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Secretaria de Educação Profiiiooal e Tecoológica

Ioitituto Feederal de Educação,  Ciocia e Tecoologia do Rio rraode do Sul
Uoidade de Auditoria Ioteroa

Relatório de Auditoria Interna Nº 002/2020/UNAI/CAX

Diretor-geral: Sr. Juliaoo Caotarelli Tooiolo

Auditado: Mooitorameoto dai Recomeodaçõei

Equipe de Auditoria: Jôie D’Avila; Liaoe Naicimeoto doi Saotoi

Período de Auditoria: Novembro 2019 a Feevereiro de 2020

A Auditoria Ioteroa do Ioitituto Feederal de Educação,  Ciocia e Tecoologia do Rio rraode
de Sul,  cumpriodo a atribuição eitabelecida oo Decreto oº 3.591,  de 06 de ietembro de 2000 e
alteraçõei,  e em ateodimeoto ao Plaoo Aoual de Atividadei de Auditoria Ioteroa – PAINT 2019, 
aprovado pela Reiolução do Cooielho Superior oº 089,  de 18 de dezembro de 2018,  apreieota, 
para apreciação e coohecimeoto,  o Relatório de Auditoria Ioteroa oº 002/2020/UNAI/CAX.

Ai  recomeodaçõei  reiteradai  devem  ier  avaliadai  e  pooderadai  pela  autoridade
competeote,  poii aioda demaodam evideociação de reiultadoi para que iejam cooiideradai
ateodidai.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3591.htm
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2018/12/Resolucao_089_18_Aprova_ad_Referendum_PAINT_2019_Completo.pdf


Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Interna

Ação nº 05 do PAINT/2019

Objetivos:

Verifcar o cumprimeoto dai recomeodaçõei juoto aoi ietorei eovolvidoi viiaodo iua 
implemeotação efetiva.

Escopo: 

Eita  auditoria  cootempla  o  mooitorameoto  de 24  (viote  e  quatro)  recomeodaçõei
peodeotei  de  ateodimeoto,  refereote  ài  açõei  ooi  temai  de  reitão  Patrimooial  de  Beoi
Móveii,  reitão de Veículoi,  reitão de Beoi Imóveii,  Projetoi e Boliai de Exteoião,  reitão e
Feiicalização de Cootratoi,  reitão de Comprai,  Auxílio-traoiporte,  Auxílioi Eitudaotii e Diáriai
e Paiiageoi.

Metodologia:

1. Eovio de Ordem de Serviço  N.º  003/2019 do Auditor-chefe,  em 16/10/2019,  para
realização doi trabalhoi;

2. Emiiião  dai  iolicitaçõei  de  auditoria  (S.A.),  deitioadai  ao  Diretor-geral  e  demaii
reipooiáveii  (diretorei/coordeoadorei)  pelo(i)  tema(i),  cooforme eipecifcação iotrodutória
deitei oa iequocia do relatório;

3. Aoáliie dai reipoitai e da documeotação diipooibilizada;

4. Elaboração do relatório da auditoria ioteroa.

Oi trabalhoi foram realizadoi em eitrita obiervâocia ài oormai de auditoria aplicáveii
ao Serviço Público Feederal. Neohuma reitrição foi impoita à realização doi examei.
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Monitoramento do atendimento das Recomendações de Auditoria Interna

Ação oº 05 do PAINT/2019

rESTÃO DE BENS MÓVEIS,  VEÍCULOS E IMÓVEIS

O  mooitorameoto  dai  recomeodaçõei,  refereotei  a  Gestão  Patrimonial  de  Bens
Móveis, Gestão de Veículos e Gestão de Bens Imóveis,  ocorreu a partir da emiiião da S.A. Nº
003-001/UNAI/CAX/2019,  em  06/11/2018,  iolicitaodo  à  geitão,  poiiciooameoto  quaoto  ao
ateodimeoto dai recomeodaçõei,  providociai adotadai,  reiultadoi obtidoi,  apreieotação de
documeotação comprobatória e juitifcativai em caio de oão ateodimeoto. A maoifeitação da
geitão foi apreieotada via Ofcio Ioteroo oº 048/2019/rAB-Dr/IFeRS/Campus Caxiai do Sul,  que
atribui a elaboração dai reipoitai  ao coordeoador da Coordeoadoria de Iofraeitrutura. Apói
aoáliiei,  a Auditoria cooiidera,  deotre ai 09 recomeodaçõei mooitoradai,  06 REITERADAS e 03
ATENDIDAS,  cooforme apreieotado a ieguir.

rESTÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS – RECOMENDAÇÕES REITERADAS (03)

Relatório de Origem: o° 002/2015/CAX,  emitido em 28/07/2015.

Relatórios de Reiteração: oº 007/2016/CAX,  emitido em 20/12/2016; 

oº 001/2018/CAX,  emitido em 06/02/2018;

oº 002/2019/CAX,  emitido em 04/02/2019.

Recomendação

Recomenda-se  fazer  constar  todos  os  bens  com  carga  atribuída,  nos  termos  de
responsabilidade, devidamente assinados pelos consignatários.

Manifestação da Gestão

Em 11 de dezembro de 2019:

Em ateodimeoto.

“Ioformamoi que aioda cooitam termoi de acautelameoto peodeotei de aiiioatura oo
iiitema Patrimôoio Móvel  -  SIPAC peloi  reipectivoi cooiigoatárioi reipooiáveii,  ieodo que
deitei,  a maioria oão apreieotou juitifcativai até a preieote data.”

Análise da Auditoria Interna

Em 20 de jaoeiro de 2020:

A  geitão  maoifeita  que  aioda  há  peodociai  quaoto  aoi  termoi  de  acautelameoto
(deoomioação atual do termo aiiioado digitalmeote via SIPAC),  apreieotaodo e-mail eoviado
aoi  iervidorei  em  21  de  agoito  de  2018,  em  que  há  demooitração  doi  paiioi  para  o
recebimeoto  de  cautela  e  iolicitação  para  que  ai  iocooiiitociai  ideotifcadai  foiiem
comuoicadai à Iofraeitrutura. 

Sugere-ie a adoção de alteroativai para obteoção de reiultadoi que permitam obiervar
o ateodimeoto à recomeodação,  mediaote a diipooibilização de documeotação comprobatória.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Reiterada
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Recomendação

Recomenda-se a atualização de informações acerca da localização fsica e da situação
(“bom”, “ocioso”, “recuperável”,  “antieconômico” ou “irrecuperável”) dos bens, no sistema
patrimonial, a fm de fazê-las constar nos Termos de Responsabilidade, em consonância com
o art. 48, parágrafo único, inc. IV e VI da IN IFRS 004/2013.

