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I I I I ––––    INTRODINTRODINTRODINTRODUÇÃOUÇÃOUÇÃOUÇÃO    

 

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul foi criado por meio da lei n.º 

11.892/2008 e que 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 sediados nos municípios de 

Dourados, Jardim e Naviraí. 

 

 

II II II II ––––    DO ÓRGÃO DE CONTROLEDO ÓRGÃO DE CONTROLEDO ÓRGÃO DE CONTROLEDO 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 e no âmbito da Instituição, aos Órgãos do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União.  

 

De acordo com o Capítulo X da Instrução Normativa SFC nº. 01/2001, as 

atividades específicas da Auditoria Interna são as seguintes: 

� acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual, no âmbito do 

Instituto, visando comprovar a conformidade de sua execução; 
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� 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; 

� verificar a execução do orçamento do Instituto, visando comprovar a 

conformidade da execução, com os limites e destinações estabelecidas na 

legislação pertinente; 

� 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; 

� orientar subsidiariamente os dirigentes do Instituto quanto aos princípios e às 

normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas; 

� examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual do 

Instituto e tomada de contas especiais; 

� 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; 

� acompanhar a implementação das recomendações do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União; 

� 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; 

� 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; 

� 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 
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a Administração, proporcionando orientação técnica para a execução dos trabalhos e 

informações aos órgãos externos, quando dos seus questionamentos. 

 

O desenvolvimento dos trabalhos desta Unidade de controle interno visa à 

auditoria preventiva nas 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 foram 

considerados 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 2012 abrange o período de 01/01 a 31/12/2012. 

IIIIII II II II ––––    DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIADESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIADESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIADESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA    

    

No período supracitado foram realizadas as seguintes atividades: 

 

Avaliação SumáriaAvaliação SumáriaAvaliação SumáriaAvaliação Sumária
Origem da Origem da Origem da Origem da 
demandademandademandademanda    

Objetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoria
Escopo do Escopo do Escopo do Escopo do 
TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    LocalLocalLocalLocal    HHHHHHHH    

01. CONTROLES DE GESTÃO01. CONTROLES DE GESTÃO01. CONTROLES DE GESTÃO01. CONTROLES DE GESTÃO    

1.1 Atuação do 
TCU 

TCU 
 

Acompanhar o 
atendimento aos 
Acórdãos e 
Diligências evitando 
a não implementação 
pelos setores 
responsáveis. 

100% dos 
Acórdãos e 
Diligências 
emitidas. 

06 a 10/02 AUDIT 20h 
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Acompanhar 
auditorias especiais e 
fazer a ponte com os 
setores /unidades 
internas. 

100% das 
solicitações de 
auditoria 

06 a 10/02 AUDIT 20h 

Gabinete do 
Reitor 

Reuniões periódicas a 
fim de levantar as 
dificuldades para o 
cumprimento das 
demandas do TCU 

100% das 
solicitações do 
TCU 

02/03, 08/06 
14/09, 07/12 

AUDIT 
Reitoria 

16h 

AuditorAuditorAuditorAuditor    MêsMêsMêsMês    Nº de horasNº de horasNº de horasNº de horas    Atividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizada    EncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamento    
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Fevereiro 02 
Of. 35/2012; 112/2011; 676/2011-

TCU/Secex-MS 
Memorando  

Luis Fernando 
Davanso Corte 

Fevereiro 16 

Acompanhar cumprimento de 
solicitação por ofício 35/2012-TCU-

SECEX-MS (Concorrências 02, 03, 
04, 05 e 06/2010). 

Memorando 
061/2012/COMAN 

Luis Fernando 
Davanso Corte 

Março 16 
Acompanhar Acórdãos TCU nº 

1034 e 1035/2012 – 2ª Câmara, de 
01/03/2012 

Memorando 
015/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte 

Abril 02 
Encaminha acórdão 784/2012 

Plenário TCU 
Memorando 

027/2012/AUDIT 
Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
Knoch 

Julho 06 
Encaminha acórdão 1896/2012 

Plenário TCU 
Memorando 

061/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
Knoch 

Novembro 06 
Ofício de Requisição nº 1-

2903/2012 – TCU/SECEX-MS. 
Memorando 

509/2012/COMAN 

1.2 Atuação da 
CGU 

CGU 

Acompanhar o 
atendimento das 
solicitações na 
auditoria de 
acompanhamento e 
fazer a ponte com os 
setores /unidades 
internas. 

100% das 
solicitações de 
auditoria. 

13 a 17/02 
28/05 a 01/06 

AUDIT 

20h 
 
 
 

CGU 

Acompanhar o 
atendimento das 
orientações, 
recomendações e 
plano de 
providências 
evitando a não 
implementação pelos 
setores responsáveis. 

100% das 
orientações, 
recomendações e 
plano de 
providências. 

13 a 17/02 
28/05 a 01/06 

AUDIT 20h 

AuditorAuditorAuditorAuditor    MêsMêsMêsMês    Nº de horasNº de horasNº de horasNº de horas    Atividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizada    EncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamento    
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Janeiro 02 SA 201114830/003 Memorando  

Luis Fernando 
Davanso Corte 

Janeiro 20 
Acompanhamento do Relatório de 

Auditoria nº 201109857 
Memorando  

Luis Fernando 
Davanso Corte 

Janeiro 20 SA 201114878/004 
Ausência da unidade 
de auditoria interna 

até 26/01/2012 
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Janeiro 20 SA 201114878/005 
Memorando  

005/2012/AUDIT 
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Janeiro 60 SA 201114830/002 PAINT 2012 
Memorando  

006/2012/AUDIT 
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Fevereiro 20 SA 201118329/001 TI 
Memorando  

014/2012/AUDIT 
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Fevereiro 40 
Auditoria Compartilhada – Gestão 

de TI 
Ofício 

4123/2012/GAB CGU-
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Regional/MS 
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Fevereiro 02 SA 201118329/002 TI Memorando  

Luis Fernando 
Davanso Corte 

Março 02 SA 201203354/001 
Memorando  

073/2012/PROAD 
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Março 02 SA 201203354/002 
Memorando  

072/2012/COGEP 
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Março 02 SA 201203354/003 
Memorando  

074/2012/PROAD 
Luis Fernando 
Davanso 
Corte/Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano 

Maio 04 
Reunião de Busca Conjunta de 

Soluções – IFMS X CGU 
Ata nº 03 

Luis Fernando 
Davanso 
Corte/Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano 

Junho 40 
Resposta ao relatório preliminar de 

auditoria da COGEP, PROAD, 
COMAN e ASINF 

Memorando  
047/2012/PROAD 

Luis Fernando 
Davanso 
Corte/Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano 

Junho 20 
Resposta ao relatório preliminar de 

auditoria da COGEP, PROAD, 
COMAN e ASINF 

Memorando  
054/2012/PROAD 

Luis Fernando 
Davanso 
Corte/Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano 

Junho 20 
Resposta ao relatório preliminar de 

auditoria da AUDIT 
Memorando  

053/2012/PROAD 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
Knoch 

Agosto 02 SA 201205758/001 
Memorando  

070/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
Knoch 

Agosto 6 

Atendimento a Ofício 
23508/2012/GAB/CGU-

Regional/MS – Indicação de 
informações sujeitas à sigilo 

Of. 341/2012-
Gabinete da 

REITORIA 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
Knoch 

Setembro 60 

Respostas ao Plano de 
Providências Permanente, Of. 

23508/2012/GAB/CGU-
Regional/MS – PROAD, ASINF, 

COGEP, COMAN 

Memorando  
088/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
Knoch 

Outubro 04 
Atendimento à CGU  
SA 201205093/001 

Memorando  
247/2012/PROAD 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
Knoch 

Novembro 06 
Atendimento à CGU  

SA 201205093/002 – distribuição 
de tablets 

Memorando  
120/2012/ASINF 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 

Dezembro 02 
Encaminha respostas da PROAD 
referente Relatório Preliminar de 

Auditoria 201205093 

Memorando  
088/2012/AUDIT 
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Christian Bonilha 
Knoch 
Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
Knoch 

Dezembro 02 
Encaminha respostas da PROAD 
referente Relatório Preliminar de 

Auditoria 

Memorando  
263/2012/PROAD 

Avaliação SumáriaAvaliação SumáriaAvaliação SumáriaAvaliação Sumária
OrigeOrigeOrigeOrigem da m da m da m da 
demandademandademandademanda    

Objetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoria
Escopo do Escopo do Escopo do Escopo do 
TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    LocalLocalLocalLocal    HHHHHHHH    

1.3 Atuação da 
AUDIT 

AUDIT 

Acompanhar e 
verificar o 
atendimento das 
solicitações de 
auditoria, 
orientações, 
recomendações e 
plano de 
providências 
evitando a 
fragilidade dos 
controles. 

