereiro/2015; junho/2015; março/2016; abril/2017; 

setembro/2017; fevereiro/2018 e junho/2018. 

a.2) Não foi localizado a folha de frequência ref. ao 

mês junho/2015; 

a.3) Ausência de comprovante de depósito de 

depósito salarial ref. ao mês outubro/2016; 

setembro/2017; 

a.4) Ausência de comprovante da GFIP ref. ao mês 

fevereiro/2018; 

a.5) Não foi localizado o comprovante de pagamento 

referente a cesta básica ref. aos meses de 

outubro/2014; fevereiro/2015; junho/2015; 

março/2016;outubro/2016;abril/2017;abril/2017;sete

mbro/2017; fevereiro/2018 e junho/2018; 

a.6) Não foi localizado documentos referente a 

entrega de uniforme e equipamentos em desacordo 

com o item 8 do termo de referência de todos os 

anos; 

a.7) Não foi localizado o holerite de pagamento ref. 
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aos meses de outubro/2016; setembro/2017; 

a.8) Não foi localizado o protocolo da conectividade 

Social ref. ao mês  de março/2016; fevereiro/2018; 

b) Não foi localizado os documentos a serem 

apresentados no início da execução dos serviços 

listados em desacordo com o determinado no item 9, 

letra “EE” do termo de referência de todos 

funcionários contratados no início do contrato, 

exceto o atestado de saúde ocupacional. 

c) Não foi localizado os documentos a serem 

apresentados no início da execução dos serviços 

listados em desacordo com o determinado no item 9, 

letra “EE” do termo de referência da funcionária CPF 

nº ***.946.501.***(fl. 102). 

d) Ausência de notificação a empresa quanto ao 

pagamento salarial após o 5º dia útil ref. ao mês de 

junho/2015;  

e) Nota fiscal sem ateste do fiscal em desacordo com 

o determinado no art. 63 § 2º inciso III da lei 

4.320/64(fl. 417). 

f) Ausência de relatório de fiscal do mês de 

Junho/2015; março/2016; outubro/2016;  em 

desacordo  com a lei 8.666/93. 

Manifestação da Unidade: “Quanto à alínea “e”: Processo: 

23188.036499.2014-51 - Nota fiscal sem ateste do fiscal em desacordo com o determinado no art. 

63 § 2º inciso III da lei 4.320/64(fl. 417). 
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 Ressaltamos que consta no processo 23188.036499.2014-51 - Volume 03, a cópia da NF 

1606 enumerado na fls 417 sem ateste do fiscal, porém a Nota Fiscal Original com o ateste do 

fiscal Diego Matias Escobar encontra-se na fls 383 desse mesmo processo. Segue anexo nomeado 

como “Contestação 2.12 - Ateste NF”  

Portanto, constatação acatada e sugerida a conclusão e baixa.  

Campus Avançado SINOP - Sobre a constatação que trata dos Processos 

23752.000694.2018-15 e 23752.000822.2018-21: 

a) O Atraso no envio da documentação derivou de uma falha na emissão das 

primeiras notas, tendo sido a ocorrência tratada através de comunicação 

telefônica. Vez que a documentação correta fora encaminhada na sequência da 

comunicação com a empresa, e tendo em vista a completa inexistência de prejuízo 

tanto para a execução do contrato quanto para a administração, não entendeu-se 

necessária a expedição de notificação, tratando-se de situação singular de 

adequação da empresa ao novo contrato. 

b) Certificados de Reciclagem anexos. Informamos que conforme Portaria nº 3.233/ 

012 - DG/DPF, a validade dos certificados é de 02 (dois) anos. 

  Campus Avançado DIAMANTINO - Sobre esta constatação, cabe 

esclarecer o que segue:   

1.   O Processo nº 23188.028747.2015-71 refere-se à Contratação 

de serviço de Limpeza para o Campus avançado de Diamantino 

- Pregão nº 7/2014 como participante. Cabe destacar que todo o 

processo licitatório foi instruído e realizado pela PROAD, à 

qual o Campus Avançado Diamantino está vinculado; e que 

essa Pró Reitoria realiza a Execução Orçamentária Financeira 

deste campus. 
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2.   Como destacado pelo nº do processo, o Pregão foi realizado no 

ano de 2014, começando a vigência do contrato no exercício de 

2015.  Os itens da constatação, item “a e subitens ; b, c e d” 

referem-se aos exercícios de 2015, 2016 e 2017. 

Considerando que a atual gestão assumiu a gestão do Campus no mês de março/2018, e ainda a 

impossibilidade de análise de todos os volumes do processo dada a limitação do prazo para 

respostas, as férias dos responsáveis pela resposta a esta NA, informamos que: 

2)      Será efetuada a análise do processo e, constatando-se a 

desconformidade, será solicitado à contratada os documentos 

elencados e quando da apresentação do Relatório de Auditoria por 

essa AUDIN, estes serão devidamente encaminhados para mitigar a 

constatação; 

3)      Destaca-se ainda que o atual fiscal desse contrato no Campus, não 

é o mesmo que respondia pela função nos exercícios de 2015 à 2017. 

E que os atuais fiscais de contrato do campus, realizaram 

capacitação para o desempenho das atividades, assim, será efetuada 

oficina prática da atividade de Fiscalização de Contrato para que 

sejam sanadas eventuais dúvidas de maneira à evitar esse tipo de 

fragilidade no acompanhamento dos contratos, que será devidamente, 

após a realização da mesma, informado à essa AUDIN”. 

Causa: Processo inadequado  quanto à fiscalização de processos. 

Análise da AUDIN: Quanto aos processos 23752.000694.2018-15 e 

23752.000822.2018-21, os itens : a e b , acatamos a manifestação do gestor. 