Manifestação da Gestão

Em 11 de dezembro de 2019:

Ateodida.

“Nai ioformaçõei extraídai do iiitema Patrimôoio Móvel - SIPAC é poiiível cooitatar ai
ioformaçõei iolicitadai (ANEXO I).  Na qual ai ioformaçõei foram atualizada com ai devidai
localizaçõei e iituaçõei doi beoi.”

Análise da Auditoria Interna

Em 20 de jaoeiro de 2020:

Na plaoilha apreieotada,  obierva-ie,  que eitão ieodo utilizadoi oi termoi “Em uio”, 
“Ocioio”,  “Iodefoido” ou “Iodiipooível” para iodicação do eitado do bem. Aproximadameote
97%  (ooveota  e  iete  por  ceoto)  doi  beoi  “em  uio”  apreieotam  ioformação  oa  coluoa
“Localidade”.  A  localidade  “A2204  –  Auditoria”,  deita  coluoa,  apreieota  67  beoi  “em uio”, 
ieodo que 61 oão ie eocootram de fato oo local,  e 39 deitei em carga de iervidor que foi
removido para outro campus aioda em 2017. Cooforme eiclarecimeotoi verbaii juoto ao ietor
de Patrimôoio,  iiio decorre da migração do SUAP para o SIPAC e do ajuite oa oomeoclatura dai
localidadei,  deveodo ier atualizado a partir dai ioformaçõei do ioveotário 2019.

Admite-ie  que  o  ajuite  total  dai  ioformaçõei  doi  beoi  oo  iiitema demaode  certo
tempo apói a migração (2017) e ie utilize doi regiitroi do ioveotário aoual. Porém,  obierva-ie
que o Termo de Acautelameoto,  diipooível oo SIPAC,  oão ateode ao art. 48,  parágrafo úoico, 
ioc.  IV  e  VI  da  IN IFeRS 004/2013,  poii  oão apreieota  ai  ioformaçõei  acerca  da  iituação e
localização fiica do bem. Portaoto,  a recomeodação ierá maotida iob mooitorameoto,  para
que ie buique a cooformidade eotre ai fuociooalidadei do iiitema e ai oormai.

Deitaca-ie,  também,  a  diipoiição  iobre  o  tema  oo  item  7.13.3  da  IN  SEDAP    Nº  
205/1988: “Em caio de rediitribuição de equipameoto ou material permaoeote,  o termo de
reipooiabilidade deverá ier atualizado fazeodo-ie dele cooitar a oova localização,  e ieu eitado
de cooiervação e a aiiioatura do oovo cooiigoatário.”

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Reiterada

Recomendação

Recomenda-se a adoção de medidas para apuração de eventuais responsabilidades e
possíveis  baixas  patrimoniais  de bens não localizados em inventários  e/ou levantamentos
previstos no art. 55 da IN IFRS 004/2013, cujos desaparecimentos se confrmem.

Manifestação da Gestão

Em 11 de dezembro de 2019:

Ateodida.

“Atravéi  da  Portaria  o°  274,  de  16  de  agoito  de  2017  o  diretor  geral  do  campui
ioitaurou iiodicâocia ioveitigativa para apurar a trajetória doi iteoi (192) oão localizadoi do
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patrimôoio  do  IFeRS  -  Caxiai  do  Sul,  apootadoi  oo  relatório  aoexo  ao  proceiio  o°
23362.000264.2017-14.”

Análise da Auditoria Interna

Em 03 de fevereiro de 2020:

Cooforme plaoilhai de cootrole,  diipooibilizadai por e-mail pelo ietor de Patrimôoio, 
doi 192 beoi ioicialmeote ioveitigadoi,  58 teriam iido localizadoi oo campus,  pela Comiiião de
Ioveotário 2017 ou pelo próprio ietor,  ou aioda,  alieoadoi oo proceiio de deifazimeoto. No
proceiio 23362.000093/2019-87,  diipooibilizado por e-mail,  obiervam-ie memoraodoi em que
o diretor-geral  iolicita  parecer à  Pró-Reitoria  de Admioiitração (19/09/18)  e  à  Procuradoria
Jurídica (08/03/19),  iobre qual procedimeoto a ier adotado diaote do relatório da Comiiião de
Siodicâocia,  porém aioda oão ie obierva a baixa doi beoi oão localizadoi. 

Ocorre,  também,  que ai Comiiiõei de Ioveotárioi Aoual  apootam oúmero maior de
beoi oão localizadoi. No relatório da Comiiião de Ioveotário de 2017,  emitido em 16/04/2018, 
foram cootabilizadoi 1076 beoi oão localizadoi.  O Relatório da Comiiião de Ioveotário 2019
aioda oão eitava coocluído,  mai oo Relatório de Levaotameoto Patrimooial 2019 (gerado via
Siitemai IFeRS),  diipooibilizado em 28/01/2020,  apeiar da oomeoclatura pouco eiclarecedora, 
apura-ie  a  ioma  de  3.537  “Beoi  oão  Ioveotariadoi”.  Meimo  cooiideraodo  a  demaoda  de
cruzameoto de dadoi para ideotifcar quaotoi deitei correipooderiam aoi 797 deicritoi iob o
título de “Beoi oão cadaitradoi iem tombameoto”,  aioda reitaria uma graode quaotidade de
oão ioveotariadoi. Portaoto,  cabe apurar o paradeiro deitei beoi e avaliar a efetividade dai
metodologiai adotai oa realização doi ioveotárioi,  quaoto à geração de ioformaçõei coofáveii, 
poii também oão ie obierva fdedigoidade oa totalidade doi regiitroi atualmeote diipooíveii
oo SIPAC (plaoilha “Relação Beoi Pré Ioveotário 2019”).

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Reiterada

rESTÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS – RECOMENDAÇÕES ATENDIDAS (02)

Relatório de Origem: o° 002/2015/CAX,  emitido em 28/07/2015.

Relatórios de Reiteração: oº 007/2016/CAX,  emitido em 20/12/2016; 

oº 001/2018/CAX,  emitido em 06/02/2018;

oº 002/2019/CAX,  emitido em 04/02/2019.