100% das 
solicitações de 
auditoria, 
orientações, 
recomendações e 
plano de 
providências. 

19 e 20/04 
19 e 20/07 
20 a 21/09 

AUDIT 
REITORIA 

48h 

CGU 

Elaboração do 
Relatório Anual das 
Atividades da 
Auditoria Interna 

RAINT dos 
primeiros 3 
trimestres de 
2012. 

23 a 25/04 
16 a 18/07 
24 a 26/09 

AUDIT 68h 

CGU 

Elaboração do Plano 
Anual de Atividade 
de Auditoria Interna 
para o exercício 2013 

PAINT 2013. 01 a 10/10 AUDIT 64h 

AUDIT/ 
CGU 

Acompanhamento 
da elaboração dos 
relatórios de 
auditoria (registro 
das constatações de 
auditoria, notas de 
auditoria, pareceres 
técnicos e outros). 

100% dos 
relatórios, notas e 
pareceres 
elaborados pela 
AUDIT. 

02 a 04/04 
04 a 06/06 
06 a 07/08 
26 a 28/09 
03 a 05/12 

AUDIT 108h 

AuditorAuditorAuditorAuditor    MêsMêsMêsMês    Nº de horasNº de horasNº de horasNº de horas    Atividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizada    EncaminhamentEncaminhamentEncaminhamentEncaminhamentoooo    
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Janeiro 80 RAINT 2011 
Memorando  

007/2012/AUDIT 
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Março 02 Alimentação do Sistema CGU/PAD
Memorando  

16/2012/AUDT 
Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano 

Maio 04 Resposta SA 201203354/014 
Memorando  

043/2012/ASINF 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
knoch 

Agosto 06 Atualização PPP 
Memorando  

088/2012/ASINF 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
knoch 

Dezembro 06 
Encaminhamento do PAINT 2013 

para aprovação 
Memorando  

104/2012/AUDIT 

1.4 Formalização 
da Prestação de 
Contas 

AUDIT 

Acompanhar a 
elaboração e verificar 
o cumprimento das 
formalidades 
exigidas na prestação 
de contas, evitando 

Relatórios de 
Gestão e 
Prestação 
de Contas Anual. 

05 a 16/03 
PROAD/ 
AUDIT 

80h 
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incompatibilidade 
com a legislação. 
Emitir parecer sobre 
o Relatório de Gestão 
e Prestação de 
Contas 2011. 

AuditorAuditorAuditorAuditor    MêsMêsMêsMês    Nº de horasNº de horasNº de horasNº de horas    Atividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizada    EncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamento    
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Janeiro 40 
Preenchimento dos quadros do 

Relatório de Gestão 
Memorando  

004/2012/AUDIT 
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Março 40 
Parecer nº 001/2012/AUDIT – 

Prestação de Contas Anual 2011 
Memorando  

021/2012/AUDIT 
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Abril 02 SA 201203354/005 
Memorando  

026/2012/AUDIT 

 

 

Avaliação SumáriaAvaliação SumáriaAvaliação SumáriaAvaliação Sumária
Origem da Origem da Origem da Origem da 
demandademandademandademanda    

Objetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoria
Escopo do Escopo do Escopo do Escopo do 
TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    LocalLocalLocalLocal    HHHHHHHH    

2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA    

2.1 Análise da 
execução 
orçamentária 

 
AUDIT 

Verificar a execução 
da despesa de 
acordo com as 
normas vigentes de 
modo a evitar 
conflitos com a 
legislação. 

30% do valor 
total dos 
processos de 
pagamento pelo 
fornecimento de 
bens e prestação 
de serviços. 

23 a 27/01 
PROAD/ 
AUDIT 

40h 

2.2 Convênios de 
Receitas 

AUDIT 

Verificar a legalidade, 
execução e prestação 
de contas de 
convênios de 
receitas, 
identificando 
descumprimento aos 
seus termos e à 
legislação. 

Um processo 
completo de 
receita vigente 
no exercício, de 
valores 
relevantes em 
relação ao 
orçamento. 

16 a 18/04 
PROAD/ 
AUDIT 

24h 

    

Avaliação SAvaliação SAvaliação SAvaliação Sumáriaumáriaumáriaumária
Origem da Origem da Origem da Origem da 
demandademandademandademanda    

Objetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoria
Escopo do Escopo do Escopo do Escopo do 
TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    LocalLocalLocalLocal    HHHHHHHH    

3. GESTÃO FINANCEIRA3. GESTÃO FINANCEIRA3. GESTÃO FINANCEIRA3. GESTÃO FINANCEIRA    

3.1 Indenizações 
CGU/ 
AUDIT 

Verificar a legalidade 
do ato de concessão 
de diárias, passagens 
e ajudas de custo e 
capacitações, 
inibindo pagamentos 
indevidos 

40% do total de 
processos de 
diárias e de 
ajudas de custo 
concedidas e 
20% das 
passagens 
concedidas. 

09 a 13/04 PROAD 40h 

3.2 Cartão 
corporativo 

AUDIT 

Analisar a aplicação e 
prestação de contas 
das despesas, 
evitando 
incompatibilidade 
com as normas 
vigentes 

Cinco utilizações 
de valores mais 
relevantes de 
cartão existente 
no IFMS. 

16 a 18/01 PROAD 24h 

3.3 Recursos 
exigíveis 

AUDIT 

Verificar os 
pagamentos de 
restos a pagar e 
despesas de 
exercícios anteriores, 
evitando 
incompatibilidade 
com as normas 
vigentes 

50% do saldo de 
restos a pagar. 

30/01 a 03/02 PROAD 20h 

AuditorAuditorAuditorAuditor    MêsMêsMêsMês    Nº de horasNº de horasNº de horasNº de horas    Atividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizada    EncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamento    
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Março 02 
SA 201203354/001 – cartão 

corporativo 
Memorando  

019/2012/AUDIT 
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Luis Fernando 
Davanso Corte 

Março 40 
Parecer 001/2012/AUDIT Prestação 

de Contas Anual, exercício 2011 
Memorando  

021/2012/AUDIT 
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Abril 02 SA 201203354/007 – restos a pagar
Memorando  

097/2012/PROAD 
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Abril 02 SA 201203354/010 – restos a pagar
Memorando  

100/2012/PROAD 
Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano 

Junho 04 
Resposta PROAD sobre Auditoria 

Permanente de Gastos 
Memorando  

058/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
Knoch 

Agosto 06 
Resposta SA 201205758/001 – 

PROAD 
Memorando  

068/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
Knoch 

Setembro 06 
Auditoria no Cartão de Pagamento 

do Governo Federal - PROAD 
SA 003/2012/AUDIT 

 

Avaliação SumáriaAvaliação SumáriaAvaliação SumáriaAvaliação Sumária
Origem da Origem da Origem da Origem da 
demandademandademandademanda    

Objetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoria
Escopo do Escopo do Escopo do Escopo do 
TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    LocalLocalLocalLocal    HHHHHHHH    

4. GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS4. GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS4. GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS4. GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS        

4.1 Processos 
licitatórios 

TCU/CGU/AU
DIT 

Verificar a legalidade 
e as formalidades do 
certame, 
identificando 
impropriedades nos 
processos licitatórios, 
bem como analisar 
detalhadamente 
processo de dispensa 
de licitação. 

Processos 
escolhidos por 
amostragem, 
observando 
sempre os 
referentes às 
ações 2031.20RG 
e 2031.20RL. 

15 a 31/10 PROAD 104h 

4.2 Contratos 
CGU/ 
AUDIT 

Verificar a legalidade, 
execução e 
acompanhamento 
dos contratos, 
identificando 
descumprimentos 
aos seus termos e a 
legislação. 

Contratos 
escolhidos por 
amostragem, 
observando 
sempre os 
referentes às 
ações 2031.20RG 
e 2031.20RL. 