Referente aos processos n.ºs 23188.028844/2014-83 e 23188.036499/2014-51, 

acatamos a manifestação da unidade referente a letra “E”. Cabe destacar que a manifestação da 

unidade quanto ao processo 23188.028474.2015-71 não elide a constatação. Em relação aos 
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mesmos processos, referente as letras “A,B,C,D, e F” dos processos nºs 23188.028844.2014-

83/23188.036499.2014-51 e de todas as letras do processo nº 23188.028747.2015-71 segue a 

análise: 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 

05/2017 do Ministério do Planejamento, que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de 

serviços, continuados ou não, orienta no art. 46 as ocorrências acerca da execução contratual 

deverão ser registradas durante toda a vigência da prestação dos serviços, cabendo ao gestor e 

fiscais, observadas suas atribuições, a adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais (contrato, editais e termo de referência), conforme o disposto nos §§ 1º e 

2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. § 1º O registro das ocorrências, as comunicações entre as 

partes e demais documentos relacionados à execução do objeto poderão ser organizados em 

processo de fiscalização, instruído com os documentos de que trata o § 4º do art. 42. Na 

oportunidade, para padronizar e reduzir as inconsistência identificadas, sugerimos que o gestor 

adote o manual de fiscalização e o check list de verificação mensal disponibilizados no site da 

Proad, seguem links abaixo: -Manual de gestão e fiscalização de contratos 

(http://proad.ifmt.edu.br/media/filer_public/80/a1/80a1319f-4ce5-418e-

8e4f712453257298/manual-gestao-e-fiscalizacao-2017-1.pdf); -Modelo de check list para 

verificação mensal (http://proad.ifmt.edu.br/media/filer_public/3a/4d/3a4d9a08-2d41-4ab1-

a8ae4f0807a0721e/lista_de_verificacao_mensal_- 

_contrato_para_servicos_terceirizados_1_1.docx).  

 Recomendação: Providenciar todos os documentos ausentes, citados nesta 

constatação (letras “A,B,C,D, e F” dos processos nºs 23188.028844.2014-83/23188.036499.2014-

51 e todas as letras do processo nº 23188.028747.2015-71), dos meses analisados, bem como 

enviar cópias dos mesmos para compor os papéis de trabalho desta AUDIN.   
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Constatação 2.11. Fragilidade na formalização do processo, em desacordo com a Portaria 

Normativa SLTI/MPOG n° 05/2002 e Portaria MEC n° 1.042/2012 e Manual de Protocolo 

(Resolução CONSUP IFMT n° 94/2014).  

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.028747.2015-71 ➢ Contratação de serviço de Limpeza para o 

Campus avançado de Diamantino - Pregão nº 

7/2014 (Participante) 

a) Documentos duplicados (fl. 572 a 595); 

b) Documentos estranhos ao processo (fl. 1472 a 

1488); 

➢ 23752.000694.2018-15 

➢ 23752.000822.2018-21 

➢ Contratação de serviço de vigilância 

desarmada de 12 horas noturno, 12x36, para 

campus avançado Sinop (Reitoria)- Pregão nº 

03/2017 UASG: 158972, item 10, particip 

a) Abertura de mais de um processo para o mesmo 

objeto, sendo um para fase da contratação( ata, 

contrato, empenho,) e aberturas de processos para 

cada pagamento.   

b) Ausência de autuação e numeração de página. 

c) Documentos estranhos ao processo (fl. 64); 

➢ 23188.028844.2014-83 

➢ 23188.036499.2014-51 

➢ Contratação de serviço de Limpeza para a 

Reitoria - Pregão nº 12/2013. 

a) Documentos fora da ordem cronológica; 

b) Dois processos abertos para o mesmo objeto 
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Manifestação da Unidade: “Campus Avançado SINOP - Sobre a constatação 

que trata dos Processos 23752.000694.2018-15 e 23752.000822.2018-21: 

a) A abertura de processos diferentes para fases distintas da Contratação não 

resulta em prejuízo para a execução do contrato. 

b) As páginas são encaminhadas sem numeração para a PROAD seguindo 

orientações constantes no Relatório de Fiscalização Padrão - disponibilizado pela própria 

PROAD. Encaminhou-se e-mail, anexo, dando conhecimento da constatação. 

c) Encaminhou-se e-mail para a PROAD, anexo, onde atualmente encontram os 

processos auditados dando conhecimento da constatação para que tomem as providências que 

entenderem adequadas. 

Campus Avançado DIAMANTINO - Sobre esta constatação, cabe esclarecer o 

que segue:   

1.   O Processo nº 23188.028747.2015-71 refere-se à Contratação 

de serviço de Limpeza para o Campus avançado de Diamantino 

- Pregão nº 7/2014 como participante. Cabe destacar que todo o 

processo licitatório foi instruído e realizado pela PROAD, à 

qual o Campus Avançado Diamantino está vinculado; e que 

essa Pró Reitoria realiza a Execução Orçamentária Financeira 

deste campus. 

Considerando que a atual gestão assumiu a gestão do Campus no mês de 

março/2018, e ainda a impossibilidade de análise de todos os volumes do processo dada a 

limitação do prazo para respostas, as férias dos responsáveis pela resposta a esta NA, 

informamos que: 

2.   Será efetuada a análise do processo e, constatando-se a 

desconformidade, quando da apresentação do Relatório de 

Auditoria por essa AUDIN, será devidamente respondida a 
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constatação e o documento será encaminhado para mitigar a 

constatação”. 

Causa: Processo Inadequado quanto ao controle de arquivamento. 

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade processos nºs 

23188.028747.2015-71; 23752.000694.2018-15; 23752.000822.2018-21, não elide a constatação, 

e o gestor não manifestou sobre os processos nºs 23188.028844.2014-83; 23188.036499.2014-51. 

Dessa forma, após análise dos processos e manifestações, cabe ressaltar que os processos, de 

forma geral, referente à contratação e pagamento de serviços, sejam de natureza contínua ou não, 

estão formalizados em desacordo com a recomendação contida nos acórdãos nº 1.300/2003-1ª 

Câm. e nº 555/2005- P, bem como na Orientação Normativa nº 02/2009 da AGU onde diz que “os 

instrumentos dos contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem 

integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, 

numerado, rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento”, 

a fim de propiciar o devido acompanhamento e fiscalização, bem como minimizar o risco 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 a posterior juntada dos documentos aos autos do processo original. A 

formalização de cada documento com um número de processo diferente ou em lugares diferentes 

dos demais documentos fragiliza o controle e acompanhamento em sequência cronológica do 

processo e aumenta o risco de falha em sua integridade. Nesse sentido cabe destacar a importância 

da Gestão orientar os servidores à observarem o disposto na Portaria Normativa nº 05/2002 – 

SLTI, Portaria nº 1042/2012 – MEC, Orientação Normativa AGU nº 02/2009 e Resolução 

094/2014 do CONSUP/IFMT (Manual de Protocolo), bem como demais normativos referentes à 

gestão de documentos e processos.  

