MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
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Sul
Auditoria Interna
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAINT
EXERCÍCIO 2011

I – INTRODUÇÃO

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul foi criado por meio da lei n.º
11.892/2008 e, atualmente é formado por sete campi em implantação nos
municípios de Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Corumbá, Nova Andradina,
Ponta Porã e Três Lagoas, e, por três novos campi que serão construídos nos
municípios de Dourados, Jardim e Naviraí.

II – DO ÓRGÃO DE CONTROLE

Na forma do art. 35 do seu Estatuto, o IFMS conta com a Auditoria Interna
que é o órgão de controle responsável por fortalecer e assessorar a gestão,
bem como racionalizar as ações do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e
prestar apoio, dentro de suas especificidades no âmbito da Instituição, aos
Órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao
Tribunal de Contas da União, respeitada a legislação pertinente.

De acordo com o Capítulo X da Instrução Normativa SFC nº. 01/2001, as
atividades específicas da Auditoria Interna são as seguintes:

ü

acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual, no âmbito
do Instituto, visando comprovar a conformidade de sua execução;

ü

assessorar os gestores do Instituto no acompanhamento da execução
dos programas de governo, visando comprovar o nível de execução das
metas, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento;

ü

verificar a execução do orçamento do Instituto, visando comprovar a
conformidade da execução, com os limites e destinações estabelecidas
na legislação pertinente;

ü

verificar o desempenho da gestão do Instituto, visando comprovar a
legalidade e a legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à
economicidade, à eficácia, eficiência da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais;

ü

orientar subsidiariamente os dirigentes do Instituto quanto aos princípios
e às normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar
contas;

ü

examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual do
Instituto e tomada de contas especiais;

ü

propor mecanismos para o exercício do controle social sobre as ações
do Instituto, quando couber, bem como a adequação dos mecanismos
de controle social em funcionamento, no âmbito do Instituto;

ü

acompanhar a implementação das recomendações do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da
União;

ü

comunicar, tempestivamente, sob pena de responsabilidade solidária, os
fatos irregulares, que causaram prejuízo ao erário, à Secretaria Federal
de Controle Interno, após dar ciência à Reitoria do Instituto e, esgotadas
todas as medidas corretivas, do ponto de vista administrativo, para
ressarcir o Instituto;

ü

elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna do exercício
seguinte, bem como o Relatório Anual de Atividades da Auditoria
Interna, a serem encaminhados ao Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal;

ü

executar outras atividades inerentes à área ou que venham a ser
delegadas pelo Conselho Superior e Reitoria.

A Auditoria Interna – AUDIT - tem, por princípio, orientar as áreas
envolvidas na Administração, por meio de suporte técnico, objetivando a boa e
regular utilização dos recursos públicos, sob a guarda desta Instituição. Para
tanto, mantém uma relação harmônica, equilibrada e transparente com os
diversos órgãos que compõem a Administração, proporcionando orientação
técnica para a execução dos trabalhos e informações aos órgãos externos,
quando dos seus questionamentos.

O desenvolvimento dos trabalhos visa à auditoria preventiva em diversas
áreas do IFMS, em especial aos Controles de Gestão, Gestão Orçamentária,
Gestão Financeira, Gestão Patrimonial, Gestão de Pessoas, Gestão de
Suprimentos de Bens e Serviços e Gestão Operacional, de forma a produzir
subsídios efetivos à Administração, na correta e regular aplicação dos recursos
destinados ao Instituto.

O presente relatório (RAINT) foi elaborado em conformidade com o que
estabelece a Instrução Normativa nº 7, de 29 de dezembro de 2006, alterada
pela Instrução Normativa nº 9, de 14 de novembro de 2007, da Controladoria
Geral da União, abordando os itens contidos no Art. 3º da Instrução Normativa
nº 01, de 3 de janeiro de 2007, da Controladoria Geral da União e para sua
elaboração considerou os planos, metas e objetivos do Instituto Federal de
Mato Grosso do Sul, bem como seus programas e ações definidos em
orçamento, além de considerar a legislação aplicável.

A estrutura básica do RAINT é formada por cinco capítulos, a saber:
Introdução; Descrição das ações de auditoria; Implementação e Cumprimento
de Recomendações; Relato gerencial sobre a gestão das áreas essenciais;
Fatos

relevantes

de

natureza

administrativa

ou

organizacional;

Desenvolvimento institucional e capacitação da auditoria interna.

O RAINT 2011 abrange o período de 01/01 a 31/12/2011.

III – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA

No período supracitado foram realizadas as seguintes atividades:

Ação

Local de

Recurso

Origem da

Objetivo da

Escopo do

Cronogram

realização

s

demanda

auditoria

Trabalho

a

dos

Humano

trabalhos

s

07 a 11/02

AUDIT

20h

07 a 11/02

AUDIT

20h

04/03,03/06

AUDIT

02/09,02/12

Reitoria

01. CONTROLES DE GESTÃO
Acompanhar o
atendimento aos
Acórdãos e

100% dos

Diligências

Acórdãos e

evitando a não

Diligências

implementação

emitidas.

pelos setores
TCU

1.1 Atuação
do TCU

responsáveis.
Acompanhar

Acompanha

auditorias

mento

especiais e fazer

de 100%

a ponte com os

das

setores

solicitações

/unidades

de

internas.

auditoria

Reuniões

Gabinete
do Reitor

periódicas a fim

Acompanha

de levantar as

mento de

dificuldades para

100% das

o cumprimento

solicitações

das demandas

do TCU

20h

do TCU
Auditor

Mês

Nº de hs

Atividade Realizada

Encaminhamento

Suporte ao atendimento da
Solicitação de Auditoria na
área de pessoal, processo nº

Luis
Fernando
Davanso

018.735/2011-8 de
Julho

18

07/07/2011, Ofício nº
711/2011-TCU/SECEX-MS

Corte

dos Auditores Júlio Marcelo
da Silva Matias e Marcelo
Álvaro Tezeli do TCU/MS.
Suporte ao atendimento de

Luis
Fernando
Davanso

demanda da Reitoria em
Julho

12

Corte

resposta ao Memo nº 167/11
– Gabinete da REITORIA.
Ofícios nºs. 677 e 680/2011
– TCU/SECEX-MS.
Suporte ao atendimento de

Luis
Fernando
Davanso

demanda da Reitoria em
Agosto

14

resposta ao Memo nº 207/11
– Gabinete da REITORIA.

E-mail de 25/08/2011.

Acórdão nº 1.793/2011 –

Corte

TCU-Plenário.
Acompanhar o
Acompanha

solicitações na

mento

auditoria de

de 100%

acompanhament

das

o e fazer a ponte

solicitações

com os

de

setores/unidades

auditoria.

40h

14 a 18/02
30/05 a

AUDIT

03/06

internas

1.2 Atuação

atendimento das

CGU

da CGU

Acompanhar o
atendimento das

100% das

orientações,

orientações

recomendações

,

e plano de

Recomenda

providências

-ções e

evitando a não

plano de

implementação

providência

pelos setores

s.