26 a 30/03 
14 a 18/05 

PROAD 80h 

4.3 Convênios de 
Despesas 

AUDIT 

Verificar a legalidade, 
execução e prestação 
de contas de 
convênios de 
despesas, 
identificando 
descumprimentos 
aos seus termos e a 
legislação. 

Um processo 
completo de 
convênio de 
despesa vigente 
no exercício, de 
valor relevante 
em relação ao 
orçamento. 

13 e 14/08 PROAD 16h 

AuditorAuditorAuditorAuditor    MêsMêsMêsMês    Nº de horasNº de horasNº de horasNº de horas    Atividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizada    EncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamento    
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Março 02 
SA 201203354/002 – licitações e 

contratos 
Memorando  

019/2012/AUDIT 
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Abril 02 
SA 201203354/004 – licitações e 

contratos 
Memorando  

095/2012/PROAD 
Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
knoch 

Dezembro 02 SA 201205093/005 – CGU 
Memorando  

260/2012/PROAD 
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Avaliação SumáAvaliação SumáAvaliação SumáAvaliação Sumáriariariaria
Origem da Origem da Origem da Origem da 
demandademandademandademanda    

Objetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoria
Escopo do Escopo do Escopo do Escopo do 
TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    LocalLocalLocalLocal    HHHHHHHH    

5. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS5. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS5. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS5. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS    

5.1 Insalubridade/ 
Periculosidade 

CGU/ 
AUDIT 

Verificar a existência 
de laudo pericial 
evitando o 
pagamento indevido 

100% dos 
servidores que 
recebem 
adicionais. 

03 e 04/09 PROAD 16h 

5.2 Realização de 
concurso para 
professores 
/técnicos 
administrativos 

AUDIT 

Verificar o 
cumprimento das 
etapas do concurso 
público, evitando à 
transgressão das 
normas vigentes 

Todos os 
processos de 
admissão 
efetuados em 
2011. 

10 a 14/09 PROAD 36h 

5.3 Movimentação 
de pessoal 

CGU/ 
AUDIT 

Verificar o reembolso 
pela cessão de 
pessoal a outros 
órgãos, evitando 
ônus para a 
instituição 

100% do pessoal 
cedido. 

27/08 PROAD 8h 

5.4 Regime 
disciplinar 

CGU/ 
AUDIT 

Verificar o 
cumprimento da 
aplicação das 
penalidades, 
evitando transgredir 
as normas vigentes 

100% dos 
processos 
disciplinares e 
sindicâncias de 
2011. 

05 e 06/09 PROAD 16h 

AuditorAuditorAuditorAuditor    MêsMêsMêsMês    Nº de horasNº de horasNº de horasNº de horas    Atividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizada    EncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamento    

Luis Fernando 
Davanso Corte 

Janeiro 40 

Acompanhamento dos Relatórios 
Preliminares de Auditoria nºs 

(2011) 12333, 12334, 12337, 12338, 
12339, 12340 e 12341 – Admissão 

de pessoal 

Memorando  
001/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte 

Março 02 

SA 201203354/002 – Declaração 
de bens e rendas dos dirigentes, 

controles internos da área de 
recursos Humanos, folha de 

pagamento e quadro de pessoal 
do IFMS. 

Memorando  
018/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
Knoch 

Agosto 32 

Exercícios Anteriores – 
Substituições / Interinos 

Proc. 23347.000062/2012-48  
SIAPE 23347.000062/2012-21 

Parecer nº 
002/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
Knoch 

Dezembro 02 

Solicita informações sobre 
aplicação de sanções 

administrativas oriundas de 
Processo Administrativo 

Disciplinar 2011/2012 – COGEP 

SA 2012005-
001/AUDIT 

 

Avaliação SumáriaAvaliação SumáriaAvaliação SumáriaAvaliação Sumária
Origem da Origem da Origem da Origem da 
demandademandademandademanda    

Objetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoria
Escopo do Escopo do Escopo do Escopo do 
TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    LocalLocalLocalLocal    HHHHHHHH    

6. GESTÃO PATRIMONIAL6. GESTÃO PATRIMONIAL6. GESTÃO PATRIMONIAL6. GESTÃO PATRIMONIAL    

6.1 Bens móveis AUDIT 

Verificar a 
consistência e 
aderência dos 
controles 
administrativos, 
utilização, 
conservação e baixa 
de bens, prevenindo 
desvios e uso 
inadequado de bens. 

30% dos bens 
móveis do IFMS. 

02 a 04/05 
09 a 11/05, 
02 a 04/07, 
11 a 13/07, 
23 a 25/07, 
01 a 03/08 
08 a 10/08 

Todos os 
campus e 
Reitoria. 

112h 
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6.2 Bens imóveis AUDIT 

Verificação 
documental e de uso 
dos imóveis, 
evitando 
irregularidades, 
desvios de finalidade 
e uso indevido por 
terceiros. 

100% dos 
imóveis do IFMS. 

02/05, 09/05, 
02/07, 11/07, 
23/07, 01/08, 

08/08 

Todos os 
campus e 
Reitoria. 

28h 

6.3 Acervos de 
bens culturais 

AUDIT 

Verificar a 
consistência e 
aderência dos 
controles 
administrativos, 
utilização, 
conservação e baixa 
de bens, prevenindo 
desvios e uso 
inadequado. 

50% dos bens do 
acervo. 

04/05, 11/05, 
04/07, 13/07, 
25/07, 03/08, 

10/08 

Todos os 
campus e 
Reitoria. 

28h 

6.4 Transportes AUDIT 

Verificar a eficácia do 
gerenciamento e dos 
controles, evitando a 
utilização 
inadequada dos 
veículos 

100% da frota 
dos veículos. 

21 a 25/05 
Todos os 
campus e 
Reitoria. 

40h 

AuditorAuditorAuditorAuditor    MêsMêsMêsMês    Nº de horasNº de horasNº de horasNº de horas    Atividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizada    EncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamento    
Luis Fernando 
Davanso Corte 

Fevereiro 02 
Auditoria de acompanhamento 

das obras IFMS 
Memorando  

Luis Fernando 
Davanso Corte 

Abril 02 SA 201203354/008 CGU Memorando  

Luis Fernando 
Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 
Campoçano / 
Christian Bonilha 
Knoch 

Agosto 02 
Auditoria Anual de Contas – 

Campus Três Lagoas 
Memorando  

385/2012/COMAN 

    

Avaliação SumáriaAvaliação SumáriaAvaliação SumáriaAvaliação Sumária
Origem da Origem da Origem da Origem da 
demandademandademandademanda    

Objetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoria
Escopo do Escopo do Escopo do Escopo do 
TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    LocalLocalLocalLocal    HHHHHHHH    

7. GESTÃO OPERA7. GESTÃO OPERA7. GESTÃO OPERA7. GESTÃO OPERACIONALCIONALCIONALCIONAL    
7.1 Análises da 
fidedignidade dos 
indicadores de 
desempenho das 
IFES. 

TCU/CGU 

Verificar a 
fidedignidade dos 
indicadores de 
desempenho e como 
foram calculados. 

Relatório de 
gestão – 
prestação de 
contas anual. 

30/01 a 03/02 
PROAD 
Reitoria 

20h 

7.2 
Acompanhamento
s da execução dos 
projetos de 
construção dos 
novos campi. 

CGU/ 
ASESP 

Verificação dos 
processos de 
licitação e 
acompanhamento 
do cronograma de 
obras. 

Todos os 
processos, de 
acordo com a 
prioridade 
estabelecida para 
as ações 
2031.20RG e 
2031.20RL. 

19 a 21/03 
18 a 20/06 
15 a 17/08 
17 a 19/09 
05 a 07/11 

 

ASESP 
 

120h 

7.3 PDI – Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional. 

TCU/CGU 

Verificar se as metas 
previstas foram 
cumpridas e se as 
prioridades para a 
utilização dos 
recursos destinados a 
obras, instalações, 
equipamentos e 
materiais estão de 
acordo com o 
planejado. 

Relatório de 
gestão – 
prestação de 
contas anual. 

