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1.

INTRODUÇÃO

1.1.

Do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT 2018

O Relatório Anual da Auditoria Interna tem por base os conceitos e as
diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União
(CGU), por intermédio da Instrução Normativa nº 9, de 09 de outubro de 2018, que dispõe
sobre a elaboração e comunicação do RAINT das Unidades de Auditoria Interna
Governamental do Poder Executivo Federal, após aprovação pelo Conselho Superior –
CONSUP/IFMA, observando-se ainda, as diretrizes estatuídas na Resolução nº 106, de 31
de outubro de 2018, CONSUP, que aprovou o Regimento Geral do IFMA.
A Instrução Normativa nº 9, de 09 de outubro de 2018, determina requisitos
mínimos para o RAINT, transcrição na íntegra a seguir:
I - quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna,
conforme o PAINT, realizados, não concluídos e não realizados;
II - quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna
realizados sem previsão no PAINT;
III - quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e
implementadas no exercício, bem como as finalizadas pela assunção de riscos pela gestão,
as vincendas, e as não implementadas com prazo expirado na data de elaboração do
RAINT;
IV - descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente
nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das
auditorias;
V - quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com indicação
do quantitativo de auditores capacitados, carga horária e temas;
VI - análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de
governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos do órgão ou da entidade,
com base nos trabalhos realizados;

8

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AUDITORIA INTERNA
Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT – Exercício 2018

VII - quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros
decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício por classe de
benefício; e,
VIII - análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria
da Qualidade - PGMQ.
Vale informar, que a Resolução nº 106/2018-CONSUP determina em seu art.
142, que compete à Auditoria Interna a elaboração do RAINT na forma e nos prazos
estabelecidos pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.
O presente documento está estruturado da seguinte maneira: 1) Introdução;
2) Caracterização do Instituto Federal do Maranhão; 3) Da auditoria interna; 4) Quadro
demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna, conforme o PAINT 2018,
realizados, não concluídos e não realizados; 5) Ações de auditoria programadas e não
realizadas com justificativas para não execução; 6) Quadro demonstrativo do quantitativo
de trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINT 2018; 7) Quadro
demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e implementadas no exercício,
bem como as finalizadas pela assunção de riscos pela gestão, as vincendas, e as não
implementadas com prazo expirado na data de elaboração do RAINT; 8) descrição dos
fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos e na organização
da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias; 9) quadro demonstrativo das
ações de capacitação realizadas, com indicação do quantitativo de auditores capacitados,
carga horária e temas; 10) Análise consolidada acerca do nível de maturação dos
processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos, com base
nos trabalhos realizados; 11) Quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não
financeiros decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício
por classe de benefício; e, 12) Análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão
e Melhoria da Qualidade - PGMQ.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - IFMA

A educação profissional possui uma longa trajetória no ensino brasileiro.
Embora tenha como marco a década de 40, com a implantação dos ensinos industrial,
comercial e agrícola, entre 1942 e 1946, sua história tem início com a criação, em algumas
províncias, das Casas de Educandos Artífices ainda nos oitocentos, as quais fecharam no
início do período republicano. Em 1909, com os ímpetos da industrialização, foram criadas,
no Governo Nilo Peçanha, através do Decreto nº 7.566, dezenove Escolas de Aprendizes
Artífices em diferentes estados da federação, tendo como objetivo atender o ensino
profissional, primário e gratuito (CARNEIRO, 2010; MEC-BRASIL, 2009, p.1-4). Com a
institucionalização da nova escola, criou-se uma dualidade estrutural no ensino, com
escolas para formar intelectuais e outra para conformar trabalhadores (CARNEIRO, 2010,
p. 6). Porém, ao longo desse período, foi alterando-se a compreensão substancial, real e
legal acerca desta modalidade de ensino.
Outro fato que merece destaque é a transformação das Escolas de
Aprendizes Artífices em Escolas Industriais e Técnicas, pelo Decreto nº 4.127/42, para
oferecer a formação profissional em nível equivalente ao do secundário. A partir desse ano,
inicia-se formalmente, o processo de vinculação do ensino industrial à estrutura do ensino
do país como um todo, uma vez que os alunos formados nos cursos técnicos ficavam
autorizados a ingressar no ensino superior em área equivalente à da sua formação (BRASIL
- MEC, 2009).
No ano de 1959, as Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em
autarquias, passando a ser denominadas de Escolas Técnicas Federais. As instituições
ganham autonomia didática e de gestão. Com isso, intensifica-se a formação de técnicos,
mão de obra indispensável diante da aceleração do processo de industrialização (BRASIL
- MEC, 2009).
Em 1989, a então Escola Técnica Federal do Maranhão transformou-se em
Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão e posteriormente, em 2008, com o
advento da Lei nº 11.892, foi criado o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão, tratado como Instituto Federal do Maranhão (IFMA), mediante a integração
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do Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão e das Escolas Agrotécnicas
Federais de Codó, de São Luís e de São Raimundo das Mangabeiras.
Atualmente, o IFMA possui administração central denominada de Reitoria, em
São Luís - MA, com suas unidades, denominadas de Câmpus, espalhadas em vários pontos
de presença do Estado do Maranhão, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 - Pontos de presença do IFMA no Estado do Maranhão

Fonte: Assessoria de Comunicação - ASCOM
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2.1.

Identificação das Unidades objeto dos trabalhos da Auditoria Interna
A tabela 01, a seguir, apresenta as informações sobre a identificação do IFMA,

no tocante à gestão orçamentária, bens e serviços, recursos humanos, patrimonial,
financeira e contábil.
Tabela 01 – Identificação das unidades objeto das ações de auditoria
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Ministério da Educação
Código SIORG: 244
Identificação da Unidade
Denominação Completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.
Denominação Abreviada: IFMA
Código SIORG: 100921
Código LOA: 26408
Código SIAFI: 158128
Natureza Jurídica: Autarquia Federal
CNPJ: 10.735.145/0001-94
Principal Atividade: Educação Profissional de Nível Técnico
Código CNAE: 9999-9
Telefones de contato:
(98) 3215-1809
(98) 3215-1751 (98) 3215-1811
Endereço Eletrônico: gabinete@ifma.edu.br Página na Internet: http://portal.ifma.edu.br/
Endereço Postal: Avenida Colares Moreira, 477, Renascença, São Luís-MA, CEP 65075-441.
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade
Código SIAFI
Nome
158128
Reitoria
158295
Campus Açailândia
158292
Campus Alcântara
154858
Campus Araioses
158297
Campus Bacabal
158284
Campus Barra do Corda
158285
Campus Barreirinhas
158283
Campus Buriticupu
158456
Campus Caxias
158293
Campus Codó
158455
Campus Coelho Neto
154854
Campus Grajaú
158294
Campus Imperatriz
154857
Campus Itapecuru Mirim
154855
Campus Pedreiras
158282
Campus Pinheiro
158290
Campus Santa Inês
158291
Campus São João dos Patos
154859
Campus São José de Ribamar
158288
Campus São Luís-Centro Histórico
158276
Campus São Luís-Maracanã
158286
Campus São Luís-Monte Castelo
158296
Campus São Raimundo das Mangabeiras
158457
Campus Timon
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154856
Campus Viana
158289
Campus Zé Doca
Gestões relacionadas à Unidade
Código SIAFI
26408
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões: gestão única, com código 26408.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração - PROAD

2.2.

Identificação e Portaria do MEC de funcionamento dos Câmpus
A expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e

Tecnológica possibilitou ao Instituto Federal do Maranhão a criação, através de fases de
implantação, de 22 novos Câmpus, 3 Câmpus Avançados, além da integração do Centro
Federal de Educação Tecnológica do Maranhão, com sua Unidade Descentralizada de
Imperatriz, e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, de São Luís e de São Raimundo
das Mangabeiras, pré-existentes. A estruturação desses novos Campus se deu em
decorrência das Leis 11.534/07 e 11.740/08, que determinam o quantitativo de cargos para
essas unidades de ensino, e ensejaram a autorização de funcionamento, conforme
relacionado a seguir:
CAMPUS DO IFMA – FASE I
Açailândia
Alcântara
Buriticupu
Santa Inês
São Luís-Centro Histórico
Zé Doca

PORTARIA MEC No
156, de 30.01.2008
106, de 29.01.2010
1.968, de 18.12.2006
157, de 30.01.2008
158, de 30.01.2008
1.969, de 18.12.2006

PUBLICAÇÃO DOU No
22, de 31.01.2008
21, de 01.02.2010
242, de 19.12.2006
22, de 31.01.2008
22, de 31.01.2008
242, de 19.12.2006

CAMPUS DO IFMA – FASE II
Bacabal
Barreirinhas
Barra do Corda
Caxias
Pinheiro
São João dos Patos
São Raimundo das Mangabeiras
Timon

PORTARIA MEC No
1.170, de 21.09.2010
1.170, de 21.09.2010
1.170, de 21.09.2010
1.170, de 21.09.2010
1.170, de 21.09.2010
1.170, de 21.09.2010
1.170, de 21.09.2010
1.170, de 21.09.2010

PUBLICAÇÀO DOU No
182, de 22.09.2010
182, de 22.09.2010
182, de 22.09.2010
182, de 22.09.2010
182, de 22.09.2010
182, de 22.09.2010
182, de 22.09.2010
182, de 22.09.2010
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CAMPUS DO IFMA – FASE III
Coelho Neto
Grajaú
Pedreiras
São José de Ribamar
Viana
Araioses
Itapecuru Mirim

PORTARIA MEC No
330, de 23.04.2013
993, de 07.10.2013
993, de 07.10.2013
1.074, de 30.12.2014
1.074, de 30.12.2014
378, de 09.05.2016
378, de 09.05.2016

PUBLICAÇÃO DOU No
78, de 24.04.2013
195, de 08.10.2013
195, de 08.10.2013
253, de 31.12.2014
253, de 31.12.2014
88, de 10.05.2016
88, de 10.05.2016

É importante destacar, que embora o Campus Presidente Dutra seja
pertencente à fase III, ainda não possui Portaria de autorização de funcionamento emitida
pelo Ministério da Educação (MEC).
CAMPUS AVANÇADOS IFMA
Carolina
Porto Franco
Rosário

PORTARIA MEC No
1.074, de 30.12.2014
1.074, de 30.12.2014
1.074, de 30.12.2014

PUBLICAÇÃO DOU No
253, de 31.12.2014
253, de 31.12.2014
253, de 31.12.2014

Os Câmpus Avançados não possuem estrutura de gestão administrativa para
a execução de seus processos de contratação e execução orçamentária financeira (não
possuem UGE), sendo estes executados pela Reitoria (UASG 158128).

2.3.

Unidades Gestoras (UG) - Gestão 26408 – Rol de Responsáveis

Segundo o Tribunal de Contas da União (2010), são considerados
responsáveis pela gestão, os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o
período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade,
conforme artigos 10 e 11 da Instrução Normativa nº 63, de 1º de setembro de 2010,
transcrição na íntegra, a seguir:
Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus
substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as
seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:
I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;
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II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia
imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base
na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;
III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou
estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na
economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.
Parágrafo

único.

O

Tribunal

poderá

definir

outras

naturezas

de

responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º.
Art. 11. O rol de responsáveis deve conter as seguintes informações:
I. nome e número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) do responsável arrolado;
II. identificação da natureza de responsabilidade, conforme descrito no artigo
anterior ou na decisão normativa de que trata o art. 4º desta instrução normativa, e dos
cargos ou funções exercidas;
III. indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função;
IV. identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração,
incluindo a data de publicação no Diário Oficial da União ou em documento de divulgação
pertinente;
V. endereço residencial completo; e
VI. endereço de correio eletrônico.
§ 1º A unidade jurisdicionada deve manter cadastro informatizado de todos os
responsáveis a ela vinculados, em cada exercício, com todas as informações indicadas no
caput deste artigo, ainda que os responsáveis não tenham exercido as responsabilidades
fixadas no caput do art. 10.
§ 2º O rol destinado à constituição de processo de contas sob a forma
consolidada deve abranger somente os responsáveis da unidade jurisdicionada
consolidadora, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 10.
§ 3º O rol destinado à constituição de processo de contas sob a forma
agregada deve relacionar os responsáveis da unidade jurisdicionada agregadora e das
unidades jurisdicionadas agregadas.
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Neste prisma de conceitos, segue abaixo a relação dos responsáveis pela
gestão das unidades objeto dos trabalhos de auditoria no exercício de 2018, conforme
tabela 02.
Tabela 02 – Rol de responsáveis das unidades gestoras do IFMA
UG
CÂMPUS
GESTOR(ES) PRINCIPAL - 2018
Francisco Roberto Brandão Ferreira - Reitor
REITORIA
Washington Luis Ferreira Conceição – Gestor Financeiro
PROPLADI
Carlos Cesar Teixeira Ferreira
Natilene Mesquita Brito
158128 PRPGI
PROEXT
Fernando Antonio Carvalho de Lima
PROEN
Ximena Paula Nunes Bandeira Maia da Silva
PROAD
Washington Luis Ferreira Conceição
Vandeberg Pereira Araújo - Diretor Geral
158282 PINHEIRO
Silvestre de J. Paixão Júnior – Gestor Financeiro
Marinete Moura da Silva Lobo - Diretora Geral
158284 BARRA DO CORDA
Antonio Vitor Ribeiro dos Santos - Gestor Financeiro
Maron Stanley Silva Oliveira Gomes – Diretora Geral
158297 BACABAL
Tássio Teixeira Moraes - Gestor Financeiro
Saulo Cardoso – Diretor Geral
Francisco Sirdenyo Rodrigues Pereira – Gestor Financeiro
158294 IMPERATRIZ
(17/05/2017 a 01/10/2018)
Glauber de Souza Sanglard Silva – Gestor Financeiro
José Werbet Ferreira Silva – Diretor Geral
158285 AÇAILÂNDIA
Lairton José Gomes da Silva - Gestor Financeiro
Vilson de Almeida Sousa – Diretor Geral
158283 BURITICUPU
Glauber Coimbra Ribeiro- Gestor Financeiro
Davina Camelo Chaves - Diretora Geral
158289 ZÉ DOCA
Jackson Sousa Pereira - Gestor Financeiro
Aristóteles de Almeida Lacerda Neto - Diretor Geral
158289 SANTA INÊS
Eden Wam Gomes Castro - Gestor Financeiro
Wady Lima Castro Junior - Diretor Geral
158293 CODÓ
Sebastião Learte Santos - Gestor Financeiro
SÃO JOÃO DOS Elissandro Tavares da Silva – Diretor Geral
158291
PATOS
Walber Francisco Pereira - Gestor Financeiro
João da Paixão Soares – Diretor Geral
158456 CAXIAS
Guilherme Andrade Lopes - Gestor Financeiro
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Lucimeire Amorim Castro – Diretora Geral
Marcos Lima de Araújo - Gestor Financeiro
José Valdir Damascena Araújo – Diretor Geral
BARREIRINHAS
Victor Alves de Carvalho - Gestor Financeiro
Edalton dos Reis Silva - Diretor Geral
ALCÂNTARA
Edson Claudio Araújo de Jesus - Gestor Financeiro
Jânio Fernandes e Silva - Diretor Geral
S.R.
MANGABEIRAS
Rayanne L. dos Santos Silva - Gestor Financeiro
Jackellyne Georgia Dutra e Silva Leite – Diretor Geral
Nayara Coelho da Costa - Gestor Financeiro (09.06.2017 a
TIMON
06.06.2018)
Pedro Alcântara Magalhães Costa – Gestor Financeiro
Paulo Batalha Goncalves – Diretor Geral
CENTRO
HISTÓRICO
Daniele Saraiva M. de Moraes - Gestor Financeiro
Claudio Leão Torres – Diretora Geral
MONTE CASTELO
Evandro de Carvalho Gomes - Gestor Financeiro
Arcenildo da Silva Nascimento – Diretor Geral (até 14/12/2018)
COELHO NETO
Anderson Oliveira da Silva - Diretor Geral
Luis Maciel Batista Serra – Gestor Financeiro
Francisco Alberto Gonçalves Filho – Diretor Geral
Widglan Barbosa de Sousa Nunes - Gestor Financeiro (23/01/2014 a
GRAJAÚ
01/02/2018)
José de Ribamar Viana - Gestor Financeiro
José Cardoso de Souza Filho – Diretor Geral
PEDREIRAS
Marcos Reges Reis Ribeiro - Gestor Financeiro
SÃO JOSÉ DE Marco Antônio Goiabeira Torreão – Diretor Geral
RIBAMAR
Anselmo Alves Neto - Gestor Financeiro
Fabio Lustosa Souza - Diretor Geral
VIANA
Anderson Gedeon Buzar Reis - Gestor Financeiro
ROSÁRIO
Madalena Martins de Sousa Neves – Diretora Geral
José Dioclides Goes Gonçalves – Diretor Geral (31/12/2014 a
CAROLINA
31/01/2018)
Reinouds Lima Silva – Diretor Geral
PORTO FRANCO
Júlio César Nascimento Souza – Diretor Geral
Raimundo Pinho Gondinho – Diretor Geral
ARAIOSES
Rafael Castello Branco Ciarlini - Gestor Financeiro
Francisco Inaldo Lima Lisboa – Diretor Geral
ITAPECURU MIRIM
Darlan Gama Martins - Gestor Financeiro