Recomendação 1: Anexar ao processo original, os processos com números 

diferentes mas referentes ao mesmo objeto, conforme estabelece a Resolução Consup 094/2014. 
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Recomendação 2: Organizar os processos n.ºs 23188.028844.2014-

83/23188.036499.2014-51 em ordem cronologia, renumerando as folhas desses processos, 

conforme Resolução Consup 094/2014; 

 

 

Constatação 2.12. Fragilidade na gestão do Contrato em desacordo com o definido na lei 

8.666/93 e acórdãos do TCU. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.028747.2015-71 ➢ Contratação de serviço de Limpeza para o 

Campus avançado de Diamantino - Pregão nº 

7/2014 (Participante) 

a) Ausência de comprovação quanto à vantajosidade 

no valor da prestação de serviço referente a 

prorrogação de prazo dos contratos de 2016 e 2017  

(fl.933 e fl. 1697), em desacordo com o orientado 

pelo parecer da procuradoria nº139/2016/PF-IFMT, 

lei 8.666/93, art. 38, § único e Acórdão 521/2013-

Plenário. 

b) Ausência de justificativas para o não cumprimento 

das orientações da assessoria jurídica referente a 

prorrogação de prazo da contratação de serviços de 

limpeza conforme itens 21 a 30 do Parecer nº 

204/2017/PF-IFMT (fl. 1693) e item 29 do 

00244/2018/PFE-IFMT/PGF/AGU (fl. 2460). 

Manifestação da Unidade: “O Processo nº 23188.028747.2015-71 refere-se à 

Contratação de serviço de Limpeza para o Campus avançado de Diamantino - Pregão nº 7/2014 

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 

 

 

70 

Relatório de Auditoria nº 24/2018 

como participante. Cabe destacar que todo o processo licitatório foi instruído e realizado pela 

PROAD, à qual o Campus Avançado Diamantino está vinculado; e que essa Pró Reitoria realiza 

a Execução Orçamentária Financeira deste campus. 

Será efetuada a análise do processo e, constatando-se a desconformidade, 

quando da apresentação do Relatório de Auditoria por essa AUDIN, será devidamente 

respondida a constatação e o documento será encaminhado para mitigar a constatação”. 

Causa: Processo inadequado quanto à gestão de contrato. 

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

parecer jurídico emitido por consultoria ou assessoria jurídica de órgão ou entidade, via de regra 

acatado pelo ordenador de despesas, constitui fundamentação jurídica e integra a motivação da 

decisão adotada. Nesse sentido, quando o gestor público discordar dos termos do parecer jurídico, 

cuja emissão está prevista no inciso VI e no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/1993, 

deverá apresentar por escrito a motivação dessa discordância. É pacífico esse entendimento no 

Tribunal de Contas da União, onde afirmam que em caso do órgão/ unidade vir a discordar dos 

termos do parecer jurídico, os gestores deverão apresentar por escrito a motivação dessa 

discordância antes de prosseguir com os procedimentos relativos à contratação/ execução 

contratual, arcando, nesse caso, integralmente com as consequências de tal ato, na hipótese de se 

confirmarem, posteriormente, as irregularidades apontadas pelo órgão jurídico. São exemplos os 

Acórdãos TCU nºs 360/2004 - Plenário, 4.984/2011 - 2ª Câmara, 521/2013 - Plenário.  

Recomendação 1: Anexar, ao processo analisado, comprovante de 

vantajosidade da prorrogação contratual (quanto ao valor da prestação de serviço) ou documento 

de justificativa do não atendimento ao item 21 do parecer 139/2016 da procuradoria jurídica, bem 

como enviar cópia digitalizada para compor os papéis de trabalho desta AUDIN.  

Recomendação 2: Anexar, ao processo analisado, documento que justifique o 

não atendimento aos pareceres 204/2017 e 244/2018 da procuradoria jurídica, quanto a 
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prorrogação de prazo do contrato, bem como enviar cópia digitalizada para compor os papéis de 

trabalho desta AUDIN.  

 

Constatação 2.13. Realização de despesas indevidas (multas, atualização de valores e juros) 

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

TCU 7506/2010 - Segunda Câmara: (reincidente constatação 3.3 de 2017). 

Documento Valor  Multa/Juros Valor Total 

158144264142017GP800379 733,11 65,39 798,50 

158144264142017GP800402 380,44 85,97 466,41 

158144264142017GP800413 188,41 43,78 232,19 

158144264142017GP800414 269,16 60,39 329,55 

158144264142017GP800415 179,44 29,58 209,02 

158144264142017GP800446 1.662,62 104,40 1.767,02 

158144264142017GP800448 350,97 64,81 415,78 

158144264142017GP800461 864,18 8,55 872,73 

158144264142017GP800462 379,87 3,76 383,63 

158144264142017GP800530 350,97 51,83 402,80 

158144264142017GP800531 350,97 16,24 367,21 
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158144264142017GP800812 2.352,28 7,76 2.360,04 

158144264142018GP000020 1.933,73 89,52 2.023,25 

158144264142018GP800201 1.899,33 12,53 1.911,86 

158144264142018GP800393 1.899,33 250,89 2.150,22 

158144264142018GP800397 1.899,33 106,73 2.006,06 

158144264142018GP800461 1.041,12 3,43 1.044,55 

158144264142018GP800548 1.000,22 92,51 1.092,73 

158144264142018GP800564 362,71 34,74 397,45 

158144264142018GP800674 1.085,81 282,41 1.368,22 

158144264142018GP800702 1.947,30 38,55 1.985,85 

158144264142018GP800964 1.769,97 52,56 1.822,53 

158144264142018GP800965 255,38 7,58 262,96 

158144264142018GP801004 173,23 20,02 193,25 

158144264142018GP801105 222,76 17,65 240,41 

158144264142018GP801212 1.933,73 89,52 2.023,25 

158144264142018GP801213 690,74 31,97 722,71 
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158144264142018GP801214 1.933,73 89,52 2.023,25 

158144264142018GP801239 49,06 0,16 49,22 

158144264142018GP801240 2.883,85 9,51 2.893,36 

158144264142018GP801245 676,79 4,46 681,25 

Manifestação da Unidade: “Em resposta a constatação n. 2.15 sobre 

realização de despesas indevidas de multas, juros e atualizações decorrentes de pagamento em 

atrasos de GPS retidos em Notas Fiscais de Contratos de Serviços, informamos que tais multas 

ocorreram devido ao recebimento tardio dos processos no Departamento de Contabilidade e 

Finanças (DCF) / Pró-Reitoria de Administração. 

