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Unidade Auditada: Campus Alta Floresta 

Nome do Gestor: Júlio César dos Santos 

 

Cargo: Diretor Geral 

 

Ordem de Serviço: 19/2016 

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

Descrição da restrição: Não se aplica. 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria n.º 

38/2016: 3.1; 4.4.3; 6.2 e 8.1. 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 36/2016 

 

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

ao exercício de 2015 (Outubro a Dezembro) e ao exercício 2016 (Janeiro a Setembro), 

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 2016, realizadas pelo Campus Alta Floresta, conforme 

descritas abaixo: 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal 

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

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custo; 

3.2. Recursos exigíveis – restos a pagar; 

3.3. Retenção e recolhimento de tributos; 

3.4. Acompanhamento da receita; 

3.5. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.6. Assistência ao Educando; 
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4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades; 

6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifado 

apresentados no inventário anual; 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual; 

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

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

7.3.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada 

curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

 

  

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público  Federal. 

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

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

também verificou-se os relatórios de consumo de combustível e inventário anual do estoque 

e do patrimônio. 

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, patrimônio e 

frotas; além da consulta ao SIAFIWeb, Tesouro Gerencial, Comprasnet, SICAF, SCDP, 

SPIUNET e ao SIMEC.  Foi realizada reunião com o Diretor Geral e equipes do 
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Departamento de Administração e Planejamento, do Departamento de Ensino e setores de 

Pesquisa, Extensão e Tecnologia de Informação, fiscais de contratos, além de visita ao setor 

de almoxarifado e patrimônio do campus, vistoria à obra, entrevista nos setores de Pesquisa, 

de Extensão, de Ensino, de Gestão de Pessoas e de Tecnologia da Informação. 

     Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as 

seguintes boas práticas:  

➢ Formalização dos processos; 

➢ Checklist nos processos de ajuda de custo e de assistência estudantil. 

➢ Publicações no site de contratos, PTDs, licitações; 

➢ Fiscalização de contratos. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 38/2016, encaminhada à unidade auditada, 

que apresentou manifestação via google docs em 10/01/2017. Após análise das 

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

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

1 - FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

3 - DIÁRIAS E PASSAGENS  

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

4 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

4.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  
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4.2. Retenção e recolhimento de tributos 

Constatação 4.2.1. Atraso no recolhimento de contribuição previdenciária - GPS em 

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

Descrição 

158972264142016GP800023 - R$ 9.444,76  

Manifestação da Unidade: “O pagamento da GP 800023 foi efetuado 

sem a devida observação ao prazo limite para recolhimento, baseado na data de emissão da 

Nota Fiscal. Ressaltamos que, atualmente o Campus vem dando maior atenção ao 

cumprimento de tais prazos para evitar irregularidades.” 

Análise da AUDIN: O artigo 32 da Instrução Normativa RFB 971/2009, 

que trata da falta de recolhimento, no prazo legal, das importâncias retidas configura, em 

tese, crime contra a Previdência Social previsto no art. 168-A do Código Penal, ensejando a 

emissão de representação fiscal para fins penais, podendo prejudicar, inclusive, a 

regularidade da Administração. Os valores retidos deverão ser recolhidos até o dia 20 (vinte) 

do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil 

imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia. O fiscal de contrato 

deve observar os prazos relativos aos recolhimentos dos encargos fiscais decorrentes da 

emissão de nota fiscal de serviços e a tempestividade dos procedimentos para o envio do 

processo à liquidação, dentre eles a aceitação do serviço e a verificação da regularidade da 

contratada por meio de consulta ao SICAF, para que os valores retidos sejam recolhidos no 

prazo legal estipulado pela SRFB. Caso o prestador não resolva em tempo hábil as 

pendências apresentadas, o fiscal de contrato deverá notificar a empresa para que apresente 

os comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista no mês subsequente, e dentro do prazo 

atesta a nota fiscal, a fim de evitar o recolhimento indevido de multas e juros. Se no mês 

seguinte a empresa não apresentar os comprovantes, o fiscal deve recomendar ao Gestor 
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penalidades contratuais previstas. A AUDIN fará o monitoramento da constatação através do 

PPP, visando a aplicação das recomendações para seu saneamento. 

Recomendação 1: Orientar o fiscal de contratos, quanto a prazos, para o 

encaminhamento tempestivo das notas fiscais para a liquidação e retenções tributárias 

obrigatórias.  