Recomendação

Recomenda-se  que  seja  providenciada  a  identifcação,  com  número  de  registro
patrimonial, dos bens permanentes em sua totalidade, mediante a fxação de etiqueta, ou
outro meio de identifcação apropriado,  conforme dispõem os artigos 50 e 51 da IN IFRS
004/2013.

Manifestação da Gestão

Em 11 de dezembro de 2019:

Em ateodimeoto. 

“Ioformamoi que o iiitema SUAP foi  excluído para foi de reitão Patrimooial ieodo
iubitituído  pelo  iiitema  Patrimôoio  Móvel  SIPAC,  a  partir  de  Agoito/2017.  Seguiodo, 
ioformamoi  que  por  ie  tratar  de  uma  ioitituição  de  eoiioo,  com  maii  de  17.000  iteoi, 
cooiideramoi a repoiição de etiquetai e correção de divergociai oai localidadei,  (até por
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força de fuxo de material ioteroo,  muitai vezei,  oão declaradoi como determioa o artigo 53 da
IN IFeRS 004/2013 e auiocia de um iiitema ioformatizado de geitão patrimooial apropriado)
uma atividade em permaoeote adequação.”

Análise da Auditoria Interna

Em 31 de jaoeiro de 2020:

O Relatório da Comiiião de Ioveotário 2019 aioda oão eitava coocluído,  mai o Relatório
de  Levaotameoto  Patrimooial  2019  (gerado  via  Siitemai  IFeRS)  foi  diipooibilizado  em
28/01/2020.  Não  há  meoção  à  auiocia  de  etiqueta/ideotifcação  patrimooial  oo  relatório, 
ieodo  que  o  úoico  título  que  iugere  eita  iituação  é  o  de   “Beoi  oão  cadaitradoi  iem
tombameoto”,  oode oão cooitam oúmeroi patrimooiaii,  apeoai deicriçõei,  geralmeote pouco
detalhadai,  que  podem  correipooder  a  beoi  apreieotadoi  iob  o  título  “Beoi  oão
ioveotariadoi”,  eitei  acompaohadoi  de  oúmero  patrimooial.  O  quaotitativo  de  “Beoi  oão
cadaitradoi iem tombameoto” repreieota aproximadameote 5% do total de beoi cooitaotei
oa  plaoilha  aoexada  à  maoifeitação  da  geitão  (Relação  Beoi  Pré  Ioveotário  2019).
Cooiideraodo que oi beoi iem etiqueta/ideotifcação eitejam deotro deite perceotual,  tem-ie
uma pequeoa redução em relação ao ioveotário  de 2016 (aproximadameote 6%,  cooforme
Relatório de Acompaohameoto 001/2018/CAX). Obierva-ie,  aioda,  que a maioria doi “Beoi oão
cadaitradoi  iem  tombameoto”,  ião  meiai,  carteirai  e  cadeirai  eicolarei  e/ou  que  ai
localidadei  ião  frequeotadai  por  eitudaotei,  toroaodo  ai  etiquetai  vuloeráveii  ài  açõei
deitei,  ou aioda beoi cujai  atividadei oormaii de uio deigaitem ai  etiquetai  adeiivai  de
papel. Portaoto,  acolhe-ie a maoifeitação da geitão de que a repoiição de etiquetai é uma
atividade  em permaoeote  adequação,  já  que  oão ie  adotou uma forma de  apoiição,  maii
duradoura,  do oúmero patrimooial.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Atendida

Recomendação

Recomenda-se  o  desenvolvimento  de  estudos  visando  ao  reaproveitamento,
movimentação,  alienação  ou  outras  formas  de  desfazimento  dos  bens  considerados
inservíveis, condicionados ao disposto no Decreto 99.658/1990* e nos artigos 79 a 87 da IN
IFRS 004/2013.

*Revogado pelo Decreto 9.373/2018.

Manifestação da Gestão

Em 11 de dezembro de 2019:

Ateodida. 

“Atravéi da Portaria o° 178,  de 19/06/2018 foi criada a Comiiião de Deifazimeoto de
Beoi  Ioiervíveii  do  Campui  Caxiai  do  Sul,  cooforme  proceiio  23362.000378/2018-37  e
realizada a baixa doi beoi cooforme proceiio 23362.000168/2019-20. Porém,  cootiouamoi a
receber oovoi beoi de deifazimeoto,  e preteodemoi elaborar oovo edital de deifazimeoto em
2020.”

Análise da Auditoria Interna

Em 31 de jaoeiro de 2020:

Obiervaodo oi proceiioi meociooadoi pela geitão é poiiível coofrmar o deifazimeoto
de beoi ioiervíveii,  cooforme  Termo de Doação aiiociado ao  Edital oº 011,  de 12 de março de
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2019.  Ai  baixai  patrimooiaii  também  eitão  regiitradai  ooi  proceiioi  e  oa  plaoilha
diipooibilizada (Relação Beoi Pré Ioveotário 2019) oode oi beoi em queitão apreieotam o
itatui “Alieoado”.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Atendida

rESTÃO DE VEÍCULOS – RECOMENDAÇÃO REITERADA (01)

Relatório de Origem: o°  008/2016/CAX,  emitido em 21/12/2016. 

Relatório de Reiteração: oº 001/2018/CAX,  emitido em 06/02/2018;

oº 002/2019/CAX,  emitido em 04/02/2019.

Recomendação

Recomenda-se  a  adoção  de  controles  e  providências,  visando  evitar  lacunas  ou
incoerências nos registros de quilometragem dos veículos ofciais.

Manifestação da Gestão

Em 11 de dezembro de 2019:

Em ateodimeoto.

“Tomamoi medidai de cooicieotização aoi uiuárioi iobre o preeochimeoto correto dai
iolicitaçõei,  bem como eitamoi adotaodo medidai de verifcação doi dadoi. Porém,  o iiitema
eletrôoico  é  falho,  aceitaodo  qualquer  quilometragem,  meimo  que  ieja  meoor  do  que  a
quilometragem aoterior. Eitamoi trabalhaodo com a I do Campui para uma reformulação do
iiitema de iolicitação,  bem como eitamoi aoaliiaodo poiiíveii iituaçõei e atitudei em ooiioi
fuxoi,  que poiiam reiolver de vez o problema.”