 O DCF tem conhecimento que a situação ocorrida está em desacordo 

com o que determina  a legislação vigente e  tomou a seguinte providência à partir de 

Julho/2018: 

 Na medida em que os pagamentos foram sendo realizados em atraso e 

gerando multas, imediatamente já eram emitidas as Notificações aos fiscais responsáveis dos 

Contratos no sentido de apurar a responsabilidade de quem deu causa ao atraso (empresa 

prestadora de serviço ou fiscal do contrato da unidade contratante).  

 Como exemplo de eficácia dessa medida adotada enviamos os anexos 

nomeados como: “GP800564, GP801214, GP800674, GP800964, GP800965, GP801004, 

GP801213”, onde consta a GRU recolhida, em que o fiscal acatou o atraso no envio da nota 

fiscal ao DCF e fez o ressarcimento do juros através de GRU. Os anexos são referente as 

seguintes GPs: 

158144264142018GP800564 362,71 34,74 397,45 
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158144264142018GP801214 1.933,73 89,52 2.023,25 

158144264142018GP800674 1.085,81 282,41 1.368,22 

158144264142018GP800964 1.769,97 52,56 1.822,53 

158144264142018GP800965 255,38 7,58 262,96 

158144264142018GP801004 173,23 20,02 193,25 

158144264142018GP801213 690,74 31,97 722,71 

 Há também dois pagamentos de juros apontados nesta nota que refere-se 

a guias canceladas. O relatório que deu base à essa informação é gerado no Tesouro Gerencial e 

tal sistema não faz distinção das canceladas com as pagas. Para essa averiguação enviamos os 

anexos nomeados como: “GP000020 e GP801212”).  Os anexos são referente as seguintes GPs: 

158144264142018GP000020 1.933,73 89,52 2.023,25 

158144264142018GP801212 1.933,73 89,52 2.023,25 

 Enviamos ainda os anexos nomeados como: “GP800702, GP801105, 

GP801239, GP801240 e GP801245”, contendo os processos total ou parcialmente digitalizados 

(23188.002955.2018-93, 23188.040244.2017-36, 23750.000951.2018-39, 23750.000960.2018-20, 

23750.000952.2018-83) com as resposta dos fiscais às Notificações encaminhadas:   

158144264142018GP800702 1.947,30 38,55 1.985,85 

158144264142018GP801105 222,76 17,65 240,41 

158144264142018GP801239 49,06 0,16 49,22 
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158144264142018GP801240 2.883,85 9,51 2.893,36 

158144264142018GP801245 676,79 4,46 681,25 

 Portanto, em relação às cinco GPs acima citadas, diante da 

manifestação do fiscal, ficou caracterizado que a culpa do atraso foi da contratada e não do 

contratante (IFMT). Ou seja, cabe a contratante arcar com as despesas de multas e juros,  a qual 

já foi abatida do seu pagamento. 

 Com efeito, sugerimos a conclusão e baixa das GPs ressarcidas através 

de GRU, das GPs canceladas e das GPs respondidas pelos fiscais, conforme acima elencadas e 

comprovadas através dos anexos.  

 Com relação aos recolhimentos anteriores à Julho/2018, o DCF fez um 

levantamento dos Guias e dos respectivos processos e está tomando as mesmas medidas acima 

elencadas a fim de apurar os responsáveis e a devolução ao erário, conforme modelo de 

notificação anexado”. 

Causa: Processo inadequado quanto a recolhimento de tributos. 

Análise da AUDIN:  Acatamos a manifestação da unidade quanto as GPSnº:. 

158144264142017GP800379, 158144264142017GP800402, 158144264142017GP800413, 

158144264142017GP800414, 158144264142017GP800415, 158144264142017GP800446 

158144264142017GP800448, 158144264142017GP800461, 158144264142017GP800462 

158144264142017GP800530, 158144264142017GP800531, 158144264142017GP800812 

Segue abaixo análise referente às GPS nº: 

158144264142018GP000020,158144264142018GP800564, 

158144264142018GP800674,158144264142018GP800702, 158144264142018GP800964, 

158144264142018GP800965, 158144264142018GP801004,158144264142018GP801105, 

158144264142018GP801212, 158144264142018GP801213,158144264142018GP801214, 
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158144264142018GP801239,158144264142018GP801240, 158144264142018GP801245. 

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

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

realizar”. As despesas relativas a encargos (multas, juros, atualização de valores, outros) pelo 

atraso no pagamento de faturas gera para a administração despesas consideradas ilegítimas e, 

portanto, passíveis de ressarcimento, demonstrando a falta de planejamento no controle de 

pagamento dos serviços considerados contínuos e ininterruptos, cujo pagamento em dia poderia 

ter sido feito, se medidas de controle fossem tomadas a fim de evitar essa ocorrência. Nos 

processos futuros, o  Campus deverá fazer constar as justificativas do atraso decorrentes de fatores 

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

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

consumo para dar atendimento a Portaria MPOG 23/2015. 

Recomendação: Proceder a regularização das GPS pendentes (listadas nesta 

constatação). 

 

Acompanhamento de regularidade na contratação de obras, serviço de engenharia e 

instalação (20RL) 

 Não houve constatação. 

Acompanhamento de despesas com pessoa física (20RL) 

Não houve constatação. 

Acompanhamento da regularidade na contratação de obras e instalações (20RG) 

Não houve constatação. 

Acompanhamento de arrecadação de receita própria. 

Não houve constatação. 

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

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

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

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

 

 

77 

Relatório de Auditoria nº 24/2018 

3- GESTÃO ACADÊMICA 

EGRESSOS 

Não houve constatação. 

EVASÃO ESCOLAR 

Não houve constatação. 