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

 

4.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

 

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

Constatação 4.4.1. Não cumprimento do princípio da segregação de funções, conforme 

dispõe o item 3, IV, Seção VIII da IN SFC n.º 1/2001, das normas relativas ao controle 

interno administrativo. 

Manifestação da Unidade: “Considerando o seu quadro de pessoal atual, 

o Campus Alta Floresta tem buscado ao máximo observar o princípio da segregação de 

funções. No entanto, devido ao reduzido número de servidores, infelizmente ainda há 

atividades em que a segregação de funções não é a ideal. Deve-se deixar claro que as 

questões referentes a número de servidores estão além das competências desta unidade, 

sendo que cabe à Reitoria do IFMT mover os esforços necessários junto ao MEC para se 

buscar a ampliação do quadro de pessoal dos campi. Consignamos que o Campus já 

procedeu a inúmeras solicitações de servidores à Reitoria”. 

Análise da AUDIN: Conforme definido pela IN/SFC Nº 01/01: 

Controle interno administrativo é o conjunto de atividades, planos, rotinas, 

métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os 



    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

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

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

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

6 

 
Relatório de Auditoria nº 36/2016  
 

 

 

objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados, de 

forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até 

a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.  

A segregação de funções consiste em um dos princípios básicos de controle interno 

administrativo conforme IN 1/2001, Seção VIII, item 3 inciso IV, manual SIAFI assunto 

020315 item 8.1.1,  Acórdão nº 5.615/2008-TCU-2ª Câmara item 1.7.1, e no Acórdão nº 

3.031/2008-TCU-1ª Câmara item 1.6 determina que não se deve permitir que: “um mesmo 

servidor execute todas as etapas da despesa, em obediência ao princípio de segregação de 

funções, que defende a separação entre as funções de autorização, aprovação de operações, 

execução, controle e contabilização”; Cabe ressaltar que o atendimento ao princípio da 

segregação de função vem agregar a instituição muitos benefícios como: racionalização 

administrativa, transparência, inibição dos conflitos de interesse,melhoramento nas rotinas 

relacionadas a execução da despesa pública, diminuição da carga operacional sobre um 

mesmo servidor, restrição ao risco de erros, produtividade e principalmente o controle sobre 

os atos da gestão pública entre outros. É salutar ressaltar que verificou-se, em visita ao 

campus, ser uma unidade nova com uma quantidade insuficiente de servidores para atender 

todas as atividades realizadas, necessitando de mais lotações de servidores.  Sendo assim, a 

constatação ficará mantida até a devida segregação de função no campus.  

Recomendação 1: Lotar mais servidores no setor de administração e 

planejamento do campus.  

Recomendação 2: Promover a segregação de funções entre as funções de 

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

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

segregação de função. 

 

Constatação 4.4.2. Ausência de atualização de rol de responsáveis, SIAFI – CADRESP em 

desacordo com a Instrução Normativa TCU nº 63/2010, art. 11, § 1º.  
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Manifestação da Unidade: “O Campus Alta Floresta tentou proceder à 

atualização do rol de responsáveis em 06/01/2017, no entanto, o sistema encontrava-se 

fechado para essa transação. Assim que o sistema abrir essa funcionalidade novamente, 

procederemos com a atualização”. 

Análise da AUDIN: A CGU e IN TCU nº 63/2010, definem que a 

atualização dos dados constantes do Rol de Responsáveis é de competência de cada órgão ou 

entidade, por meio dos agentes executores, que deverá efetuar as alterações tão logo sejam 

publicados os atos de nomeação, designação ou exoneração (DOU, Boletim Interno ou outro 

instrumento, conforme exigência de cada ato). Em consulta ao SIAFI, transação 

“CONAGENTE” verifica-se a informação indevida na natureza 001 titular e substituto 

(Dirig Max UA), em desacordo com o conceito demonstrado na transação “CONNATRESP” 

do sistema Siafi.  Sendo assim, a constatação será mantida até a manutenção da atualização 

de todos os responsáveis. 

Recomendação 1: Manter atualizado o cadastro ROL de responsáveis. 

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

atualização do cadastro do Rol de todos os Responsáveis, conf. orientação técnica 02/2014 - 

rol de responsáveis. 