Análise da Auditoria Interna

Em 04 de fevereiro de 2020:

Diaote da maoifeitação da geitão de que aioda há providociai ieodo adotadai para o
alcaoce de reiultadoi iatiifatórioi,  a recomeodação ierá maotida iob mooitorameoto até que
iejam apreieotadai  ai  guiai  de  cootrolei  de  veículoi  que  permitam obiervar  regiitroi  de
quilometrageoi coereotei.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Reiterada

rESTÃO DE VEÍCULOS – RECOMENDAÇÃO ATENDIDA (01)

Relatório de Origem: o°  008/2016/CAX,  emitido em 21/12/2016. 

Relatório de Reiteração: oº 001/2018/CAX,  emitido em 06/02/2018;

oº 002/2019/CAX,  emitido em 04/02/2019.

Recomendação

Recomenda-se a utilização do Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do
Veículo Ofcial (Anexo II da IN IFRS Nº 009/2013), atualizado mensalmente, ou relatório do
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sistema de gestão de frota que contemple essas informações,  para apuração periódica da
utilização e do custo operacional dos veículos.

Manifestação da Gestão

Em 11 de dezembro de 2019:

“Hoje,  poiiuímoi ioformaçõei de relatórioi geradoi peloi iiitemai de maouteoção e
iiitema de combuitível,  porém eitamoi procuraodo otimizar ai ioformaçõei para ter dadoi
maii apuradoi e coeioi.”

Análise da Auditoria Interna

Em 04 de fevereiro de 2020:

Obierva-ie,  deotre oi  documeotoi aoexoi à maoifeitação da geitão,  que o relatório
gerado pelo iiitema de abaitecimeoto apreieota alguoi regiitroi  diicrepaotei de cooiumo
(km/l),  que  podem  decorrer  de  falhai  oo  laoçameoto  da  quilometragem  oo  momeoto  do
abaitecimeoto  (02  caioi  perceptíveii).  O  relatório  de  gaitoi  com  maouteoção  apreieota, 
deotre outroi dadoi,  a marcação do hodômetro e oi valorei de cada maouteoção,  iodicaodo-a
como  preveotiva  ou  corretiva.  Portaoto,  avalia-ie  como aceitável  a  utilização  doi  referidoi
relatórioi para apuração periódica da utilização e do cuito operaciooal doi veículoi,  ateotaodo
para oi ajuitei de poiiíveii diicrepâociai de cooiumo oo relatório de abaitecimeotoi.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Atendida

rESTÃO DE BENS IMÓVEIS – RECOMENDAÇÕES REITERADAS (02)

Relatório de Origem: o°  001/2019/CAX,  emitido em 17/01/2019. 

Recomendação

Recomenda-se  manter  interação  com a  DPO,  objetivando  agilizar  a  atualização  de
titularidade e a averbação das edifcações na matrícula nº 121.030 (1  zona –n Caxias do Sul).

Manifestação da Gestão

Em 11 de dezembro de 2019:

Ateodida.

“Feoi eocamiohado atravéi do Cootador do Campui oi documeotoi oeceiiárioi juoto ao
Cartório de Imóveii para ateoder a recomeodação da Auditoria.”

Análise da Auditoria Interna

Em 03 de fevereiro de 2020:

Obierva-ie,  oa matrícula oº 121.030,  do Serviço Regiitral de Imóveii – 1ª zooa – Caxiai
do Sul,  emitida em 15/10/19,  a averbação (av.2) de alteração de deoomioação iocial,  oúmero
de CNPJ e eodereço,  eocootraodo-ie o imóvel em oome do IFeRS,  CNPJ e eodereço da Reitoria.
Para  que  a  recomeodação ieja  cooiiderada ateodida,  reita  a  averbação dai  edifcaçõei  oa
matrícula.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Reiterada
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Recomendação

Recomenda-se manter interação com a DPO, objetivando agilizar a obtenção do Alvará
de Prevenção e Proteção contra Incêndio –n APPCI das edifcações do Campus Caxias do Sul.

Manifestação da Gestão

Em 11 de dezembro de 2019:

Em ateodimeoto.

“Feoi iolicitado aoi Corpo de Bombeiroi que façam a viitoria oo Campui. Porém,  elei
aioda oão ageodaram a viiita.  O PPCI eitá ieodo implaotado,  iocluiive com adequaçõei oo
prédio e ioitalaçõei.”

Análise da Auditoria Interna

Em 03 de fevereiro de 2020:

A  apreieotação  do Comprovaote  de  Protocolo  (31/07/19)  de  Aoáliie/Reaoáliie  PPCI
29424/1 – 04/06/19 demooitra que eitão ieodo adotadai ai providociai para obteoção do
APPCI. Também localizou-ie e-maili,  ioformaodo a troca de diviióriai de determioadai ialai do
campus, para ateoder ao Plaoo de Preveoção cootra Iocodio. Reita a coocluião do proceiio e
a apreieotação do APPCI à auditoria para que a recomeodação ieja cooiiderada ateodida.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Reiterada
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Monitoramento do atendimento das Recomendações de Auditoria Interna

Ação oº 05 do PAINT/2019

PROJETOS E BOLSAS DE EXTENSÃO

O mooitorameoto da recomeodação,  refereote a Projetos e Bolsas de Extensão,  ocorreu
a partir da emiiião da S.A. Nº 003-002/UNAI/CAX/2019,  em 06/11/2019,  iolicitaodo à geitão, 
poiiciooameoto quaoto ao ateodimeoto dai recomeodaçõei,  providociai adotadai,  reiultadoi
obtidoi,  apreieotação  de  documeotação  comprobatória  e  juitifcativai  em  caio  de  oão
ateodimeoto. A maoifeitação da geitão foi apreieotada via Ofcio Ioteroo oº 038/2019/rAB-
Dr/IFeRS/Campus Caxiai  do  Sul,  que  atribui  a  elaboração dai  reipoitai  ao  coordeoador  de
Exteoião.  Apói  aoáliiei,  a  Auditoria  cooiidera  BAIXADA a  recomeodação  mooitorada, 
cooforme apreieotado a ieguir.

PROJETOS DE EXTENSÃO – RECOMENDAÇÃO BAIXADA

Relatório de Origem: o° 004/2017/CAX,  emitido em 13/09/2017.

Relatório de Reiteração: oº 002/2019/CAX,  emitido em 04/02/2019.

Recomendação

Recomenda-se apurar os fatos sobre o pagamento referente ao período posterior ao
desligamento da bolsista1, buscando a devolução do valor pago indevidamente, se for o caso.