 

4- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

Área não prevista na análise da unidade 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 na Reitoria, sendo que ao final do 

exercício 2018 será emitido o resultado final sobre os campi e Reitoria 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: Reitoria 

Componente do COSO Pontuação Grau de Maturidade 

Ambiente de controle Nota: 67% Intermediário 

Avaliação de risco Nota: 59% Intermediário 
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Atividades de controle Nota: 60% Intermediário 

Informação e comunicação Nota: 72% Aprimorado 

Monitoramento Nota: 66% Intermediário 

Avaliação geral do 

campus 

Nota: 65% 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 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.                               

Aprimorado 70,01% a 90% Controles internos obedecem aos princípios 

estabelecidos, é supervisionado  e regularmente 

aprimorado. 
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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 da Reitoria, em 2018,  aumentou o percentual de 47% atingido 

em 2016, para 65% em 2018, 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. 

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 
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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, 28 de Janeiro de 2019. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson 

Jerônimo 

Nobre 

Auditor Chefe 
 

Augusto César 

Lira de 

Amorim 

Auditor 
 

Cacilda Guarim Téc. Assuntos Educacionais 
Substituta eventual 

Deuzimar Lira 

de Matos 

Assistente Administração 
 

Flávio Luiz 

Lara 

Auditor 
 

Márcio 

Menezes Roza 

Auditor 
 

Tatiane Aguiar 

de Oliveira 

Coordenadora de Auditoria na 

Área de Obras e Suprimento de 

Bens e Serviços. 
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Anexo I 

PROCESSOS ANALISADOS 

 

Item Número Processo 

Mo

dali

dad

e 

Lici

taç

ão 

Número dos 

Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

Empenho Favorecido Valor Liquidado 
Valor Empenhado 

(Processo Fisico) 

1 23106.031728.2016-76 12 23106.031728.2016-76 2017NE800480 
254060630001

73 
R$30.696,00 R$30.696,00 

2 23188.000262.2018-66 8 23188.000262.2018-66 

2018NE000016 

A 

2018NE000023 

158144 

 R$64.892.222,00 

2018NE000024 R$1.125.560,12 R$500.000,00 

2018NE000025 R$329.446,94 R$120.000,00 

2018NE000026 

A 

2018NE000038 
 R$4.433.220,00 

3 23188.000865.2018-68 8 23188.000865.2018-68 2018NE000051 38995336153 R$219,78 R$219,78 

4 23188.000865.2018-68 8 23188.000865.2018-68 

2018NE000053 2692990501 R$219,78 R$219,78 

2018NE000059 65579313691 R$219,78 R$219,78 

5 23188.000929.2018-21 8 23188.000929.2018-21 2018NE000063 72090537949 R$219,78 R$219,78 

6 23188.001368.2018-87 8 23188.001368.2018-87 

2018NE000127 6034599199 R$2.480,40 R$2.480,40 

2018NE000128 6191569106 R$2.480,40 R$2.480,40 

2018NE000129 6080165198 R$2.480,40 R$2.480,40 

2018NE000130 6195073148 R$2.480,40 R$2.480,40 

2018NE000131 6109464120 R$2.480,40 R$2.480,40 
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7 

23188.001560.2018-73 8 23188.001560.2018-73 2018NE000197 669634603 R$439,56 R$439,56 

8 23188.001673.2018-79 8 23188.001673.2018-79 

2018NE000191 14493306491 R$219,78 R$219,78 

2018NE000193 61201260230 R$219,78 R$219,78 

9 23188.002075.2018-17 8 23188.002075.2018-17 

2018NE000342 18069975415 R$219,78 R$219,78 

2018NE000345 257294546 R$219,78 R$219,78 

2018NE000347 12305446829 R$219,78 R$219,78 

2018NE000351 56297572534 R$219,78 R$219,78 

10 23188.002253.2018-18 8 23188.002253.2018-18 

2018NE000293 5288147108 R$840,00 R$840,00 

2018NE000294 5604067113 R$840,00 R$840,00 

2018NE000295 5518883188 R$840,00 R$840,00 

2018NE000296 6929578126 R$840,00 R$840,00 

2018NE000297 7831297189 R$840,00 R$840,00 

2018NE000298 6334279181 R$840,00 R$840,00 

2018NE000299 6105409125 R$840,00 R$840,00 

2018NE000300 6186624137 R$840,00 R$840,00 

2018NE000301 5032340103 R$840,00 R$840,00 

2018NE000302 3707515150 R$840,00 R$840,00 

2018NE000303 5584794139 R$840,00 R$840,00 
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2018NE000304 6516007152 R$840,00 R$840,00 

2018NE000305 6030909150 R$840,00 R$840,00 

2018NE000306 5682931181 R$840,00 R$840,00 

2018NE000307 4637904137 R$840,00 R$840,00 

2018NE000308 6194959100 R$840,00 R$840,00 

2018NE000309 6086833109 R$840,00 R$840,00 

2018NE000310 6097802129 R$840,00 R$840,00 

2018NE000311 6053134155 R$840,00 R$840,00 

2018NE000312 5921714186 R$840,00 R$840,00 

2018NE000313 5093027189 R$840,00 R$840,00 

2018NE000314 89819900263 R$840,00 R$840,00 

2018NE000315 42025832800 R$840,00 R$840,00 

2018NE000316 5939351107 R$840,00 R$840,00 

2018NE000317 3320943162 R$840,00 R$840,00 

2018NE000318 6185926105 R$840,00 R$840,00 

2018NE000319 7594495110 R$840,00 R$840,00 

2018NE000320 21144301109 R$840,00 R$840,00 

2018NE000321 3675535118 R$840,00 R$840,00 

2018NE000322 1494088118 R$840,00 R$840,00 
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2018NE000323 6089043176 R$840,00 R$840,00 