14 a 18/02
30/05 a

AUDIT

40h

03/06

responsáveis.
Auditor

Mês

Nº de hs

Luis
Fernando
Davanso

Atividade Realizada
Suporte ao atendimento da

Março

16

Solicitação de Auditoria
Compartilhada nº 1 com o

Encaminhamento

Corte

AFC Henrique Weber de
Lima da CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Fernando
Davanso

Solicitação de Auditoria
Março

16

AFC Henrique Weber de

Corte

Lima da CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Fernando
Davanso

Solicitação de Auditoria
Março

16

Lima da CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Davanso

Solicitação de Auditoria nº
Junho

16

CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Davanso

Solicitação de Auditoria nº
Julho

16

CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Davanso

Solicitação de Auditoria nº
Julho

16

CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Davanso

Solicitação de Auditoria nº
Julho

16

CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Davanso

Solicitação de Auditoria nº
Julho

16

da CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Davanso

Solicitação de Auditoria nº
Agosto

16

Fernando

2011112339/001 com o AFC
Josuel Barbosa Guimarães

Corte
Luis

201111847/001 com o AFC
Carlos Antônio Meneghetti

Corte

Fernando

201111843/001 com o AFC
Elber Stilben de Souza da

Corte

Fernando

201111823/003 com a AFC
Lisandra Cristina Felix da

Corte

Fernando

201111823/002 com a AFC
Lisandra Cristina Felix da

Corte

Fernando

201111823/001 com a AFC
Lisandra Cristina Felix da

Corte

Fernando

Compartilhada nº 3 com o
AFC Henrique Weber de

Corte

Fernando

Compartilhada nº 2 com o

da CGU/MS.
Agosto

16

Suporte ao atendimento da
Solicitação de Auditoria nº

Davanso

201111841/001 – Campus

Corte

Aquidauana com o AFC Luis
Gustavo Maluli Mendes da
CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Fernando
Davanso

Solicitação de Auditoria nº
Agosto

16

Corte

201111842/001 – Campus
Corumbá com o AFC
Gustavo B. Soares do
Nascimento da CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Fernando
Davanso

Solicitação de Auditoria nº
Setembro

16

Corte

201111841/002 – Campus
Aquidauana com o AFC Luis
Gustavo Maluli Mendes da
CGU/MS.
Suporte ao atendimento da
Solicitação de Auditoria nº

Luis
Fernando
Davanso

201111845/001 – Campus
Setembro

16

Ponta Porã com os AFC’s
Rogério de Aguiar Luz e

Corte

Carlos Antonio Meneghetti
da CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Fernando
Davanso

Solicitação de Auditoria nº
Setembro

16

Corte

201111831/001 – Campus
Campo Grande (Bloco E)
com o AFC Mário Abrahão
Abdala Filho da CGU/MS.
Suporte ao atendimento da
Solicitação de Auditoria nº

Luis
Fernando
Davanso

201111845/002 – Campus
Setembro

16

Ponta Porã com os AFC’s
Rogério de Aguiar Luz e

Corte

Carlos Antonio Meneghetti
da CGU/MS.
Suporte ao atendimento da
Solicitação de Auditoria nº
201111878/001 – Avaliação

Luis
Fernando
Davanso
Corte

Setembro

16

da Auditoria Interna do AFC
Ricardo Lopes que foi
suspensa tendo em vista o
grande volume de
atendimento demandado

pela Controladoria gerando a
Solicitação de Auditoria nº
201111878/002 com a AFC
Lisandra Cristina Felix da
CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Fernando
Davanso

Solicitação de Auditoria nº
Setembro

16

201111847/Final com o AFC
Geraldo Antonio Silva de

Corte

Oliveira da CGU/MS.
Suporte ao atendimento da
Solicitação de Auditoria nº

Luis
Fernando
Davanso

29177/2011 – Reitoria com a
Outubro

16

AFC Chefe da Controladoria
Janaina Gonçalves

Corte

Theodoro de Faria da
CGU/MS.
Suporte ao atendimento da
Solicitação de Auditoria nº

Luis
Fernando
Davanso

201111845/003 – Campus
Outubro

16

Ponta Porã com os AFC’s
Rogério de Aguiar Luz e

Corte

Carlos Antonio Meneghetti
da CGU/MS.
Suporte ao atendimento da
Solicitação de Auditoria nº

Luis
Fernando
Davanso

201111845/004 – Campus
Outubro

16

Ponta Porã com os AFC’s
Rogério de Aguiar Luz e

Corte

Carlos Antonio Meneghetti
da CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Fernando
Davanso

Solicitação de Auditoria nº
Outubro

16

Corte

201111847/Final
Complementar com o AFC
Geraldo Antonio Silva de
Oliveira da CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Fernando
Davanso

Solicitação de Auditoria nº
Outubro

16

Corte

201111843/Final – Campus
Coxim com o AFC Mário
Abrahão Abdala Filho da
CGU/MS.

Luis

Outubro

16

Suporte ao atendimento da

Fernando

Solicitação de Auditoria nº

Davanso

201111842/Final – Campus

Corte

Corumbá com o AFC
Gustavo B. Soares do
Nascimento da CGU/MS.
Suporte ao atendimento da
SA nº 201111845/005 –

Luis
Fernando
Davanso

Outubro

16

Corte

Campus Ponta Porã com os
AFC’s Rogério de Aguiar Luz
e Carlos Antonio Meneghetti
da CGU/MS.

Luis
Fernando
Davanso

Suporte ao atendimento da
Novembro

16

Corte

Solicitação de Auditoria nº 1
– Reitoria com o AFC
Renato Camillo da CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Fernando
Davanso

Solicitação de Auditoria nº
Novembro

16

Corte

201106313/001 – Reitoria
com o AFC Geraldo Antonio
Silva de Oliveira da
CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Fernando
Davanso

Solicitação de Auditoria nº
Novembro

16

Corte

201106313/002 – Reitoria
com o AFC Geraldo Antonio
Silva de Oliveira da
CGU/MS.
Suporte ao atendimento da

Luis
Fernando
Davanso

Solicitação de Auditoria nº
Novembro

16

Corte

201114830/001 – Reitoria
com o AFC Edmundo Assis
das Silva Galindo da
CGU/MS.

Local de
Ação

Origem da

Objetivo da

Escopo do

Cronogram

demanda

auditoria

Trabalho

a

realizaçã
o dos
trabalho

Recursos
Humanos

s

1.3 Atuação
da AUDIT

AUDIT

Acompanhar e

100% das

verificar o

solicitações

28 e 29/04

AUDIT

atendimento das

de

21 e 22/07

REITORI

solicitações de

auditoria,

22 a 23/09

A

auditoria,

orientações

48h

orientações,

,

recomendações

recomenda

e plano de

ções e

providências

plano de

evitando a

providência

fragilidade dos

s.

controles.
Elaboração do
Relatório Anual
CGU

das Atividades
da Auditoria
Interna

RAINT dos
primeiros 3
trimestres
de 2011

25 a 27/04
18 a 20/07

AUDIT

72h

AUDIT

68h

AUDIT

136h

19 a 21/09

Elaboração do
Plano Anual de
CGU

Atividade de
Auditoria Interna

PAINT 2012

03 a 28/10

para o exercício
2011
Acompanhament
o da elaboração
dos relatórios de
auditoria
AUDIT/
CGU

(registro das
constatações de
auditoria, notas
de auditoria,
pareceres

100% dos
relatórios,
notas e
pareceres
elaborados
pela AUDIT

04 a 08/04
01 a 03/06
01 a 05/08
26 a 28/09
01 a 02/12

técnicos e
outros).
Auditor

Mês

Nº de hs

Diego
Correa

Atividade Realizada
Orientação a COGEP a

Janeiro

6

Miranda

respeito do Acórdão nº
2.790/2010-TCU-Plenário.