22 a 28/02 PROAD 36h 

AuditorAuditorAuditorAuditor    MêsMêsMêsMês    Nº de horasNº de horasNº de horasNº de horas    Atividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizada    EncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamento    
Luis Fernando 

Davanso Corte / 
Fabiano da 

Setembro 02 
Auditoria de Obras - Implantação 

do Campus Ponta Porã 
SA 002/2012/AUDIT 
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Anunciação 
Campoçano / 

Christian Bonilha 
Knoch    

Luis Fernando 
Davanso Corte / 

Fabiano da 
Anunciação 

Campoçano / 
Christian Bonilha 

Knoch    

Novembro 02    
SA 201205090/001 CGU – pesquisa 

de preço e orçamento – reforma 
prédio da reitoria 

Memorando  
497/2012/COMAN 

 
 

       

Avaliação SumáriaAvaliação SumáriaAvaliação SumáriaAvaliação Sumária
Origem da Origem da Origem da Origem da 
demandademandademandademanda    

Objetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoriaObjetivo da auditoria
Escopo do Escopo do Escopo do Escopo do 
TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    

CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    LocalLocalLocalLocal    HHHHHHHH    

8. RESERVA TÉCNICA8. RESERVA TÉCNICA8. RESERVA TÉCNICA8. RESERVA TÉCNICA    

8.1 
Assessoramento e 
Orientações 

Gabinete 
Reitor 

Assessoramento a 
administração com 
emissão de 
orientações, 
pareceres, minutas 
de normas/portarias, 
bem como palestras 
informativas para 
todos os servidores 
da unidade 
demandada 

Averiguação de 
situações fáticas 
para fins de 
emissão de 
orientações e 
pareceres 

Não se aplica, 
pois as 
consultas 
poderão 
acontecer a 
qualquer 
momento e 
devem ser 
respondidas 
tempestivamen
te 

AUDIT 340h 

AuditorAuditorAuditorAuditor    MêsMêsMêsMês    Nº de horasNº de horasNº de horasNº de horas    Atividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizadaAtividade realizada    EncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamentoEncaminhamento    

Luis Fernando 
Davanso Corte 

Fevereiro 02 
Encaminha DOU – Atualização dos 
valores limites para contratação de 
serviços de limpeza e conservação

Memorando  
009/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte 

Fevereiro 02 

Encaminha DOU – Portarias 7, 8, 9, 
10 e 11 Conselho de Defesa 

Nacional relativas à segurança da 
informação e comunicações nas 

entidades da Administração 
Pública Federal 

Memorando  
010/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte 

Março 02 
Encaminha DOU – Portaria nº 11 

do Instituto nacional de 
Tecnologia da Informação 

Memorando  
017/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte 

Junho 02 Orientação ao gestor 
Memorando  

057/2012/AUDIT 
Luis Fernando 

Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 

Campoçano / 
Christian Bonilha 

Knoch 

Julho 06 
Encaminha para conhecimento 

Resolução do Contran 349/2010 - 
PROAD 

Memorando  
066/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 

Fabiano da 
Anunciação 

Campoçano / 
Christian Bonilha 

Knoch 

Agosto 06 
Orientação sobre elaboração do 

relatório de gestão 2012 - 
REITORIA 

Memorando  
069/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 

Fabiano da 
Anunciação 

Campoçano / 
Christian Bonilha 

Knoch 

Agosto 06 
Assessoramento sobre a Lei de 
Acesso à Informação - REITORIA 

Memorando  
078/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 

Fabiano da 
Anunciação 

Campoçano / 
Christian Bonilha 

Agosto 06 

Orientação a cerca do Decreto nº 
5.707/2006 – Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal - 
REITORIA 

Memorando  
086/2012/AUDIT 
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Knoch 
Luis Fernando 

Davanso Corte / 
Fabiano da 
Anunciação 

Campoçano / 
Christian Bonilha 

Knoch 

Setembro 06 

Informações sobre 
existência/implementação Política 
Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal - ASPES 

Memorando  
086/2012/AUDIT 

Luis Fernando 
Davanso Corte / 

Fabiano da 
Anunciação 

Campoçano / 
Christian Bonilha 

Knoch 

Outubro 06 

Orientações sobre o Decreto 
3.591/2000 e Portaria CGU 

262/2005 – Divulgação Processos 
de Contas Anuais 

Memorando  
091/2012/AUDIT 

    

    

AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA O AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA O AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA O AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA O 

FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA (IN SFC nº 01 de 2007) 

Ação de desenvolvimento Ação de desenvolvimento Ação de desenvolvimento Ação de desenvolvimento 
institucional einstitucional einstitucional einstitucional e    
CapacitaçãoCapacitaçãoCapacitaçãoCapacitação    

    

Origem daOrigem daOrigem daOrigem da    
DemandaDemandaDemandaDemanda    

    
JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

LocaLocaLocaLocal del del del de    
RealizaçãoRealizaçãoRealizaçãoRealização    

    

HHHHHHHH 
    

XXXVI FONAI MEC 
MEC / 
AUDIT 

Atualização e capacitação 
da equipe 

28 a 30 de 
maio de 2012 

Uberaba-
MG 

40h 

XXXVII FONAI MEC 
MEC / 
AUDIT 

Atualização e capacitação 
da equipe 

26 a 30 de 
novembro de 

2012 
Maceió-AL 80h 

Programa de 
Fortalecimento da Gestão 
Pública 

AUDIT / 
CGU 

Apoio à instituição e 
operacionalização da 
unidade de controle 
interno 

3 a 6 de julho 
de 2012 

Campo 
Grande 

40h 

Tópicos do Regime 
Jurídico Único e Reforma 
da Previdência – Aplicada 
ao SIAPE e Siapecard 

AUDIT / 
UFMS 

Atualização e capacitação 
da equipe 

30 de julho a 
03 de agosto 

de 2012 

Campo 
Grande 

40h 

Evento sobre a LAI CGU 

Apresentação das ações 
desenvolvidas na 
implementação da LAI no 
IFMS 

23 de abril de 
2012 

RFB CG 8h 

1ª Oficina da Lei 12.527/11 IFMS 

Otimizar as atividades em 
desenvolvimento pelos GT 
da Lei de Acesso à 
Informação 

8 de maio de 
2012 

Sebrae CG 8h 

“Controle e Auditoria 
Interna” 

CGU / MEC 
Atualização e capacitação 
da equipe 

3 e 4 de maio 
de 2012 

Brasília 16h 

“Controle e Auditoria 
Interna” 

CGU / MEC 
Atualização e capacitação 
da equipe 

01 de 
outubro a 19 
de novembro 

de 2012 

ESAF / EAD 150h 

“Curso de Metodologia e 
Planejamento de Auditoria 
baseada em Riscos” 

AUDIT 
Atualização e capacitação 
da equipe 

20 a 24 de 
agosto de 

2012 

Santa 
Maria/RS - 

IFRS 
40h 

“Execução de Contratos 
Administrativos e 
Responsabilização” 

Audit 
Atualização e capacitação 
da equipe 

25 e 26 de 
setembro de 

2012 

CGU-
Regional 

MS 
16h 

TotalTotalTotalTotal    438h438h438h438h    
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Essas atividades foram realizadas de acordo com a disponibilidade de 

servidores na auditoria interna do IFMS, o que corresponde, atualmente, 3 (três) 

servidores, conforme abaixo detalhado: 

 

UJUJUJUJ    CPFCPFCPFCPF    NomeNomeNomeNome    FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação    CargoCargoCargoCargo    FunçãoFunçãoFunçãoFunção    

 490.257.161-72 
Luis Fernando 

Davanso Corte 

Ciências 

Contábeis 
Auditor - 

 970.498.671-87 

Fabiano da 

Anunciação 

Campoçano 

Ciências 

Contábeis 
Contador - 

 728.606.341-34 
Christian Bonilha 

Knoch 
Direito Auditor - 
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IVIVIVIV    ––––    IMPLEMENTAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES OU IMPLEMENTAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES OU IMPLEMENTAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES OU IMPLEMENTAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES OU 

DETERMINAÇÕESDETERMINAÇÕESDETERMINAÇÕESDETERMINAÇÕES    

    

IVIVIVIV....    I I I I ––––    Oriundas do CGUOriundas do CGUOriundas do CGUOriundas do CGU    

    

PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE 2012PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE 2012PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE 2012PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE 2012    
 
UJ: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CUJ: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CUJ: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CUJ: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO IÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO IÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO IÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO 
DO SUL.DO SUL.DO SUL.DO SUL.    
    