2018NE000324 6491035131 R$840,00 R$840,00 

2018NE000325 4694017101 R$840,00 R$840,00 

2018NE000326 7582198140 R$840,00 R$840,00 

2018NE000327 6152895170 R$840,00 R$840,00 

2018NE000328 7131892157 R$840,00 R$840,00 

2018NE000329 6131880123 R$840,00 R$840,00 

2018NE000330 6198381161 R$840,00 R$840,00 

2018NE000331 6078382136 R$840,00 R$840,00 

2018NE000332 6429995119 R$840,00 R$840,00 

2018NE000333 4334047106 R$840,00 R$840,00 

2018NE000334 6102226194 R$840,00 R$840,00 

2018NE000335 6153545130 R$840,00 R$840,00 

11 23188.002293.2018-51 8 23188.002293.2018-51 

2018NE000361 6117808607 R$219,78 R$219,78 

2018NE000362 10811631788 R$219,78 R$219,78 

12 23188.002378.2018-30 8 23188.002378.2018-30 2018NE000403 4280076430 R$219,78 R$219,78 

13 23188.002402.2018-31 8 23188.002402.2018-31 

2018NE000481 1944286136 R$2.400,00 R$2.400,00 

2018NE000482 1944286136 R$4.400,00 R$4.400,00 

2018NE000484 1944286136 R$4.000,00 R$4.000,00 

2018NE000486 4799563165 R$1.000,00 R$1.000,00 
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14 23188.002489.2018-46 8 23188.002489.2018-46 2018NE000507 1453120700 R$219,78 R$219,78 

15 23188.002871.2018-50 8 23188.002871.2018-50 2018NE000731 76553795487 R$219,78 R$219,78 

16 23188.002941.2018-70 8 23188.002941.2018-70 2018NE000736 5832538498 R$219,78 R$219,78 

17 23188.003170.2018-38 8 23188.003170.2018-38 2018NE000767 33822510866 R$219,78 R$219,78 

18 23188.003334.2018-27 8 23188.003334.2018-27 2018NE000882 23864478200 R$219,78 R$219,78 

20 23188.003439.2018-86 8 23188.003439.2018-86 

2018NE000816 49049224091 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000817 515798126 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000818 83485279234 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000819 75362953249 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000820 85735183672 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000821 85587281191 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000822 174484178 R$1.055,00 R$1.055,00 

2018NE000823 89771567187 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000824 21982998873 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000825 48702226120 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000826 92808999100 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000827 67677932991 R$1.220,00 R$1.220,00 

2018NE000828 69003092087 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000829 65169379153 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000830 1522936122 R$3.000,00 R$3.000,00 
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2018NE000831 402266110 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000832 1827230118 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000833 678468150 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000834 78030145420 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000835 55916783191 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000836 74034030968 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000837 8340357743 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000838 2849872555 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000839 35373245100 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000840 70057869120 $2.998,65 $2.998,65 

2018NE000841 100710126735 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000842 72047100 $1.500,00 $1.500,00 

2018NE000843 1790115884 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000844 28071579807 R$1.700,00 R$1.700,00 

2018NE000845 34046020130 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000846 4958553401 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000847 82483116 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000848 53207963153 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000849 18672619870 R$3.600,00 R$3.600,00 

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 

 

 

87 

Relatório de Auditoria nº 24/2018 

2018NE000850 515798126 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000851 83485279234 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000852 75362953249 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000853 85735183672 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000854 85587281191 R$1.200,00 R$3.600,00 

2018NE000855 174484178 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000856 89771567187 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000857 21982998873 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000858 48702226120 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000859 92808999100 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000860 67677932991 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000861 69003092087 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000862 65169379153 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000863 1522936122 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000864 4958553401 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000865 402266110 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000866 402266110 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000867 6784768150 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000868 78030145420 R$3.600,00 R$3.600,00 
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2018NE000869 55916783191 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000870 74034030968 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000871 8340357743 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000872 2849872555 R$1.200,00 R$3.600,00 

2018NE000873 35373245100 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000874 70057869120 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000875 10710126735 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000876 72047100 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000877 1790115884 R$1.200,00 R$3.600,00 

2018NE000878 28071579807 R$3.600,00 R$3.600,00 

2018NE000879 34046020130 R$1.200,00 R$3.600,00 

2018NE000880 1827230118 R$1.200,00 R$3.600,00 

2018NE001029 7107708635 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE001030 7107708635 R$3.600,00 R$3.600,00 

20 23188.003457.2018.20 8 23188.003457.2018.20 

2018NE000887 50322460182 R$2.996,00 R$2.996,00 

2018NE000888 3247677143 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000896 88306275187 R$1.243,00 R$1.243,00 

2018NE000897 21982998873 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000899 74034030968 R$3.000,00 R$3.000,00 
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2018NE000900 10710126735 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000904 89771567187 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000907 67677932991 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000908 42472954972 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000913 1530580560 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000919 83485279234 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000920 1522936122 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000921 4958553401 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000924 98138065168 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000925 6431918444 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000927 2900375142 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000930 22452789844 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000934 90709888104 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000947 74047264334 R$3.000,00 R$3.000,00 

2018NE000951 38880458000 R$3.000,00 R$3.000,00 

21 23188.003600.2018-11 8 23188.003600.2018-11 

2018NE000982 6618955998 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE000983 1484544102 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE000984 10500363870 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE000985 59371706104 R$7.500,00 R$7.500,00 
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2018NE000986 1313994111 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE000987 73219940153 R$1.500,00 R$7.500,00 

2018NE000988 69985014120 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE000989 2992144193 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE000990 8428835764 R$1.500,00 R$7.500,00 

2018NE000901 906607140 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE000992 1100276122 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE000993 4872106113 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE000994 86586319153 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE000995 72901896120 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE000996 1910377104 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE000997 1200843177 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE000998 992665124 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE000999 48955809034 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE001000 45844453115 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE001001 525312102 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE001002 3732812189 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE001003 1383806195 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE001004 60398140120 R$7.500,00 R$7.500,00 
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2018NE001005 1546710108 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE001006 446574120 R$7.500,00 R$7.500,00 