Encaminhamento
Memorando nº
001/2011/AUDIT

Nota de Auditoria nº
Luis
Fernando
Davanso

001/2011/AUDIT a respeito
Janeiro

40

Corte

da Solicitação de Auditoria

Memorando nº

sobre o pagamento de

002/2011/AUDIT

auxílio moradias e diárias a
servidores do IFMS.
Parecer da unidade de

Luis
Fernando
Davanso
Corte

auditoria interna a respeito
Março

20

dos relatórios de Ação de
Controle nºs. 241369,
241486 e 241564 da

Parecer nº
001/2011/AUDIT

CGU/MS.
Suporte ao atendimento da
demandas da Reitoria em

Luis
Fernando
Davanso

resposta ao ofício nº
Março

32

4983/2011 da CGU/MS

E-mail de 24/03/2011

encaminhando o Plano de

Corte

Providências Permanente
para ser atualizado.

Luis
Fernando
Davanso

Suporte ao atendimento da
Julho

10

demandas da Reitoria em

Memorando nº

resposta ao Memorando nº

004/2011/AUDIT

049/11 – Gabinete Reitoria.

Corte

Parecer da unidade de
auditoria interna a respeito

Luis
Fernando
Davanso

da matéria: “Exercícios
Julho

20

anteriores – Incentivo a
qualificação – Processo nº

Corte

Parecer nº
002/2011/AUDIT

23347.000225/2011-10 da
COGEP/IFMS.

Luis
Fernando
Davanso

Outubro

40

Elaboração do PAINT 2012.

E-mail de 28/10/2011

Corte
Suporte ao atendimento da
demandas da Reitoria em
resposta ao ofício nº
Luis
Fernando
Davanso

4983/2011 da CGU/MS
Novembro

32

Corte

encaminhado através do
Memorando nº 277/11 –

E-mail de 30/11/2011

Gabinete da REITORIA
solicitando atualização do
Plano de Providências
Permanente.

Luis
Fernando
Davanso

Suporte ao atendimento da
Dezembro

6

demandas da Reitoria em

Memorando nº

resposta ao Memorando nº

005/2011/AUDIT

Corte

300/11 – Gabinete Reitoria.

Luis

Suporte a Reitoria no sentido

Fernando
Davanso

Dezembro

6

Corte

ção da

Memorando nº

comissões de PAD’s e

006/2011/AUDIT

Sindicâncias.

1.4 Formaliza

de orientar aos membros de

AUDIT

Acompanhar a

Relatórios

elaboração e

de

verificar o

gestão e

24 a 28/01

PROAD/
AUDIT

20h

Prestação

cumprimento

prestação

de Contas

das formalidades

de contas

exigidas na

anual

prestação de
contas, evitando
incompatibilidad
e com a
legislação.
Emitir parecer
sobre o relatório
de gestão e
prestação de
contas 2009
Auditor

Mês

Nº de hs

Atividade Realizada

Encaminhamento

Participação na Comissão
de elaboração do Relatório
de Gestão 2010, como vicepresidente e depois
assumindo interinamente
como presidente durante 15

Luis
Fernando
Davanso

Fevereiro

120

Corte

dias de licença do presidente

Portaria nº 107/2011 e

pelo falecimento de sua

Ofício nº 045/11 –

genitora, incluindo o

Gabinete da REITORIA

preenchimento dos anexos
que eram de
responsabilidade da
Auditoria e depois a
realização da transmissão
desse relatório para o TCU.

Local de
Ação

Recurso

Origem da

Objetivo da

Escopo do

Cronogram

realização

s

demanda

auditoria

Trabalho

a

dos

Humano

trabalhos

s

2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Verificar a

30% do

2.1 -

execução da

valor total

Análise

despesa de

dos

da

acordo com as

processos

normas vigentes

de

orçament

de modo a evitar

pagamento

ária

conflitos com a

pelo

legislação

forneciment

execução

AUDIT

10 a 14/01

PROAD/
AUDIT

32h

o de bens e
prestação
de serviços

2.2 Convênio
s de

AUDIT

Receitas

Ação

Verificar a

Um

legalidade,

processo

execução e

completo

prestação de

de receita

contas de

vigente no

convênios de

exercício,

receitas,

de valores

identificando

relevantes

descumprimento

em relação

aos seus termos

ao

e à legislação

orçamento

18 a 20/04

PROAD/
AUDIT

16 h

Local de

Recurso

Origem da

Objetivo da

Escopo do

Cronogram

realização

s

demanda

auditoria

Trabalho

a

dos

Humano

trabalhos

s

PROAD

40h

3. GESTÃO FINANCEIRA

3.1 Indenizaç
ões

Auditor

Verificar a

40% do

legalidade do ato

total de

de concessão de

processos

diárias,

de diárias e

CGU/

passagens e

de ajudas

AUDIT

ajudas de custo

de custo

e capacitações,

concedidas

inibindo

e 20% das

pagamentos

passagens

indevidos

concedidas

Mês

Nº de hs

11 a 15/04

Atividade Realizada

Encaminhamento

Solicitação de Auditoria no
pagamento de passagens
junto a contratada tendo em
vista a divergência entre o

Luis
Fernando
Davanso

valor que consta no bilhete e
Junho

60

na fatura. Até a presente
data não foi elaborado o

Corte

relatório de auditoria pois

E-mail de 07/06/2011,
24/08/2011,
02/09/2011, 20/10/2011
e 04/01/2012

aguardamos resposta aos
questionamentos feitos por
esta Auditoria.
3.2 -

AUDIT

Analisar a

Cinco

17 a 19/01

PROAD

24h

Cartão

aplicação e

utilizações

corporativ

prestação de

de valores

o

contas das

mais

despesas,

relevantes

evitando

de cartão

incompatibilidad

existente no

e com as normas

IFMS

vigentes
Auditor

Mês

Nº de hs

Davanso

Encaminhamento

Suporte ao atendimento da

Luis
Fernando

Atividade Realizada

Solicitação de Auditoria nº
Novembro

16

201106313/002/CPGF com
o AFC Geraldo Antonio Silva

Corte

de Oliveira da CGU/MS.
Verificar os
pagamentos de
restos a pagar e

3.3 Recursos

AUDIT

exigíveis

despesas de

50% do

exercícios

saldo de

anteriores

restos a

evitando

pagar

20 a 21/01,
31/01 a

PROAD

40 h

Local de

Recurso

04/02

incompatibilidad
e com as normas
vigentes

Ação

Origem da

Objetivo da

Escopo do

Cronogram

realização

s

demanda

auditoria

Trabalho

a

dos

Humano

trabalhos

s

PROAD

160 h

4. GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS
Verificar a
legalidade e as
formalidades do
certame,
4.1 Processo
s
licitatório
s

identificando
TCU/CGU/
AUDIT

impropriedades
nos processos
licitatórios, bem
como analisar
detalhadamente
processo de
dispensa de
licitação