158276 MARACANÃ
158285
158292
158296

158845

158288
158286
158455

154854

154855
154859
154856
155113
155111
155112
154858
154857
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3. DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna é órgão vinculado ao CONSUP, responsável por fortalecer
e assessorar a gestão, bem como por racionalizar as ações de controle do IFMA e prestar
apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal
de Contas da União, no âmbito institucional, respeitada a legislação pertinente, conforme a
assevera o art. 141, da Resolução nº 106, de 31 de outubro de 2018, do Conselho Superior,
que dispõe sobre o Regimento Geral do Instituto Federal do Maranhão, criado pela Lei nº
11.892/2008.
A auditoria interna governamental é uma atividade independente e objetiva de
avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de
uma organização pública, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e
disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de
gerenciamento de riscos e de controles internos, como enfatiza o Capítulo I, da Instrução
Normativa nº 03, de 09 de junho de 2017, do Ministério da Transparência e ControladoriaGeral da União, que aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna do
Poder Executivo Federal.
A Instrução Normativa Conjunta MP/CGU Nº 01, de 11 de maio de 2016,
afirma que a auditoria interna auxilia as organizações a realizarem seus objetivos, a partir
da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a
eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e
de governança.
Segundo a Instrução Normativa nº 03/2017, estrutura de controles internos
dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal deve contemplar as três linhas
de defesa da gestão ou camadas, a qual deve comunicar, de maneira clara, as
responsabilidades de todos os envolvidos, provendo uma atuação coordenada e eficiente,
sem sobreposições ou lacunas.
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Neste prisma, as unidades de auditoria interna no âmbito da Administração
Pública são responsáveis por proceder à avaliação da operacionalização dos controles
internos da gestão (primeira linha ou camada de defesa, executada por todos os níveis de
gestão dentro da organização) e da supervisão dos controles internos - segunda linha ou
camada de defesa, executada por instâncias específicas, como comitês de risco e controles
internos - (BRASIL, IN 03, 2017).
Segundo Instrução Normativa nº 03/2017, a compete às auditorias internas
avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria do processo de gerenciamento de riscos da
Unidade Auditada, observando-se, nesse processo:
a) riscos significativos são identificados e avaliados;
b) respostas aos riscos são estabelecidas de forma compatível com o apetite
a risco da Unidade Auditada; e
c) informações sobre riscos relevantes são coletadas e comunicadas de forma
oportuna, permitindo que os responsáveis cumpram com as suas obrigações.
E ainda, cabe a AUDINT elaborar o Plano Anual da Auditoria Interna – PAINT
do exercício seguinte, que será aprovado através de resolução do Conselho Superior, bem
como, o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT, que serão
encaminhados ao Órgão ou à Unidade de Controle Interno que estiver jurisdicionado, para
efeito de integração das ações de controle, conforme dispõe a Instrução Normativa nº 9, de
09 de outubro de 2018.
Para tanto, a Instrução Normativa nº 09/2018, que traça as diretrizes e
orientações para elaboração do Relatório Anual da Auditoria Interna (RAINT), estabelece
que o mesmo deverá conter, no mínimo:
I - quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna,
conforme o PAINT, realizados, não concluídos e não realizados;
II - quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna
realizados sem previsão no PAINT;
III - quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e
implementadas no exercício, bem como as finalizadas pela assunção de riscos pela gestão,
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as vincendas, e as não implementadas com prazo expirado na data de elaboração do
RAINT;
IV - descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente
nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das
auditorias;
V - quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com indicação
do quantitativo de auditores capacitados, carga horária e temas;
VI - análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de
governança, de gerenciamento de risco e de controles internos do órgão ou da entidade,
com base nos trabalhos realizados;
VII - quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros
decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício por classe de
benefício; e,
VIII - análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria
da Qualidade - PGMQ.

3.1.

Força de trabalho da Unidade de Auditoria Interna

3.1.1. Cargo/Função/Formação Acadêmica
Na execução dos trabalhos de auditoria realizados no exercício de 2018, a
AUDINT, contou com a força de trabalho identificada na tabela 03, a seguir:
Tabela 03 - Servidores Auditoria Interna - Cargo – Função – Formação Acadêmica.
LIDERANÇA
N

Nome

01

Maria do Socorro Silva Lages

Cargo/Função/Formação Acadêmica
Chefe da Auditoria interna – Doutoranda em Contabilidade,
Mestre em Administração - Especialista em Contabilidade
Pública, Auditoria e Controladoria e Licitações e Contratos
Administrativos, e Administração de Empresas e Bacharel
em Ciências Contábeis e Ciências Econômicas;
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AUDITORIA INTERNA
Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT – Exercício 2018

Secretário da Auditoria, Especialista em Gestão Pública,
1. 02 Diógenes Silva Redondo
Graduado em Matemática; afastado para tratamento de
saúde de 10.09.2018 a 20.02.2019;
AUDITORES
N
Nome
Cargo/Formação Acadêmica
Auditor – Especialista em Gestão Pública e
03 Anderson Amorim Alves
Responsabilidade Fiscal e Bacharel em Ciências Contábeis
Auditor – Especialista em Direito Público e Bacharel em
04 Clauber Correa Carvalho
Direito
Auditor - Mestrando em Contabilidade e Administração, Halden Délio Fernandes
05
Especialista em Gestão Pública e Bacharel em Ciências
Pereira
Contábeis e Administração
Auditor - Especialista em Auditoria e Bacharel em Ciências
06 Herlon Jackson Coelho Serejo
Contábeis.
João Luiz Trindade de
Auditor - Especialista em Gestão Pública e Bacharel em
07
Azevedo
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas.
Auditor - Especialista em Direito Público e Bacharel em
08 Lucas Arruda Martins Calixto
Direito.
Auditor - Especialista em Auditoria e Bacharel em Ciências
09 Marcelo Augusto S. Paiva
Contábeis
Maria das Dores R. Silva
Auditora – Especialista em Gestão e Supervisão Educacional
10
Bacharel em Direito
Auditoria – Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico,
Lívia Maria M. Jansen de
11
Especialista em Gestão Pública, Bacharel em Ciências
Mello
Econômicas e Ciências Contábeis.
Juliane Castelo Branco
Auditora – Especialista em Direito Público com ênfase em
12
Vasconcelos
Gestão Pública e Bacharel em Direito
AUDITOR(ES) AFASTADO(S) DESDE 2017
N
Nome dos servidores
Cargo/Formação Acadêmica
Auditora - Especialista em Gestão Pública e Bacharel em
Dulcineide dos Remédios
Direito – afastada para licença capacitação de 15.10.2017 a
13
Moraes Rego
12.01.2018; afastada para tratamento de saúde de
30.07.2018 a 11.06.2019
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas-DIGEPE/PROPLADI
4.
DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA AUDITORIA INTERNA EM
CONFORMIDADE AO PAINT 2018–APROVADO PELA RESOLUÇÃO N.º 029/2018
Ao longo do exercício de 2018, a Auditoria Interna pautou sua atuação nas
ações previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2018, tanto nos
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trabalhos de auditoria realizadas como nas demandas encaminhadas pelo CONSUP, pela
Reitoria e ainda, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a citar os Acórdãos nº 1851/2018TCU-Plenário e 1178/2018-TCU-Plenário.
No exercício de 2018, foram programadas ações de auditoria para os
Macroprocessos Finalístico – Dimensão Ensino, Apoio – Dimensões Administração e
Gestão de Pessoas, distribuídas nas seguintes unidades gestoras: 1) Reitoria (UG 158128);
2) Campus São Luís Monte Castelo (UG 158286); 3) Campus São Luís-Maracanã (UG
158276); 4) Campus São Luís-Centro Histórico (UG 158288); 5) Campus Codó
(UG158293); 6) Campus Imperatriz (UG158294); 7) Campus São Raimundo das
Mangabeiras (UG158296); 8) Campus Açailândia (UG158295); 9) Campus Buriticupu
(UG158283); 10) Campus Santa Inês (UG158290); 11) Campus Bacabal (UG158297); 12)
Campus Zé Doca (UG158289); 13) Campus São João dos Patos (UG158291); 14) Campus
Barra do Corda (UG158284); 15) Campus Caxias (UG158456);

16) Campus Timon

(UG158457); 17) Campus Pinheiro (UG158282); 18) Campus Alcântara (UG158292); e 19)
Campus Barreirinhas (UG 158285).
Desta forma, consta no Quadro 01, a descrição das auditorias realizadas a
partir das ações programadas no PAINT 2018, devidamente aprovadas pela Resolução nº
029/2018, do Conselho Superior do IFMA.
QUADRO 01 – Demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna,
conforme o PAINT 2018: (A) Realizados, (B) Não Concluídos e (C) Não Realizados
MACRONº
DIMENSÃO
AÇÃO
PROCESSO
SITUAÇÃO
PROCESSO
NÃO
01 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
REALIZADO
01 FINALÍSTICO
ENSINO
OFERTA EDUCACIONAL, EM TODOS OS
02
REALIZADO
NÍVEIS E MODALIDADES
NÃO
02 FINALÍSTICO
PESQUISA
03 PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA
REALIZADO
REALIZADO
03 FINALÍSTICO
EXTENSÃO
04 PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO
(PARCIAL)
05 GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS – LICITAÇÕES REALIZADO
04
APOIO
ADMINISTRAÇÃO
06 GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS – CONTRATOS REALIZADO
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07

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS

REALIZADO

08

GESTÃO FINANCEIRA - DESPESAS E RECEITA

REALIZADO

18

GESTÃO PATRIMONIAL – ALMOXARIFADO –
CONSUMO
GESTÃO PATRIMONIAL – BENS MÓVEIS
GESTÃO PATRIMONIAL – BENS IMÓVEIS
GESTÃO FROTAS – VEÍCULOS
SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS
SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS DA
CONTABILIDADE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTES
RECONHECIMENTO DE SABERES E
COMPETÊNCIAS
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO TEC.
ADMINISTRATIVOS.
AFASTAMENTOS E LICENÇAS

19

ADMISSÃO DE PESSOAL – CONTRATOS

20
21
22
23

DESCONTOS DE FALTAS
ACUMULAÇÃO DE CARGOS
TRILHAS DE PESSOAL – SISTEMA CGU
INDÍCIOS e-PESSOAL DO TCU
CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS NACIONAIS

09
10
11
12
13
14
15
16
17

05

APOIO

GESTÃO DE
PESSOAS

24
25
26
27
28
29
APOIO AOS
CONTROLE
ÓRGÃOS DE
06
DA GESTÃO CONTROLE E AO
CONSUP

30
31

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS INTERNACIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO
CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO
DOS SERVIDORES
SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS
APOSENTADORIA E PENSÃO
MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS
DETERMINAÇÕES FEITAS AO IFMA PELO TCU
MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS
RECOMENDAÇOES FEITAS AO IFMA PELA
CGU

23

REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
NÃO
CONCLUÍDO
REALIZADO
REALIZADO
NÃO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
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32

MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS
DETERMINAÇOES DE NORMATIVOS
ORIUNDAS DO CONSUP

REALIZADO

33

MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS
RECOMENDAÇOES FEITAS AO IFMA PELA
AUDINT

REALIZADO

34

DENÚNCIAS ORIUNDAS DA OUVIDORIA
INSTITUCIONAL

REALIZADO

35

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA AUDITORIA
INTERNA

REALIZADO

QUADRO 02 – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS, DOCUMENTOS
ELABORADOS E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS EM CONFORMIDADE COM O PAINT
2018 – APROVADO PELA RESOLUÇÃO N.º 029/2018
01. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS: DIMENSÃO ENSINO
AÇÃO
PROCESSO
OBJETIVOS

02

OFERTA
EDUCACIONAL, EM
TODOS OS NÍVEIS E
MODALIDADES

AÇÕES
02 e 13
02 e 13
02 e 13
02 e 13
02 e 13

ESCOPO
Análise do processo de
Verificar a integridade e a
ingresso de discentes, das
completude dos registros acadêmicos regras educacionais, dos
de os discentes, em todos os cursos sistemas, princípio de
em seus níveis, modalidades e
segregações de funções,
programas do IFMA.
cumprimento das obrigações
docentes.

CAMPUS
PROEN
São Luís-Monte Castelo
PROEN
São Luís-Maracanã
PROEN
São Luís-Centro
Histórico
PROEN
Açailândia
PROEN
Imperatriz

RESULTADOS
ORDEM
DOC. AUDINT Nº
SERVIÇO

PROCESSO

010/2018

R.A. nº 010/2018-01 e 02 23249.031610.2018-85

010/2018

R.A. nº 010/2018-01 e 03 23249.031621.2018-65

010/2018

R.A. nº 010/2018-01 e 04 23249.039430.2018-41

010/2018

R.A. nº 010/2018-01 e 05 23249.048329.2018-81

010/2018

R.A. nº 010/2018-01 e 06 23249.048334.2018-94
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PROEN
Buriticupu
02 e 13
PROEN
02 e 13 São Luís-Monte Castelo
São Luís-Centro
02 e 13
Histórico
02 e 13