 

4.5. Limite de dispensa de licitação 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

4.6. Contas Contábeis  

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO 

FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  
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6 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO E AJUDA DE CUSTO 

Constatação 6.1. Concessão de bolsa auxílio estudantil com valores e em modalidade não 

previstos no Dec. nº 7.234/2010, na Res. CONSUP nº 02/2012 e na Portaria ALF nº 57, de 

13 de maio de 2016. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23747.031748.2015-11 
Pagamento de bolsa auxílio estudantil, conforme 

Memorando nº 86/2015/DE/ALF/IFMT. Foi realizado 

pagamento de “bolsas de assistência estudantil”, no 

valor de R$ 320,00 para cada aluno, com a finalidade 

de serem utilizadas para aulas de campo e visitas 

técnicas nos municípios de Chapada dos Guimarães-

MT e Cuiabá-MT. No entanto, os pagamentos 

supracitados se enquadram nos aspectos de ajuda de 

custo estudantil, e não ao definido pelo Dec. nº 

7.234/2010, pela Res. CONSUP nº 02/2012 e pela 

Portaria ALF nº 57, de 13 de maio de 2016. Desse 

modo, os pagamentos ocorreram sem a devida 

regulamentação e devidos demonstrativos dos dias e 

valores necessários. 

Manifestação da Unidade: “O Campus desconhece algum normativo 

vigente que regulamente o pagamento de ajuda de custo estudantil. O único regulamento 

vigente que versa sobre tal matéria que chegou ao nosso conhecimento é a Portaria IFMT nº 

660/2015. No entanto, tal Portaria versa acerca da concessão de ajuda de custo estudantil 

para participação em reuniões de conselhos (CONSUP, etc.), e não para participação em 
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eventos ou aulas de campos/visitas técnicas. Portanto, diante do desconhecimento de 

alguma outra modalidade de auxílio estudantil que melhor se adequasse à finalidade 

almejada, acabamos por utilizar a modalidade “bolsa de assistência estudantil”. Frisamos 

que este Campus está aberto às orientações dessa Auditoria acerca da melhor modalidade e 

qual fundamentação utilizar para as situações em questões”. 

Análise da AUDIN: No processo analisado, foi realizado pagamento de 

“bolsas de assistência estudantil”, no valor de R$ 320,00 para cada aluno, com a finalidade 

de ser utilizados para aulas de campo e visitas técnicas nos municípios de Chapada dos 

Guimarães-MT e Cuiabá-MT. A unidade estabeleceu valores de auxílios estudantis somente 

em 11 de fevereiro de 2016, através da Portaria ALF nº 14/2016, e regulamentou a concessão 

de auxílios somente em 13 de maio de 2016, conforme Portaria ALF nº 57/2016. No entanto, 

a categoria de auxílio “participação em eventos científicos, esportivos, visitas técnicas e 

viagens de estudo”, da Portaria ALF nº 14/2016, no valor de R$ 120,00 (diária), não está 

regulamentada e nem em consonância com a finalidade dos programas de assistência 

estudantil de que tratam o Dec. nº 7.234/2010 e a Res. CONSUP nº 02/2012. A categoria 

supracitada se enquadra mais nos aspectos de ajuda de custo estudantil. Os benefícios citados 

no Dec. nº 7.234/2010 e na Res. CONSUP nº 02/2012 consistem na concessão de auxílios 

voltados aos discentes que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

com a finalidade de melhorar o desempenho acadêmico e evitar a evasão desses alunos, 

permitindo viabilizar a igualdade de oportunidades (acesso, permanência e conclusão dos 

cursos). Apesar da manifestação da unidade de a única legislação sobre ajuda de custo 

emitida pelo Conselho Superior ser referente a participação em reuniões de conselhos 

(CONSUP, etc), os demais campi do IFMT tem adotado boas práticas em regulamentar a 

matéria a fim de contemplar as atividades curriculares e extracurriculares dos discentes do 

campus, estabelecendo procedimentos, critérios, prazos e deveres dos discentes e dos 

responsáveis pela concessão do benefício, tais como a Portaria nº 46, de 07 de novembro de 

2013, do campus Cuiabá - Bela Vista, a Portaria nº 09, de 09 maio de 2014, do campus 
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Primavera do Leste, a Portaria nº 60, de 26 de agosto de 2015, do campus Sorriso, e a 

Portaria nº 246, de 02 de dezembro de 2015, do campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da 

Silva. Desse modo, verifica-se a necessidade do campus regulamentar as modalidades não 

previstas na legislação vigente. A concessão indiscriminada de benefícios fere os princípios 

da legalidade e moralidade que a Administração Pública deve seguir, conforme art. 37 da 

Constituição Federal. 