Processos
escolhidos
por
amostrage
m,
observando
sempre os
referentes
as ações
8650, 2992 e
projeto
1H10

14 a 25/10

Contratos
Verificar a

escolhidos

legalidade,

por

execução e

amostrage

acompanhament

m,

4.2 -

CGU/

o dos contratos,

observando

Contratos

AUDIT

identificando

sempre os

descumprimento

referentes

s aos seus

as ações

termos e a

8650, 2992 e

legislação

projeto

28/03 a
01/04

PROAD

80 h

PROAD

16h

Local de

Recurso

09 a 11/05

1H10
Verificar a

Um

legalidade,

processo

execução e

completo

prestação de

de convênio

4.3 -

contas de

de despesa

Convênio

convênios de

vigente no

despesas,

exercício,

identificando

de valor

descumprimento

relevante

s aos seus

em relação

termos e a

ao

legislação

orçamento

s de

AUDIT

Despesas

Ação

08 e 09/08

Origem da

Objetivo da

Escopo do

Cronogram

realização

s

demanda

auditoria

Trabalho

a

dos

Humano

trabalhos

s

05 e 06/09

PROAD

8h

12 a 16/09

PROAD

40h

5. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Verificar a

5.1 Insalubrid
ade/
Periculosi

existência de
CGU/

laudo pericial

AUDIT

evitando o
pagamento

dadade

indevido

100% dos
servidores
que
recebem
adicionais

5.2 -

Verificar o

Todos

Realizaçã

cumprimento

processos

o de

das etapas do

de

concurso

admissão

para

público, evitando

efetuados

professor

à transgressão

em 2009 e

es/técnico

das normas

2010

concurso

AUDIT

s

vigentes

administr
ativos
Auditor

Mês

Nº de hs

Luis
Fernando
Davanso

Atividade Realizada
Suporte ao atendimento da

Junho

26

demandas da Reitoria sobre
concurso público.

Corte

Encaminhamento

Memorando nº
002/2011/AUDIT

Verificar o
reembolso pela

5.3 Moviment

CGU/

ação de

AUDIT

pessoal

cessão de

100% do

pessoal a outros

pessoal

órgãos, evitando

cedido

29/08

PROAD

8h

08 e 09/09

PROAD

16h

Local de

Recurso

realização

s

dos

Humano

trabalhos

s

ônus para a
instituição

5.4 Regime

CGU/

disciplina

AUDIT

r

Ação

Verificar o

100% dos

cumprimento da

processos

aplicação das

disciplinare

penalidades,

se

evitando

sindicância

transgredir as

s de 2009,

normas vigentes

2010 e 2011

Origem da

Objetivo da

Escopo do

Cronogram

demanda

auditoria

Trabalho

a

6. GESTÃO PATRIMONIAL
Verificar a
consistência e
aderência dos

02 a 06/05

controles
6.1 - Bens
móveis

AUDIT

administrativos,

30% dos

utilização,

bens

conservação e

móveis do

baixa de bens,

IFMS

prevenindo

11 a 13/05,
06 a 08/07,

Todos

13 a 15/07,

campus e

27 a 29/07,

Reitoria

92h

03 a 05/08
10 a 12/08

desvios e uso
inadequado de
bens
6.2 - Bens
imóveis

AUDIT

Verificação

100% dos

02/05, 11/05,

Todos

documental e de

imóveis do

06/07, 13/07,

campus e

uso dos imóveis,

IFMS

27/07, 03/08,

Reitoria

23h

evitando

10/08

irregularidades,
desvios de
finalidade e uso
indevido por
terceiros
Verificar a
consistência e

6.3 Acervo de
bens

AUDIT

culturais

aderência dos

02 a 06/05

controles

11 a 13/05,

administrativos,

50% dos

06 a 08/07,

Todos

utilização,

bens do

13 a 15/07,

Campus e

conservação e

acervo

27 a 29/07,

Reitoria

baixa de bens,

03 a 05/08

prevenindo

10 a 12/08

69h

desvios e uso
inadequado
Verificar a
eficácia do
gerenciamento e

6.4 Transport

AUDIT

es

dos controles,
evitando a
utilização

100% da
frota dos

Todos
16 a 20/05

veículos

campus e

40 h

Reitoria

inadequada dos
veículos

Ação

Local de

Recurso

Origem da

Objetivo da

Escopo do

Cronogram

realização

s

demanda

auditoria

Trabalho

a

dos

Humano

trabalhos

s

7. GESTÃO OPERACIONAL
7.1 Análise

Verificar a

da

fidedignidade

fidedignid
ade dos
indicador
es de
desempe
nho das

TCU/CGU

dos indicadores
de desempenho
e como foram
calculados

Relatório de
gestão –
prestação
de contas
anual

24 a 28/01

PROAD
Reitoria

20h

IFES
7.2 Acompan

Todos os

hamento
da

Verificação dos

execução

processos de

dos
projetos

CGU/
ASESP

licitação e
acompanhament

de

o do cronograma

construçã

de obras

o dos

processos,
de acordo
com a
prioridade
estabelecid
a para as

09 a 11/03
06 a 10/06
01 a 05/08

ASESP

29 e 30/09

150h

07 a 11/11

ações 8650
e 2992

novos
campus
Verificar se as
metas previstas
foram cumpridas
e se as
7.3 - PDI –

prioridades para

Plano de

a utilização dos

Desenvol

recursos

vimento

TCU/CGU

destinados a

Institucio

obras,

nal

instalações,

Relatório de
gestão –

21/02 a

prestação

25/02

de contas

PROAD

40h

Local de

Recurso

anual

equipamentos e
materiais estão
de acordo com o
planejado

Ação

Origem da

Objetivo da

Escopo do

Cronogram

realização

s

demanda

auditoria

Trabalho

a

dos

Humano

trabalhos

s

AUDIT

300h

8. RESERVA TÉCNICA
Assessoramento
a administração

Averiguaçã

aplica, pois

com emissão de

o de

as

orientações,

situações

consultas

Gabinete

pareceres,

fáticas para

poderão

Reitor

minutas de

fins de

acontecer a

normas/portarias

emissão de

qualquer

, bem como

orientações

momento e

palestras

e pareceres

devem ser

8.1 –
Assessor
a-mento e
Orientações

Não se

informativas

respondida

para todos os

s

servidores da

tempestiva

unidade

mente

demandada
Auditor

Mês

Nº de hs

Atividade Realizada

Encaminhamento

Suporte ao atendimento da
demandas diversas da
Reitoria incluindo outros
setores que também
solicitam informações como
a COGEP – Coordenadoria

Luis
Fernando

Fevereiro à

Davanso

Dezembro

de Gestão de Pessoal,

300

PROJU – Procuradoria
Jurídica, COMAN –

Corte

Coordenadoria de Obras e
Manutenção, PROAD – PróReitoria de Administração,
bem como, Diretores dos
Campus.