010/2018

R.A. nº 010/2018-01 e 07 23249.008176.2019-11

010/2018
010/2018

N.T. nº 054/2018
N.A. nº 019/2018

23249.030920.2018-82
23249.031295.2018-96

010/2018

N.A. nº 024/2018

23249.031617.2018-13

RECOMENDAÇÕES
1. Que o IFMA, por meio da Pró-Reitoria de Ensino-PROEN, publique as listagens de
alunos selecionados nas chamadas regulares do SISU;
2. Que o IFMA, por meio da Pró-Reitoria de Ensino-PROEN, publique as listagens de
alunos que manifestaram interesse para constar nas listas de espera – confirmação
eletrônica no sistema, conforme cronograma do SISU – para fins de preenchimento das
vagas eventualmente remanescentes das chamadas regulares, em observância ao art. 25
da Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012;
3. Que o IFMA, por meio da Pró-Reitoria de Ensino-PROEN, publique as listagens de
alunos constantes nas listas de espera que manifestaram interesse presencial às vagas
não ocupadas na chamada regular, conforme procedimentos e prazos definidos em edital
próprio, em observância à Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012;
4. Que o IFMA, por meio da Pró-Reitoria de Ensino-PROEN e demais Câmpus, publique
os editais de convocação para matrícula observando-se a existência de vagas e o
atendimento dos requisitos legais e regulamentares, observando-se o cronograma da
respectiva edição do SISU e a Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012;
5. Que a PROEN efetue o levantamento das vagas não ocupadas após as convocações
dos candidatos constantes nas chamadas regulares e listas de espera, junto aos
respectivos Câmpus do IFMA, para fins de elaboração e publicação de edital próprio de
chamada oral, observando-se as orientações da Portaria Normativa nº 21, de 5 de
novembro de 2012;
6. Que, na ocorrência da hipótese acima, a PROEN monitore o fiel cumprimento dos
procedimentos e prazos estabelecidos em edital próprio de chamada oral, junto aos
respectivos Câmpus, a fim de garantir a padronização e regularidade dos registros da
realização do mencionado chamamento público;
7. Que o IFMA, por meio da Pró-Reitoria de Ensino-PROEN e demais Câmpus, publique
as listagens de alunos que participaram do chamamento oral, indicando os aprovados aptos
à efetivação de matrícula;
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8. Que a PROEN monitore e avalie o preenchimento das vagas, a efetivação das matrículas
ou registros acadêmicos dos estudantes selecionados por meio do SISU, bem como, o
lançamento das informações de ocupação das vagas pelos Campus do IFMA, dentro do
cronograma divulgado pela Secretaria de Educação Superior – SESu/MEC, certificando a
conformidade das convocações das listas de espera, em observância ao art. 8º da Portaria
Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012;
9. Que a PROEN monitore o fiel cumprimento das obrigações constantes do Termo de
Adesão e das normas que dispõem sobre o SISU, certificando o nível de preenchimento
das vagas ofertadas nos respectivos Termos de Adesão, mantendo registro dessas
informações;
10.
Que a PROEN em conjunto com todos os Câmpus adote mecanismo de controle a
fim de verificar o nível de preenchimento das vagas ofertadas pelos cursos superiores do
IFMA, apurando semestralmente os quantitativos de desistências, transferências,
desligamentos, abandonos e/ou evasões, para fins de elaboração de processo seletivo para
vagas residuais/ociosas, objetivando o fiel cumprimento do artigo 13, da Resolução nº 117,
de 30 de setembro de 2013 – CONSUP.
11. Que, na ocorrência da hipótese acima, a PROEN monitore o fiel cumprimento dos
procedimentos e prazos estabelecidos dos editais para preenchimento das vagas
residuais/ociosas, a fim de garantir a publicização de todos os seus atos (lançamento de
edital, homologação das inscrições, resultados finais, resultados de eventuais recursos,
dentre outros), na forma prevista na Resolução nº 117, de 30 de setembro de 2013 –
CONSUP;
12. Que o Campus São Luís-Monte Castelo realize o levantamento dos discentes em
disciplina isolada com matrículas ativas (situação ‘matriculado’ nos sistemas acadêmicos),
até o semestre letivo de 2017.2, a fim de processar os seus respectivos cancelamentos;
13. Que após a conclusão dos estudos do discente com matrícula em disciplina isolada, o
departamento e/ou coordenação responsáveis pelos registros acadêmicos do respectivo
Campus, realize o procedimento indicado no §1º do art. 42 da Resolução 117/2013CONSUP, isto é, “a emissão da declaração de estudos contendo a disciplina cursada, a
carga horária, a nota, a frequência, o prazo em que o aluno cursou a disciplina, o plano de
ensino, frisando que os estudos foram realizados na forma do art. 50 da Lei 9.394/96”, e
efetue o procedimento de cancelamento da matrícula isolada ao término do respectivo
semestre letivo;
14. Que o Campus São Luís-Monte Castelo fortaleça os procedimentos de controle
inerentes ao processo de matrícula, a fim de que seja conferida toda a documentação
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exigida dentro dos períodos de matrículas previstos nos respectivos editais de seleção e/ou
convocação, em observância aos artigos 30 e 35 da Resolução nº 117/2013-CONSUP;
15. Que o Campus São Luís-Monte Castelo adote procedimento de controle e de
monitoramento da entrega dos documentos de escolaridade (certificado e histórico escolar
do ensino médio) no prazo constante no Termo de Compromisso assinado pelo candidato,
isto é, 120 (cento e vinte) dias a contar da data da matrícula, nos termos da Resolução
117/2013-CONSUP, notificando os discentes para fins de regularização ao término do
prazo, mantendo registro dessas ocorrências junto aos respectivos dossiês;
16. Que a PROEN regulamente nos respectivos termos de adesão e editais de seleção do
SISU, a apresentação das cópias dos documentos oficiais de identificação e CPF de todos
os membros do núcleo familiar, de forma cumulativa aos demais documentos exigidos para
comprovação da renda familiar bruta mensal, para os candidatos cotistas com renda familiar
bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, em observância ao
art. 8º e Anexo II, da Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012;
17. Que a PROEN regulamente a exigência de apresentação de comprovante de residência
atualizado (emitido há no máximo 90 dias, em nome do candidato ou integrante do núcleo
familiar) para todos os candidatos ingressantes no IFMA, em todas as cotas;
18. Que a PROEN normatize o termo de compromisso de apresentação dos documentos
de escolaridade, exigido na hipótese de o candidato não estar munido de certificado de
conclusão e histórico escolar do ensino médio no ato da matrícula, publicizando-o como
anexo do edital PROEN/SISU;
19. Que os Câmpus do IFMA, utilizem o termo de compromisso de apresentação dos
documentos de escolaridade, somente para fins de concessão de prazo para apresentação
do certificado de conclusão e histórico escolar do ensino médio no ato da matrícula, em
observância às regras dos editais do SISU e à Resolução nº 117/2013-CONSUP;
20. Que a PROEN adote modelo de autodeclaração de pertencimento étnico, para os
candidatos cotistas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, nos termos da Lei nº
12.711, de 29 de agosto de 2012, incluindo-a no rol de documentos necessárias para a
efetivação da matrícula, além de publicizá-la como anexo do edital PROEN/SISU;
21. Que a PROEN normatize o procedimento para manifestação de interesse presencial
em ocupar as vagas remanescentes das chamadas regulares, regido por edital próprio, por
meio da adoção de formulário padrão de manifestação de interesse, no qual constem os
dados do candidato, cota, nota e curso, para assinatura de ambas as partes – servidor
responsável e candidato, entregando uma via ao candidato, além de publicizá-lo como
anexo do edital;
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22. Que os Campus do IFMA adotem procedimento de controle, a fim de demonstrar a cota
do candidato e/ou vaga preenchida em caso de remanejamento, posição, nota do ENEM,
bem como, a regularidade do procedimento de matrícula, mediante juntada das fotocópias
de todos os documentos exigidos em edital, mantendo tais registros junto aos respectivos
dossiês, durante toda a vida acadêmica do discente, objetivando a demonstração do
cumprimento das Portarias Normativas nº 18, de 11 de outubro de 2012, e nº 21, de 5 de
novembro de 2012, transcrito abaixo:
Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012
Art. 8º A instituição de ensino do Sisu deverá:
I - abster-se de cobrar quaisquer tipos de taxas relativas aos processos seletivos
realizados no âmbito do Sisu;
II - disponibilizar acesso gratuito à internet para a inscrição de estudantes aos
processos seletivos do Sisu;
III - manter os responsáveis pelo Sisu na instituição permanentemente disponíveis
e aptos a efetuar todos os procedimentos relativos ao processo seletivo, observado
o cronograma divulgado em edital da SESu;
IV - divulgar, em seu sítio eletrônico na internet e mediante afixação em local de
grande circulação de estudantes, o Termo de Adesão firmado a cada processo
seletivo, os editais divulgados pela SESu, os editais próprios e o inteiro teor desta
Portaria;
V - efetuar a análise dos documentos exigidos para a matrícula ou registro
acadêmico, inclusive aqueles necessários à comprovação do preenchimento
dos requisitos estabelecidos: (Redação dada pela Portaria Normativa nº 2, de
3 de janeiro de 2017)
a) pela Portaria Normativa MEC nº 18, de 2012, para as instituições federais
vinculadas ao Ministério da Educação;
b) pelos atos internos das instituições de ensino que disponham sobre as
políticas de ações afirmativas suplementares ou de outra natureza,
eventualmente adotadas pela instituição;
VI - efetuar as matrículas ou registros acadêmicos dos estudantes selecionados por
meio do Sisu, lançando a informação de ocupação da vaga no sistema em período
definido em edital divulgado pela SESu; (Redação dada pela Portaria Normativa nº
2, de 3 de janeiro de 20177)
VII - cumprir fielmente as obrigações constantes do Termo de Adesão e as normas
que dispõem sobre o Sisu.
§ 1º As instituições de ensino deverão arquivar, sob sua responsabilidade, as
fotocópias dos documentos referidos no inciso V do caput pelo prazo mínimo
de cinco anos, contado da data de sua apresentação.
§ 2º A execução de todos os procedimentos referentes ao Sisu tem validade para
todos os fins de direito e enseja a responsabilidade pessoal dos agentes executores,
nas esferas administrativa, civil e penal. (grifo nosso).

23. Que a PROEN observe nos editais do SISU, a redação dada pela Portaria Normativa
nº 9, de 5 de maio de 2017, à exigência de laudo médico para os candidatos das cotas de
pessoas com deficiência:
Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012

28

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AUDITORIA INTERNA
Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT – Exercício 2018

Art. 8º-B A apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base laudo
médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto
nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, no caso dos
estudantes que sejam pessoas com deficiência e se inscrevam às vagas reservadas
a essas pessoas. (Redação dada pela Portaria Normativa nº 9, de 5 de maio de
2017)

24. Que os Câmpus do IFMA se abstenham de conceder perfil de acesso aos sistemas
acadêmicos da instituição para empregados terceirizados;
25. Que o Campus São Luís-Monte Castelo (e demais Campus) efetue o levantamento dos
servidores com perfil de acesso aos sistemas acadêmicos da Instituição (Q-acadêmico e
SUAP-acadêmico), a fim de efetuar o cancelamento dos usuários inativos, desligados da
instituição e/ou que não registrem ou consultem dados acadêmicos, realizando ainda, a
avaliação das permissões dos perfis ativos;
26. Que a Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação –
DIGTI/PROPLADI, efetue o levantamento dos servidores com perfil de acesso aos sistemas
acadêmicos da Instituição (Q-acadêmico e SUAP-acadêmico), realizando a avaliação das
permissões de acesso e restringindo os níveis de acesso dos usuários aos seus respectivos
Campus;
27. Que a Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação –
DIGTI/PROPLADI, efetue o levantamento dos servidores e/ou terceirizados, com perfil de
acesso aos sistemas acadêmicos da Instituição (Q-acadêmico e SUAP-acadêmico),
identificando aqueles que também são discentes, a fim de realizar o cancelamento desses
usuários;
28. Que a Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação –
DIGTI/PROPLADI, em conjunto com a PROEN e demais Campus, avalie a política de
concessão de acesso aos sistemas acadêmicos do IFMA, estabelecendo os níveis de
acesso devidos para o exercício das atribuições dos servidores ligados ao Ensino, de
acordo com as funções desempenhadas, limitando as permissões para efetivação de
matrícula, inserção de dados, cadastro de diários/notas, expedição de históricos e/ou
diplomas, estritamente a servidores, mediante validação da chefia do Departamento e/ou
Coordenação de Registro e Controle Acadêmico, dos respectivos Campus;
29. Que a PROEN e DPI/DIPIDH/PROPLADI realizem o levantamento e mantenham
controle dos servidores com perfil de acesso ao sistema SISU GESTÃO, em cada unidade
do IFMA, a fim de avaliar o nível de acesso e efetuar o cancelamento dos usuários inativos;
30. Que os Câmpus do IFMA mantenham a guarda de todas as informações inerentes à
realização do SISU, mantendo arquivo dos termos de manifestação de interesse presencial
às vagas eventualmente remanescentes da chamada regular, devidamente preenchidos e
assinados, registrando no próprio termo, a situação de cada candidato após as
convocações para matrícula, isto é, se matrícula efetivada, não comparecimento, matrícula
cancelada devido matrícula em outra IES, matrícula cancelada a pedido do candidato,
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dentre outros, a fim de certificar a regularidade dos registros com as informações lançadas
no sistema SISU GESTÃO;
31. Que seja determinado à Pró-Reitoria de Ensino-PROEN e demais Câmpus, o
atendimento das recomendações constantes na Nota de Técnica nº 054/2018-AUDINT, de
22.06.2018, protocolada sob registro 23249.030920.2018-82.
03. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS: DIMENSÃO EXTENSÃO
AÇÃO
PROCESSO
OBJETIVOS
ESCOPO
Avaliar os programas e projetos
PROGRAMAS E
extensão, no sentido de agregar valor ao
Projetos de Extensão do
04 PROJETOS DE
processo de desenvolvimento
IFMA
EXTENSÃO
socioeconômico dos municípios no
entorno dos Câmpus do IFMA

AÇÕES

CAMPUS

04

Zé Doca
Acórdão nº 1178/2018
04, 30
TCU Plenário

RESULTADOS
ORDEM DE
DOC. AUDINT Nº
SERVIÇO
N.A. nº 025/2018
-

Monitoramento

PROCESSO
23249.018424.2018-51
23249.048325.2018-11

RECOMENDAÇÕES
1. Que o IFMA observe a legislação relativa à transparência na Administração Pública no
que diz respeito a seus relacionamentos com fundações de apoio, instruindo-as a
observarem os requisitos relativos à transparência, objetivando o fiel cumprimento das
determinações elencadas nos itens 9.3 e 9.4 (e seus subitens) do Acórdão TCU nº
1178/2018-TCU-Plenário.

04. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS: DIMENSÃO ADMINISTRAÇÃO
AÇÃO
PROCESSO
OBJETIVOS

05

GESTÃO DE BENS
E SERVIÇOS –
LICITAÇÕES

a) avaliar, por amostragem, a
regularidade dos processos licitatórios
realizados pelos Câmpus e pela Reitoria,
incluindo as aquisições de TI, serão
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ESCOPO

a) análise dos processos
licitatórios;
b) regime diferenciado de
contratação;
c) suprimento de fundos – cartão
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06

07

08

09

10

11

12

13

selecionados pelos critérios de
materialidade, relevância e criticidade.
Constar a real necessidade e se está de
acordo com planejamento institucional e
em caso da TI com o PDTI;
b) avaliar se as aquisições estão
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA - previstas no planejamento anual de
aquisições e se estão alinhadas a um
DESPESAS
objetivo estratégico.
c) avaliar as concessões, prestações de
GESTÃO
contas e os registros no SIAFI dos
FINANCEIRA processos de prestações de contas;
DESPESAS E
d) análise da fase de liquidação da
RECEITA
despesa com os lançamentos no sistema
de gestão patrimonial (almoxarifado e
bens patrimoniais), incluindo a legislação
GESTÃO
fiscal;
PATRIMONIAL –
ALMOXARIFADO – e) verificar as condições de
armazenamento dos bens adquiridos,
CONSUMO
isto é, guarda localização, segurança nos
moldes do que determina a IN SEDAP n.
GESTÃO
205/1986;
PATRIMONIAL –
f) avaliar a capacidade dos controles
BENS MÓVEIS
internos das áreas auditadas de
identificarem, evitarem, corrigirem
falhas e irregularidades, bem como de
GESTÃO
minimizarem riscos relacionados aos
PATRIMONIAL –
processos relevantes para a consecução
BENS IMÓVEIS
dos objetivos e das metas propostas
para a unidade gestora;
g) verificar se os pagamentos obedecem
a ordem cronológica de entrada no setor
GESTÃO FROTAS – financeiro, em caso negativo, avaliar as
VEÍCULOS
justificativas para tal conduta.
h) confirmar os registros contábeis
existentes nas contas Restos a Pagar,
Dívida Ativa não Tributária,
Adiantamentos, Tributos, Contas
SISTEMAS DE
Patrimoniais, Contatos, Obras em
CONTROLES
andamentos, cauções e garantias, bem
INTERNOS
como, as causas das constantes

GESTÃO DE BENS
E SERVIÇOS –
CONTRATOS

31

corporativo;
d) fiscalização e gerenciamento
dos contratos;
e) patrimônio (bens móveis e
imóveis);
f) execução orçamentária;
g) execução financeira;
h) frota;
i) verificar os registros de
entrada dos bens adquiridos
pelas unidades auditadas, em
confrontando com as notas
fiscais pagas;
j) analisar os Relatórios Mensais
do Almoxarifado com os
registros SUAP e com a
contabilidade;
k) avaliar os controles internos
na gestão patrimonial;
l) avaliar os registros do SPIUnet
e da contabilidade;
m) analisar se os bens
patrimoniais estão sendo
depreciados;
n) analisar se todos os bens
imóveis têm documentos hábeis
para registros no SPIUNET;
o) avaliar a capacidade dos
controles internos das áreas
auditadas de identificarem,
evitarem, corrigirem falhas e
irregularidades, bem como de
minimizarem riscos relacionados
aos processos relevantes para a
consecução dos objetivos e das
metas propostas para a unidade
gestora;
p) verificar se os contratos de
natureza continuada estão
sendo executados em
conformidade com o contratado,
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restrições nas conformidades de gestão
e contábil.

14

SISTEMAS DE
CONTROLES
INTERNOS DA
CONTABILIDADE

AÇÕES
05 a 14 e
33
05 a 14 e
33
05 a 14 e
33
05 a 14
05 a 14
05 a 14
05 a 14 e
33

UNIDADE/CAMPUS

de modo a evitar inexecução
injustificada, execução fora das
especificações, pagamentos sem
respaldo contratuais ou
indevidos;
q) analisar os registros contábeis
em todas as unidades gestoras,
inclusive a reitoria.

RESULTADOS
ORDEM DE
DOC. AUDINT Nº
SERVIÇO

PROCESSO

Coelho Neto

01/2018

R.A. nº 01/2018

Zé Doca

02/2018

R.A. nº 02/2018

Santa Inês

03/2018

R.A. nº 03/2018

Grajaú
Pedreiras
Viana

04/2018
07/2018
08/2018

R.A. nº 04/2018
R.A. nº 07/2018
R.A. nº 08/2018

Caxias

13/2018

R.A. nº 13.1/2018

05 a 14 e
33

São Luís-Maracanã

13/2018

R.A. nº 13.2/2018

05 a 14 e
33

Bacabal

13/2018

R.A. nº 13.3/2018

05 a 14 e
33

Barreirinhas

13/2018

R.A. nº 13.4/2018

Imperatriz

13/2018

R.A. nº 13.5/2018

Reitoria
São Luís-Centro
Histórico
São Luís-Maracanã
Açailândia
Açailândia

17/2018

R.A. nº 17/2018

Plano de Melhorias de
Controle Internos
Plano de Melhorias de
Controle Internos
Plano de Melhorias de
Controle Internos
23249.031303.2018-11
23249.022868.2018-91
23249.022906.2018-13
Plano de Melhorias de
Controle Internos
23249.024948.2018-91
Plano de Melhorias de
Controle Internos
Plano de Melhorias de
Controle Internos
23249.020464.2017-81
Plano de Melhorias de
Controle Internos
Plano de Melhorias de
Controle Internos
23249.062601.2019-17

18/2018

R.A. nº 18/2018

23249.040477.2018-58

21/2018
-

R.A. nº 21/2018
N.A. nº 008/2018
N.A. nº 023/2018

23249.054881.2018-17
23249.043861.2017-21
23249.029567.2018-98

05 a 14 e
33
05 a 14
05 a 14
05 a 14
06
06
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21, 27, 34 São Luís-Monte Castelo
06
Açailândia
06
Açailândia
06
Açailândia
06
Caxias
06
Caxias
06
Buriticupu
06
Timon
06
São Luís-Monte Castelo
06
Viana
06
Santa Inês
06
Santa Inês
06
São Jose de Ribamar
06
Açailândia
06
Codó
06
Timon
06
Zé Doca
06
Pinheiro
06
Açailândia
06
Barreirinhas
06
Pedreiras
06
Grajaú
06
Açailândia
06
Grajaú
São Luís-Centro
06
Histórico
06
Caxias
06
São Luís-Monte Castelo
IFMA
06
(Reitoria e Câmpus)
06
Timon
06
Açailândia
06
Imperatriz
06, 07, 08
São Luís-Maracanã
06, 07
Açailândia