    
RECOMENDAÇÕES REFERENTES AO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 201203354:RECOMENDAÇÕES REFERENTES AO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 201203354:RECOMENDAÇÕES REFERENTES AO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 201203354:RECOMENDAÇÕES REFERENTES AO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 201203354:  
 
 
CONSTATAÇÃO: 012CONSTATAÇÃO: 012CONSTATAÇÃO: 012CONSTATAÇÃO: 012    
    
Descrição Sumária: Descrição Sumária: Descrição Sumária: Descrição Sumária:     
Falta de atualização no SIASG. 
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
A Unidade deve manter o sistema SIASG atualizado com os valores realmente 
praticados nos contratos celebrados por ela, incluindo todos os aditivos e quaisquer 
outras modificações contratuais realizadas. 
 
Resposta:Resposta:Resposta:Resposta:    
Memorando  nº 207/2012 – PROAD – “Estamos procedendo ao levantamento dos 
contratos celebrados desde o exercício de 2008, bem como seus aditivos para na 
sequencia efetivarmos as inserções no sistema SIASG/SICON. Em princípio, a maioria 
está publicada no Diário Oficial, no entanto nem todos o foram através do 
SIASG/SICON.” 
 
 
CONSTATAÇÃO: 013CONSTATAÇÃO: 013CONSTATAÇÃO: 013CONSTATAÇÃO: 013    
    
Descrição Descrição Descrição Descrição Sumária: Sumária: Sumária: Sumária:     
Ausência de registro no Sistema SIASG de 34 contratos, no valor total de R$ 
64.619.675,91. 
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
A Unidade deve manter o sistema SIASG atualizado cadastrando todos os contratos 
celebrados. 
 
Resposta:Resposta:Resposta:Resposta:    
Memorando nº 207/2012 – PROAD – “O levantamento dará as condições para a 
atualização das inserções dos referidos registros no sistema próprio. Os registros dos 
contratos com vigência a partir deste exercício estão sendo feitos no SIASG/SICON.”  
 
 
CONSTATAÇÃO: 035CONSTATAÇÃO: 035CONSTATAÇÃO: 035CONSTATAÇÃO: 035    
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Descrição Sumária: Descrição Sumária: Descrição Sumária: Descrição Sumária:     
Ausências de informações no Plano Diretor de Informática do IFMS e de 
estabelecimento formal do Comitê de TI. 
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
Recomenda-se à Unidade que adeque seu PDTI de forma que contemple: os custos 
previstos para sua implantação; os fatores críticos de sucesso; e a participação 
conjunta de todos os órgãos internos e de todas as áreas da Unidade.  
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 002 
Que a Unidade submeta seu PDTI à apreciação da alta administração, a fim de 
conferir legitimidade ao documento.  
 
Resposta às recomendações Resposta às recomendações Resposta às recomendações Resposta às recomendações 001 e 002:001 e 002:001 e 002:001 e 002:    
Memorando nº 088/2012 – ASINF – “Segue anexo o MEMORANDO 086 desta 
Assessoria de TI ao Gabinete da reitoria, encaminhando o PDTI com as devidas 
alterações recomendadas pela CGU, para apreciação e aprovação do Gestor Máximo 
da Instituição, bem como encaminhamento aos membros do CGTI (Comitê Gestor de 
TI). Informo que a primeira reunião realizada pelo comitê foi por webconferência e 
por problemas de logística ainda não foi possível colher a assinatura de todos na ata 
da reunião, mas a mesma será encaminhada até o dia 29/08/12 devidamente 
assinada, pois todos os integrantes estarão em Campo Grande para uma atividade 
interna e nova reunião do CGTI, agora presencial.” 
 
 
CONSTATAÇÃO: 038CONSTATAÇÃO: 038CONSTATAÇÃO: 038CONSTATAÇÃO: 038    
    
Descrição Sumária: Descrição Sumária: Descrição Sumária: Descrição Sumária:     
Fragilidade e ausência de controles relativos às informações contidas no SPIUnet 
sobre Bens de Uso Especial da União sob a responsabilidade da Unidade.  
    
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
Promover a designação de comissão para realização inventário anual de 2011, 
conforme previsão dos artigos 94, 95 e 96 da Lei nº 4.320/1964. 
 
Resposta:Resposta:Resposta:Resposta:    
Memorando nº 207/2012 – PROAD – “Em virtude do reduzido número de servidores 
em atividade no momento, estamos aguardando o retorno dos servidores do 
movimento reivindicatório (greve) para a emissão da Portaria que cria a Comissão de 
Inventário com suas subcomissões para o levantamento dos bens de uso especial da 
União em atenção à legislação contida na Lei 4.320/64.” 
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 002 
Que a IFMS faça gestão junto à unidade local da Secretaria do Patrimônio da União, 
para que esta proceda aos atos de reavaliação dos bens imóveis e que se proceda à 
e/ou regularização dos imóveis pendentes. 
 
Resposta:Resposta:Resposta:Resposta:    
Memorando nº 207/2012 – PROAD – “Quanto à gestão junto à SPU encaminhamos 
minuta ao Gestor do IFMS para que seja direcionado àquela unidade solicitação de 
avaliação dos valores venais dos imóveis que servem ao IFMS, com fins de 
regularização. (documento anexo).” 
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CONSTATAÇÃO: 041CONSTATAÇÃO: 041CONSTATAÇÃO: 041CONSTATAÇÃO: 041    
    
Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:    
Ausência de uma rotina para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI com as 
reais necessidades da UJ. 
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
Incluir nos processos licitatórios, o projeto básico das aquisições de bens e serviços 
de TI, que demonstrem as vantagens da solução técnica adotada, abordando 
aspectos quanto à economicidade e adequação ao interesse público, deixando claro 
que a aquisição integra o Plano Diretor de Tecnologia da Informação do IFMS. 
 
Resposta:Resposta:Resposta:Resposta: 
Memorando nº 088/2012 – ASINF – “(...) não foram realizadas novas 
aquisições/contratações de TI após a auditoria da CGU, e será realizado um 
levantamento dos processos anteriores para averiguar os que se enquadram em tal 
observação. O levantamento já estava previsto para ser realizado anteriormente, 
porém por conta da greve realizada pelos servidores federais tivemos este trabalho 
comprometido.” 
 
 
 
CCCCONSTATAÇÃO: 045ONSTATAÇÃO: 045ONSTATAÇÃO: 045ONSTATAÇÃO: 045    
    
Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:    
Indicador de Desempenho cujos resultados são inconsistentes com os dados 
primários. 
 
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
Que a Instituição proceda o levantamento cadastral da titulação de todos os 
docentes e respectiva atualização perante o Sistema Siape.  
 
Resposta:Resposta:Resposta:Resposta:    
 Memorando nº 209/2012 – COGEP – “(...) informamos que foi encaminhado o 
Memo/COGEP nº 129, ao Presidente da Comissão do Relatório de Gestão 2011 (cópia 
anexa) e Memo/COGEP nº 136, de 15 de junho de 2012 ao vosso setor (cópia anexa), 
esclarecendo que em junho deste ano foi verificada falha no cadastro da titulação de 
alguns servidores docentes do quadro do IFMS, mas que devidas falhas foram todas 
atualizadas.” 
 
 
 
CONSTATAÇÃO: 055CONSTATAÇÃO: 055CONSTATAÇÃO: 055CONSTATAÇÃO: 055    
    
Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:    
Ausência de Unidade de Auditoria Interna e acompanhamento tempestivo do PAINT 
2011. 
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Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
Constituir a unidade de Auditoria Interna, submetendo o nome do Chefe da 
Auditoria Interna a aprovação do controle interno, conforme determina o § 5º do art. 
15 do Decreto nº 3.591/2000. 
 
Resposta:Resposta:Resposta:Resposta:    
Concordamos e acatamos a recomendação e comunicamos que já estamos 
efetivando os procedimentos recomendados. 
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 002 
Implementar um acompanhamento sistemático do PAINT/2012 conforme previsto 
do art. 8º da Instrução Normativa CGU nº 07/2006. 
 
 
Resposta:Resposta:Resposta:Resposta:    
Concordamos e acatamos a recomendação e comunicamos que já estamos 
efetivando os procedimentos recomendados. 
 
 
 
CONSTATAÇÃO: 056CONSTATAÇÃO: 056CONSTATAÇÃO: 056CONSTATAÇÃO: 056    
    
Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:    
Divergência entre as informações prestadas no Relatório de Gestão e a estrutura de 
controle interno demonstrada ou comprovada documentalmente pela UJ. 
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
Implementar rotinas que contribuam para o aperfeiçoamento dos controles internos 
da Instituição. 
 