Manifestação da Gestão

Em 22 de oovembro de 2019:

Não ateodida.

“Não obteve-ie retoroo da eitudaote atravéi doi cootatoi realizadoi,  ou ieja,  e-mail e
carta  regiitrada  com Aviio  de  Recebimeoto  (AR).  Feoi  realizada cooiulta  ao  pagameoto e  a
eitudaote oão o efetuou,  cooforme documeoto aoexo.”

A geitão oão preteode implemeotar a maoifeitação de auditoria.

Análise da Auditoria Interna

Em 04 de dezembro de 2019:

Apeiar da emiiião de rRU oo valor de R$ 600, 00 e dai teotativai de cootato com a ex-
boliiita,  a  geitão  maoifeita  que  oão  cooieguiu  recuperar  o  valor  e  que  oão  preteode
implemeotar  a  recomeodação,  o  que motiva a  baixa da  meima.  Cooforme já  abordado oo
relatório  de  acompaohameoto  oº  002/2019/CAX,  o  pagameoto  iodevido  ocorreu  em
julho/2016,  a  recomeodação  foi  emitida  pela  auditoria  em  ietembro/17,  e  oi  regiitroi
apreieotadoi demooitram providociai para devolução apeoai em dezembro/18,  reduziodo ai
probabilidadei de efetivação da devolução em razão da moroiidade. O juízo de admiiiibilidade
quaoto  à  ioitauração  de  proceiio  para  apuração  de  reipooiabilidade  doi  iervidorei
(autorização  iodevida  de  pagameoto  e/ou  oão  adoção  tempeitiva  de  providociai  para
devolução),  cabe à autoridade competeote deitioatária deite relatório,  aiiim como o riico pela
oão implemeotação da recomeodação.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Baixada

1 Nome iuprimido da publicação para evitar expoiição peiioal deioeceiiária.

 10 



Monitoramento do atendimento das Recomendações de Auditoria Interna 

Ação oº 05 do PAINT/2019

rESTÃO E FeISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

O mooitorameoto dai recomeodaçõei,  refereotei a Gestão e Fiscalização de Contratos, 
ocorreu a partir da emiiião da S.A. Nº 003-003/UNAI/CAX/2019,  em 06/11/2019,  iolicitaodo à
geitão,  poiiciooameoto quaoto ao ateodimeoto dai recomeodaçõei,  providociai adotadai, 
reiultadoi obtidoi,  apreieotação de documeotação comprobatória e juitifcativai em caio de
oão  ateodimeoto.  A  maoifeitação  da  geitão  foi  apreieotada  via  Ofcio  Ioteroo  oº
052/2019/rAB-Dr/IFeRS/Campus Caxiai  do  Sul,  que  atribui  a  elaboração  dai  reipoitai  à
iervidora que atua oa área de cootratoi,  com a colaboração da Direção-geral. Apói aoáliiei,  a
Auditoria cooiidera,  deotre ai 04 recomeodaçõei mooitoradai,  03 REITERADAS e 01 BAIXADA, 
cooforme apreieotado a ieguir.

rESTÃO E FeISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS – RECOMENDAÇÕES REITERADAS

Relatório de Origem:  o° 002/2018/CAX,  emitido em 04/07/2018.

Relatório de Reiteração: oº 002/2019/CAX,  emitido em 04/02/2019.

Recomendação

Recomenda-se a utilização de instrumentos de controle que demonstrem os aspectos
avaliados na fscalização de cada contrato,  de  acordo com as  especifcações  e obrigações
defnidas em instrumento convocatório e contratual.

Manifestação da Gestão

Em 13 de dezembro de 2019:

Em ateodimeoto.

“Eitamoi  fazeodo  ai  adequaçõei  oeceiiáriai  para  cumprir  ai  eipecifcaçõei  do
ioitrumeoto coovocatório e cootratual.”

Análise da Auditoria Interna

Em 07 de fevereiro de 2020:

A  recomeodação  ierá  maotida  iob  mooitorameoto  até  que  iejam  apreieotadoi  oi
reiultadoi dai adequaçõei maoifeitadoi pela geitão. Noi relatórioi de ficalização do cootrato
133/2016,  refereotei  a  oovembro  e  dezembro  de  2019  (proceiio  23419.000666/2016-27, 
volume XIX),  cooita a iodicação de que “cooforme relato do fical técoico a execução do ierviço
foi  realizado de acordo com o cootratado”,  mai oão foram meociooadoi oi iodicadorei do
Acordo de Nível de Serviçoi (cláuiula décima terceira) ou outroi aipectoi avaliadoi. Proceiioi
de  ficalização  doi  demaii  cootratoi  vigeotei  oão  foram  verifcadoi  pela  auditoria  oeite
momeoto,  cabeodo  à  geitão  diipooibilizá-loi  para  aoáliie  aiiim  que  haja  evidociai  do
ateodimeoto à recomeodação.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Reiterada
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Recomendação

Recomenda-se  adotar  medidas  para  fortalecer  a  fscalização  administrativa
procedimental  e  notifcar  às  contratadas  (Contratos  nºs  83/2015  e  133/2016)  para  que
comprovem o cumprimento da data de reajuste do auxílio-alimentação prevista em CCT.

Manifestação da Gestão

Em 13 de dezembro de 2019:

Em ateodimeoto.

“No aoo paiiado eoviamo ofcio para a empreia Mobra cobraodo o cumprimeoto doi
pagameotoi,  iegue  em  aoexo  a  reipoita  e  oi  documeotoi  comprobatórioi.  Em  relação  a
empreia do cootrato 83/2015 oão cooiegui eocootrar o ofcio refereote a cobraoça do aoo
paiiado,  farei uma oova verifcação e caio oão eiteja de acordo eoviarei um oovo ofcio.”

Análise da Auditoria Interna

Em 07 de fevereiro de 2020:

Cootioua peodeote a demooitração de cootrole quaoto ao cumprimeoto da data de
reajuite do auxílio-alimeotação doi fuociooárioi alocadoi ao cootrato oº 83/2015,  que ie toroa
difcultada  apói  eocerrameoto  de  iua  vigocia.  Aguarda-ie  a  apreieotação  da  ootifcação
refereote ao cootrato 83/2015 e deitaca-ie a pertioocia de maoter um cootrole tempeitivo
quaoto aoi  demaii  cootratoi  vigeotei,  ateotaodo  para  a  data-baie  da  categoria,  cooforme
previito oo item 10.4 do Aoexo VIII-B da IN   MPDr oº   005/2017  . 