-

N.A. nº 035/2018
N.A. nº 042/2018
N.A. nº 043/2018
N.A. nº 044/2018
N.T. nº 011/2018
N.T. nº 013/2018
N.T. nº 014/2018
N.T. nº 015/2018
N.T. nº 016/2018
N.T. nº 017/2018
N.T. nº 020/2018
N.T. nº 021/2018
N.T. nº 024/2018
N.T. nº 025/2018
N.T. nº 026/2018
N.T. nº 027/2018
N.T. nº 028/2018
N.T. nº 030/2018
N.T. nº 031/2018
N.T. nº 032/2018
N.T. nº 034/2018
N.T. nº 035/2018
N.T. nº 037/2018
N.T. nº 041/2018

23249.039825.2018-44
23249.035538.2018-65
23249.010917.2018-42
23249.039581.2018-16
23249.003832.2018-16
23249.003825.2018-14
23249.003890.2018-31
23249.052827.2017-48
23249.059558.2017-41
23249.002362.2018-65
23249.009364.2018-85
23249.011779.2018-19
23249.001966.2018-94
23249.002925.2018-15
23249.014214.2016-21
23249.003614.2018-73
23249.001581.2018-27
23249.004460.2018-47
23249.001741.2017-57
23249.007758.2018-15
23249.008275.2018-11
23249.011346.2016-18
23249.002965.2018-67
23249.020949.2016-94

-

N.T. nº 047/2018

23249.060458.2017-67

-

N.T. nº 048/2018
N.T. nº 049/2018

23249.019347.2018-56
23249.009990.2018-71

-

N.T. nº 050/2018

23249.013596.2017-57

-

N.T. nº 052/2018
N.T. nº 057/2018
N.T. nº 082/2018
N.T. nº 063/2018
N.T. nº 066/2018

23249.022172.2018-64
23249.002965.2018-67
23249.046824.2018-56
23249.033182.2018-25
23249.031081.2018-11

RECOMENDAÇÕES
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1. Que seja realizado o levantamento das irregularidades que estão comprometendo a
entrega da obra, e a aplicação das penalidades previstas na cláusula décima segunda do
contrato nº 01/2015 do Campus Açailândia.
2. Que a Pró-Reitoria de Administração proceda a revisão dos valores repactuados dos
contratos de natureza continuada nº 03/2012 e 01/2014, firmados com a empresa MAXTEC
SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, referente à prestação de
serviços de limpeza, asseio e conservação, nos exercícios de 2014 a 2017.
3. Estabeleça regras e procedimentos para elaboração do Plano Anual de Contratações
da Reitoria, conforme recomenda o parágrafo único do artigo nº 27 da IN 05, de 26 de Maio
de 2017 e Acórdão nº 2373/2016 – TCU Plenário.
4. Promova a correta formalização dos processos administrativos de aquisições da
unidade, organizando todos os documentos (solicitação, liquidação e pagamentos) em
volume único, cuidando de numerar e rubricar sequencialmente todas as folhas nos termos
do § 4º do Art. 22 da Lei 9.784/1999.
5. Autue devidamente os processos, com obediência a sequência de numeração
cronológica dos atos administrativos e com o registro da motivação de qualquer
cancelamento ou alteração de numeração de documentos nos autos, seja por retirada ou
inserção de novas peças entre as páginas numeradas, para garantir a segurança dos atos
registrados e evitar fraudes. Além de, impedir a inserção de documentos estranhos ao corpo
processual.
6. Observe o princípio da segregação de funções, impedindo que haja concentração de
atividades tais como solicitação de material/contração de serviços pelo Diretor de
Administração e Finanças/PROAD, objetivando prevenir e inibir os riscos.
7. Realize com maior antecedência possível o planejamento de suas aquisições,
orientando as unidades solicitantes a efetuarem a descrição (justificativa das necessidades,
características, quantidades, data de eventos, etc) de maneira mais detalhada possível as
demandas internas, realizando assim a perfeita indicação do objeto pretendido
(materiais/serviços).
8. Aprimore o planejamento das contratações diretas realizadas pela unidade, buscando
definir em tempo razoável os quantitativos e especificações dos produtos/serviços
pretendidos, de modo a viabilizar a contratação da forma mais vantajosa para a
administração.
9. Cumpra, nas aquisições de bens ou serviços, os mandamentos da Lei 8.666/93, em
especial o art. 7º, inciso I, art. 14, art. 26, parágrafo único, incisos II e III, e art. 29, incisos
III e IV, art. 54, § 2º, in fine, cuidando para que os processos de dispensa de licitação
contenham os seguintes elementos: 1.1 – projeto básico, para o serviço a ser executado;
1.2 – indicação dos recursos necessários à cobertura das despesas; 1.3 – razão da escolha
do fornecedor ou executante; 1.4 – justificativa do preço contratado; 1.5 – prova, por parte
do contratado, de regularidade relativa a tributos federais, à Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei (Acórdão nº 2545/2008 – TCU – 1ª Câmara).
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10. No caso de contratações por dispensa de licitação em razão do limite de valor,
estabeleça modelo de solicitação de orçamento que permita às empresas ter conhecimento
completo do objeto pretendido, em consonância com o termo de referência, previamente
elaborado pela administração, das quantidades, forma de pagamento e demais condições
(prazo de entrega), encaminhando ao maior número possível de fornecedores, devendo,
ainda, juntar aos autos os comprovantes de divulgação, tais como e-mails, ofícios, fax, etc.,
(item 9.6.3 do Acórdão 1948/2012 – TCU – Plenário).
11. Faça constar em todos os processos de contratação direta os mapas comparativos de
preços.
12. Na justificativa do preço faça constar no mínimo, três cotações válidas de empresas do
ramo, ou justificativa circunstanciada se não for possível obter essa quantidade mínima; (ii)
no caso de inexigibilidade, comparação com os preços praticados pelo fornecedor junto a
outras instituições públicas ou privadas (Acórdão 1565/2015-Plenário, TC 031.478/2011-5,
24.6.2015).
13. Nos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, inclua nas justificativas para
contratação, documentos e/ou estudos técnicos que deem suporte à escolha da empresa
e ao preço avençado, bem como comprovantes de retirada/envio das notas de empenho
pelos contratados.
14. Que a unidade adote procedimento de controle interno para cada procedimento de
compras, de modo a facilitar o monitoramento dos prazos a serem cumpridos, aplicando as
devidas sanções no caso de descumprimento de suas obrigações por parte dos
fornecedores.
15. No tocante à gestão patrimonial, realize os procedimentos de inclusão dos bens
adquiridos, efetuando o cadastro dos documentos (notas de empenho, notas fiscais, etc)
no sistema SUAP, tombamento, afixação de plaquetas e distribuição, mediante a assinatura
do termo de responsabilidade, para fins de registro e controle dos bens móveis e imóveis
no inventário da unidade, em atendimento a IN SEDAP nº 205/1988.
16. Providencie a formalização da fiscalização dos serviços conforme item 3 da cláusula
terceira e cláusula décima do contrato nº 06/2017 e de acordo com o artigo nº 41 da IN
05/2017.
17. Nova apreciação por parte da Procuradoria Jurídica (PROJUR) sobre o processo
23249.016858.2017-35, inexigibilidade nº 29/17, Contrato nº 02/2018, tendo em vista que
não ficou comprovado nos autos de contratação quanto a notoriedade da empresa
STEINBEIS-SIBE do Brasil (GD – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
LTDA – EPP, CNPJ 05.457.572/0001-18) no mercado brasileiro no que diz respeito a
prestação de serviço específico em curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em
Gestão Geral.
18. Realize o planejamento para as futuras aquisições, a fim de que apenas despesas de
caráter excepcional sejam realizadas na modalidade de suprimento de fundos, submetendo
as demais despesas ao procedimento licitatório ou de dispensa de licitação, observados os
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limites de valor indicados na lei 8.666/93, e os devidos casos expressos no artigo 45 do
Decreto nº 93.872/86 e Acórdão TCU nº 1930/2008 – 1ª Câmara.
19. Faça constar as solicitações do setor demandante com a respectiva caracterização do
objeto (especificação e quantidades) ou serviços a serem executados.
20. Faça constar a informação datada e assinada, do almoxarifado da unidade acerca da
existência ou não dos itens a serem adquiridos, mediante consulta física ao estoque e
relatório do SUAP.
21. Acolha no processo toda a documentação necessária à liquidação e pagamento – notas
de empenho (inclusive as notas de empenho de anulação de saldo não utilizado), ordens
bancárias, faturas/notas fiscais, notificações, autorizações, justificativas, prestação de
contas, reclassificação da despesa, etc.
22. Efetuar os pagamentos das faturas de forma tempestiva, até o vencimento, afim de se
evitar a cobrança de juros e multas, conforme orientação do Acórdão TCU nº 1930/2008 –
1ª Câmara.
23. Que a prestação de contas seja realizada pelo suprido, mediante apresentação de
relatório de detalhamento das despesas, no prazo estabelecido no ato de concessão, isto
é, em até 30 (trinta) dias após o término da aplicação, em observância aos subitens 11.1 e
11.3 do MANUAL SIAFI 021121.
24. Faça a reclassificação de toda a despesa realizada, bem como observe os prazos para
fazê-la, para que a situação patrimonial do campus represente de fato a realidade, conforme
previsto nos subitens 9.3 e 9.4 do Manual SIAFI 021121.
25. Realize o lançamento das informações no SIAFI – valores empenhados, pagos e
anulados, nos exatos termos constantes nos autos, promovendo a conciliação das
informações, para que não remanesçam divergências entres os valores executados e
anulados do processo de prestação de contas e os constantes no sistema SIAFI.
26. Quando do uso da modalidade saque pela Unidade faça as devidas justificativas nos
autos do processo da adoção de seu uso.
27. Que a unidade elabore Plano Anual de Aquisições a fim de mitigar o uso do cartão de
pagamento do governo federal, deixando este instrumento, apenas para situações
excepcionais e emergenciais.
28. As contratações de Soluções de Tecnologia da Informação deverão ser precedidas de
planejamento, realizando, para esse fim, estudos e levantamento detalhados, em
consonância com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) do IFMA, em
cumprimento ao art. 4º da Instrução Normativa nº 04/2014 – SLTI/MPOG.
29. Priorize sempre os procedimentos licitatórios próprios, deixando adesões para caso
excepcionais, quando a vantajosidade deve ficar claramente demonstrada – a
vantajosidade não se limita ao preço, alcançando também a qualidade e presteza na
entrega dos objetos junto a outros órgãos públicos.
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30. Nas adesões a atas de registro de preço, efetue ampla e prévia pesquisa de preço
visando evidenciar a compatibilidade dos preços e a vantajosidade para a Administração
(Acórdão TCU – 2764/2010- Plenário).
31. Faça constar nos autos o mapa comparativo de preços, devidamente assinado, com
objetivo de demonstrar a vantajosidade da adesão a ata de registro de preço, em
cumprimento ao disposto no art. 22 do Decreto 7.892/2013. Tal procedimento, deve ser
adotado antes do encaminhamento do ofício ao órgão gerenciador e consulta ao fornecedor
registrado.
32. Nas adesões de registro de preço, consulte, em primeiro lugar, o órgão gerenciador do
registro e, somente após a sua anuência, estabeleça contato com o fornecedor acerca do
seu interesse em fornecer bens e/ou serviços para a administração, em condições
vantajosas, nos limites estabelecidos e na ordem disposta pelo art. 22 do Decreto
7.892/2013.
33. Faça constar nos autos dos processos de adesão: 1) Edital do pregão original e anexos,
2) Ata do pregão SRP (preâmbulo da ata e somente folhas relacionadas ao item
pretendido), 3) Termo de homologação (correspondente ao item ao qual se pretende
aderir), 4) Resultado por fornecedor (correspondente ao ganhador do item pretendido) e 5)
Ata SRP assinada pelo órgão gerenciador e pelo fornecedor.
34. Proceda com o envio do empenho ao fornecedor para que haja o devido controle do
prazo de entrega do material contratado, anexando os comprovantes de envio aos autos.
35. Que seja uma prática da unidade notificar os fornecedores caso venham dar causa a
atrasos na entrega dos itens adquiridos pela Unidade.
36. Faça constar nos processos respectivos os dados das consultas realizadas no SICAF
para verificar a situação de regularidade do fornecedor, a fim de observar o disposto nos
arts. 32, §§ 2º e 3º, 38, inc. IV, 55, inc. XIII da Lei 8666/93;
37. Equipe de planejamento da contratação estabeleça listas de verificação para os aceites
provisório e definitivo na etapa de planejamento da contratação.
38. Realizar os procedimentos de recebimento e aceitação dos bens/materiais adquiridos
em observância a IN SEDAP 205/88, mediante atesto dos documentos fiscais com a
indicação da matrícula SIAPE, registrando os procedimentos de entrada e saída dos
mesmos no SUAP, anexando aos autos os respectivos comprovantes.
39. Abstenha-se de utilizar, ao elaborar o projeto básico/termo de referência especificações
contidas em propostas apresentadas por empresa interessada, sob pena de possível
caracterização de direcionamento da contratação, devendo preparar o mencionado projeto
com base em suas reais necessidades, devidamente justificadas por estudos técnicos,
conforme previsto no art. 6o, inciso IX, da Lei no 8.666/1993. Acórdão 827/2007 Plenário.
40. Estabeleça procedimentos de controle para que o contrato decorrente do Sistema de
Registro de Preços seja assinado no prazo de validade da ata de registro de preços,
conforme estabelece o art. 12, § 4º, do Decreto nº 7.892/2013.
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41. Estabeleça um documento específico (como “ordem de serviço” ou “solicitação de
serviço”) destinado ao controle dos serviços prestados para fins de pagamento a empresa
contratada, contendo, entre outros aspectos que também possam vir a ser considerados
necessários pela Reitoria:
 métricas utilizadas para avaliar o volume de serviços solicitados e realizados;
 indicação do valor máximo de horas aceitável e a metodologia utilizada para quantificação
desse valor, nos casos em que a única opção viável for a remuneração de serviços por horas
trabalhadas;
 definição e a especificação dos serviços a serem realizados;
 cronograma de realização do serviço, incluídas todas as tarefas significativas e seus
respectivos prazos;
 custos em que incorrera a Reitoria para consecução do serviço solicitado; e
 indicação clara do servidor responsável pela atestação dos serviços. (adaptação do
Acórdão 667/2005 TCU-Plenário).