Recomendação: Regulamentar, no campus,  a concessão de ajuda de custo 

aos discentes para participação em atividades curriculares e extracurriculares; em eventos 

científicos, tecnológicos, culturais e esportivos de representação institucional do IFMT 

Campus Alta Floresta. 

 

Constatação 6.2. Ausência do Relatório de prestação de contas de ajuda de custo a 

discentes. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23747.011389.2016-66 
Solicitação de auxílio financeiro estudantil, para 

desenvolver pesquisas de campo, a discentes do 

Campus Alta Floresta. Ficou condicionada aos alunos a 

apresentação de relatório de pesquisa de campo. No 

entanto, não localizamos nos autos o relatório de 

prestação de contas. 

Manifestação da Unidade: “O relatório inicial da pesquisa de campo foi 

elaborado pela discente que realizou a visita técnica, porém, não foi entregue uma via deste 

para ser anexada ao processo de pagamento de auxílio. Desta forma, segue o documento 

com relatório fotográfico. Foi encaminhada GRU para devolução do valor recebido ao 

discente que não desenvolveu as atividades da visita técnica. ” 
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Análise da AUDIN: Diante da manifestação da unidade e do documento 

encaminhado à Auditoria Interna, fica mantida a constatação para acompanhar a devolução 

ao erário das diárias pagas porém não utilizadas pelo discente faltoso. 

Recomendação 1: Anexar ao processo supracitado, e em futuros, os 

relatórios de prestações de contas dos discentes contemplados por benefícios/ ajuda de custo. 

Recomendação 2: Promover o ressarcimento ao erário das diárias pagas 

ao discente faltoso, no valor de R$ 500,00. 

 

7 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES  

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

 

8 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Constatação 8.1. Ausência de depósito em conta vinculada, contrariando o art.19-A ,I e art 

36 § 7º, IN 02/2008.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23747.011352.2016-38 
Contrato n.º 07/2016. Serviço de vigilância 

patrimonial ostensiva não armada (noturno). 

Manifestação da Unidade: “Tivemos, e ainda continuamos a ter, diversas 

dificuldades de relacionamento com a Agência do B. do B. de Alta Floresta. Diferentemente 

de Cuiabá, que conta com uma agência especializada em setor público, nos demais 

municípios temos que ter relacionamento com agências comuns, que entendem muito pouco 

dos procedimentos específicos relacionados a instituições públicas. Desde o início do nosso 

relacionamento com a agência do BB aqui de Alta Floresta tivemos dificuldades para 
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implementar algumas ferramentas típicas do setor público. A primeira grande dificuldade 

foi com o Cartão Passagem Aérea, que levou mais de um ano para ficar pronto (isso depois 

de inúmeras cobranças e transtornos), e víamos tendo a mesma dificuldade para 

implementar a Conta Vinculada. Estávamos desde de maio/2016 tentando abrir a conta 

junto ao BB, sendo que o procedimento somente foi finalizado agora em janeiro. Portanto, 

em janeiro conseguimos finalizar a abertura da conta e já estamos regularizando todos os 

depósitos que estavam pendentes. Por fim, frisamos que já informamos a PROAD e o Reitor 

acerca das dificuldades de relacionamento com o BB, sendo que esses ficaram de marcar 

uma reunião com o Superintendente do BB em Mato Grosso para solucionar essa questão”. 

Análise da AUDIN: A conta vinculada deve ser providenciada e 

administrada pelo IFMT como mais uma ferramenta para evitar futura responsabilização 

solidária por descumprimento de obrigações trabalhistas dos funcionários terceirizados nos 

termos da Súmula nº 331, inciso IV do TST.  Essa exigência deve ser prevista em Edital e no 

contrato. Desta forma, o campus terá que realizar os depósitos na conta vinculada e 

apresentar os comprovantes. 

Recomendação: Realizar os depósitos na conta vinculada, e anexar os 

comprovantes no processo. 

 

9 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Constatação 9.1. Ausência de inventário de Almoxarifado, em desacordo com o art. 8º da 

Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP. 