2018NE001007 621217158 R$7.500,00 R$7.500,00 

22 23188.005232.2017-65 12 23188.005232.2017-65 2018NE800031 
883051300013

1 
R$125.244,26 R$125.244,26 

23 23188.020568.2017-58 8 23188.020568.2017-58 2018NE000167 83741194115 R$6.600,00 R$6.600,00 

24 23188.023124.2017-74 8 23188.023124.2017-74 2018NE000065 82483116 R$3.600,00 R$147.600,00 

25 23188.023590.2017-50 8 23188.023590.2017-50 2017NE000890 5298476635 R$2.632,43 R$301.736,43 

26 23188.025654.2017-57 8 23188.025654.2017-57 

2017NE001091 83642862934 $1.500,00 $1.500,00 

2017NE001092 6105409125 $1.500,00 $1.500,00 

2017NE001093 6086833109 $1.500,00 $1.500,00 

2017NE001094 6089043176 R$750,00 $1.500,00 

2017NE001095 5735597167 R$750,00 $1.500,00 

27 23188.025657.2017-91 8 23188.025657.2017-91 

2017NE001076 468058184  R$800,00 

2017NE001078 

a 

2017NE001131 
2016219165 R$1.500,00 R$10.500,00 

28 23188.027646.2017-45 8 23188.027646.2017-45 2017NE001154 999625438 R$219,78  

29 23188.028747.2015-71 12 23188.028747.2015-71 2018NE800033 
482984000011

2 
R$186.351,67  

30 23188.028783.2017-05 8 23188.028783.2017-05 

2017NE001182 28385155864 R$3.000,00 R$3.000,00 

2017NE001183 28385155864 R$3.000,00 R$3.000,00 

2017NE001184 28385155864 R$3.000,00 R$3.000,00 

2017NE001185 96167882053 R$400,00 R$400,00 
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2017NE001186 96167882053 R$900,00 R$900,00 

2017NE001187 12114107817 R$1.815,00 R$1.815,00 

2017NE001188 3223940154 R$1.400,00 R$1.400,00 

2017NE001189 30716217287 R$3.000,00 R$3.000,00 

2017NE001090 30716217287 R$2.887,11 R$2.887,11 

2017NE001191 53207963153 R$1.841,14 R$1.841,14 

2017NE001192 83165460272 R$2.300,00 R$2.300,00 

2017NE001193 63098512172 R$2.400,00 R$2.400,00 

2017NE001194 63098512172 R$3.000,00 R$3.000,00 

2017NE001429 83165460272 R$2.300,00 R$2.300,00 

2017NE001430 96167882053 R$2.900,00 R$2.900,00 

2017NE001431 30716217287 R$2.989,20 R$2.989,20 

2017NE001432 66072050972 R$1.516,00 R$1.516,00 

2017NE001433 6607205972 R$3.000,00 R$3.000,00 

2017NE001434 63070278191 R$3.000,00 R$3.000,00 

2017NE001435 89771567187 R$3.000,00 R$3.000,00 

2017NE001436 18143136809 R$2.600,00 R$2.600,00 

2017NE001437 34046020130 R$3.000,00 R$3.000,00 

2017NE001438 779364933115 R$2.138,50 R$2.138,50 
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2017NE001439 99870487149 R$3.000,00 R$3.000,00 

2017NE001440 96458488149 R$1.769,60 R$1.769,60 

2017NE001441 21824740808 R$3.000,00 R$3.000,00 

31 23188.028844.2014-83 6 23188.028844.2014-83 2018NE800028 
124417170001

58 
R$90.745,93  

32 23188.030786.2015-39 8 23188.030786.2015-39 2018NE000012 82173737104 R$4.400,00 R$443.100,00 

33 23188.031752.2017-23 8 23188.031752.2017-23 

2017NE001294 92421768772 R$219,78  

2017NE001296 4649631416 R$219,78  

2017NE001301 83884505572 R$219,78  

2017NE001320 88813037953 R$219,78  

34 23188.034141.2017.37 8 23188.034141.2017.37 

2017NE001324 81504314620 R$439,56  

2017NE001328 27386993838 R$219,78  

35 23188.034266.2017-67 8 23188.034266.2017-67 2017NE001258 6219949102 R$400,00 R$8.800,00 

36 23188.034968.2017-41 8 23188.034968.2017-41 

2017NE001380 5593625875 R$219,78  

2017NE001386 3175203698 R$219,78  

2017NE001391 6919337665 R$219,78  

37 23188.035713.2017-03 8 23188.035713.2017-03 2017NE001398 32554943893 R$219,78  

38 23188.036598.2017-86 8 23188.036598.2017-86 

2017NE001454 63098512172 R$4.997,32 R$4.997,32 

2017NE001455 2380632839  R$4.999,00 

2017NE001456 30716217287  R$4.854,42 

2017NE001457 53207963153  R$5.000,00 

2017NE001458 453576923  R$4.999,57 
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2017NE001459 18672619870  R$5.000,00 

2017NE001460 34046020130  R$5.000,00 

2017NE001461 

A 

2017NE001465 
10691090106 R$4.999,95 R$24.999,75 

39 23188.036892.2017-98 8 23188.036892.2017-98 2017NE001424 793545560 R$219,78  

40 23188.037729.2017-42 8 23188.037729.2017-42 2017NE001619 48113646191 R$219,78  

41 23188.039301.2017-34 12 23188.039301.2017-34 2018NE800264 
337023090001

82 
R$42.030,00  

42 23190.003421.2016-73 12 23190.003421.2016-73 

2017NE800497 
120664740001

15 
R$3.087,74  

2017NE800576 
149843520001

33 
R$630,00  

43 23190.011771.2017-94 8 23190.011771.2017-94 

2017NE001358 4008515127 R$2.500,00 R$2.500,00 

2017NE001359 53207963153 R$2.500,00 R$2.500,00 

44 23197.024540.2016-08 12 23197.024540.2016-08 2018NE800168 
559848800011

4 
R$504,50  

45 23270.002118.2016-63 12 23270.002118.2016-63 2017NE800533 
529132410001

25 
R$6.000,00  

46 23570.000664.2018-29 8 23570.000664.2018-29 
2018NE000411 

a 

2018NE000488 
6201755160 R$720,00 R$48.960,00 

47 23747.030438.2017-41 12 23747.030438.2017-41 2018NE000250 
337196260001

01 
R$7.488,24 R$7.488,24 

48 23750.000667.2018-62 8 23750.000667.2018-62 2018NE000552 6172752111 R$840,00 R$159.600,00 

49 23750.025544.2017-53 8 23750.025544.2017-53 

2017NE001080 

a 

2017NE001087 

 R$1.500,00 
R$12.000,00 

 R$1.500,00 

50 23750.029269.2017-47 8 23750.029269.2017-47 

2017NE001163 7346272110 R$800,00 R$800,00 

2017NE001164 7166065184 R$800,00 R$800,00 
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2017NE001165 6273388105 R$800,00 R$800,00 