42. Que seja devidamente operacionalizado o sistema SUAP (módulo Administração,
submódulo Contratos) em cumprimento a Portaria nº 3.815/2014/Reitoria, fazendo constar
no referido sistema cópia reprográfica de todos contratos vigentes na Reitoria, aditivos,
cópias dos extratos publicado no DOU, atos de designação dos gestores e fiscais,
pagamentos, notificações aos fornecedores, entre outros controles internos.
43. Que a Pró-Reitoria de Administração envide esforços no sentido de desenvolver
normativo interno, envolvendo a Reitoria, bem como todos os Campi do IFMA, detalhando
os procedimentos e rotinas de fiscalização de contratos, em especial dos contratos
sistêmicos.
44. Designe, em atenção à disposição legal contida no art. 67 da Lei nº 8.666/1993,
representantes da administração (Gestores dos Contratos, Fiscais Administrativos, Fiscais
Técnicos e seus respectivos substitutos) para acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços e mantenha essas designações atualizadas no sistema SUAP (Acórdão 99/2013
– Plenário; art. 41 IN SLTI nº 05/2017).
45. Observe o princípio da segregação de funções, impedindo que haja atesto de
pagamentos por parte de Diretoria de Administração e Finanças/PROAD, alertando para a
ocorrência de responsabilização pessoal pelos atestos emitidos de forma indevida (TCU.
Processo. TC nº 026.200/2007-3. Acordão nº 1330/2008-TCU – Plenário).
46. Invista no treinamento dos Gestores, fiscais técnicos e administrativos do contrato,
orientando-os a zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais, observar os
preceitos dos art. 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993. (TCU. Processo. TC nº 026.200/2007-3.
Acordão nº 1330/2008-TCU – Plenário).
47. Providencie o adequado treinamento dos fiscais para o regular exercício do
acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos e exija-lhes a elaboração de
relatório mensal contemplando todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato,
inclusive quanto ao cumprimento, por parte da contratada, das determinações porventura
feitas com vistas à regularização de faltas ou defeitos observados, na conformidade das
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disposições da Lei 8.666/93, em especial o § 1º do art. 67 (subitem 9.1.5 do Acórdão nº
478/2006-TCU-Plenário).
48. Junte aos processos de pagamento o documento comprobatório de designação do
servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização de execução do contrato, bem
como mantenha nos processos os relatórios individualizados de acompanhamento para
posterior apreciação dos órgãos de controle, em cumprimento ao princípio da transparência
os atos de Gestão Pública (TCU. Processo nº 010.467/2003-0. Acordão nº 816/2006Plenário).
49. Instrua os fiscais do contrato quanto a forma de verificar e medir a execução de serviços
e o recebimento de bens, observando os preceitos dos art. 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993,
alertando para a responsabilidade pessoal pelos atestos emitidos (com a indicação da
matrícula SIAPE) [...] (TCU. Processo. TC nº 026.200/2007-3. Acordão nº 1330/2008-TCU
– Plenário);
50. Adote rotina de verificação mensal dos salários pagos aos colaboradores terceirizados
de forma a garantir a compatibilidade desses valores com o definido no termo contratual,
alinhados também com as Convenções Coletivas de Trabalho, assim como os respectivos
encargos sociais, e na ocorrência de divergências adote as providências previstas nos arts.
67 a 71 da Lei nº 8.666/93 e arts. 31 a 34 da IN 02/2008-SLTI/MPOG (Acórdão nº
5.618/2008 – 2ª Câmara).
51. Que se proceda a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais
conforme determina o anexo XI (Do processo de Pagamento) da IN nº 05/2017;
52. Atentar para o correto registro da fiscalização/atesto, na forma prescrita em lei (art. 63,
§ 2º, III, da Lei 4.320/1964), uma vez que este é um elemento essencial que autoriza as
ações subsequentes e informa os procedimentos de liquidação e pagamento de serviços.
53. Adote medidas para que a fiscalização dos contratos firmados no âmbito da unidade
esteja de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, de modo a garantir a qualidade do produto
final e o pagamento apenas dos serviços efetivamente executados (Acórdão 1731/2009 –
Plenário).
54. Junte aos processos de pagamentos (contratos limpeza, apoio administrativo,
motoristas e vigilância) as listas de conferência da frequência dos terceirizados, entre outros
controles internos realizados.
55. Demande das fornecedoras ligadas a contratos continuados a juntada de todos os
documentos necessários para a liquidação da despesas, tais como: folha de pagamento
com os respectivos comprovantes de depósito em conta; comprovantes de pagamento dos
auxílios alimentação e transporte, bem como da cesta básica e salário família; guia de
recolhimento dos encargos previdenciários e fundiários dos cooperados com seus canhotos
de quitação; e termos de rescisão de contrato dos dispensados e demitidos, dentre outros.
56. Faça o controle do quantitativo da mão-de-obra em todos os contratos, e cobre a
disponibilização do numerário de terceirizados contratualmente previsto, exigindo
substituições nos casos de faltas, férias, licenças, suspensões, demissões e semelhantes;
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e efetive a devida glosa (ver Acórdão TCU nº 320/2003 – Plenário, Acórdãos 3.114/2010/2º
Câmara e 738/2015/Plenário, ambos do c. TCU) ou retenção total/parcial do pagamento,
segundo dispõe melhor a IN nº. 02/2008/MPOG.
57. Registrar em controle próprio o recebimento mensal dos materiais destinados à
execução dos serviços de apoio e asseio, limpeza e conservação, certificando se estes
estão sendo fornecidos na quantidade e frequência que as circunstâncias exigirem, para a
perfeita execução dos serviços.
58. Para efeito de recebimento provisório, em atendimento a IN 05/2017, ao final de cada
período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da
execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação
dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório,
que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada,
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
59. Efetuar os pagamentos contratuais de forma tempestiva, até o vencimento, afim de se
evitar a cobrança de juros e multas, conforme orientação do Acórdão TCU nº 1930/2008 –
1ª Câmara.
60. Efetue pagamentos a contratados que estejam em plena regularidade fiscal para com
as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, nos termos dos arts. 29, inciso III, 55, incisos
III e XIII, e 71 da Lei no 8.666/1993, e 63, § 2°, inciso I, da Lei no 4.320/1964. Acórdão
645/2007 Plenário;
61. Caso não haja financeiro na época do pagamento que a unidade acoste no corpo
processual as devidas solicitações de PF (Programações Financeiras).
62. Quando houver pagamentos em atraso de contas (telefonia, energia elétrica, água, etc)
de responsabilidade do órgão, que venha a acarretar prejuízo para o erário com encargos
(juros de mora e multa), adote providências para a identificação do responsável pelas falhas
(achados 1.1.4.19; 1.1.4.118 e 1.1.4.141), a fim de se proceder à cobrança amigável ou ao
desconto em folha de pagamento do prejuízo causado pelo servidor, nos termos do art. 46
da Lei nº 8.112/1990 (item 1.2, Acórdão nº 20/2008-TCU-2ª Câmara).
63. Que a unidade implemente procedimentos de controle eficazes do tipo conciliação,
verificação, autorização e pagamento objetivando coibir situações evidenciadas nos
Contratos nº 16/2012 (Locação da antiga sede da Reitoria), nº 56/16 (Serviços de
impressão), nº 72/16 (impressão de cadernos de provas do processo seletivo), nº 01/2017
(Licenciamento de software) adotando providências tempestivas para regularizar eventuais
distorções; penalizar a prática de eventuais infrações administrativas/funcionais e buscar o
ressarcimento por eventuais danos causados ao Erário.
64. Tão logo seja assinado o contrato de manutenção predial, para a empresa iniciar a
execução dos serviços é necessário providenciar todas as ARTs, junto ao CREA e os
RRTS, junto ao CAU, referente ao objeto contratado, entre outros documentos que podem
ser exigidos em casos específicos.
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65. Providencie, nos contratos de manutenção predial, futuros ou em andamento,
elaboração de cronograma(s) físico(s)-financeiro(s), possibilitando o controle efetivo do
andamento dos serviços executados, bem como o conhecimento do montante de recursos
que serão necessários em cada mês para as despesas da obra/serviço.
66. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento nos contratos
de manutenção predial os serviços efetivamente executados pelo contratado e aprovado
pela fiscalização (servidores da DGI/PROAD), respeitada a rigorosa correspondência com
o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pelo contratante.
67. Em contratos de manutenção predial, mantenha, desde o início dos serviços até o
recebimento definitivo, profissional ou equipe de fiscalização constituída de profissionais
habilitados, preferencialmente, por servidores da DGI/PROAD.
68. Faça constar nos processos de pagamentos em contratos de manutenção predial no
mínimo a seguinte documentação: a) relatório fotográfico dos serviços executados, b)
boletim de medição emitido pela fiscalização do IFMA, devidamente assinados, c) diário de
obra, devidamente assinado pela fiscalização e pelo contratado; d) folha de pagamento
(mês anterior) da contratada e e) termos de recebimento provisório e definitivo.
69. Em contratos de Soluções de Tecnologia da Informação, a licitação deve ser precedida
de minucioso planejamento, realizado em harmonia com o planejamento estratégico da
instituição e com o seu plano diretor de informática, devendo o resultado deste
planejamento ser incorporado ao projeto básico. (Acórdão 636/2006-Plenário).
70. Em contratos de Soluções de Tecnologia da Informação, a fase de seleção de
Fornecedor se encerará com a assinatura do contrato e com a nomeação do: Gestor do
Contrato, Fiscal Técnico do Contrato, Fiscal Requisitante do Contrato e Fiscal
Administrativo do Contrato. Devendo ser providenciado documento formal para designação
destes, conforme determina art. 30 da IN 04, de 11 de setembro de 2014.
71. Observar as boas práticas administrativas, no sentido de atentar para o princípio da
moralidade, no que diz respeito à segregação de funções, de modo a vedar que o mesmo
servidor elabore o documento de oficialização de demandas serviços/licenças a serem
executados, participe como fiscal substituto do contrato, ateste notas fiscais e assine nota
de empenho como gestor financeiro substituto, evitando, assim, situações semelhantes à
ocorrida no Contrato nº 01/2017.
72. Em contratos de Soluções de Tecnologia da Informação, os integrantes da equipe de
Planejamento da Contratação devem ter ciência expressa da indicação das suas
respectivas atribuições antes de serem formalmente designados. Sendo assim,
recomenda-se que dê ciência a equipe de planejamento coletando assinaturas conforme
apresentando na designação formal página 09 do processo 23249.007610.2016-19.
73. Em contratos de Soluções de Tecnologia da Informação, o Estudo Técnico Preliminar
será aprovado e assinado pelos Integrantes Requisitante e Técnico da Equipe de
Planejamento da Contratação, conforme determina o § 1º do artigo 12 da IN 04, setembro
2014 (Contrato nº 01/2017).
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74. Em contratos de Soluções de Tecnologia da Informação, sempre que a contratação
seguir a IN 04 de setembro/2014 deve-se anexar ao processo, na fase de planejamento,
declaração da viabilidade da contratação (Contrato nº 01/2017).
75. Em contratos de Soluções de Tecnologia da Informação, submetidas a IN 04 de
setembro/2014, devem ter a Análise de risco elaborada, aprovada e assinada pela equipe
de planejamento, conforme dispõe o artigo 13 § 2º (Contrato nº 01/2017).
76. Em contratos de Soluções de Tecnologia da Informação, elabore, previamente, quando
da contratação de bens e serviços de informática, minucioso planejamento, que deverá ser
realizado em harmonia com o planejamento estratégico da unidade e com o seu plano
diretor de informática, em que fique precisamente definida justificativa da necessidade dos
bens e serviços de informática, dentro dos limites exigidos na Lei no 8.666/1993. Quanto
aos serviços, esteja explicitada a adequação entre a demanda prevista e a quantidade de
serviço a ser contratada, juntamente com demonstrativo de resultados a serem alcançados
em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais
ou financeiros disponíveis, nos termos do art. 2o do Decreto 2.271/1997 c/c Acórdão
508/2000 Primeira Câmara.
77. Elabore rotinas mensais para controle de licenças a serem pagas no contrato nº
01/2017, evitando ausência de relação entre a métrica utilizada e os serviços a serem
prestados, o que não permite aferição objetiva dos valores a serem pagos; os quais
potencializam o risco de sobrepreço; (Acórdão 1567/2018- Plenário).
78. Providencie local apropriado (cofre com segurança) para guarda da arma que será
objeto de passagem de serviço entre os turnos matutino e noturno, uma vez que as armas
destinadas ao uso dos vigilantes serão de propriedade e responsabilidade da empresa
especializada conforme determina o art. 21 da lei 7.102/83.
79. Observar rigorosamente as cláusulas previstas no contrato 23/2016, cabendo
mencionar que o contrato de prestações de serviços, visa a segurança patrimonial da
Reitoria e dos Campis Avançados.
80. Realizar melhorias nas guaritas de segurança, tais como aplicação de película, visto
que aumenta a segurança, possibilita que o vigilante tenha domínio do ambiente externo,
sem ser observado. Melhore também o ambiente no tocante a torna-lo o mais arejado e
ventilador possível, visto que tais aspectos possibilitam a permaneciam do trabalhador nas
guaritas.
81. Proceda a prorrogação dos contratos de natureza continuada de acordo com os prazos
previstos na Lei 8666/93 somente nos casos em que a prorrogação se revele mais
vantajosa para Administração Pública, devidamente comprovada mediante estudos
envolvendo critérios técnicos e financeiros, seguida da devida justificativa da autoridade
competente, ante o disposto no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.
82. Em relação às prorrogações de contratos cujo objeto seja a prestação de serviços
contínuos, recomenda-se à unidade auditada que, quando houver intenção de prorrogar a
sua vigência, justifique a conveniência da pretendida prorrogação, demonstrando
efetivamente que o preço praticado é o mais vantajoso para a administração.
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83. Recomenda-se, ainda, ao setor responsável a elaboração de projeto básico/termo de
referência previamente a formalização de aditamentos a contratos. Aliás, nesse sentido já
deliberou o Tribunal de Contas da União:
Elabore projeto básico previamente a realização de aditamentos contratuais, em especial, quando
implicar acréscimos quantitativos do objeto, nos termos do art. 7º, § 2º, I, da Lei nº 8.666/1993 c/c art.
65, I, b, do mesmo diploma legal. (Acórdão 740/2004 - Plenário)

84. Promover a avaliação das impropriedades apontadas nas Solicitações de Auditoria nº
122/2018 (Contrato nº 56/2016 – CSF Serviços Digitais LTDA), nº 129/2018 (Contrato nº
72/2016 – CSF Serviços), nº 134/2018 (Contrato nº 16/2012 – Seguracar) e adotar medidas
cabíveis à sua correção.
85. Definir a base de dados do SPIUnet como principal fonte alimentadora do SIAFI para
efeito de contabilização dos imóveis, mantendo a contínua e tempestiva compatibilidade
entre as informações;
86. As avaliações ou reavaliações dos imóveis cadastrados devem ser periodicamente
realizadas/revisadas pela Reitoria, a fim de que os valores apurados estejam em
consonância com o mercado mobiliário;
87. O valor do imóvel é calculado automaticamente pelo sistema SpiuNet, com base nas
informações inseridas pelos usuários, sendo que esse sistema faz a atualização on-line no
SIAFI dos valores informados. Porém, as avaliações ou reavaliações dos imóveis
cadastrados devem ser periodicamente realizadas/revisadas pela Coordenação de
Patrimônio e Logística, a fim de que os valores apurados estejam em consonância com o
mercado imobiliário, algo que não vem acontecendo;
88. Regularizar diferença existente no RIP 0753.00011.500-8 (município Carolina) no
SPIUnet e a conta 1.2.3.1.01.07 – Imóveis de uso educacional (P 0753000125003) conta
do SIAFI;
89. Regularizar diferença existente no RIP 0921.00757.500-9 que consta como de
5.000m², enquanto no imóvel matriculado sob o nº 4.475, Fls.100, Livro 2-S, no cartório de
Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de São Luís/MA, constituído por
terreno próprio localizado no Loteamento Jardim Renascença, São Francisco, perfaz uma
área de 4.784 m²;
90. Verificar o cumprimento do item 1.9.6 do Acórdão 7874/2017 – TCU – 2ª Câmara, que
relata a ausência de inventários físico e financeiro dos bens patrimoniais, aquisição de bens
sem o devido tombamento, termos patrimoniais desatualizados, aquisição de material de
consumo sem registros no almoxarifado e pagos como consumo imediato, omissão quanto
aos registros de depreciação, amortização e exaustão de bens e ausência e desatualização
de documentos definitivos de imóveis no SpiuNet.
91. Que seja dado o feedback a esta Unidade de Auditoria do atendimento das
recomendações acimas elencadas. Enfatizamos ainda, que a não implementação das
recomendações exaradas por esta Unidade, expõe a Administração a riscos, entre eles a
responsabilização dos gestores sobre os danos que possam ocorrer.
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05. MACROPROCESSO APOIO: DIMENSÃO GESTÃO DE PESSOAS
AÇÃO
PROCESSO
OBJETIVOS
CONCESSÃO DE AUXÍLIO
15
1) Verificar a consistência dos
TRANSPORTES
pagamentos aos professores com
INCENTIVO A
direitos ao RSC;
17 QUALIFICAÇÃO TEC.
2) Monitorar o recadastramento dos
ADMINISTRATIVOS
beneficiários do auxílio transportes;
3) Analisar os pagamentos referentes a
AFASTAMENTOS E
auxílios a qualificação de servidores
18
LICENÇAS
técnicos administrativos;
4) Verificar a consistência dos
ADMISSÃO DE PESSOAL – afastamentos e das licenças;
19
CONTRATOS
5) Verificar a consistência e os
descontos referentes a controle de
20 DESCONTOS DE FALTAS
frequência dos servidores, isto é,
ACUMULAÇÃO DE
registros das faltas;
21
CARGOS
6) Verificar os indícios de acumulação
ilícita de cargos públicos e privados,
TRILHAS DE PESSOAL –
22
em caso, de professores com regime
SISTEMA CGU
de dedicação exclusiva;
INDÍCIOS e-PESSOAL DO 7) Acompanhar a correção das
23
TCU
inconsistências que geram as
CONCESSÃO DE DIÁRIAS respectivas trilhas de pessoal;
8) Monitorar os indícios de
24 E PASSAGENS pagamentos irregular apontados pelo
NACIONAIS
CONCESSÃO DE DIÁRIAS sistema e-Pessoal – indícios de
irregularidades;
25 E PASSAGENS 9) Efetuar auditoria na folha de
INTERNACIONAIS
pagamento;
AUDITORIA NA FOLHA DE 10) Monitorar o cumprimento da
26
jornada de trabalhos dos servidores do
PAGAMENTO
IFMA;
CUMPRIMENTO DA
11) Analisar as prestações de contas
JORNADA DE TRABALHO
existentes no SCDP
DOS SERVIDORES,
12) Avaliar a capacidade dos controles
27
TÉCNICOS
internos das áreas auditadas de
ADMINISTRATIVOS E
identificarem, evitarem, corrigirem
DOCENTES
falhas e irregularidades, bem como de
SISTEMAS DE CONTROLES minimizarem riscos relacionados aos
28
processos relevantes para a
INTERNOS
consecução dos objetivos e das metas
APOSENTADORIA E
29
propostas para a unidade gestora.
PENSÃO
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ESCOPO
1) Análise de 100% dos processos
de servidores contratados;
2) Análise da consistência dos
pagamentos a professores com
direito ao Reconhecimento de
Saberes e Competência;
3) Análise das concessões de
auxílio transportes a todos os
servidores;
4) Avalição dos pagamentos de
incentivo à qualificação de
servidores técnicoadministrativos;
5) Verificação dos registros de
afastamentos, faltas e licenças dos
servidores, bem como, os
respectivos descontos;
6) Verificação de indícios de
acumulação de cargos;
7) Avaliação da consistência da
qualidade dos registros na folha
de pagamento;
8) Monitoramento dos indícios de
pagamentos indevidos gerados
pelo sistema e-Pessoal do Tribunal
de Contas da União e das trilhas
de auditoria geradas pelo sistema
de auditoria de pessoal da
Controladoria Geral da União;
9) Análise das prestações de
contas do SCDP
10) Avaliação da capacidade dos
controles internos das áreas
auditadas de identificarem,
evitarem, corrigirem falhas e
irregularidades, bem como de
minimizarem riscos relacionados
aos processos relevantes para a
consecução dos objetivos e das
metas propostas para a unidade
gestora.
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AÇÕES

UNIDADE/CAMPUS

RESULTADOS
ORDEM DE
SERVIÇO

PROAD, Açailândia, Alcântara,
Carolina, Porto Franco,
Rosário, Bacabal, Barra do
Corda, Barreirinhas,
Buriticupu, Caxias, Codó,
Coelho Neto, Grajaú,
24, 25, 28
Imperatriz, Itapecuru,
020/2018
e 33
Pedreiras, Pinheiro, Santa Inês,
São João dos Patos, São José
de Ribamar, Centro Histórico,
Maracanã, Monte Castelo, São
Raimundo das Mangabeiras,
Timon, Viana e Zé Doca.
18, 20, 21,
Pinheiro
27
21, 27, 28,
Barra do Corda
34
15, 28 e
PROPLADI-DIGEPE
31
27 e 34 Buriticupu
21, 27
Pinheiro
21, 27
Timon
27, 34
Pedreiras
20
Alcântara
21
Imperatriz
21, 31
Santa Inês
20 e 27 Coelho Neto
18, 20, 27,
Açailândia
28, 34
27, 34
Buriticupu
18, 34
Buriticupu
18, 27, 34 Buriticupu
27, 31, 34 Pedreiras
18, 20, 21,
27, 28, 32, Codó
34
18, 32
São João dos Patos
45

DOC. AUDINT Nº

PROCESSO
(23249.)