Manifestação da Unidade: “Em 2016 não foram realizados os inventários 

do tipo Anual dos setores de Patrimônio e Almoxarifado. A Coordenação de Patrimônio e 

Almoxarifado, visando sanar essa falha, solicitou a emissão de portaria designando 

comissão para essa finalidade (Memorando n° 002/2017/CASPA/DAP/ALF/IFMT)”. 
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Análise da AUDIN: Conforme IN SEDAP 205/88 item 8: 

“8. Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques 

nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no 

órgão ou entidade.etc”. A inexistência do controle efetivo do almoxarifado da Unidade é 

motivo de Restrição ao Balanço da Unidade e do IFMT, além de apresentar uma situação 

inexistente dos materiais de almoxarifado do Campus na contabilidade. Esta constatação 

refere-se ao exercício 2015 que deveria ter sido providenciado inventário até janeiro/2016, 

pois o exercício a 2016 pode ser concluído até Janeiro/2017.  Sendo assim, será mantida até 

a efetiva emissão de inventário de almoxarifado. 

Recomendação: Enviar, para compor os papéis de trabalho desta AUDIN, 

o inventário do almoxarifado referente ao exercício 2015. 

 

Constatação 9.2. Divergência entre o saldo  registrado dos itens de Almoxarifado no 

sistema SUAP e no sistema SIAFI em desacordo com o item. 7.3.1 da IN SEDAP 205/88. 

Nome da Conta saldo SUAP 

31/12/2015 

Saldo SIAFI 

31/12/2015 

Diferença 

Materiais de Consumo 0,00 29.860,79 -29.860,79 

Gêneros Alimentícios 1.042,05 1.221,90 -179.85 

Materiais de expediente 11.764,66 3.527,49 8.237,17 

Material educativo e esportivo 4.195,59 0,00 4.195,59 

Material de processamento de dados 6.201,84 0,00 6.201,84 

Material de copa e cozinha 1.157,26 0,00 1.157,26 

Material de limpeza e prod. De higienização 6.670,12 0,00 6.670,12 

Uniformes, tecidos e aviamentos 51,36 0,00 51,36 
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Material eletrico e eletronico 529,60 0,00 529,60 

Material de protecao e seguranca 41,16 0,00 41,60 

Total 31.653,64 34.610,18 -2.956,54 

Manifestação da Unidade: “Em 2016 foram constatadas pela 

Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado as diferenças entre os saldos nos sistemas 

SUAP e SIAFI no módulo Patrimônio bem como no módulo Almoxarifado. Em seguida, 

objetivando sanar o problema, foram analisados todos os empenhos emitidos por esta UG. 

Após a conclusão da análise, foi emitido memorando e aberto chamado no GLPI (Chamado 

GLPI nº 5443 e Memorando 013/2016/CASPA/DAP/ALF/IFMT) solicitando auxílio nos 

ajustes. Devido à análise ser muito complexa, até o momento os ajustes foram realizados, 

em parte, no módulo Patrimônio. Restando o valor de R$ 318,76 lançado como Material de 

consumo de uso duradouro no SIAFI e como Material de Copa e Cozinha e Material 

Elétrico e Eletrônico no SUAP (Empenho 2015NE800088 da UG 158972, Processo 

23747.026049.2015-59) e o valor de R$ 9.275,02 que é referente à transferência de valor de 

uma grade niveladora para o Campus Sorriso (Memorando 

09/2016/CASPA/DAP/ALF/IFMT). A análise das contas do almoxarifado está em 

andamento. Em breve será emitido um relatório detalhado e, posteriormente, serão 

encaminhados memorandos aos setores responsáveis solicitando os ajustes. Sem esses 

ajustes não é possível a emissão de RMA e RMB (Constatação 9.3 e 10.4)”. 

Análise da AUDIN: Compete ao setor de Controle de Estoques, conforme 

atribuições exaradas pela IN SEDAP 205/88, dentre outras: b) manter os instrumentos de 

registros de entradas e saídas atualizados; c) promover consistências periódicas entre os 

registros efetuados no Setor de Controle de Estoques com os dos depósitos (fichas de 

prateleira) - e a consequente existência física do material na quantidade registrada. Portanto, 

o responsável pelo controle do Almoxarifado deverá acompanhar a movimentação de 

material ocorrida no âmbito do órgão ou entidade, registrando os elementos indispensáveis 

ao respectivo controle físico periódico com a finalidade de constatar as reais necessidades 
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dos usuários e evitar os eventuais desperdícios, conforme orienta o item 7.9 da IN SEDAP 

205/88 “a movimentação de material entre o almoxarifado e outro depósito ou unidade 

requisitante deverá ser precedida sempre de registro no competente instrumento de controle 

(ficha de prateleira, ficha de estoque, listagens processadas em computador) à vista de guia 

de transferência, nota de requisição ou de outros documentos de descarga”. 