2017NE001166 4899343159 R$800,00 R$800,00 

2017NE001167 6116601138 R$800,00 R$800,00 

2017NE001168 4024413112 R$800,00 R$800,00 

2017NE001169 6191569106 R$800,00 R$800,00 

2017NE001170 4564230107 R$800,00 R$800,00 

2017NE001171 6059122116 R$800,00 R$800,00 

2017NE001172 6192588104 R$800,00 R$800,00 

51 23750.034980.2017-13 8 23750.034980.2017-13 

2017NE001363 6034599199 R$180,00 R$180,00 

2017NE001364 6043699133 R$180,00 R$180,00 

2017NE001365 6188050103 R$180,00 R$180,00 

2017NE001366 3220927289 R$180,00 R$180,00 

2017NE001367 6191569106 R$180,00 R$180,00 

2017NE001368 6080165198 R$180,00 R$180,00 

2017NE001369 6195073148 R$180,00 R$180,00 

2017NE001370 6109464120 R$180,00 R$180,00 

52 23750.000833.2018-21 8 23750.000833.2018-21 

2018NE001062 6317477108 R$810,00 R$810,00 

2018NE001063 6116486100 R$810,00 R$810,00 

2018NE001064 6206009181 R$810,00 R$810,00 

53 23751.000842.2018-10 8 23751.000842.2018-10 2018NE000234 6598998174 R$750,00 R$750,00 
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2018NE000235 6952729186  R$750,00 

2018NE000236 4467685103  R$750,00 

2018NE000237 4858332128  R$750,00 

2018NE000238 6275682116  R$750,00 

2018NE000239 5375617145  R$750,00 

54 23751.000895.2018-22 8 23751.000895.2018-22 

2018NE000240 

a 

2018NE00291 

  
R$43.680,00 

  

55 23751.001033.2018-17 8 23751.001033.2018-17 
2018NE001021 

a 

2018NE001028 
 R$877,50 R$7.020,00 

56 23751.028176.2017-95 8 23751.028176.2017-95 

2017NE001118 6362153189 R$600,00 R$600,00 

2017NE001119 5375617145 R$600,00 R$600,00 

2017NE001120 6275682116 R$600,00 R$600,00 

2017NE001121 6450730161 R$600,00 R$600,00 

2017NE001122 60871950332 R$600,00 R$600,00 

2017NE001123 7440757181 R$600,00 R$600,00 

2017NE001124 5626737170 R$600,00 R$600,00 

57 23751.031926.2017-14 8 23751.031926.2017-14 

2017NE001240 1829909150 R$1.000,00 R$1.000,00 

2017NE001241 82418594149 R$3.900,00 R$3.900,00 

58 23751.032878.2017-73 8 23751.032878.2017-73 2017NE001228 5274919189 R$1.600,00 $4.800,00 

59 23751.032880.2017.42 8 23751.032880.2017.42 

2017NE001229 6297875146 R$500,00 $1.500,00 

2017NE001230 3460937165 $1.500,00 $1.500,00 
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2017NE001231 4766160185 $1.500,00 $1.500,00 

2017NE001232 7521927109 $1.500,00 $1.500,00 

2017NE001233 6210302106 R$750,00 $1.500,00 

2017NE001234 5739981166 $1.500,00 $1.500,00 

2017NE001235 7298507141 R$750,00 $1.500,00 

2017NE001236 5700007185 $1.500,00 $1.500,00 

2017NE001237 6171449156 $1.500,00 $1.500,00 

2017NE001238 6171642150 R$500,00 $1.500,00 

2017NE001239 3854348126 $1.500,00 $1.500,00 

60 23751.033593.2017-50 8 23751.033593.2017-50 

2017NE001282 7417773125 R$1.250,00 R$1.250,00 

2017NE001283 8351209619 R$1.250,00 R$1.250,00 

2017NE001284 6736805171 R$250,00 R$1.250,00 

61 23751.036747.2017-65 8 23751.036747.2017-65 

2017NE001408 97599077120  R$1.000,00 

2017NE001409 6784918959 R$1.500,00 R$1.500,00 

62 23752.000703.2018-78 8 23752.000703.2018-78 

2017NE000368 6098285179 R$900,00 R$900,00 

2017NE000377 6656698107 R$900,00 R$900,00 

2017NE000383 93986360182 R$900,00 R$900,00 

2017NE000385 5222686175 R$900,00 R$900,00 

2017NE000391 6738204167 R$900,00 R$900,00 
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2017NE000394 6101667197 R$900,00 R$900,00 

63 23752.000777.2018-12 8 23752.000777.2018-12 
2017NE000802 

a 

2017NE001094 
 R$1.500,00 R$12.000,00 

64 23752.000797.2018-85 8 23752.000797.2018-85 2017NE000953 3675535118 R$810,00 R$810,00 

65 23752.000808.2018-27 8 23752.000808.2018-27 

2017NE001049 2444362152 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE001050 2444362152  R$2.400,00 

2017NE001051 5604067113  R$1.000,00 

66 23752.008312.2017-11 8 23752.008312.2017-11 

2017NE000222 6157899190 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000223 6113463117 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000224 6192146195 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000225 6105409125 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000226 6656698107 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000227 1989064124 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000228 6688312190 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000229 6035929109 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000230 6153545130 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000231 4909242120 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000232 6001870128 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000233 2977072136 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000234 6127521190 R$1.500,00 R$1.500,00 

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 

 

 

99 

Relatório de Auditoria nº 24/2018 

2017NE000235 6101667197 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000236 3320943162 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000237 5768912150 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000238 6738204167 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000239 9160491105 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000240 5431461117 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000241 6334279181 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000242 3796978150 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000243 5994702161 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000244 5222686175 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000245 6445622186 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000246 3800570181 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000247 6306218106 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000248 5604067113 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000249 5941397160 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000250 6208151163 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000251 75980991115 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000252 6097802129 R$2.200,00 R$2.200,00 

2017NE000253 5411458196 R$2.200,00 R$2.200,00 

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 

 

 

100 

Relatório de Auditoria nº 24/2018 

2017NE001047 2977072136 R$900,00 R$900,00 

2017NE001048 7443802196 R$750,00 R$900,00 

2017NE001178 6104925197 R$600,00 R$600,00 

2017NE001226 5411458196 R$660,00 R$660,00 

2017NE001227 4729098196 R$660,00 R$660,00 

2017NE001413 75980991115 R$450,00 R$450,00 

2017NE001418 6035929109 R$450,00 R$450,00 
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