Ação de

Origem

desenvolvimento

da

institucional e

Demand

Capacitação

a

N° horas
Justificativa

Cronogram
a

Local de

dos

Realização

Recursos
Humanos

Semana de
Administração
Orçamentária,
Financeira e de

Atualização e
AUDIT

Contratações Pública

capacitação da

a definir

Brasília

40h

a definir

A definir

32h

Local

Nº de hs

equipe

Federal, de Estados e de
Municípios STN

XXXIV FONAI MEC

MEC
/AUDIT

Atualização e
capacitação da
equipe

Auditor

Temática

Luis Fernando Davanso

“Auditoria Qualificada, Gestão

Corte

Assegurada”

Contabilidade Aplicada
ao Setor Público

Rio de

01/06

Janeiro/RJ

a definir

Brasilia

20h

a definir

A definir

32h

24 h

Atualização e
AUDIT

ESAF
XXXV FONAI MEC

30/05 à

capacitação da
equipe

MEC
/AUDIT

Atualização e
capacitação da

equipe
Auditor

Temática

Luis Fernando Davanso

“Para Integrar e Socializar os

Corte

Conhecimentos”

Local

Nº de hs

Teresina/PI

32 H

a definir

Brasília

20h

a definir

Brasilia

40h

a definir

IFMS

26h

22/11 à
25/11

Atualização e
Auditoria Interna ESAF

AUDIT

capacitação da
equipe

Execução Orçamentária
e Financeira via SIAFI Módulo Gerencial -

Atualização e
AUDIT

capacitação da
equipe

ESAF

Atualização e
divulgação da
auditoria
Cursos, palestras e
aulas ministrados

governamental

IFMS

para discentes,
docentes e
profissionais
contábeis
Total Previsto

260h

Total Realizado

56h

09. TRABALHOS NÃO PREVISTO NO PAINT/2011
Auditor

Mês

Nº de hs

Atividade Realizada

Encaminhamento

Luis
Fernando

Fevereiro à

Davanso

Dezembro

180

Leitura e Atualização DOU,
Legislação e E-mail

Corte
Participação na Comissão
para elaboração do Relatório
Luis

de Gestão 2010, como vice

Fernando

Fevereiro à

Davanso

março

118

Corte

presidente, e, depois
assumindo presidente na
ausência do titular em
virtude do falecimento de
sua genitora.

Luis
Fernando
Davanso

Auditoria compartilhada
Março

40

realizada entre a CGURegional/MS e o IFMS.

Corte
Luis
Fernando
Davanso
Corte

Junho

16

Reunião com o Auditor da
UTFPR, Sadi Daronch.

Portaria

Análise dos processos
IFMS000068/2011, IFMS
000070/2011 E
Luis

IFMS000118/2011,

Fernando
Davanso

Junho

20

Corte

referentes à contratação da
Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do
Sul para realização de
concursos e exame de
seleção.
Participação em diversas
reuniões junto com a
COMAN e PROAD a fim de

Luis
Fernando

Julho à

Davanso

dezembro

orientar e coordenar as
60

respostas ao grande volume
de Solicitações de

Corte

Fiscalização e Auditoria
provenientes da CGURegional/MS.
Parecer a COGEP sobre

Luis
Fernando
Davanso

cálculo da diferença de
Julho

20

incentivo à qualificação do
exercício de 2010 de

Corte

Processo nº
23347.000225/2011-10

servidores do IFMS.

Essas atividades foram realizadas de acordo com a disponibilidade de
servidor na auditoria interna do IFMS, o que corresponde, atualmente, em 1
(um) servidor, conforme abaixo detalhado.

UJ

CPF

Nome

Formação

490.257.161-

Luis Fernando

Ciências

72

Davanso Corte

Contábeis

Cargo

Função

Auditor

-

IV – IMPLEMENTAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES OU
DETERMINAÇÕES
IV. I – Oriundas do CGU

PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE 2011

RECOMENDAÇÕES REFERENTES AO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº
241369: (Fiscalização das Obras do Programa de Expansão da Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica, encerrada em novembro de 2010).
RECOMENDAÇÃO DA CONSTATAÇÃO 004 – AUSÊNCIA DE ESTUDO DE
IMPACTO AMBIENTAL, DE ESTUDO DE SONDAGEM DE SOLOS E DE
LICENÇAS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO PREVIAMENTE AO INÍCIO DA
OBRA.
1. Recomendação:
Que a unidade cumpra o disposto no parágrafo 2º do art. 7º da Lei nº 8.666/93,
elaborando projetos básicos que contemplem todos os elementos necessários
e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar as obras ou
os serviços a serem licitados futuramente.
Análise Atual: Este IFMS estará tomando as medidas necessárias para
atendimento da recomendação. Informamos que em relação ao estudo de
impacto ambiental o mesmo foi fornecido. (ANEXO 1)
RECOMENDAÇÕES REFERENTES AO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº
241486: (Fiscalização das Obras do Programa de Expansão da Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica, encerrada em novembro de 2010).
RECOMENDAÇÃO DA CONSTATAÇÃO 003 – SOBREPREÇO EM ITENS
CONSTANTES NA PLANILHA DE CUSTO DA OBRA.
2. Recomendação: 002
A Unidade deve se atentar, nas licitações futuras, para o estabelecimento de
preços unitários máximos dos serviços nos editais com base na mediana dos
custos do SINAPI.
2.1 Providências a serem implementadas
Os preços unitários devem constar na planilha orçamentária obedecendo aos
valores verificados no SINAPI. Para os serviços não relacionados na tabela
SINAPI, deverá ser providenciada uma tabela de referência com os custos dos

serviços contratados, aprovados por órgão ou entidade da Administração
Pública.
Análise Atual: Este IFMS já tomou as medidas necessárias para o
atendimento a recomendação .
RECOMENDAÇÃO DA CONSTATAÇÃO 004 – INCLUSÃO INDEVIDA DE
IRPJ E CSLL NO PERCENTUAL DO BDI DA OBRA.
3. Recomendação: 002
Recomenda-se à Unidade que, nas futuras licitações de obras, estabeleça em
edital a composição do BDI das propostas das licitantes, proibindo aqueles
expressamente vedados pelo Acórdão nº 325/2007 Plenário TCU, sob pena de
desclassificação.
3.1 Providências a serem implementadas
Resposta apresentada referente ao item 12 deste documento por meio do
Ofício nº 474, de 22/09/2010: “No modelo de Edital de licitação referente às
obras do IFMS, a partir da recomendação da CGU, já consta cláusula exigindo
a composição detalhada de custos e demonstração analítica do BDI praticado
pelos licitantes, conforme legislação vigente.”
Análise Atual: Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI,
nem tampouco a planilha de custo direto, por serem tributos de natureza direta
e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser
repassados à contratante.
4. Recomendação: 003
Apurar os valores pagos indevidamente em virtude da inclusão de tributos
indevidos no cálculo do BDI e providenciar o ressarcimento, pela contratada, do
valor apurado até a última medição realizada.
4.1 Providências a serem implementadas
Encaminhado para o responsável da UTFPR para providenciar imediatamente
o cálculo e o ressarcimento dos valores pagos indevidamente à contratada,
referentes à inclusão do IRPJ e da CSLL no BDI.
Análise Atual: Em atendimento a esta recomendação, a FUNTEFPR
encaminhou ofício nº 18/2011, em 17/05/2011 informando que estaria
descontando os valores apurados referentes ao IRPJ e CSLL, inclusos no

percentual do BDI. Na sequência a empresa entrou com recurso questionando
a determinação de desconto, a qual foi analisada pelo setor jurídico da
Fundação e recomendando manter o referido desconto. Estamos aguardando a
próxima fatura para aplicá-lo. (ANEXO 2)