S.A. nº 119/2018

-

N.A. nº 001/2018

026323.2017-72

N.A. nº 003/2018

011674.2018-61

N.A. nº 004/2018

-

N.A. nº 005/2018
N.A. nº 007/2018
N.A. nº 009/2018
N.A. nº 011/2018
N.A. nº 012/2018
N.A. nº 016/2018
N.A. nº 017/2018
N.A. nº 017/2018

012480.2018-81
002287.2018-32
010188.2018-24
010188.2018-24
029983.2018-96

N.A. nº 028/2018

022672.2018-12

N.A. nº 030/2018
N.A. nº 031/2018
N.A. nº 032/2018
N.A. nº 033/2018

013174.2018-62
022299.2018-83
022395.2018-21
031260.2018-57

N.A. nº 038/2018

047984.2018-12

N.A. nº 040/2018

040853.2018-12
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21, 23, 29,
30
21, 27, 28,
34
18, 20, 21,
27, 28, 32,
34
18
20, 27, 32
18, 20, 21,
27, 32, 34
18, 20, 24,
27, 34
18
18
15, 31
15, 31
15, 31
15, 31
17
18, 32
21
18
18
18
18

DIGEPE/PROPLADI

-

N.A. nº 041/2018

048398.2018-95

PROPLADI

-

N.A. nº 041/2018

048078.2018-35

Codó

-

N.A. nº 047/2018

047984.2018-12

Timon
Coelho Neto

-

N.A. nº 048/2018
N.A. nº 053/2018

039327.2018-18
039070.2018-88

Açailândia

-

N.A. nº 054/2018

022672.2018-12

Buriticupu

-

N.A. nº 056/2018

Barreirinhas
Caxias
Timon
Barra do Corda
Caxias
Timon
PROPLADI
Imperatriz
DIGEPE
Pinheiro e DIGEPE
Barra do Corda
Porto Franco
Buriticupu

-

22, 31

DIGEPE/PROPLADI

-

21 e 28

DIGEPE/PROPLADI

-

N.T. nº 001/2018
N.T. nº 005/2018
N.T. nº 006/2018
N.T. nº 007/2018
N.T. nº 008/2018
N.T. nº 009/2018
N.T. nº 010/2018
N.T. nº 022/2018
N.T. nº 036/2018
N.T. nº 044/2018
N.T. nº 045/2018
N.T. nº 058/2018
N.T. nº 059/2018
Ofício
4875/2018/CGU/MA
R.A. nº 19/2018

-

048333.2018-41
039925.2018-71
056380.2017-86
056215.2017-24
003617.2018-15
059672.2017-71
040801.2015-95
004755.2018-11
036084.2017-69
004638.2018-11
039059.2017-37
010384.2018-15
004156.2018-91
012500.2018-14
012971.2018-22
039422.2018-11

RECOMENDAÇÕES
1. A Notificação dos servidores para que regularizem suas pendências referentes às
diárias concedidas nos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 pelos respectivos
Câmpus e Reitoria, identificadas em consulta ao SCDP, objetivando o atendimento à
Portaria nº 403/2009/MEC, Decreto nº 5.992/2006 e lei 8.112/90.
2. Que os indícios de acumulação ilícita de cargos sejam tratados mediante a notificação
dos servidores identificados para que os mesmos façam a opção por um dos cargos
públicos, e na ausência deste, a adoção dos procedimentos indicados no artigo 133 da lei
nº 8.112/90.
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3. Que a DIGEPE/PROPLADI notifique os servidores elencados na Nota de Auditoria nº
201601452/001 do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, para que
confirmem a existência de veículo próprio e, em caso afirmativo, suspender o pagamento
do auxílio-transporte;
4. Que seja feito o recadastramento dos demais servidores que recebem o benefício
(auxílio-transporte), informando se possuem veículo próprio, tomando por base o formulário
utilizado pelo Tribunal de Contas da União. Ressalte-se que deverá ser esclarecido aos
servidores que, em caso de declaração falsa, o citado processo será encaminhado à
Corregedoria Institucional para a abertura de processo administrativo disciplinar na forma
do art. 143 da Lei nº 8.112/90;
5. Que os formulários devidamente preenchidos pelos servidores sejam confrontados com
as informações fornecidas pelo DETRAN-MA, as quais foram solicitadas por meio do Ofício
nº 064/2018-REITORIA;
6. Que seja realizada a suspensão do pagamento do auxílio-transporte aos servidores
que utilizem condução própria no deslocamento residência/trabalho/residência, garantindo
aos mesmos a ampla defesa e contraditório;
7. Que a DIGEPE/PROPLADI notifique os servidores em regime dedicação exclusiva,
identificados em situação de acúmulos de cargos para que comprovem o seu desligamento
do outro vínculo, sem prejuízo da devolução dos valores recebidos indevidamente na forma
do art. 46 da Lei nº 8.112/90, e na ausência dessa, a adoção dos procedimentos indicados
no art. 133 da Lei nº 8.112/90, pela Corregedoria Institucional;
8. Que a DIGEPE proceda o envio da relação de todos os servidores que recebem
adicional de insalubridade e de periculosidade para a Comissão de Perícia TrabalhistaCPT, a fim de que a mesma efetue a revisão, emitindo novos laudos periciais, objetivando
verificar a regularidade e manutenção dos citados adicionais, dando feedback a esta
unidade de auditoria interna;
9. Que a DIGEPE/PROPLADI notifique os servidores elencados no Ofício nº 5001/2017TCU/Sefip, de 27.09.2017, para apresentação dos documentos de regularização dos
indícios de acumulação irregular de cargos, aposentadoria por invalidez com registro de
outro emprego, auxílio alimentação pago em duplicidade e descumprimento de jornada de
trabalho, dentre outros, efetuando o respectivo de registro de esclarecimentos junto ao
Operador de Indícios do Sistema e-Pessoal – TCU, e na ausência dessa, a adoção dos
procedimentos indicados no art. 143, da lei 8.112/90;
10. Que a DIGEPE notifique os servidores identificados em situação de acúmulo de cargo
e concomitante descumprimento de regime a fim de que proceda a opção pelos cargos
públicos de natureza acumulável, contemplando a compatibilidade de horários, mediante
demonstração da inexistência de sobreposição de horários e de prejuízo à carga horária e
às atribuições exercidas nos cargos acumuláveis (horários de início e término das
jornadas), em observância ao inciso XVI, art. 37, da CF/88 e ao Parecer Vinculante AGU
GQ 145/1998, isto é, jornada semanal de trabalho não superior a 60 (sessenta) horas, e,
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na ausência desse, a adoção dos procedimentos indicados no artigo 133 da lei nº 8.112/90,
pela Corregedoria Institucional;

06. CONTROLE DA GESTÃO: APOIO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE E AO CONSUP
AÇÃO
PROCESSO
30
MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES FEITAS AO IFMA PELO TCU
RESULTADOS
AÇÕES UNIDADE/CAMPUS
DEMANDANTE
21, 23,
Ofício
26, 29, DIGEPE/PROPLADI
5001/2017-TCU-Sefip
30
TC 016.950/2017-8
Ofício 16/2018/SETEC/MEC
IFMA
30
Ac. 2729/2017-TCU-P
Reitoria e Câmpus
TC 014.877/2017-1
Acórdão nº 2373/2016 –
IFMA
30
TCU – Plenário
Reitoria e Câmpus
TC 024.198/2014-5
IFMA
Acórdão nº 7874/2017 –
30
Reitoria e Câmpus
TCU – 2ª Câmara
PROPLADI
Acórdão nº 1851/2018-TCU
30
PROAD
Plenário
Acórdão nº 1178/2018-TCU
04, 30 PROEXT
Plenário
PROPLADI
Ofício 0218/2018-Selog/TCU
30
PROAD
TC 023.456/2017-5
Ofício
0647/2018/TCU/SECEX/MA
30
IFMA Reitoria
Rel. de Fiscal. nº 221/2017
TC 017.103/2017-7
Ofício nº
2404/2018/TCU/SECEX/MA
30
IFMA Reitoria
Ac. 6670/2015-TCU-2ª C.
Ac. 6112/2017-TCU-2ª C.
TC 036.829/2011-0

DOC. AUDINT Nº

PROCESSO (23249.)

N.A. nº 041/2018

048398.2018-95

N.T. nº 012/2018

006051.2018-75

R.A. nº 017/2018

062601.2019-17

R.A. nº 017/2018

062601.2019-17

-

005388.2019-46

-

048325.2018-11

-

012565.2018-61

-

012872.2018-41

-

039495.2018-97
030897.2018-26

RECOMENDAÇÕES

1. Que a DIGEPE/PROPLADI notifique os servidores elencados no Ofício nº 5001/2017TCU/Sefip, de 27.09.2017, para apresentação dos documentos de regularização dos
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indícios de acumulação irregular de cargos, aposentadoria por invalidez com registro de
outro emprego, auxílio alimentação pago em duplicidade e descumprimento de jornada de
trabalho, dentre outros, efetuando o respectivo de registro de esclarecimentos junto ao
Operador de Indícios do Sistema e-Pessoal – TCU, e na ausência dessa, a adoção dos
procedimentos indicados no art. 143, da lei 8.112/90;
2. Que os Diretores Gerais dos Câmpus do IFMA observem as recomendações
consignadas pelo TCU, no Acórdão nº 2729/2017-TCU-Plenário, referentes às atividades
vigentes de ensino, pesquisa e extensão dos docentes, as quais deverão ser divulgadas ao
público em seus respectivos sítios na internet, em conformidade com o art. 3º da Lei nº
12.527/2011,
conforme
demanda
apontada
pelo
Ofício-Circular
nº
16/2018/GAB/SETEC/SETEC-MEC.
3. Que o IFMA adote mecanismos de gestão de riscos que contribuam para a boa
governança e gestão das aquisições, a fim de evitar desperdício de recursos públicos e
mitigar as hipóteses de erro, fraude e corrupção, objetivando o fiel cumprimento das
determinações elencados nos subitens itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5, do Acórdão nº
1851/2018-TCU-Plenário, contemplando, inclusive: elaboração de plano de trabalho da
comissão de ética, elaboração, mapeamento e publicação da Política de Gestão de Riscos,
capacitação da área de aquisições em ética e disciplina, conclusão da revisão das
repactuações do contrato limpeza e conservação (MAXTEC Serviços Gerais), elaboração,
divulgação e acompanhamento do plano anual de aquisições, bem como, a adoção de
medidas preventivas quanto às falhas na execução do contrato de asseio, limpeza e
conservação.
4. Que o IFMA observe a legislação relativa à transparência na Administração Pública no
que diz respeito a seus relacionamentos com fundações de apoio, instruindo-as a
observarem os requisitos relativos à transparência, objetivando o fiel cumprimento das
determinações elencadas nos itens 9.3 e 9.4 (e seus subitens) do Acórdão TCU nº
1178/2018-TCU-Plenário.
06. CONTROLE DA GESTÃO: APOIO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE E AO CONSUP
AÇÃO
PROCESSO
MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇOES FEITAS AO IFMA PELA
31
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

AÇÕES
15, 28
e 31
21, 31
21, 31
31

UNIDADE/CAMPUS

RESULTADOS
DEMANDANTE

DOC. AUDINT Nº

PROCESSO (23249.)

DIGEPE/PROPLADI

N.A. CGU nº 201601452/001 N.A. nº 004/2018

-

Santa Inês
Santa Inês
DIGEPE/PROPLADI

S.A. CGU nº 201800580/11 N.A. nº 017/2018
S.A. CGU nº 201800580/11 N.A. nº 018/2018
Ofício 10320/2018/CGU/MA N.A. nº 020/2018

031161.2018-75
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27, 31,
Pedreiras
34
Santa Inês
31
Açailândia
15, 31 Timon
15, 31 Barra do Corda
15, 31 Caxias
15, 31 Timon
Reitoria
22, 31
DIGEPE/PROPLADI

Ofício 12528/2018
CORREGEDORIA/CRG-CGU
Ofício nº 17.114/2018
CORREGEDORIA/CRG-CGU
N.A. CGU nº 201601452/001
N.A. CGU nº 201601452/001
N.A. CGU nº 201601452/001
N.A. CGU nº 201601452/001

29, 31 DIGEPE/PROPLADI
31

DIGEPE/PROPLADI

N.A. nº 033/2018

031260.2018-57

N.A. nº 039/2018

039804.2018-29

N.T. nº 006/2018
N.T. nº 007/2018
N.T. nº 008/2018
N.T. nº 009/2018

003617.2018-15
059672.2017-71
040801.2015-95
004755.2018-11

Ofício 4875/2018/CGU/MA

-

012971.2018-22

Ofício 17064/2018/CGU/MA

-

R.A. nº 201800580-CGU

-

00209.100012/2018-34
(CGU)
-

RECOMENDAÇÕES
1.
Que a DIGEPE/PROPLADI notifique os servidores elencados na Nota de Auditoria nº
201601452/001 do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, para que
confirmem a existência de veículo próprio e, em caso afirmativo, suspender o pagamento
do auxílio-transporte;
2.
Que seja feito o recadastramento dos demais servidores que recebem o benefício
(auxílio-transporte), informando se possuem veículo próprio, tomando por base o formulário
utilizado pelo Tribunal de Contas da União. Ressalte-se que deverá ser esclarecido aos
servidores que, em caso de declaração falsa, o citado processo será encaminhado à
Corregedoria Institucional para a abertura de processo administrativo disciplinar na forma
do art. 143 da Lei nº 8.112/90;
3.
Que os formulários devidamente preenchidos pelos servidores sejam confrontados
com as informações fornecidas pelo DETRAN-MA, as quais foram solicitadas por meio do
Ofício nº 064/2018-REITORIA;
4.
Que seja realizada a suspensão do pagamento do auxílio-transporte aos servidores
que utilizem condução própria no deslocamento residência/trabalho/residência, após
notificação, garantindo aos mesmos a ampla defesa e contraditório;
5.
Que a DIGEPE/PROPLADI notifique os servidores em regime dedicação exclusiva,
identificados em situação de acúmulos de cargos para que comprovem o seu desligamento
do outro vínculo, sem prejuízo da devolução dos valores recebidos indevidamente na forma
do art. 46 da Lei nº 8.112/90, e na ausência dessa, a adoção dos procedimentos indicados
no art. 133 da Lei nº 8.112/90, pela Corregedoria Institucional;

06. CONTROLE DA GESTÃO: APOIO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE E AO CONSUP
AÇÃO
PROCESSO
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32

MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇOES DE NORMATIVOS
ORIUNDAS DO CONSUP

RESULTADOS
A presente ação foi realizada a partir da análise dos processos da Área de Gestão de Pessoas,
demandados pela autoridade máxima do IFMA, visando a regularidade dos respectivos objetos, em
observância às Resoluções do Conselho do Superior - CONSUP.
ORDEM DE
AÇÕES
UNIDADE/CAMPUS
DOC. AUDINT Nº
PROCESSO (23249.)
SERVIÇO
18, 32
São João dos Patos
N.A. nº 040/2018
040853.2018-12
20, 27, 32 Coelho Neto
N.A. nº 053/2018
039070.2018-88
18, 20, 21,
Açailândia
N.A. nº 054/2018
022672.2018-12
27, 32, 34
18, 32
Imperatriz
N.T. nº 022/2018
004638.2018-11
18, 32
São João dos Patos
N.T. nº 077/2018
039360.2018-21