    
Resposta:Resposta:Resposta:Resposta:    
Concordamos e acatamos a recomendação e comunicamos que já estamos 
efetivando os procedimentos recomendados. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 063CONSTATAÇÃO: 063CONSTATAÇÃO: 063CONSTATAÇÃO: 063    
    
Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:    
Descompasso entre o atual estágio de execução do contrato e o cronograma físico 
financeiro das obras de Implementação do Campus de Coxim. 
    
Recomendação: 001Recomendação: 001Recomendação: 001Recomendação: 001    
Que a unidade assegure a compatibilidade entre os prazos e etapas constantes do 
projeto básico e os prazos e etapas do cronograma físico-financeiro do contrato. 
    
Resposta 001:Resposta 001:Resposta 001:Resposta 001:    
Memorando 388/2012/COMAN – “A vistoria para fiscalização e acompanhamento das 
obras também visa compatibilizar os prazos e etapas do projeto básico com os 
prazos e etapas do cronograma físico-financeiro do contrato.” 
    
Recomendação: 002Recomendação: 002Recomendação: 002Recomendação: 002    



18 

 

Que a Unidade abstenha-se, inexistindo comprovado motivo de ordem técnica, de 
atestar serviço ou autorizar pagamento de parcela executada em desconformidade 
com o cronograma físico-financeiro, tendo em vista que art. 66 da Lei 8.666/1993 
estabelece que o contrato deve ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 
as cláusulas avençadas. 
    
Resposta 002:Resposta 002:Resposta 002:Resposta 002:    
Memorando 388/2012/COMAN – “Esta sendo observada a recomendação de abster-
se, inexistindo comprovado motivo de ordem técnica, de atestar serviços ou 
autorizar pagamento de parcela executada em desconformidade com o cronograma 
físico-financeiro. As vistorias na obra são realizadas com frequência permitindo 
melhor controle de verificação dos serviços executados e medidos pela contratada.” 
 
 
 
    
CONSTATAÇÃO: 064CONSTATAÇÃO: 064CONSTATAÇÃO: 064CONSTATAÇÃO: 064    
 
Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:    
Pagamento indevido no valor de R$ 6.744,52 de serviços previstos e não executados 
nos Blocos 04 e 05 da obra de Implantação do Campus de Coxim. 
 
Recomendação: 001Recomendação: 001Recomendação: 001Recomendação: 001    
Que a unidade adeque o projeto e o contrato às supressões de quantitativos de itens 
inicialmente previstos, por meio de aditivo contratual. 
 
Resposta 001:Resposta 001:Resposta 001:Resposta 001:    
Memorando 388/2012/COMAN – “Esta sendo elaborado novo aditivo contratual com 
supressão e acréscimo de serviços para adequar o projeto básico e o contrato, devido 
a necessidade de alterar varias esquadrias em blocos diversos. Será conferindo as 
esquadrias.”  
 
Recomendação: 002Recomendação: 002Recomendação: 002Recomendação: 002    
Que a unidade apure se houve outros pagamentos indevidos à contratada. Em caso 
positivo, proceder às medidas de restituição ao erário, bem como apuração de 
responsabilidades cabíveis. 
 
Resposta 002:Resposta 002:Resposta 002:Resposta 002:    
Memorando 388/2012/COMAN – “Está sendo verificado pela COMAN prevendo 
ajustes conforme o caso.” 
 
Recomendação: 003Recomendação: 003Recomendação: 003Recomendação: 003    
Que a unidade compense, nas próximas medições, R$6.354,40 pagos indevidamente 
à contratada. 
 
Resposta 003:Resposta 003:Resposta 003:Resposta 003:    
Memorando 388/2012/COMAN – “Esta sendo elaborado novo aditivo contratual com 
supressão e acréscimo de serviços para adequar o projeto básico e o contrato. Será 
conferindo todas as esquadrias.” 
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CONSTATAÇÃO: 065CONSTATAÇÃO: 065CONSTATAÇÃO: 065CONSTATAÇÃO: 065    
    
Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:    
Pagamento indevido no valor de R$ 15.366,01 em função de serviços não executados 
nos Blocos 04 e 05 na obra de Implantação do Campus de Coxim. 
    
    
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
Vistoriar a obra para verificar a regularidade dos serviços executados e já pagos e 
identificar a existência de eventuais problemas e alterações necessárias,  
providenciando as adequações devidas dos projetos e a celebração de termo aditivo 
ao Contrato nº 19/2009, bem como proceda a apuração de responsabilidades 
cabíveis. 
 
Resposta 001:Resposta 001:Resposta 001:Resposta 001:    
Memorando 388/2012/COMAN – “Verificando os serviços já executados, do 
revestimento de teto dos blocos B4 e B5, não foram identificados problemas e 
necessidade de alterações.”  
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 002 
Proceder a compensação dos valores  pagos indevidamente pela não execução do 
serviço de emboço dos tetos dos blocos 4 e 5, que totalizam R$ 15.366,01, bem como 
a devida adequação do projeto, mediante termo de supressão do serviço de emboço 
em todos os blocos do Campus (no valor de R$ 32.810,18), caso se verifique a 
dispensabilidade da sua execução. 
 
Resposta 002:Resposta 002:Resposta 002:Resposta 002:    
Memorando 388/2012/COMAN – “Esta sendo elaborado novo aditivo contratual com 
supressão e acréscimo de serviços para adequar o projeto básico e o contrato.“ 
    
 
CONSTATAÇÃO: 066CONSTATAÇÃO: 066CONSTATAÇÃO: 066CONSTATAÇÃO: 066    
    
Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:    
Realização de pagamentos sem a devida contraprestação dos serviços (pagamento 
indevido), no valor de R$ 193.871,65, nos Blocos 01,e 03 da obra de implementação 
Campus de Coxim. 
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
Que a unidade proceda às adequações necessárias ao projeto da obra a fim de evitar 
a ocorrência de novos pagamentos indevidos, bem como proceda a apuração das 
responsabilidades cabíveis. 
 
Resposta:Resposta:Resposta:Resposta:    
Memorando 388/2012/COMAN – “Foram feitas as adequações necessárias e estão 
sendo monitoradas pela Coordenação de Obras e Manutenção (COMAN). Esta sendo 
observada a recomendação de abster-se, inexistindo comprovado motivo de ordem 
técnica, de atestar serviços ou autorizar pagamento de parcela executada em 
desconformidade com o cronograma físico-financeiro. As vistorias na obra são 
realizadas com frequência permitindo melhor controle de verificação dos serviços 
executados e medidos pela contratada.” 
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CONSTACONSTACONSTACONSTATAÇÃO: 067TAÇÃO: 067TAÇÃO: 067TAÇÃO: 067    
    
Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:    
Realização de pagamentos sem a devida contraprestação dos serviços (pagamento 
indevido), no valor de R$ 354.045,74, nos Blocos 01, 03, 04 e 05 da obra de 
implementação Campus de Aquidauana. 
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
Emitir parecer técnico devidamente fundamentado que comprove a execução 
efetiva dos serviços pagos antecipadamente, bem como que comprove a 
necessidade de ressarcimento de eventuais serviços pagos e não executados, 
promovendo a apuração de responsabilidade se for detectado que o serviço pago 
antecipadamente não foi executado. 
 
Resposta 001:Resposta 001:Resposta 001:Resposta 001:    
Memorando 386/2012/COMAN – “Considerando a manifestação do Gabinete da 
Reitoria através dos Ofícios Nº 337/11, 154/12 e 226/12, entende-se que não houve 
pagamento antecipado e sim a não realização tempestiva de termo aditivo de 
serviços imprescindíveis que foram executa dos no inicio do contrato.” 
 
Recomendação: 002Recomendação: 002Recomendação: 002Recomendação: 002    
Definir o valor indevidamente antecipado e o período de tempo entre a antecipação 
do pagamento e a data da efetiva realização do serviço a que ele se refere. Os valores 
antecipados deverão ser descontados pela taxa Selic, desde a data da efetiva 
prestação dos serviços até a data da antecipação ilegal do pagamento. Os valores 
encontrados deverão ser compensados em futuros pagamentos. 
 
Resposta 002:Resposta 002:Resposta 002:Resposta 002:    
Memorando 386/2012/COMAN – “Conforme o item anterior não houve pagamento 
antecipado. O pagamento corresponde a serviços imprescindíveis que foram 
executados no inicio do contrato, bem como parte do material de esquadrias e parte 
do paver fabricado na obra.”  
 