5. Recomendação: 004
Adequar o valor do contrato com os custos tributários corretos.
5.1 Providências a serem implementadas
Comunicar a contratada acerca da necessidade de adequação/modificação no
contrato, para excluir os referidos tributos da planilha orçamentária.
Análise Atual:

RECOMENDAÇÕES REFERENTES AO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº
241564: (Fiscalização das Obras do Programa de Expansão da Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica, encerrada em novembro de 2010).
RECOMENDAÇÃO DA CONSTATAÇÃO 002 – RESTRIÇÃO AOS EXAMES
DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO
DO BLOCO “E” DO IFMS.
6. Recomendação: 002
Recomenda-se que a Unidade se organize de forma a manter adequadamente
a fiscalização e o acompanhamento de seus contratos.
6.1 Providências a serem implementadas
Designar de maneira formal uma equipe de fiscalização de obras para
acompanhar o transcorrer da execução da obra, de maneira que essa equipe
registre as ocorrências e auxilie na prevenção das mesmas. Deverão ser
organizados todos os registros, boletins de medição, cronograma físico e
documentos necessários para manter adequadamente a fiscalização e o
acompanhamento dos contratos. Para tanto, deve ser solicitada à UTFPR cópia
de todos os documentos relativos ao IFMS, para ser arquivada nesta entidade.

Análise Atual: Este IFMS já tomou as medidas necessárias ao cumprimento
da recomendação, designando de maneira formal equipe de fiscalização de
obras para acompanhar o transcorrer da execução das mesmas, organizando
todos os registros, boletins de medição, cronograma físico, como também
solicitando cópias dos documentos relativos ao IFMS que se encontravam em
poder da UFTPR. (ANEXO 3)
RECOMENDAÇÕES REFERENTES AO

RELATÓRIO

DE

AUDITORIA

244010 (UG 158132): (Auditoria de gestão referente ao exercício 2009,
encerrada em junho de 2010).
RECOMENDAÇÃO DA CONSTATAÇÃO 014: PAGAMENTO DE FATURAS
DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM O DESCONTO OFERTADO
NA PROPOSTA.
7. Recomendação: 002
Recomendamos ao IFMS que cumpra o disposto na Portaria MPOG nº
98/2003, e as sucedâneas que norteiam a aquisição de bilhetes de passagem
aérea.
7.1 Providências a serem implementadas
Ofício nº 474, de 22/09/2010 – “O IFMS tem programado as viagens através da
emissão de bilhetes aéreos com dez dias de antecedência, abrindo exceções
diante dos casos previstos em lei. Nessas situações excepcionais, constará no
processo a devida justificativa para tal procedimento.”
Análise Atual: A resposta do gestor deve ser constatada por meio de análise
das aquisições de passagens a ser realizada quando da auditoria de
acompanhamento da gestão 2011.

RECOMENDAÇÃO DA CONSTATAÇÃO 015: ADESÃO INDEVIDA A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, POR PREÇO MAIOR QUE O PRATICADO NO
MERCADO LOCAL E SEM A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE.
8. Recomendação: 001
Recomendamos ao IFMS que apure a responsabilidade pela adesão indevida à
ata de registro de preços nº 071/2008.
8.1 Providências a serem implementadas

Ofício nº 474, de 22/09/2010 – “A UTFPR notificará até o dia 01/10/2010, os
servidores responsáveis pelas aquisições para que apresentem suas razões
quanto aos procedimentos adotados e, se for o caso, instalará processo
administrativo.”
Posteriormente, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 243696/002, de
28/10/2010, a Reitoria do IFMS encaminhou a esta Controladoria o Ofício nº
541/10, no qual foram apresentadas as cópias dos Ofícios nº 401, 402 e
403/REITORIA, de 30/09/2010, por meio dos quais a Universidade Tecnológica
Federal do Paraná – UTFPR notifica os servidores JULIO JOSÉ PICCININI
JUNIOR, DANIELA MATTE AMARO e IVAN FERREIRA DOMINGUES a
apresentarem formalmente, até o dia 30/11/2010, suas justificativas acerca dos
procedimentos adotados para adesão à ata de registro de preços nº 071/2008.
De tal maneira, após recebimento das razões eventualmente apresentadas
pelos servidores, deve a UJ proceder, no que couber, à sindicância
administrativa com vistas a apurar autoria e materialidade dos fatos.
Análise Atual: A recomendação foi atendida conforme resultado anexo do
processo de sindicância. (ANEXO 4)

9. Recomendação: 003
Recomendamos ao IFMS que cumpra o artigo 8º do Decreto nº 3.931/2001,
somente aderindo a quaisquer atas de registro de preços após a comprovação
formal da vantagem para a administração.
9.1 Providências a serem implementadas
Ofício nº 474, de 22/09/2010 – “O IFMS estará formalizando as pesquisas de
preço nas eventuais adesões a atas de registro de preço, juntando aos
processos os orçamentos atualizados para a comprovação da vantagem de
adesão.”
Análise Atual: Encontrasse a disposição para análise dessa Controladoria
documentos que comprovam vantagem de adesão as novas contratações na
modalidade “registro de preço”.

RECOMENDAÇÃO DA CONSTATAÇÃO 018: PROCESSOS LICITATÓRIOS
E DISPENSA APRESENTADA SEM A DEVIDA FORMALIZAÇÃO.
10.

Recomendação: 001

Recomendamos ao IFMS que cumpra o disposto no artigo 38, caput da lei
8.666/93, de forma que os processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade
sejam apresentados devidamente formalizados, numerados e protocolados.
10.1 Providências a serem implementadas
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul
formalizou, a partir da recomendação da CGU, seus processos licitatórios de
acordo com o disposto no artigo 38, caput, da Lei nº 8.666/93.
10.2 Prazo: Imediato.
Análise Atual: Este IFMS tomou as medidas necessárias para o atendimento a
recomendação, colocando a disposição os processos para análise e
comprovação da formalização dos mesmos.
RECOMENDAÇÃO DA CONSTATAÇÃO 019: VALOR DA TAXA DE
GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SUPERIOR AO
VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ADERIDA.
11. Recomendação: 001
Recomendamos ao IFMS que utilize a taxa de gerenciamento de 4% do total
gasto com combustível, conforme previsto no item 1 do primeiro termo aditivo a
ata de registro de preços nº 96/2008.
Análise Atual: Informamos que acatamos as recomendações, e, que não
superaremos o valor de 4% da taxa de gerenciamento de combustível até o fim
do empenho de consumo 2009NE900040.
RECOMENDAÇÃO DA CONSTATAÇÃO 019: VALOR DA TAXA DE
GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SUPERIOR AO
VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ADERIDA.
12. Recomendação: 001
Considerando que o item 1 da requisição 2729/2009, foi objeto do empenho nº
2009NE900041, UG 158031 e que o valor empenhado de R$10.000,00 foi
inscrito em restos a pagar não processados em 31/12/2009, recomendamos
que o valor inscrito deve ser alterado.
Análise Atual: Segue anexo os arquivos contendo os comprovantes SIAFI
sobre a anulação dos saldos de empenhos emitidos em 2009 em favor da
Ticket, originados das UG’s 158031 – ETFMS e 158047 – EAFNA, convertidos

nas UG’s 158449 – IFMS – Campus Campo Grande e 158452 – IFMS –
Campus Nova Andradina, respectivamente. (ANEXO 5)