06. CONTROLE DA GESTÃO: APOIO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE E AO CONSUP
AÇÃO
PROCESSO
MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇOES FEITAS AO IFMA PELA
33
AUDITORIA INTERNA
RESULTADOS
A presente ação foi cumprida a partir da análise dos Planos de Melhorias de Controles Internos
elaborados pelas unidades auditadas em resposta aos respectivos Relatórios das Auditorias de
Acompanhamento da Gestão, realizadas no exercício de 2017, em cumprimento às Ordens de
Serviço n° 01/2018, 02/2018, 03/2018 e 13/2018.
ORDEM DE
AÇÕES
UNIDADE/CAMPUS
DOC. AUDINT Nº
PROCESSO
SERVIÇO
Plano de Melhorias de
05 a 14 e 33
Coelho Neto
01/2018
R.A. nº 01/2018
Controle Internos
Plano de Melhorias de
05 a 14 e 33
Zé Doca
02/2018
R.A. nº 02/2018
Controle Internos
Plano de Melhorias de
05 a 14 e 33
Santa Inês
03/2018
R.A. nº 03/2018
Controle Internos
Plano de Melhorias de
05 a 14 e 33
Caxias
13/2018
R.A. nº 13.1/2018
Controle Internos
23249.024948.2018-91
05 a 14 e 33 São Luís-Maracanã
13/2018
R.A. nº 13.2/2018
Plano de Melhorias de
Controle Internos
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Plano de Melhorias de
Controle Internos
23249.020464.2017-81
05 a 14 e 33
Barreirinhas
13/2018
R.A. nº 13.4/2018
Plano de Melhorias de
Controle Internos
Plano de Melhorias de
05 a 14 e 33
Imperatriz
13/2018
R.A. nº 13.5/2018
Controle Internos
06. CONTROLE DA GESTÃO: APOIO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE E AO CONSUP
AÇÃO
PROCESSO
34 DENÚNCIAS ORIUNDAS DA OUVIDORIA INSTITUCIONAL
05 a 14 e 33

Bacabal

13/2018

R.A. nº 13.3/2018

RESULTADOS
A presente ação foi realizada a partir da apuração das denúncias protocoladas pela Ouvidoria
Institucional, sendo os indícios de Descumprimento de Regime de Trabalho, objeto da Ação de
Auditoria nº 27 do PAINT 2018, de maior reincidência.
ORDEM DE
AÇÕES
UNIDADE/CAMPUS
DOC. AUDINT Nº PROCESSO (23249.)
SERVIÇO
21, 27, 28, 34 Barra do Corda
09/2018
N.A. nº 003/2018 011674.2018-61
27 e 34
Buriticupu
09/2018
N.A. nº 005/2018 012480.2018-81
27, 34
Pedreiras
09/2018
N.A. nº 011/2018 010188.2018-24
18, 20, 26, 27,
Açailândia
09/2018
N.A. nº 028/2018 022672.2018-12
28, 34
34
Coelho Neto
09/2018
N.A. nº 029/2018 031598.2018-17
27, 34
Buriticupu
09/2018
N.A. nº 030/2018 013174.2018-62
18, 34
Buriticupu
09/2018
N.A. nº 031/2018 022299.2018-83
18, 27, 34
Buriticupu
09/2018
N.A. nº 032/2018 022395.2018-21
27, 31, 34
Pedreiras
09/2018
N.A. nº 033/2018 031260.2018-57
21, 27, 34
São Luís-Monte Castelo
09/2018
N.A. nº 035/2018 039825.2018-44
18, 20, 21, 27,
Codó
09/2018
N.A. nº 038/2018 047984.2018-12
28, 32, 34
18, 20, 21, 27,
Codó
09/2018
N.A. nº 047/2018 047984.2018-12
28, 32, 34
34
Timon
09/2018
N.A. nº 051/2018 056280.2018-31
18, 20, 21, 27,
Açailândia
09/2018
N.A. nº 054/2018 022672.2018-12
32, 34
18, 20, 24, 27,
04833.2018-41
Buriticupu
09/2018
N.A. nº 056/2018
34
039925.2018-71
RECOMENDAÇÕES
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1. Que os indícios de acumulação ilícita de cargos sejam tratados mediante a notificação
dos servidores identificados para que os mesmos façam a opção por um dos cargos
públicos, e na ausência deste, a adoção dos procedimentos indicados no artigo 133 da lei
nº 8.112/90;
2. Que os indícios de descumprimento de regime de trabalho de trabalho sejam
encaminhados à Corregedoria Institucional para apuração dos fatos, na forma dos artigos
143 a 173 da Lei nº 8.112/90;
3. Que seja determinado o cumprimento integral do regime de trabalho dos servidores
docentes e técnicos-administrativos, em todos os Campi, em observância aos normativos
legais;
4. Que seja determinado a todos os Campi, a adoção de mecanismos de controle sobre
todas as atividades docentes – ensino, pesquisa, extensão, gestão e representação - que
comprovem e validem a sua real execução, bem como, a carga horária destinada a cada
uma delas;
5. Que seja determinado a todos os Câmpus, que abstenham-se de emitir atos e conceder
afastamentos quando não forem de sua competência, observando o fiel cumprimento à
Resolução 84/2011-CONSUP, Portaria Normativa nº 10, de 04.05.2012, lei 8.112/90 e
demais normativos vigentes;
6. Que seja determinado a todos os Campus, que faça cumprir a carga horária de 40 horas
semanais aos detentores de função gratificada (FG), coordenadores de cursos (FCC),
chefes de departamentos e diretores (CD), na instituição, observando os horários de
funcionamentos dos respectivos cursos e setores;
7. Que seja determinado em todos os Câmpus a adoção de ponto eletrônico ou outro meio
eficaz, para fins de controle e cumprimento da carga horária, com fulcro no art. 6º do
Decreto 1.590/95;

5.
AÇÕES DE AUDITORIAS PROGRAMADAS E NÃO REALIZADAS COM
JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO EXECUÇÃO
Apresentamos a seguir, as auditorias programadas no PAINT 2018 e não
realizadas / ou não concluídas, no quadro a seguir:

Tabela 04 - Auditorias programadas no PAINT 2018 e não realizadas / não concluídas
MACROPROCESSO
FINALÍSTICO
FINALÍSTICO

DIMENSÃO

AÇÃO

ENSINO
PESQUISA

01
03

PROCESSO

SITUAÇÃO

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO Não Realizada
PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA
Não Realizada
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FINALÍSTICO
APOIO
APOIO

EXTENSÃO
GESTÃO DE
PESSOAS
GESTÃO DE
PESSOAS

04
16
19

PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO
RECONHECIMENTO DE SABERES E
COMPETÊNCIAS*
ADMISSÃO DE PESSOAL – CONTRATOS

Parcial
Não Concluída

Não Realizada

Informamos que o cumprimento da Ação 16* – Reconhecimentos de Saberes
e Competências, iniciada em 2018 mediante a análise da legislação e realização do seu
planejamento, encontra-se em andamento, cuja conclusão dos trabalhos será apontada do
RAINT do próximo exercício.
Dentre as razões motivadoras para o não cumprimento integral do PAINT
2018, elencamos as seguintes:
a) Monitoramento das demandas oriundas do TCU, da CGU e da própria
AUDINT, conforme quadros demonstrativos dos trabalhos das ações: 30, 31
e 33, acima listadas;
b) Realização de trabalhos de auditoria não previstas no PAINT 2018,
conforme tabela 05 do presente Relatório;
c) Auditores recém-admitidos e sem experiência em auditoria
governamental, que estão sendo treinados em serviço;
d) Afastamento de dois servidores para tratamento de saúde;
e) A apuração de denúncias recebidas pela Ouvidoria Institucional, em
cumprimento à ação 34, que demanda a emissão de solicitações de auditoria
às unidades autuadas, bem como, o monitoramento e análise das
informações disponibilizadas de várias fontes, incluindo um elevado número
de testes;
f) Análise da legislação para elaboração do planejamento da auditoria
destinada à avaliação do Reconhecimentos de Saberes e CompetênciasRSC;
Esclarecemos ainda, que as Ações de Auditoria programadas e não
realizadas (Tabela 04), serão reprogramadas no PAINT 2019.

6. TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT
2018
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Preliminarmente, é prudente utilizar-se dos conceitos da Instrução Normativa
Conjunta MP/CGU N.º 01, de 11 de maio de 2016, quando afirma que a auditoria interna
auxilia as organizações a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação de uma
abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de
gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e de governança.
Nesta linha de conceitos, foram realizados os procedimentos de auditoria nas
demandas recebidas pela AUDINT, no decorrer do exercício 2018, fatores que impactaram
positivamente na organização, do ponto de vista da resposta aos riscos, da melhoria do
desenho dos controles internos e da integridade.
Neste contexto, apresenta-se, na tabela 05, a descrição dos trabalhos
realizados pela AUDINT sem previsão no PAINT 2018. Sendo assim, é oportuno dizer que,
os mencionados trabalhos contribuíram para o não cumprimento de todas as ações de
auditoria programas para o exercício de 2018.
Tabela 05 – Ações de Auditorias realizadas sem previsão do PAINT 2018
PROCESSO
UNIDADE/CAMPUS
DOC. AUDINT
OBJETO
(23249.)
Apuração de denúncia sobre conduta e
Santa Inês
N.A. nº 002/2018 051099.2016-76
registros de frequência de servidores
Cobrança de pagamentos não efetuados
São Luís-Maracanã N.A. nº 006/2018 042838.2017-11
por prestador de serviço (Pessoa Física)
Apuração de conduta de servidor e
Timon
N.A. nº 009/2018 002287.2018-32
indícios de acumulação ilícita de cargos
Contratação de Pessoa Física (Apoio
Campus São Luís000248.2018-17
Administrativo) para atuação junto ao
N.A. nº 010/2018
Maracanã
convênio INCRA/PRONERA
Servidor reprovado no estágio probatório
Alcântara
N.A. nº 012/2018 010188.2018-24
e descontos de faltas
Alcântara
N.A. nº 013/2018 011435.2018-18 Solicitação de ressarcimento de diárias
Campus São Luís –
Solicitação de ressarcimento de diárias
N.A. nº 015/2018 001013.2018-26
Monte Castelo
e passagens
Porto Franco
N.A. nº 021/2018 012005.2018-13 Solicitação de Pagamento de diárias
Barra do Corda
N.A. nº 022/2018 020466.2018-51 Alteração de regime de trabalho
Indícios de exercício da advocacia
Coelho Neto
N.A. nº 027/2018 039485.2018-51
administrativa por docentes
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DIGEPE/PROPLADI N.A. nº 028/2018 022672.2018-12
Coelho Neto

N.A. nº 029/2018 031598.2018-17

Barreirinhas

N.A. nº 034/2018 029439.2018-44

Reitoria

N.A. nº 037/2018 039753.2018-35

Reitoria
São José de
Ribamar

N.A. nº 045/2018 048490.2018-55

Grajaú

N.A. nº 050/2018 046367.2018-16

Timon

N.A. nº 051/2018 056280.2018-31

Porto Franco

N.A. nº 052/2018 030112.2018-15

Revisão de 100% das concessões dos
adicionais de periculosidade e
insalubridade
Desvio de função de docentes
Solicitação de pagamento de Gratific.
de Curso ou Concurso
Representação de licitante contra o
Pregão 08/2018 – UASG 158128-IFMAReitoria
Apuração de indícios de Advocacia
Administrativa praticados por
servidores
Solicitação de ressarcimento de
despesas com passagens
Vedação de servidor atuar como sócio
administrador de empresa ou MEI,
obstrução ao inciso X, do art. 117, da lei
8.112/90
Solicitação de ressarcimento de
despesa com curso de capacitação
Solicitação de ajuda de custo

São Luís-Maracanã N.T. nº 002/2018 034179.2017-48
São Luís-Monte
N.T. nº 003/2018 021212.2017-71 Alteração de regime de trabalho
Castelo
Solicitação de pagamento de
REITORIA
N.T. nº 004/2018 060747.2017-66
Gratificação de Curso ou Concurso
Itapecuru Mirim N.T. nº 018/2018 021537.2017-52 Solicitação de ajuda de custo
Grajaú
N.T. nº 023/2018 022184.2017-16 Alteração de regime de trabalho
São Luís-Maracanã N.T. nº 029/2018 000231.2018-43 Alteração de regime de trabalho
Prestação de conta de Projeto de
PROEXT
N.T. nº 029/2018 046530.2017-43
Extensão - Edital nº 03/2016
Consulta sobre desvio de função de
Timon
N.T. nº 038/2018 013125.2018-21
empregados terceirizados
São Luís-Monte
Solicitação de ressarcimento de taxa de
N.T. nº 039/2018 050418.2017-15
Castelo
inscrição em evento internacional
Obtenção de cópia de documentos
Imperatriz
N.T. nº 040/2018 017697.2018-18
invocando a Lei de Acesso à Informação
São Luís-Monte
Averbação de tempo de contribuição
N.T. nº 042/2018 016703.2018-81
Castelo
de servidor
São Luís-Monte
Averbação de tempo de contribuição
N.T. nº 043/2018 016702.2018.35
Castelo
de servidor
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Buriticupu
DIGEPE/PROPLADI
Reitoria
Buriticupu

Pinheiro

Pinheiro
Buriticupu
São Luís-Maracanã
São Luís-Maracanã

Codó
Imperatriz
São Luís-Maracanã

São Luís-Maracanã

São Luís-Maracanã
São Luís-Monte
Castelo
São Luís-Maracanã
Imperatriz

N.T. nº 043/2018 046611.2017-43

Manutenção da cessão de servidores à
Defensoria Pública da União - DPU

Solicitação de documentos e
N.T. nº 053/2018 024543.2018-42 informações invocando a Lei de Acesso
à Informação (Lei nº 12.527/2011)
Pagamento de colaboradores externos
que atuaram no Processo Seletivo para
N.T. nº 055/2018 023223.2018-75
contratação de Profissional Técnico
Especializado em LIBRAS
Solicitação de pagamento de Gratific.
N.T. nº 056/2018 023224.2018-11
de Curso ou Concurso
Solicitação de pagamento de despesas
030652.2018-15
N.T. nº 060/2018
com curso de Pós-Graduação Stricto
042305.2016-57
Sensu
N.T. nº 061/2018 033185.2018-69 Solicitação de ajuda de custo
Solicitação de concessão de ajuda de
custo: custeio das despesas com
N.T. nº 062/2018 033183.2018-71
deslocamento, transporte de mobiliário
e bagagem
Solicitação de pagamento de Gratific.
N.T. nº 064/2018 014977.2018-34
de Curso ou Concurso
Solicitação de pagamento de Gratific.
N.T. nº 065/2018 034585.2018-91
de Curso ou Concurso
Solicitação de pagamento de Gratific.
N.T. nº 068/2018 038548.2018-52
de Curso ou Concurso
Solicitações de ressarcimento dos bens
e valores subtraídos de alunos e
N.T. nº 069/2018 026626.2018-76
colaboradores terceirizados, em sinistro
(09/06/2018)
Solicitação de concessão de ajuda de
044682.2018-92 custo: custeio das despesas com
N.T. nº 070/2018
033183.2018-71 deslocamento, transporte de mobiliário
e bagagem
Solicitação de ressarcimento das
N.T. nº 071/2018 032976.2018-71
despesas com passagem
Solicitação de pagamento de Gratific.
N.T. nº 072/2018 038548.2018-52
de Curso ou Concurso
Solicitação de pagamento de Gratific.
N.T. nº 073/2018 034585.2018-91
de Curso ou Concurso
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Reitoria

N.T. nº 074/2018 048459.2018-14

Barreirinhas

N.T. nº 075/2018 029439.2018-44

Barreirinhas

N.T. nº 076/2018 029437.2018-55

Pinheiro
DIGEPE/PROPLADI

N.T. nº 078/2018 048459.2018-14

Alcântara

N.T. nº 079/2018 046394.2018-72

Alcântara

N.T. nº 080/2018 041992.2018-55

Alcântara

N.T. nº 081/2018 033860.2018-51

Solicitação de pagamento de Gratific.
de Curso ou Concurso
Solicitação de pagamento de Gratific.
de Curso ou Concurso
Solicitação de pagamento de Gratific.
de Curso ou Concurso
Solicitação de pagamento de Gratific.
de Curso ou Concurso
Ressarcimento das despesas com
passagens
Ressarcimento de despesas com
passagens e inscrição em evento
Ressarcimento de despesas com
passagens e inscrição em evento

RECOMENDAÇÕES
1. Que seja determinado o cumprimento integral do regime de trabalho dos servidores
docentes e técnicos-administrativos, em todos os Câmpus, em observância aos normativos
legais;
2. Que seja determinado a todos os Câmpus, a adoção de mecanismos de controle sobre
todas as atividades docentes – ensino, pesquisa, extensão, gestão e representação - que
comprovem e validem a sua real execução, bem como, a carga horária destinada a cada
uma delas;
3. Que a DIGEPE proceda o envio da relação de todos os servidores que recebem
adicional de insalubridade e de periculosidade para a Comissão de Perícia TrabalhistaCPT, a fim de que a mesma efetue a revisão, emitindo novos laudos periciais, objetivando
verificar a regularidade e manutenção dos citados adicionais, dando feedback a esta
unidade de auditoria interna.

7. QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO
EXERCÍCIO, BEM COMO AS FINALIZADAS PELA ASSUNÇÃO DE RISCOS PELA
GESTÃO, AS VINCENDAS, E AS NÃO IMPLEMENTADAS COM PRAZO EXPIRADO NA
DATA DE ELABORAÇÃO DO RAINT 2018

Dado o grande número de recomendações emitidas, no decorrer do exercício
de 2018, apresentam-se na tabela a seguir, aquelas que são primordiais e necessárias às
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boas práticas de governança, pendentes de implementação integral, até

a data de

conclusão da elaboração do RAINT 2018, conforme quadro 03.