Recomendação: Promover a conciliação entre os registros efetuados no 

SUAP com os dos depósitos e a consequente existência física do material na quantidade 

registrada. 

 

Constatação 9.3. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMA ao setor de 

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, em desacordo com os outros 

procedimentos  do manual SIAFI (021101) item 2.2. 

Manifestação da Unidade: “O setor de Almoxarifado constatou erros de 

lançamentos nos módulos Patrimônio e Almoxarifado, bem como no SIAFI. Diante de tal 

constatação, o setor está pontuando os erros para regularização. Após, serão emitidos os 

relatórios para regularização do fato”. 

Análise da AUDIN: O setor de Contabilidade deverá promover a 

conciliação mensal das movimentações de entrada e saída do almoxarifado no SIAFI. Para 

tanto o responsável pelo setor de almoxarifado deverá encaminhar à Contabilidade em que a 

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

relatórios mensais de movimentação do almoxarifado - RMA para que  procedam o ajuste e 

conciliação dos saldos contábeis. Conforme entendimento da CGU, o setor de controle dos 

bens deve estar preparado para o acompanhamento das operações típicas: aquisições, 

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

necessários (notas fiscais, termos de responsabilidade, termos de transferência, termos de 
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doação, relatórios de comissões de sindicância e avaliação), em especial, quando ocorrer 

perda, extravio, dano, ou, ainda, obsolescência, desuso, etc.  

Recomendação:  Providenciar o encaminhamento mensal do RMA  para a 

contabilidade. 

 Recomendação 2: Aprimorar o controle interno quanto a forma e prazo 

de encaminhamento do RMA ao setor contábil. 

 

10 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 10.1. Ausência de comissão para levantamento anual de bens, em desacordo 

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

Manifestação da Unidade: “Em 2015 foi designada comissão para 

levantamento de bens (Anexo PORTARIA N.° 051, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015 

disponível também no endereço <http://alf.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/portarias-2015/>). 

Em 2016 não foram realizados inventários do tipo Anual dos setores de Patrimônio e 

Almoxarifado. Visando sanar essa irregularidade, a Coordenação de Patrimônio e 

Almoxarifado solicitou a emissão de portaria designando comissão para essa finalidade 

(Anexo Memorando n° 002/2017/CASPA/DAP/ALF/IFMT )”. 

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

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

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

d) o levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes 

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

http://alf.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/portarias-2015/
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e) a constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade. 

Conforme consubstanciado pela IN/SEDAP 205/88, esses inventários deverão ser levantado 

através de as comissões especiais constituídas de no mínimo, três servidores do órgão ou 

entidade, e serão instituídas pelo Diretor do Departamento de Administração ou unidade 

equivalente e, no caso de impedimento desse, pela Autoridade Administrativa a que ele 

estiver subordinado. 

Recomendação:  Instituir comissão para proceder ao levantamento anual 

de bens e almoxarifado, bem como seu desfazimento. 

 

Constatação 10.2. Ausência de inventário de Patrimônio, em desacordo ao art. 94 da lei 

4.320/64. 

Manifestação da Unidade: “Foram emitidas duas portarias em 2015, 

sendo uma solicitada pela Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado e uma solicitada 

pela Direção Geral (Anexo portarias PORTARIA N.° 029, DE 23 DE JUNHO DE 2015 e 

N.° 051, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015, disponíveis também no endereço: 

<http://alf.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/portarias-2015/>). Em 2016 foi criada a comissão 

para realização de inventário do tipo eventual (Anexo Portaria N.° 091, DE 23 DE 

SETEMBRO DE 2016. Disponível também no endereço: 

<http://alf.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/portarias-2016>)”. 

Análise da AUDIN: Conforme item 8  da IN SEDAP 205/88: 

“8. Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques 

nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no 

órgão ou entidade.etc”. No art. 94 da Lei 4320/64 define a obrigatoriedade dos registros 

analiticos de todos bens permanentes. A inexistência do controle efetivo do patrimônio da 

Unidade é motivo de Restrição ao Balanço da Unidade e do IFMT, além de apresentar uma 
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situação inexistente dos bens do Campus na contabilidade. Esta constatação refere-se ao 

exercício 2015 que deveria ter sido providenciado inventário até janeiro/2016, pois o 

exercício 2016 pode ser concluído até Janeiro/2017.  Sendo assim, será mantida até a efetiva 

emissão de inventário de patrimônio. 