RECOMENDAÇÃO DA CONSTATAÇÃO 021: CONTRATAÇÃO DE OBRAS
COM BASE EM PROPOSTA SEM A COMPOSIÇÃO DETALHADA DOS
CUSTOS

UNITÁRIOS

E

A

DEMONSTRAÇÃO

ANALÍTICA

DOS

PERCENTUAIS DO BDI.
11.1 Providências a serem implementadas
Ofício nº 474, de 22/09/2010 – “Este item já foi alterado no modelo de licitações
referente a obras e serviços de engenharia do IFMS.”
Análise Atual: Este IFMS coloca a disposição dessa Controladoria para
análise os documentos que comprovam que a recomendação foi acatada.
12. Recomendação: 002
Nos editais de licitação de obras, exija dos licitantes a apresentação de suas
propostas de preços com a composição detalhada de custos e a demonstração
analítica do BDI praticado, com base nas propostas orçamentárias da licitação.
12.1 Providências a serem implementadas
Ofício nº 474, de 22/09/2010 – “No modelo de Edital de licitação referente às
obras do IFMS, a partir da recomendação analítica do BDI praticado pelos
licitantes, conforme legislação vigente.”
Análise Atual: Este IFMS coloca a disposição para análise as novas
contratações que se encontram de acordo com a legislação vigente.
RECOMENDAÇÃO DA CONSTATAÇÃO 022: REALIZAÇÃO DE GASTO
ANTIECONÔMICO COM A AQUISIÇÃO INJUSTIFICADA DE IMÓVEL.
13. Recomendação: 004
Recomendamos ao IFMS que as futuras aquisições e/ou contratações de
serviços sejam iniciadas, por meio de: 1) Processo administrativo, devidamente
autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a
indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa; e 2)
Razão técnica e financeira para escolha do objeto adquirido ou serviço
contratado.
13.1 Providência a serem implementadas

Ofício nº 474, de 22/09/2010 – “Todas as demandas do IFMS relacionadas à
aquisição de materiais ou à contratação de serviços objetos de processo
administrativo devidamente autuado e autorizado, contendo a justificativa,
pesquisa de preços e motivação técnica e financeira para a escolha do bem
adquirido ou do serviço contratado. A instalação da Procuradoria Federal junto
ao IFMS foi um avanço para a celeridade dos processos, controle da legalidade
e da instrução dos feitos administrativos.”
14. Recomendação: 005
Recomendamos que antes de qualquer licitação para a reforma do prédio
adquirido, que se defina no edital do certame o detalhamento da previsão dos
custos da reforma.
14.1 Providências a serem implementadas
Ofício nº 474, de 22/09/2010 – “A licitação para a reforma e instalação do
prédio da Reitoria do IFMS só ocorrerá após o término da execução dos
projetos que, atualmente, estão em fase final. Consoante recomendação da
CGU, o IFMS fará constar no edital o detalhamento dos custos da reforma,
procedimento obrigatório em qualquer processo dessa natureza.
A fim de que a escolha de espaço físico distinto para a Reitoria fique bem
estabelecida, foi dada nova redação ao parágrafo 1º do art. 1º do Estatuto do
IFMS, informando que sua sede temporária é na Av. Afonso Pena, 775, Bairro
Amambaí, Campo Grande/MS, e a definitiva na Rua Ceará, 972, Lote B,
Quadra 8, Vila Santos Gomes, Campo Grande/MS.”
14.2 Prazo: Imediato.
Análise Atual: A resposta do gestor deve ser constatada por meio de análise
das novas contratações para reforma do prédio a ser realizada quando da
auditoria de acompanhamento da gestão 2011.

IV. II – Oriundas do TCU
- Acórdão nº 4.690/2011 – TCU – 1ª Câmara:
- Execute suas despesas estritamente dentro dos limites orçamentários
disponíveis, em obediência aos incisos II e VI do art. 167 da Constituição
Federal;

- Nos processos de dispensa de licitação, proceda à abertura do
procedimento

licitatório

com as

devidas

justificativas

previamente

às

aquisições;
- Registre previamente a justificativa nos processos administrativos
quando não for possível observar o prazo mínimo para aquisição de
passagens, estabelecido na Portaria MPOG 98/2003;
- Verifique e comprove formalmente no processo administrativo a
vantagem para a Administração em aderir à ata de registro de preços, em
cumprimento ao art. 8º do Decreto 3.931/2001;
- Nas licitações de obras e serviços de engenharia inclua nos editais,
dispositivo para que os licitantes apresentem as propostas de preços com a
composição detalhada de custos e a demonstração analítica do BDI praticado,
com base nas propostas orçamentárias da licitação, demonstrar analiticamente,
na planilha orçamentária elaborada pela Unidade, a composição do BDI, bem
como nos editais licitatórios demonstrar a metodologia de cálculo e itens que
compõem o custo a fim de que os licitantes elaborem sua proposta;
- Proceda a identificação, nos autos dos respectivos procedimentos
licitatórios de obras e serviços de engenharia, dos responsáveis pela
elaboração de todos os documentos que servem de base ao procedimento, a
exemplo dos responsáveis pela elaboração dos projetos básicos (ou termos de
referência) e executivos, orçamentos de composição de custos, elaboração do
edital, entre outros;
- Autuar processo administrativo específico, quando se tratar de
aquisições por dispensa de licitação, fazendo constar expressamente nos autos
os critérios de oportunidade, conveniência, interesse público e economicidade
utilizados pelo gestor para a escolha do bem adquirido.

Providências implementadas: Informamos que as providências foram
adotadas pelo IFMS que poderão ser constatadas nas próximas auditorias.

IV. III – Oriundas da Auditoria Interna
- (RA 001/2011)
Constatação: Existência de indícios de falta de descriminação no recibo de
aluguel: do valor referente às taxas e impostos como: IPTU, taxa de
condomínio, contribuição de melhoria, mês de referência e do CPF do locador.
Falta de processos de concessão, contendo o requerimento do servidor,
parecer da PROJU, contrato de aluguel, dentre outros documentos.
Recomendação: Que a unidade se atente quanto aos recibos de pagamento
de aluguel de moradias, encaminhados pelos servidores beneficiados pelo
auxílio moradia, atentando para o fato de que deve haver descriminação no
corpo do mesmo, quanto às taxas e impostos, tais como: IPTU, taxa de
condomínio, taxa de luz, taxa de água, entre outras. Caso não esteja incluso no
valor do recibo nenhuma dessas taxas/impostos, solicitar aos beneficiários que
conste no recibo a seguinte expressão: “No valor desse recibo não está incluso
valores referentes ao IPTU, taxa de condomínio, ou quaisquer outras
taxas/impostos/contribuições”.