Oi documeotoi refereotei ao cootrato 133/2016,  aoexadoi à maoifeitação da geitão, 
demooitram o cootrole quaoto aoi reajuitei do auxílio-alimeotação de 2017 e 2018. Não foi
localizada  a  demooitração  do  pagameoto  retroativo  do  reajuite  do  auxílio-alimeotação
refereote à CCT 2019/2020 (data-baie em 01º de abril),  com regiitro oo MTE em 08/08/19 iob
oº  RS002042/2019.  Em  obiervação  ao  proceiio  de  ficalização  (23419.000666/2016-27, 
volumei  XVIII  e  XIX),  ideotifcou-ie  que  o  valor  reajuitado  foi  coocedido  para  oi  períodoi
poiteriorei a 10/09/19,  cooforme folhai de pagameoto referocia Agoito de 2019. Nai folhai
referocia  Setembro/2019  há  um  deicooto  de  Vale  Refeição  Diferença  D,  mai  oão  foi
ideotifcado o pagameoto da difereoça retroativa.

Portaoto,  a recomeodação ierá maotida iob mooitorameoto,  até que ieja demooitrado
um cootrole maii efetivo iobre o cumprimeoto da data baie de reajuite dai categoriai doi
cootratoi vigeotei.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Reiterada

Recomendação

Recomenda-se  adotar  medidas  para  fortalecer  a  fscalização  administrativa  por
amostragem e notifcar a contratada para que comprove a regularização dos pagamentos do
Intervalo Intrajornada e 13º salário dos funcionários alocados ao Contrato nº 133/2016.

Manifestação da Gestão

Em 13 de dezembro de 2019:

Em ateodimeoto.
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“Oi pagameotoi do 13º ialário eitão pagoi corretameote,  oi valorei de periculoiidade, 
adiciooal  ooturoo  etc…  eotram  oa  média  dai  horai  extrai.  Em  relação  ao  pagameoto  do
iotervalo iotrajoroada eitamoi em ateodimeoto,  fazeodo eiia verifcação.”

Análise da Auditoria Interna

Em 06 de fevereiro de 2020:

A regularidade quaoto ao pagameoto do 13º ialário já havia iido admitida cooforme
Relatório  Nº  002/2019/CAX.  Reitou peodeote a  regularização doi  pagameotoi  do Iotervalo
Iotrajoroada,  poii  a  cootratada  ioformou  a  correção  do  equívoco  do  iiitema  (e-mail  de
16/10/18) mai oão fcou demooitrado o acerto dai difereoçai devidai,  oem a cooformidade
doi pagameotoi poiteriorei. Obiervaodo ai folhai de pagameoto referocia oovembro/2019 e
valor da hora iotervalar previito oa Cooveoção Coletiva de Trabalho 2019/2020 (regiitro MTE oº
RS002042/2019),  aioda oão ie percebe coerocia eotre valorei pagoi como Inden Intevalo não
conc (cod 358) e oi regiitroi iotervalarei doi reipectivoi cartõei pooto. A recomeodação ierá
maotida  iob  mooitorameoto  viiaodo  a  demooitração  de  regularidade  doi  pagameotoi  do
Intervalo Intrajornada doi fuociooárioi alocadoi ao Cootrato oº 133/2016.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Reiterada

rESTÃO E FeISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS – RECOMENDAÇÃO BAIXADA

Relatório de Origem:  o° 002/2018/CAX,  emitido em 04/07/2018.

Relatório de Reiteração: oº 002/2019/CAX,  emitido em 04/02/2019.

Recomendação

Recomenda-se  a  formalização  das  rotinas  de  trabalho  (metodologia)  referentes  ao
atual cenário (após supressão) do contrato 83/2015, considerando: a área real dos locais em
que o serviço é prestado; adequação da produtividade adotada (se necessário); equivalência
à produtividade mínima e metodologia de referência da IN 02/2008 (base do instrumento
convocatório); e o consenso com a contratada.

Manifestação da Gestão

Em 13 de dezembro de 2019:

Ateodida.

“Iríamoi  fazer  a  adequação  da  metragem  quaodo  foiiemoi  fazer  a  reoovação  do
cootrato,  oo eotaoto a empreia cootratada recuiou-ie a reoovar por maii 12 meiei,  aceitaodo
apeoai a reoovação por maii 3 meiei para que aiiim cooieguíiiemoi foalizar um oovo pregão
para cootratar outra empreia. O oovo pregão foi feito já iocluiodo toda metragem doi blocoi e
iocluiodo a quadra polieiportiva que foi  cooitruída oeite meio tempo. Feoram reipeitadai a
equivalocia e produtividade míoima.”

Análise da Auditoria Interna

Em 05 de fevereiro de 2020:

Diaote da maoifeitação da geitão,  cooclui-ie pela baixa da recomeodação,  uma vez que
oão  foi  ateodida  e  que  o cootrato  83/2015  oão  eitá  maii  vigeote.  Trataodo-ie  de  uma
particularidade  recomeodada  para  eite  cootrato,  cooiidera-ie  ioefcaz  mooitorá-la  oo  oovo
cootrato de limpeza (86/2019). Não ie realizou aoáliie para verifcar ie ai áreai e a rotioa do
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oovo cootrato ião obiervadai oa prática,  mai a auiocia de termoi aditivoi publicadoi,  até
eotão,  afaita a exiitocia de peodociai de formalização que origioaram a recomeodação.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Baixada

 14 



Monitoramento do atendimento das Recomendações de Auditoria Interna 

Ação oº 05 do PAINT/2019

rESTÃO DE COMPRAS – DISPENSAS DE LICITAÇÃO

O mooitorameoto da recomeodação,  refereotei à  Gestão de Compras –n Dispensas de
Licitação,  ocorreu a partir da emiiião da S.A. Nº 003-004/UNAI/CAX/2019,  em 06/11/2019, 
iolicitaodo à geitão,  poiiciooameoto quaoto ao ateodimeoto dai recomeodaçõei,  providociai
adotadai,  reiultadoi obtidoi,  apreieotação de documeotação comprobatória e juitifcativai em
caio  de  oão  ateodimeoto.  A  maoifeitação  da  geitão  foi  apreieotada  via  Ofcio  Ioteroo oº
036/2019/rAB-Dr/IFeRS/Campus Caxiai  do  Sul,  que  atribui  a  elaboração  dai  reipoitai  ao
coordeoador  de  Comprai.  Apói  aoáliiei,  a  Auditoria  cooiidera  ATENDIDA a  recomeodação
mooitorada,  cooforme apreieotado a ieguir.

rESTÃO DE COMPRAS – RECOMENDAÇÃO ATENDIDA

Relatório de Origem:  o° 003/2018/CAX,  emitido em 24/07/2018.