 
CONSTATAÇÃO: 068CONSTATAÇÃO: 068CONSTATAÇÃO: 068CONSTATAÇÃO: 068    
    
Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:    
Falhas no acompanhamento e fiscalização do Contrato 22/2009 e pagamentos 
ordenados sem a regular liquidação da despesa, na obra de implementação Campus 
de Três Lagoas. 
 
    
    
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
Manter as informações sobre as obras do Instituto atualizadas no SIMEC, em 
cumprimento ao item 18 do Acordo de Metas e Compromissos,  assinado com o 
Ministério da Educação. 
 
Resposta 001:Resposta 001:Resposta 001:Resposta 001:    
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Memorando  385/2012/COMAN – “(...) a obra da construção do Campus do IFMS de 
Três Lagoas está atualizada no SIMEC, conforme anexo II.”  
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 002 
Planejar adequadamente as vistorias das obras em andamento com recursos do 
Programa Expansão, inclusive a de implantação do campus de Três Lagoas, de 
maneira a garantir todos os recursos (materiais, humanos e financeiros) necessários à 
verificação tempestiva da regularidade dos serviços executados e medidos pela 
contratada, bem como identificar eventuais problemas e alterações, adotando, 
nesses casos, as medidas corretivas que se fizerem necessárias, sem prejuízo da 
apuração de responsabilidades. 
 
Resposta 002:Resposta 002:Resposta 002:Resposta 002:    
Memorando 385/2012/COMAN – “(...) as viagens são programadas para serem 
realizadas pelo menos uma vez por mês, tendo em vista que o IFMS atualmente 
possui uma equipe de engenharia com um número maior de servidores e carros 
oficiais com respectivos motoristas para atendimento das necessidades da 
fiscalização.”     
 
 
CONSTATAÇÃO: 069CONSTATAÇÃO: 069CONSTATAÇÃO: 069CONSTATAÇÃO: 069    
    
Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:    
Execução de itens de serviço com alterações nas especificações previstas, na obra de 
implementação Campus de Três Lagoas. 
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
Que a unidade proceda à nova vistoria na obra, de maneira a verificar a regularidade 
dos serviços executados e já pagos e identificar a existência de eventuais problemas 
e alterações, adotando, neste caso as medidas corretivas que se fizerem necessárias, 
sem prejuízo da apuração de responsabilidades. 
 
Resposta:Resposta:Resposta:Resposta:    
Memorando 385/2012/COMAN – “(...) informo que o aditivo foi formalizado.” 
 
 
 
 
CONSTATAÇÃO: 070 CONSTATAÇÃO: 070 CONSTATAÇÃO: 070 CONSTATAÇÃO: 070     
    
Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:    
Realização de pagamentos sem a devida contraprestação dos serviços (pagamento 
indevido), no valor de R$ 349.135,32, nos Blocos 01, 03, 04 e 05 da obra de 
implementação Campus de Três Lagoas. 
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
Que a unidade proceda à nova vistoria na obra, de maneira a verificar a regularidade 
dos serviços executados e já pagos e identificar a existência de eventuais problemas 
e alterações, efetuando, nas próximas medições, as compensações dos valores pagos 
indevidamente, sem prejuízo da apuração de responsabilidades. 
 
RRRResposta:esposta:esposta:esposta:    
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Memorando 385/2012/COMAN – “(...) os serviços que foram pagos teoricamente 
antecipadamente pelo fato de não ter formalizado termo aditivo à época, já foram 
executados conforme relatório fotográfico em anexo.” 
 
 
 
    
    
CONSTATAÇÃO: 072CONSTATAÇÃO: 072CONSTATAÇÃO: 072CONSTATAÇÃO: 072    
    
Descrição SumárDescrição SumárDescrição SumárDescrição Sumária:ia:ia:ia:    
Execução de itens de serviço com alterações nas especificações e com prejuízo 
financeiro do objeto, no valor de R$ 7.436,36, na obra de implantação do Campus 
Três Lagoas. 
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
Realizar nova vistoria na obra, de maneira a verificar a regularidade dos serviços 
executados e já pagos e identificar a existência de eventuais problemas e alterações, 
efetuando, nas próximas medições, as compensações dos valores pagos 
indevidamente, sem prejuízo da apuração de responsabilidades. 
    
Resposta:Resposta:Resposta:Resposta:    
Memorando  385/2012/COMAN – “(...) informo que está sendo finalizado aditivo 
onde consta a supressão dos serviços que sofreram alterações nas especificações.”  
 
 
CONSTATAÇÃO: 073 CONSTATAÇÃO: 073 CONSTATAÇÃO: 073 CONSTATAÇÃO: 073     
    
Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:    
Dados constantes do SIMEC em desacordo com as informações obtidas na 
documentação de execução física e financeira da obra de implementação do 
Campus de Corumbá. 
    
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
Que a unidade proceda a nova vistoria na obra, de maneira a verificar a regularidade 
dos serviços executados e já pagos e identificar a existência de eventuais problemas 
e alterações, adotando, neste caso as medidas corretivas que se fizerem necessárias e 
efetuando o fiel registro no SIMEC, sem prejuízo da apuração de responsabilidades. 
 
Resposta 001:Resposta 001:Resposta 001:Resposta 001:    
Memorando 387/2012/COMAN – “As vistorias na obra têm sido realizadas com 
frequência permitindo melhor controle de verificação dos serviços executados e 
medidos pela contratada e atualização dos registros no SIMEC.”  
 
    
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 002 
Que a unidade passe a realizar a verificação tempestiva dos serviços executados e 
medidos pela contratada e os registros no SIMEC, de modo que o referido sistema 
reflita com fidedignidade os estágios de execução da obra. 
 
Resposta 002:Resposta 002:Resposta 002:Resposta 002:    
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Memorando 387/2012/COMAN – “Para compatibilizar as informações no SIMEC com 
a execução real da obra são realizadas vistorias tempestivas. Nas vistorias são 
realizadas fotografias da obra que são utilizadas para atualização de registro no 
SIMEC e elaboração de relatório de acompanhamento da evolução da obra.”  
 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 003 
Caso a unidade não disponha de pessoal suficiente e qualificado para o 
acompanhamento e fiscalização da execução das obras do Programa Expansão, que 
lance mão da contratação de serviços terceirizados para dar apoio a essas atividades, 
em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, ou parcerias com outros 
órgãos como o CREA, por exemplo. 
 
Resposta 003:Resposta 003:Resposta 003:Resposta 003:    
Memorando 387/2012/COMAN – “No momento o IFMS possui uma equipe maior de 
engenheiros e carros oficiais para atendimento das necessidades de fiscalização e 
conforme o Oficio 154/12 – Gabinete da Reitoria, o IFMS lançará edital para 
confirmação dos serviços terceirizados, caso haja necessidade, principalmente na 
fase III da expansão da Rede Federal Tecnológica.” 
 
 
CONSTATAÇÃO: 081CONSTATAÇÃO: 081CONSTATAÇÃO: 081CONSTATAÇÃO: 081    
    
Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:Descrição Sumária:    
Atuação deficiente da fiscalização do Contrato nº 21/2009, relativa à obra de 
implantação do Campus de Ponta Porã. 
Recomendação: Recomendação: Recomendação: Recomendação: 001 
Apurar as responsabilidades pelas falhas no acompanhamento da execução das 
obras do Contrato nº 21/2009, aplicando as penalidades disciplinares previstas no 
artigo 127 da Lei n. 8112/1990, de acordo com a natureza e a gravidade das infrações 
disciplinares efetivamente praticadas. 
 