Implementação: A unidade esclarece que foram adotados os procedimentos
para que os pagamentos só sejam efetuados nos casos em que os recibos de
aluguel estejam discriminados, destacando-se o valor do aluguel das demais
taxas ou, então conforme o valor apontado no contrato como aluguel mensal.
Quanto aos processos de ressarcimentos de valores correspondentes ao
auxílio moradia estão sendo devidamente montados para os servidores com
direito ao benefício.
- (RA 002/2011)
Constatação: Divergência de valor das passagens aéreas entre o que consta
na fatura e no bilhete.
Recomendação: Estamos aguardando esclarecimentos para podermos
subsidiar a recomendação.
Implementação:

A

fiscalização

esclarecimentos junto à contratada.

do

contrato

está

providenciando

V – RELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DE ÁREAS ESSENCIAIS

V. I - Cumprimento das metas previstas no PPA e LDO

Programa:

1062.1H10

Expansão

da

Rede

Federal

de

Educação

Profissional e Tecnológica – No Estado de Mato Grosso do Sul
Objetivos gerais: Segundo a finalidade da ação, os objetivos gerais seriam
ampliar a oferta de vagas da educação profissional e tecnológica mediante
implantação de novas unidades de ensino, vinculadas ao Instituto Federal.
Objetivos específicos: Construção, ampliação e reforma de unidades, e
equipamento dos campi do Instituto Federal.
As metas previstas: 7 unidades.
Resultados alcançados: Estarão sendo alcançadas as metas em 2012 com a
inauguração das obras e reforma do prédio da reitoria.
Avaliação crítica dos resultados alcançados e do desempenho da unidade
No exercício de 2010, os recursos destinados à continuidade das obras e
aquisição dos equipamentos tiveram sua execução dentro de outra ação que
não a 1H10, que ao final do exercício não teve limite de cota orçamentária para
utilização, tendo em vista contingência orçamentária do governo.
Fatos que prejudicaram o desempenho administrativo e as providências
adotadas, para os casos em que não foram alcançadas as metas:
A contingência orçamentária de final de exercício imposta pelo governo veio
prejudicar o resultado final da ação 1H10, pois não foi possível a execução por
falta de cota limite orçamentária.
A importância dada a outra ação com maior volume de recursos, relegando a
segundo plano esta ação que continha dotação orçamentária menor.
Programa: 1062.2992.0054 Funcionamento da Educação Profissional – No
Estado de Mato Grosso do Sul
Objetivos gerais: Segundo a finalidade da ação garantir a manutenção e
custeio das instituições da rede federal de educação profissional, visando
assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor
aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino.

Objetivos específicos:

Manutenção da instituição, por meio da sua gestão

administrativa, financeira e técnica, bem como manutenção de infraestrutura
física

por

meio

de

obras

de

pequeno

vulto

que

envolva

ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais,
inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da
legislação vigente
As metas previstas: Alcançar a marca de 1.320 alunos matriculados.
Resultados alcançados: 1.429 alunos matriculados.
Avaliação crítica dos resultados alcançados e do desempenho da unidade
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul só não cresceu mais, pois teve
limitadas suas ações em função de se encontrar em unidades provisórias, com
espaços físicos limitados, em alguns estabelecimentos até compartilhando
espaços, a limitação de publicação das autorizações de contratações de
servidores (docentes e técnico-administrativos), a contingencia orçamentária ao
final do exercício limitando a emissão dos empenhos. Ainda assim
conseguimos superar a meta estabelecida.

Fatos que prejudicaram o desempenho administrativo e as providências
adotadas, para os casos em que não foram alcançadas as metas:
V. II – Avaliação dos indicadores de desempenho utilizados pela entidade
Tendo em vista outras atividades realizadas pelo auditor já mencionado
anteriormente e existindo apenas um servidor na auditoria não foi possível
avaliar os indicadores de desempenho utilizados pela entidade.
V. III – Avaliação dos controles internos administrativos da entidade
Fragilidades identificadas: montagem e controle de processos internos

Aperfeiçoamentos implementados: elaboração e divulgação do Manual do
Gestor de Contratos;
V.IV – Regularidade dos procedimentos licitatórios
Dispensa e Inexigibilidade de licitação: Tendo em vista outras atividades
realizadas pelo auditor já mencionado anteriormente e existindo apenas um

servidor na auditoria não foram verificados os processos de dispensa e
inexigibilidade de licitação.

V.V – Avaliação do gerenciamento da execução dos convênios, acordos e
ajustes firmados
Tendo em vista outras atividades realizadas pelo auditor já mencionado
anteriormente e existindo apenas um servidor na auditoria não foi possível
avaliar o gerenciamento da execução dos convênios, acordos e ajustes
firmados.

VI – FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU
ORGANIZACIONAL
O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul está
em fase de implantação, o que resulta em muitas dificuldades na atuação da
Auditoria Interna. Dentre as dificuldades destaca-se a falta de recursos
humanos,

de

capacitação

e

treinamento

daqueles

já

existentes,

de

instrumentos de controle interno efetivos. Todas essas dificuldades são
inevitáveis e compreensíveis pelo estágio inicial de implantação do órgão.
O gestor da Instituição tem buscado de forma incansável estruturar os
setores do IFMS, mesmo com a falta de espaço físico, pois as obras ainda se
encontram em construção, falta de transporte, veículos que só foram entregues
durante o exercício, redução de diárias e passagens, servidores muito jovens e
muitos em seu primeiro emprego. Embora tendo todas essas dificuldades,
percebe, que a missão da instituição está sendo cumprida, que é a de: “Ofertar
Educação Profissional e Tecnológica, buscando o desenvolvimento local e
regional, primando pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão”.

VII– DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DA
AUDITORIA INTERNA
O único servidor integrante da Auditoria Interna realizou as seguintes
capacitações, quais sejam:
Sequência
01

02

Tema
XXXIV FONAI-MEC –“Auditoria Qualificada,

30/05 à

Gestão Assegurada”

01/06/2011

TCU – “Curso Prestação de Contas de

06/06 à

Convênios”

01/07/2011

ENAP – “Gestão de Convênios e de
03

Contratos de Repasse para Convenentes –
Turma 3.7/2011”

04

Período

CRC/MS – “XV Encontro Sul-Mato-Grossense
de Contabilidade Pública”

07/06 à
11/07/2011

22/07/2011

AGU – “Licitações e Sustentabilidade
05

Ambiental” e “Contratações de Soluções de

05/08/2011

Tecnologia de Informação”
06

07

08

TCU – “Curso Introdução à Lei de

08/08 à

Responsabilidade Fiscal”

02/09/2011

ENAP – “Lei de Responsabilidade Fiscal”

09/08 à
11/08/2011

XXXV FONAI-MEC – “Para Integrar e

22/11 à

Socializar Conhecimentos”

25/11/2011

Campo Grande/MS, 31 de janeiro de 2012.

Luis Fernando Davanso Corte
Auditor
AUDIT/IFMS