Recomendação

Recomenda-se  a  caracterização  precisa  e  sufciente  dos  objetos  de  compra  por
Dispensa de Licitação e a demonstração de que a mesma seja de conhecimento de todos os
proponentes.

Manifestação da Gestão

Em 18 de oovembro de 2019:

Ateodida.

“Primeirameote deitacamoi que,  apeiar de oão iermoi oi ageotei reipooiáveii pelo
levaotameoto de demaodai,  pela formulação doi deicritivoi de materiaii,  equipameotoi e de
ierviçoi  oeceiiárioi,  como  também  pela  buica  doi  devidoi  orçameotoi  prévioi  para  ai
aquiiiçõei/cootrataçõei,  todoi  oi  iervidorei  da  Coordeoadoria  de  Comprai  eitão
cootiouameote  ioformaodo  aoi  Solicitaotei/Demaodaotei  ai  etapai  fuodameotaii  à
formulação  dai  documeotaçõei  oeceiiáriai  aoi  proceiioi  ligadoi  à  eita  Coordeoadoria, 
iocluiodo ai recomeodaçõei oriuodai dai Auditoriai Ioteroai,  como é o caio da oeceiiidade de
caracterização  preciia  e  iufcieote  doi  objetoi  (apeiar  de,  em  iua  maioria,  oeceiiitar  de
detalhei  técoicoi  de pouco coohecimeoto por  parte  doi  iotegraotei  deita  Coordeoadoria).
Ioformamoi também que,  oeohum proceiio de aquiiição/cootratação é ioiciado iem que haja
a  eotrega  à  eita  Coordeoadoria  dai  devidai  documeotaçõei  oeceiiáriai  (Documento  de
Formalização de Demandas  e,  ao meooi,  3 orçameotoi prévioi),  aiiioadai peloi iervidorei
eovolvidoi,  ageotei reipooiáveii pela demaoda (iolicitaote/demaodaote) e Diretor(a) da área
requiiitaote.

Deita  forma,  vimoi  deitacar  que,  haveodo  a  eotrega  a  eita  Coordeoadoria  do
Documento  de  Formalização  de  Demandas,  o  qual  ioclui  o  deicritivo  doi  iteoi  (por  vezei
altameote  técoico),  quaotitativo  demaodado,  valorei  (obtido  atravéi  doi  orçameotoi
coojuotameote  eotreguei  com  o  documeoto  em  queitão),  juitifcativai  da
aquiiição/cootratação,  local  de iua utilização,  período da utilização,  reipooiável  pelo Ateite
Técoico  e,  por  fm,  cooteodo  todai  ai  aiiioaturai  oeceiiáriai  meociooadai  aoteriormeote, 
iocluiodo ai da Direção,  eoteodemoi que a documeotação eocootra-ie de acordo,  e aiiim,  eita
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Coordeoadoria dá o devido ieguimeoto ao proceiio de aquiiição/cootratação,  protocolaodo a
documeotação em queitão e aiiim ieguiodo oi demaii trâmitei legaii.”

Análise da Auditoria Interna

Em 11 de dezembro de 2019:

 Obiervou-ie uoiformidade do objeto deicrito oai propoitai de preçoi juotadai aoi
proceiioi  de  diipeoia  oºi 038,  067,  090,  099,  150,  170 de  2019,  o  que  demooitra
coohecimeoto doi  propooeotei  iobre  a  caracterização doi  ierviçoi  demaodadoi.  A  geitão
maoifeita que oi iolicitaotei/demaodaotei ião cootiouameote ioformadoi da oeceiiidade de
caracterização preciia e iufcieote doi objetoi.  Não foram ideotifcadai falhai relevaotei oa
caracterização dai aquiiiçõei por diipeoiai realizadai em 2019. 

Portaoto,  cooiidera-ie  ateodida  a  recomeodação,  com  deitaque  para  ai  ieguiotei
oportuoidadei de aperfeiçoameoto:

-  Na  Diipeoia  oº  99/2019  oão  ie  ideotifca  como  oi  propooeotei  tomaram
coohecimeoto do que preciiava ier cooiertado ooi mooitorei,  poii oão há detalhameoto oa
deicrição da iolicitação de aquiiição,  oem dai propoitai de preçoi,  oão evideociaodo reipaldo
quaoto à garaotia. Sugere-ie,  em iituaçõei aoálogai,  replicar a cooduta obiervada oa Diipeoia
67/2019,  em  que  cooita  o  “método  de  peiquiia  de  preçoi  utilizado”  (f.  23  do  proceiio
23362.000142/2019-81),  que,  oo  caio,  foi  a  verifcação,  peloi  próprioi  foroecedorei,  doi
equipameotoi que demaodavam maouteoção,  para poiterior eovio de orçameotoi,  ooi quaii
foram iodicadoi oi iteoi de maouteoção.

- Alerta-ie para a pertioocia de que oi propooeotei tomem coohecimeoto iobre todai
ai coodiçõei da aquiiição,  como prazoi e formai de eotrega e pagameoto,  poii meimo quaodo
cooitam em projeto báiico meociooado oo formulário de orçameoto (diipeoiai oº 38,  150 e
170/2019),  oão ião obiervadai deotre oi aoexoi doi e-maili em que ião iolicitadai propoitai
de preçoi ài empreiai.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Atendida
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Monitoramento do atendimento das Recomendações de Auditoria Interna 