Recomendação: Enviar, para compor os papéis de trabalho desta AUDIN, 

o inventário do patrimônio referente ao exercício 2015. 

 

Constatação 10.3. Divergência entre o saldo  registrado dos itens de bens móveis no sistema 

SUAP e no sistema SIAFI em desacordo com o art. 94 da lei 4.320/64.  

Nome da Conta saldo SUAP 

31/12/2015 

Saldo SIAFI 

31/12/2015 

Diferença 

Aparelhos e equipamentos de comunicação 11.829,07 1.329,07 10.500,00 

Máquinas e equipamentos agric. e rodoviários 6.624,98 0,00 6.624,98 

Equipamentos de processamentos de dados 359.305,63 340.044,63 19.261,00 

Mobiliário em Geral 287.922,63 287.445,23 477,40 

Coleções e materiais bibliograficos 99.210,25 92.402,30 6.807,95 

Equipamentos para áudio, vídeo e foto 30.638,94 19.970,94 10.668,00 

Material de consumo de uso duradouro 4.500,00 4.808,76 -308,76 

Total 800.031,50 780.611,11 19.420,39 

Manifestação da Unidade: “Em 2016 foram constatadas pela 

Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado as diferenças entre os saldos nos sistemas 

SUAP e SIAFI no módulo Patrimônio bem como no módulo Almoxarifado. Em seguida, 

objetivando sanar o problema, foram analisados todos os empenhos emitidos por esta UG. 

Após a conclusão da análise, foi emitido memorando e aberto chamado no GLPI (Chamado 

GLPI nº 5443 e Memorando 013/2016/CASPA/DAP/ALF/IFMT) solicitando auxílio nos 
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ajustes. Devido à análise ser muito complexa, até o momento os ajustes foram realizados, 

em parte, no módulo Patrimônio. Restando o valor de R$ 318,76 lançado como Material de 

consumo de uso duradouro no SIAFI e como Material de Copa e Cozinha e Material 

Elétrico e Eletrônico no SUAP (Empenho 2015NE800088 da UG 158972, Processo 

23747.026049.2015-59) e o valor de R$ 9.275,02 que é referente à transferência de valor de 

uma grade niveladora para o Campus Sorriso (Memorando 

09/2016/CASPA/DAP/ALF/IFMT). A análise das contas do almoxarifado está em 

andamento. Em breve será emitido um relatório detalhado e, posteriormente, serão 

encaminhados memorandos aos setores responsáveis solicitando os ajustes. Sem esses 

ajustes não é possível a emissão de RMA e RMB (Constatação 9.3 e 10.4)” 

Análise da AUDIN: A correta e adequada escrituração contábil, registro e 

controle dos bens patrimoniais da unidade é essencial para que o Balanço Patrimonial da 

Unidade reflita adequadamente a sua situação patrimonial, conforme art. 94 Lei 4.320/64, 

bem como a necessidade da implementação de controles internos com a finalidade de 

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

inconsistentes nas contas de bens permanentes, sem um controle eficiente e tempestivo, é 

motivo de Restrição ao Balanço Geral da União e do IFMT, com possibilidade, pela 

reincidência, de aplicação de penalidade aos gestores responsáveis.Cabe ressaltar que em 

visita ao campus verificou-se um quantitativo de pessoal insuficiente para controlar todos os 

materiais e bens patrimoniais daquela unidade, necessitando de lotar mais servidores para o 

setor. 

Recomendação 1:  Estruturar os setores de Patrimônio e Almoxarifado do 

Campus, dotando de recursos humanos suficiente para seu efetivo controle. 

Recomendação 2: Atualizar os registros dos bens patrimoniais no sistema 

de SUAP e promover a conciliação no SIAFI. 
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Constatação 10.4. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMB ao setor de 

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, em desacordo com os outros 

procedimentos  do manual SIAFI (021101) item 2.2. 

Manifestação da Unidade: “A coordenação de Patrimônio e 

Almoxarifado está levantando os documentos necessários para a emissão do RMB 

(Memorando 002/2017/CASPA/DAP/ALF/IFMT)”. 

Análise da AUDIN: O setor de Contabilidade deverá promover a 

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

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

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

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

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

preparado para o acompanhamento das operações típicas: aquisições, movimentações, 

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

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

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

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

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

ainda não possua tal ferramenta. 

Recomendação:  Providenciar o encaminhamento mensal do RMB  para a 

contabilidade. 