Resposta:Resposta:Resposta:Resposta:    
Não concordamos com a recomendação e ratificamos a resposta encaminhada 

anteriormente: “No nosso entendimento, não houve falhas no acompanhamento da 

execução das obras, pois a estrutura a época, era precária, considerando que não 

tínhamos veículos, nem motoristas suficientes, limitação de orçamento de diárias, 

quadro reduzido de servidores, que eram também novos no serviço público, entre 

outros, sendo que foi feito o possível para o bom andamento das obras”. 
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IIIIVVVV. . . . II II II II ––––    Oriundas do TCUOriundas do TCUOriundas do TCUOriundas do TCU    

    

----    Acórdão nº Acórdão nº Acórdão nº Acórdão nº 784784784784/201/201/201/2012222    ––––    TCUTCUTCUTCU    ––––    PlenárioPlenárioPlenárioPlenário::::    

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar 
ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul – IFMS 
que: 

9.1.1. adote providências com vistas à regularização da acumulação indevida 
de cargos descrita no relatório da equipe de auditoria deste Tribunal, nos termos do 
disposto no art. 133 da Lei n.º 8.112/90, em função de o regime de dedicação 
exclusiva exigir total dedicação ao magistério e vedar o exercício de qualquer outro 
cargo ou emprego público ou privado, conforme entendimento consolidado na 
jurisprudência deste Tribunal, sem prejuízo de assegurar ao servidor o direito ao 
contraditório e à ampla defesa; 

9.1.2. encaminhe, no prazo de 60 (sessenta) dias a este Tribunal 
documentação comprobatória das medidas adotadas e dos resultados obtidos; 

9.2. recomendar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Mato Grosso do Sul - IFMS, nos termos do disposto no artigo 250, III do RI/TCU, que 
estabeleça rotinas periódicas de verificação com vistas a evitar situações 
semelhantes de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 

 
Providências implementadas: Informamos que as providências foram 

adotadas pelo IFMS que poderão ser constatadas nas próximas auditorias. 

 

 

IVIVIVIV. . . . III III III III ––––    Oriundas da Auditoria InternaOriundas da Auditoria InternaOriundas da Auditoria InternaOriundas da Auditoria Interna    

 

- (RA 002/2011) 

Constatação:Constatação:Constatação:Constatação: Divergência de valor das passagens aéreas entre o que consta na fatura 

e no bilhete. 

Recomendação:Recomendação:Recomendação:Recomendação: Estamos aguardando esclarecimentos para podermos subsidiar a 

recomendação. 

Implementação:Implementação:Implementação:Implementação: A fiscalização do contrato está providenciando esclarecimentos 

junto à contratada. 

Análise: Análise: Análise: Análise: Não houve resposta da empresa contratada e nem esclarecimentos 

adicionais da fiscalização do contrato. 

 

- (RA 002/2012) 

ConstatConstatConstatConstatação:ação:ação:ação: Em análise ao PCSF nº 01/2012 constatou-se a ausência da folha nº 08 

no processo, data e assinatura na planilha de classificação das despesas e divergência 
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no saldo não utilizado com material de consumo constante na planilha com o valor 

da nota de anulação de empenho 2012ne800021. 

Em análise ao PCSF nº 02/2012 constatou-se ausência de data e assinatura na 

planilha de prestação de contas. 

Em análise ao PCSF nº 03/2012 constatou-se divergência do valor da nota fiscal nº 80 

com o valor lançado na planilha de prestação de contas, ausência de assinatura na 

planilha e assinatura e data na planilha. 

Em análise ao PCSF nº 04/2012 constatou-se ausência da assinatura do suprido na 

Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos – PCSF. 

Recomendação:Recomendação:Recomendação:Recomendação: Os processos de prestação de contas analisados demonstraram 

pequenas falhas que podem ser evitadas e melhoradas com a regulamentação de 

disposições quanto à concessão, aplicação e prestação de contas do Suprimento de 

Fundos no âmbito do IFMS. Assim constatamos que os processos estão 

materialmente adequados, apenas orientamos maior atenção quanto aos seus 

aspectos formais como paginação, ordem cronológica, data e assinatura de 

documentos e planilhas. 

Implementação:Implementação:Implementação:Implementação: Nas próximas auditorias serão analisadas quanto ao atendimento 

das recomendações. 

 

    

VVVV    ––––    RELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DE ÁREAS ESSENCIAISRELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DE ÁREAS ESSENCIAISRELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DE ÁREAS ESSENCIAISRELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DE ÁREAS ESSENCIAIS    

    

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

  

Programa: Programa: Programa: Programa: 1062.1H10 Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 1062.1H10 Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 1062.1H10 Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 1062.1H10 Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica Tecnológica Tecnológica Tecnológica ––––    No Estado de Mato Grosso do SulNo Estado de Mato Grosso do SulNo Estado de Mato Grosso do SulNo Estado de Mato Grosso do Sul    

    

Objetivos gerais:Objetivos gerais:Objetivos gerais:Objetivos gerais: Ampliar a oferta de vagas da educação profissional e tecnológica 

mediante implantação de novas unidades de ensino, vinculadas ao Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. 

    

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos: Construção, ampliação e reforma de unidades, e equipamento 

dos campi do Instituto Federal. 

    

As metas previstasAs metas previstasAs metas previstasAs metas previstas: 7 unidades de ensino implantadas. 
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Programa: 1062.2992.0054 Funcionamento da Educação Profissional Programa: 1062.2992.0054 Funcionamento da Educação Profissional Programa: 1062.2992.0054 Funcionamento da Educação Profissional Programa: 1062.2992.0054 Funcionamento da Educação Profissional ––––    No Estado de No Estado de No Estado de No Estado de 

Mato Grosso do SulMato Grosso do SulMato Grosso do SulMato Grosso do Sul    

    

Objetivos geraisObjetivos geraisObjetivos geraisObjetivos gerais: 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 espeObjetivos espeObjetivos espeObjetivos específicoscíficoscíficoscíficos: Manutenção das instituições, por meio da sua gestão 

administrativa, financeira e técnica, incluindo participação em órgãos colegiados que 

congreguem o conjunto dessas instituições, bem como manutenção de 

infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação, 

reforma, adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles 

inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente. 

    

Meta não cumulativa:Meta não cumulativa:Meta não cumulativa:Meta não cumulativa: 1.320 alunos matriculados. 

Tendo em vista as atividades realizadas pelos auditores, bem como a ocorrência de 

imprevistos impeditivos de atuação desta Unidade de Controle Interno, como a falta 

de estruturação do setor, não dispondo de local adequado e exclusivo para o 

desempenho de suas atividades; falta de designação do Auditor Chefe; falta de 

normativos que regulamentem a atuação desta Unidade. Ademais, a ocorrência da 

greve dos técnicos administrativos no ano de 2012 contribuiu para um significante 

atraso no atendimento das solicitações desta Unidade. 

 

Devido aos motivos acima expostos, restou prejudicado o atendimento pleno dos 

seguintes itens: V. II V. II V. II V. II ––––    Avaliação dos indicadores de desempenho utilizados pela Avaliação dos indicadores de desempenho utilizados pela Avaliação dos indicadores de desempenho utilizados pela Avaliação dos indicadores de desempenho utilizados pela 

entidadeentidadeentidadeentidade; ; ; ; VVVV. III . III . III . III ––––    Avaliação dos controles internos administrativos da entidadeAvaliação dos controles internos administrativos da entidadeAvaliação dos controles internos administrativos da entidadeAvaliação dos controles internos administrativos da entidade; ; ; ; VVVV.IV .IV .IV .IV ––––    

ReguReguReguRegularidade dos procedimentos licitatórioslaridade dos procedimentos licitatórioslaridade dos procedimentos licitatórioslaridade dos procedimentos licitatórios; ; ; ; VVVV.V .V .V .V ––––    Avaliação do gerenciamento da Avaliação do gerenciamento da Avaliação do gerenciamento da Avaliação do gerenciamento da 

execução execução execução execução dos convênios, acordos e ajustes fdos convênios, acordos e ajustes fdos convênios, acordos e ajustes fdos convênios, acordos e ajustes firmadosirmadosirmadosirmados....    

 

 

VVVVIIII    ––––    FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONALFATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONALFATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONALFATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONAL    
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O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul – IFMS, no 

ano de 2012, atuou em sede provisória, tanto a reitoria como os campi, resultando na 

falta de espaço físico adequado para realização das atividades. Outras dificuldades 

como a falta de recursos humanos, de instrumentos de controle interno efetivos e a 

greve dos servidores técnicos administrativos também foram fatores complicadores 

enfrentados pela Gestão.   

No entanto, a Gestão da Instituição tem se esforçado no intuito de transpor as 

dificuldades existentes, buscando capacitar seus servidores e melhorar a estrutura 

dos setores do IFMS a fim de melhor cumprir com a missão da instituição de Ofertar 

Educação Profissional e Tecnológica, buscando o desenvolvimento local e regional, 

primando pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. 

   

 

 

 Campo Grande/MS, 28 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

Luis Fernando Davanso Corte 

Auditor 

AUDIT/IFMS 