Quadro 03 – Recomendações pendentes de implementação
RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA PENDENTES DE IMPLEMENTAÇÃO
a) Que o IFMA aperfeiçoe os mecanismos de controle interno existentes no setor
responsável pelos registros dos atos de admissão e concessões de aposentadoria e
pensão no sistema e-Pessoal do Tribunal de Contas da União;
b) Que aperfeiçoe os mecanismos de controle interno para monitorar os servidores com
possíveis acumulações indevidas;
c) Que aperfeiçoe os mecanismos de controle interno para todas as atividades do IFMA;
d) Que proceda a revisão do contrato de natureza continuada, tendo vista que se
encontram de forma onerosa para a administração Pública;
e) Que capacite os fiscais dos contratos de natureza continuada;
f) Que adote programa de gerenciamento de riscos.
g) Que determine o cumprimento integral do regime de trabalho dos servidores docentes
e técnicos-administrativos, em todos os Campi, em cumprimento aos normativos legais;
h) Que seja determinado a todos os Campi, a adoção de mecanismos de controle sobre
todas as atividades docentes – ensino, pesquisa, extensão, gestão e representação - que
comprovem e validem a sua real execução, bem como, a carga horária destinada a cada
uma delas;
i) Que seja determinado a todos os Câmpus, que abstenham-se de emitir atos e
conceder afastamentos quando não forem de sua competência, observando o fiel
cumprimento à Resolução nº 84/2011-CONSUP, Resolução nº 040/2015, Portaria
Normativa nº 10, de 04.05.2012, lei 8.112/90 e demais normativos vigentes;
j) Que seja determinado a todos os Campus, que faça cumprir a carga horária de 40
horas semanais aos detentores de função gratificada (FG), coordenadores de cursos
(FCC), chefes de departamentos e diretores (CD), na instituição, observando os horários
de funcionamentos dos respectivos cursos e setores;
k) A reformulação da Resolução 87/2011/CONSUP, com base nas orientações da
Portaria nº 17 SETEC/MEC, de 11.05.2016, Lei 12.772/2012, Lei 11.741/2008, Lei
9394/96 - LDB, Lei 8.112/90, Decreto 1.590/95, e demais instrumentos legais que regem
a educação profissional tecnológica;
l) Que os planos de trabalho docente e os respectivos relatórios sejam elaborados com
base nas orientações da Portaria nº 17 SETEC/MEC, de 11.05.2016, e Lei 12.772/2012,
até a reformulação da Resolução 87/2011/CONSUP;
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m) Que seja determinado às Pró-Reitorias de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e de
Extensão, a emissão de relatórios mensais, aos Diretores dos Campi, indicando as
informações mínimas dos projetos em desenvolvimento, a fim de permitir o
monitoramento do atendimento à carga horária docente, na forma prevista na Portaria nº
17 SETEC/MEC, de 11.05.2016, e Lei 12.772/2012;
n) Que os relatórios mencionados no item anterior, reúnam condições mínimas de
identificar a não atuação ou atuação pífia dos docentes em pesquisa e extensão,
elencando os dados relacionados aos projetos, docentes, carga horária executada, na
respectiva competência, para fins de tomada de decisão por parte da Gestão do Campus;
o) Que seja determinado em todos os Campi a adoção de ponto eletrônico ou outro meio
eficaz para fins de controle e cumprimento da carga horária, com fulcro no art. 6º do
Decreto 1.590/95;
p) Que a PROPLADI, por meio da DIGEPE, quando do recebimento das listas de
frequência e mapas de resumo dos Campi, efetue o procedimento de controle de
verificação e conferência, averiguando a regularidade dos cadastros das faltas e
afastamentos, incluindo finais de semana, feriados e pontos facultativos, monitorando e
identificando os casos de inassiduidade habitual (quando atingir sessenta dias de faltas,
sem causa justificada, interpoladamente, o período de doze meses – art. 139 da lei
8.112/90) e/ou abandono de cargo (quando atingir trinta dias consecutivos de faltas – art.
138 da lei 8.112/90), encaminhando os respectivos casos ao Magnífico Reitor, para fins
de apuração das responsabilidades pela Corregedoria Institucional, dando ciência a esta
unidade de auditoria interna;
q) Que a Instituição revise suas políticas e práticas de controles internos, objetivando
torná-los eficazes, na prevenção e no tratamento dos riscos a que estão expostos os
processos e as atividades;
r) Que conclua a implementação da gestão de riscos, integridade e controles internos
na forma prevista na Resolução do CONSUP nº 098, de 27 de agosto de 2018;
s) Que efetue capacitação para todos os fiscais de contratos de natureza continuada;
t) Que efetue cursos sobre ética e condutas a todos os seus servidores, incluindo os
envolvidos nas aquisições de bens e serviços, objetivando atendimento das
determinações elencadas no Acórdão 1851/2018-TCU-Plenário.
u) Que o IFMA adote mecanismos de gestão de riscos que contribuam para a boa
governança e gestão das aquisições, a fim de evitar desperdício de recursos públicos e
mitigar as hipóteses de erro, fraude e corrupção, objetivando o fiel cumprimento das
determinações elencados nos subitens itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5, do Acórdão nº
1851/2018-TCU-Plenário, contemplando, inclusive: elaboração de plano de trabalho da
comissão de ética, elaboração, mapeamento e publicação da Política de Gestão de
Riscos, capacitação da área de aquisições em ética e disciplina, conclusão da revisão
das repactuações do contrato limpeza e conservação (MAXTEC Serviços Gerais),
elaboração, divulgação e acompanhamento do plano anual de aquisições, bem como, a
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adoção de medidas preventivas quanto às falhas na execução do contrato de asseio,
limpeza e conservação.

8.
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA OU
NEGATIVAMENTE NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE
AUDITORIA INTERNA E NA REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS

No decorrer de 2018, alguns fatores impactaram na realização das auditorias,
nos recursos e organização da unidade de auditoria, ora de forma positiva ora de forma
negativa, a saber:
a) Afastamento de dois servidores por motivo de saúde, visto que, todas as
ações de auditoria foram programadas levando em consideração força de trabalho total;
b) A auditoria realizada na Reitoria, de forma completa, que demandou
grande volume de testes, tendo sido necessário refazer os cálculos da quantidade de horas
trabalhadas e o aumento do quantitativo de auditores envolvidos nos trabalhos;
c) A auditoria operacional, no ensino de forma completa, que demandou
grande volume de testes, tendo sido necessário refazer os cálculos da quantidade de horas
trabalhadas, bem como o aumento do quantitativo de auditores envolvidos nos trabalhos.
d) Testes da população de 3.286 servidores do IFMA no cumprimento das
ações 21 e 28 do PAINT, efetivado no Relatório de Auditoria nº 019/2018;
e) Monitoramento dos indícios das trilhas do sistema e-Pessoal do TCU;
f)

Cumprimento da ação 31 do PAINT, de apoio à CGU na realização da

auditoria de pessoal em 2018;
g) Por fim, a preparação e o planejamento da auditoria na folha de
pagamento, ou seja, na rubrica de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC).

9. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS
No decorrer do exercício 2018, os servidores da AUDINT participaram de
cursos de capacitação, sendo, alguns deles, promovidas pelo Centro de Formação de
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Servidores-CFS do IFMA, diretamente relacionadas com as atividades desenvolvidas,
conforme tabela 06, a seguir:
Tabela 06 - Treinamentos – Capacitações – Servidores AUDINT
N

01

SERVIDOR

Maria do Socorro Silva
Lages

02 Diógenes Silva Redondo

03 Anderson Amorim Alves

04 Clauber Correa Carvalho

05

Halden Delio Fernandes
Pereira

Capacitação/Instituição
Gestão Pública: Contratos, Orçamento e Controle /
Estácio de Sá
Prática de Escrituração Contábil / Estácio de Sá
Direito Administrativo / UEMA
Economia Política / UNINTER
Gestão de Pessoas / Estácio de Sá
Introdução ao Orçamento Público / ENAP
SIAPE Folha / ENAP
Gestão de Riscos e Controles Internos-Entidades
Federais de Ensino / CGU
Macroeconomia / ENAP
Planejamento Estratégico para Organizações Públicas /
ENAP
Introdução à Gestão de Processos / ENAP
Ética e Serviço Público / ENAP
AQUA - Steinbens-SIBE / CFS-IFMA
Monitorando a Estratégia - Steinbeis-SIBE / CFS-IFMA
SIAFI na prática / CFS-IFMA
Procedimento de Auditoria Governamental-Baseada em
Riscos / CFS-IFMA
Palestra Implantação do e-Pessoal na Administração
Pública / TCU
Palestra Prestação de Contas do Exercício de 2017 / TCU
SIAFI na prática / CFS-IFMA
Procedimento de Auditoria Governamental-Baseada em
Riscos / CFS-IFMA
Introdução ao Controle Interno / ILB
Ética e Administração Pública / ILB
SAIFI na prática / CFS-IFMA
Procedimento de Auditoria Governamental-Baseada em
Riscos / CFS-IFMA
SIAFI na prática / CFS-IFMA
Procedimento de Auditoria Governamental-Baseada em
Riscos / CFS-IFMA
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Carga
Horária
108 h
04 h
60 h
60 h
108 h
40 h
40 h
24 h
20 h
40 h
20 h
20 h
16 h
8h
20 h
40 h
3h
2,5 h
20 h
40 h
40 h
40 h
20 h
40 h
20 h
40 h
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Herlon Jackson Coelho
06
Serejo

07

08

09

Joao Luiz Trindade de
Azevedo
Juliane Castelo Branco
Vasconcelos
Livia Maria Mendonca
Jansen de Mello

Lucas Arruda Martins
10
Calixto
Marcelo Augusto Sousa
11
Paiva

12

13

Maria das Dores Rios
Silva
Dulcineide dos
Remédios Moraes Rego

SIAFI na prática / CFS-IFMA
Procedimento de Auditoria Governamental-Baseada em
Riscos / CFS-IFMA
Gestão Estratégica com foco na Administração Pública /
ILB
Contratações Públicas / ILB
SIAFI na prática / CFS-IFMA
Procedimento de Auditoria Governamental-Baseada em
Riscos / CFS-IFMA
SIAFI na prática / CFS-IFMA
Procedimento de Auditoria Governamental-Baseada em
Riscos / CFS-IFMA
Controles na Administração Pública / TCU
SIAFI na prática / CFS-IFMA
Procedimento de Auditoria Governamental-Baseada em
Riscos / CFS-IFMA
SIAFI na prática / CFS-IFMA
Procedimento de Auditoria Governamental-Baseada em
Riscos / CFS-IFMA
SIAFI na prática / CFS-IFMA
Procedimento de Auditoria Governamental-Baseada em
Riscos / CFS-IFMA
Licitações Sustentáveis / TCU
SIAFI na prática / CFS-IFMA
Procedimento de Auditoria Governamental-Baseada em
Riscos / CFS-IFMA
Introdução ao Controle Interno / ILB
Afastada em 2018

20 h
40 h
40 h
60 h
20 h
40 h
20 h
40 h
30 h
20 h
40 h
20 h
40 h
20 h
40 h
28 h
20 h
40 h
40 h
-

10.
ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS
PROCESSOS DE GOVERNANÇA, DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE
CONTROLES INTERNOS, COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS

No decorrer dos trabalhos de auditoria, constatou-se que os controles internos
adotados pelos gestores e servidores na consecução de suas atividades, permanecem
frágeis e sem capacidade de agirem sobre os riscos a que estão expostos.
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Vale ressaltar, que em todos os Relatórios de Auditoria, produzidos no
exercício de 2015 a 2018 constam recomendações sobre a necessidade de
aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno, bem como do gerenciamento de
riscos.
Vale ressaltar, ainda, que em todas as auditorias realizadas no decorrer de
2015 a 2018, foram testados os controles internos adotados nas atividades auditadas, e o
ponto de partida, para tais avaliações, foram as diretrizes da Organização Internacional das
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, em inglês) e os reiterados julgados do TCU.
Quanto às áreas que apresentam maiores riscos estão: a) gestão de pessoas,
especialmente a categoria de professores com regime de dedicação exclusiva, em virtude
da proibição de não possuírem qualquer vínculo empregatício, isto é, seja público ou seja
privado; b) gestão de bens e serviços, de modo especial os contratos de natureza
continuada, em razão da capacitação e/ou qualificação direcionada aos fiscais de contrato
ser incipiente, aliado à rotatividade de servidores dos Campus.
Por fim, no exercício de 2018 foi iniciada a implementação da Política de
Gestão de Riscos, Integridade e Controles Internos do IFMA, criada pela Resolução nº
098/2018-CONSUP, publicada no DOU de 13.02.2019, após a criação do comitê de
Governança, Riscos e Controles Internos do IFMA, pela Portaria nº 2.263/2018, de
23.04.2018.

11.
DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS
DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA AO LONGO
DO EXERCÍCIO POR CLASSE DE BENEFÍCIO

Neste ponto, é preciso dizer, que todas as atividades desenvolvidas pela
Auditoria Interna, no decorrer dos anos, foram e são pautadas pelo compromisso de
agregar valor à gestão deste Instituto e ainda, de contribuir com o aperfeiçoamento da
gestão, na busca da eficiência, da eficácia, da economicidade e da efetividade, do seu
principal negócio, a educação.
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Sendo assim, o processo auditar necessita de aprimoramento, sempre e de
forma contínua como todo e qualquer processo da atividade administrativa e,
principalmente, nas organizações públicas que devem obediência aos regramentos
maiores exarados no art. 37, da CF/88, ou seja, os princípios que regem da administração
pública brasileira: legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência.
Neste panorama, os trabalhos desenvolvidos pela AUDINT, ao longo do
tempo e não somente no exercício de 2018, é perceptiva a melhoria organizacional, tendose como exemplo, a institucionalização do seu código de ética e de conduta, tendo como
marco embrionário as recomendações da auditoria interna, tendo impacto, inclusive, a
melhoria dos procedimentos licitatórios, aquisições e fiscalização contratual. No
Macroprocesso Administração, cabe destacar a revisão das repactuações e pagamentos
dos contratos de natureza continuada nº 03/2012 e 01/2014, firmados com a empresa
MAXTEC Serviços Gerais e Manutenção Industrial LTDA (CNPJ: 05.899.350/0001-55),
referente à prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, atinentes aos
exercícios de 2014 a 2017, em todas as unidades do IFMA.
No Macroprocesso da Gestão de Pessoas, a DIGEPE/PROPLADI vem
mantendo registro dos indícios de acumulações por Campus, emitindo certidão de
regularidade nos devidos casos, a fim de demonstrar o monitoramento dessas e do
cumprimento dos Acórdãos do TCU. Na mencionada área, temos ainda, a revisão dos
adicionais de insalubridade e periculosidade, promovendo a melhoria dos controles internos
e a regularidade dos pagamentos, conforme cronograma anexo à Nota Informativa nº
01/2019–DGI-PROAD/DIGEPE-PROPLADI, publicada do portal IFMA em 10.01.2019.
Outro ponto que demonstra o fortalecimento dos controles internos na citada área é a
adoção de medidas que culminaram na devolução ao erário por 127 (cento e vinte e sete)
servidores, ativos e aposentados, no montante de R$ 422.804,61.
Em relação ao Macroprocesso Finalístico do Ensino, a auditoria realizada em
cumprimento à Ordem de Serviço nº 010/2018, culminou na elaboração de relatórios e
notas técnicas com recomendações atinentes às fragilidades identificadas no processo de
ingresso de discentes, no cumprimento das regras educacionais, nos sistemas, do princípio
de segregações de funções, cumprimento das obrigações docentes e da integridade dos
65

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AUDITORIA INTERNA
Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT – Exercício 2018

registros acadêmicos, inerentes aos cursos superiores do IFMA. Neste quesito, vale
destacar as recomendações da Nota Técnica nº 054/2018 (processo 23249.030920.201882), já implementadas pela Pró-Reitoria de Ensino-PROEN e demais Câmpus, a partir do
segundo semestre de 2018.
Do ponto de vista correicional, a auditoria interna vem recomendando a
apuração dos indícios de acumulação ilícita de cargos e/ou empregos e de descumprimento
de regime de trabalho, mediante a submissão dos processos à Corregedoria Institucional,
que acarreta na reposição de valores ao erário, assinaturas de Termos de Ajuste de
Conduta-TAC’s, e na aplicação das penalidades cabíveis pela autoridade máxima do IFMA.
Por outro lado, a área de Gestão de Pessoas carece da adoção de
procedimentos de controle eficazes para fins de demonstração do cumprimento do regime
de trabalho.
Por fim, conclui-se que as recomendações exaradas nos relatórios de
auditoria servem como balizador para a melhoria da governança institucional e das ações
gerenciais.

12.
ANÁLISE CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE GESTÃO E
MELHORIA DA QUALIDADE - PGMQ

No presente ponto, deixamos de apresentar resultados em virtude do IFMA,
ainda não ter implementado tal política, embora constante em seu planejamento
estratégico.

São Luiz (MA), 17 de abril de 2019.
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