 Recomendação 2: Aprimorar o controle interno quanto a forma e prazo 

de encaminhamento do RMB ao setor contábil. 

11 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E CONTROLE DO CONSUMO 

DE COMBUSTÍVEIS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 
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III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade na fiscalização de contratos. 

Causa 2: Fragilidade na regularidade contábil  

Causa 3: Fragilidade na gestão do patrimônio imobiliário do Campus. 

Causa 4: Ausência de planejamento para gestão patrimonial da unidade. 

Causa 5: Ausência de formalização de regulamento de ajuda de custo. 

Causa 6: Fragilidade na prestação de contas referente a ajuda de custo. 

 

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 para saneamento de 

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

implementação das recomendações emitidas neste relatório. 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas 

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

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

recomendações emitidas neste relatório. 

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou aquisições 

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

inconsistências em seus campi. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

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

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

Cuiabá, 16 de janeiro de 2017. 
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Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe  
 

Augusto César Lira de 

Amorim 

 Auditor 
  

Deuzimar Lira de Matos Assistente em 

Administração 

  

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor 
 

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Renata Bueno Contrera Coord. Aud. na Área de 

Obras e Suprimento de 

Bens e Serviços 

 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
 

                  

      

ANEXO I 
 

PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS ALTA FLORESTA ANO 2015 

Item ML 
Número do 
Processo 

(SIAFI GERENCIAL) 

Número dos Processos 
(constam da capa do 

processo físico) 
CNPJ Favorecido 

Valor 
Liquidado 

Valor 
Liquidado 
(Processo 

Fisico) 

1 8 -8 23747.019240.2016-25 ***103011* R$320,00 240 

2 8 -8 23747.019240.2016-25 ***823813* R$320,00 240 

3 8 -8 23747.009435.2016-67 ***696510* R$320,00 1.350,00 
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4 8 -8 23747.014355.2016-23 ***696510* R$480,00 480,00 

5 8 -8 23747.014351.2016-45 ***696510* R$595,00 595,00 

6 8 -8 23747.031748.2015-11 ***696510* R$320,00 320,00 

7 12 64310005495201456 23747.028361.2015-87 ***1198100010* R$39.600,00 52.920,00 

8 6 23747029514201511 23747029514201511 ***2183200019* R$1.764,35 R$1.764,35 

       PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS ALTA FLORESTA ANO 2016 

Item ML 

Número do 
Processo 

(TESOURO 
GERENCIAL) 

Número dos Processos 
(constam da capa do 

processo físico) 
CNPJ Favorecido 

Valor 
Liquidado 
(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 
Liquidado 
(Processo 

Fisico) 

1 8 23747001952201698 SCDP **8972 R$2.966,07 R$2.966,07 

2 6 23747021171201610 23747021171201610 ***543100011* R$1.463,89 2.140,39 

3 12 23188018838201507 23747.011352.2016-38 ***311900019* R$34.928,82 97.553,15 

4 8 -8 23747.009435.2016-67 ***817216* R$1.000,00 1.350,00 

5 8 -8 23747.014351.2016-45 ***763112* R$300,00 595,00 

6 8 -8 23747.019240.2016-25 ***763112* R$240,00 480,00 

7 8 -8 23747.009435.2016-67 ***864718* R$1.200,00 1.350,00 

8 8 -8 23747.009435.2016-67 ***190010* R$240,00 1.350,00 

9 12 -8 23747.031748.2015-11 ***190010* R$320,00 320,00 

10 8 -8 23747.009435.2016-67 ***5028812* R$500,00 500,00 

11 12 64250003944/2015 23747.008384.2016-56 ***170100010* R$37.132,75 88.534,63 

12 8 -8 23747.014355.2016-23 ***117714* R$595,00 240,00 

13 8 -8 23747.014351.2016-45 ***117714* R$595,00 595,00 

14 8 -8 23747.031748.2015-11 ***117714* R$320,00 320,00 

15 8 -8 23747.014355.2016-23 ***280117* R$240,00 240,00 

16 8 -8 23747.014351.2016-45 ***280117* R$595,00 595,00 

17 8 -8 23747.031748.2015-11 ***280117* R$320,00 320,00 

18 8 23747023796201616 23747023796201616 ***119213* R$400,00 1.400,00 

19 8 -8 23747.014351.2016-45 ***205315* R$595,00 595,00 

20 8 23747001953201632 SCDP *5897* R$14.164,81 R$14.164,81 

 