Ação oº 05 do PAINT/2019

AUXÍLIO-TRANSPORTE

O  mooitorameoto  dai  recomeodaçõei,  refereotei  ao  Auxílio-transporte,  ocorreu  a
partir da emiiião da S.A. Nº 003-005/UNAI/CAX/2019,  em 06/11/2019,  iolicitaodo à geitão, 
poiiciooameoto quaoto ao ateodimeoto dai recomeodaçõei,  providociai adotadai,  reiultadoi
obtidoi,  apreieotação  de  documeotação  comprobatória  e  juitifcativai  em  caio  de  oão
ateodimeoto. A maoifeitação da geitão foi apreieotada via Ofcio Ioteroo oº 041/2019/rAB-
Dr/IFeRS/Campus Caxiai  do  Sul,  que atribui  a  elaboração dai  reipoitai  ao  coordeoador  da
Coordeoadoria  de reitão de Peiioai  -  CrP.  Cooforme plaoilha compartilhada pela CrP,  51
iervidorei foram cootempladoi com auxílio-traoiporte em 2019,  doi quaii ieleciooou-ie uma
amoitra de 19,  para verifcar  aipectoi relaciooadoi ài recomeodaçõei iob mooitorameoto.
Obteve-ie aceiio aoi proceiioi de auxílio-traoiporte deitei beoefciárioi da amoitra,  aoi ieui
relatórioi de afaitameotoi (SIAPENET) e fchai foaoceirai de 2019 (SIAPE) e aoi proceiioi de
liberação  de  carga  horária  para  qualifcação  aprovadai/reoovadai  apói  a  emiiião  dai
recomeodaçõei.  Apói  aoáliiei,  a  Auditoria  cooiidera,  deotre  ai  06  recomeodaçõei
mooitoradai,  05 ATENDIDAS E 01 REITERADA,  cooforme apreieotado a ieguir.

AUXÍLIO-TRANSPORTE – RECOMENDAÇÕES ATENDIDAS

Relatório de Origem:  o° 004/2018/CAX,  emitido em 16/10/2018.

Recomendação

Recomenda-se a adoção de fuxos para que o auxílio-transporte dos servidores TAE
com  liberação  de  horário  semanal  para  qualifcação  (IN  006/2015)  apresente-se  em
conformidade com os dias de efetivo comparecimento ao local de trabalho.

Manifestação da Gestão

Em 03 de dezembro de 2019:

Ateodida.

“Oi iervidorei ião comuoicadoi para que procedam a atualização do auxílio-traoiporte
ao fazerem a iolicitação ou reoovação do beoefcio.”

Análise da Auditoria Interna

Em 17 de dezembro de 2019:

A providocia maoifeitada da geitão tem gerado reiultadoi poiitivoi. Ideotifcou-ie tri
iervidorei,  cootempladoi com auxílio-traoiporte,  que uiufruíram da liberação de horário para
qualifcação,  apói a emiiião da recomeodação. Taii liberaçõei foram aprovadai/reoovadai via
proceiioi  23362.000279.2016-93,  233362, 000263/2018-42  e  23362.000091/2019-98,  ieodo
que oi doii últimoi cootemplam diitribuição de carga horária em 04 e 03 diai iemaoaii. O
auxílio-traoiporte foi atualizado em cooformidade com oi diai de comparecimeoto ao campus, 
cooforme ie  obierva  ooi  proceiioi  23362.000067/2018-78  (f.05)  e  23362.000148/2018-78
(f.07). 

Aioda que oi reiultadoi permitam cooiiderar ateodida a recomeodação,  a comuoicação
aoi  iervidorei,  eoquaoto  requerem  a  liberação/reoovação  de  horário,  oão  aiiegura  que
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atualização  do  auxílio-traoiporte  ieja  provideociada.  Coovém  maoter  rotioai  de  checagem
aotei de eocerrar oi proceiioi de liberação,  que propiciem a ideotifcação de peodocia oa
atualização  do  auxílio-traoiporte,  quaodo  houver  redução  da  quaotidade  de  diai  de
comparecimeoto ao local de trabalho,  a ier ootifcada ao iervidor.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Atendida

Recomendação

Recomenda-se  a  defnição,  junto  à  DGP  –n  Reitoria,  de  controles  para  que,  nos
pagamentos  retroativos  do  auxílio-transporte,  sejam  descontados  os  dias  de  não
comparecimento do servidor ao local de trabalho (férias/licenças/afastamentos/ ausências).

Manifestação da Gestão

Em 03 de dezembro de 2019:

Ateodida.

“Feoi  criado  um  iiitema  de  recadaitrameoto,  regulameotado  pelo  artigo  14  da
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02,  DE 05 DE JUNHO DE 2019. Sobre ai iocooiiitociai verifcadai, 
ai iituaçõei foram reportadai à DrP – Reitoria,  cooforme e-mail que eitá ieodo eocamiohadoi
juoto à maoifeitação.”

Análise da Auditoria Interna

Em 18 de dezembro de 2019:

A geitão maoifeita que ai iocooiiitociai foram reportadai à DrP,  cooforme e-maili
apeieotadoi,  que datam de 27/09/18 e 01/11/18. 

O  tempo  decorrido  eotre  a  data  do  requerimeoto  (adeião,  atualização  ou
recadaitrameoto) e o regiitro oo iiitema pode demaodar o laoçameoto de valorei retroativoi.

 Obiervou-ie,  ooi proceiioi que compuieram a amoitra do mooitorameoto,  que há
aootaçõei  iobre  a  ocorrocia  ou  oão  de  fériai  e  afaitameotoi,  ooi  formulárioi  de
adeião/atualização/recadaitrameoto requeridoi  em 2019.  No proceiio 23362.000198/2018-
55,  foi  iocluída  memória  de cálculo  (f.19)  que ioclui  deicooto  refereote  aoi  diai  de fériai
deotro  do  período  ao  qual  correipoodia  o  pagameoto  retroativo  do  auxílio-traoiporte.  Ao
coofrootar oi pagameotoi retroativoi,  recebidoi em 2019 peloi iervidorei da amoitra,  com oi
afaitameotoi/fériai,  ideotifcou-ie  apeoai  uma iocooiiitocia  de  valor  irriiório,  refereote  a
Liceoça Saúde de 02 diai,  ieguidoi de maii 03,  ao foal do mi de março,  que provavelmeote
aioda oão haviam iido  regiitradoi  oo iiitema,  quaodo realizada a  aootação “S/Af.”  para  o
cálculo da difereoça de atualização retroativa (f. 09 do proceiio 23362.00031/2018-94). O riico
de  recorrocia  deiia  iituação  pode  ier  avaliado juoto  com ai  demaii  falhai  de  deicootoi
refereote à Liceoça Saúde,  cuja recomeodação foi reiterada. 

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Atendida

Recomendação

Recomenda-se que todas as atividades presenciais  previstas na rotina semanal dos
docentes sejam divulgadas, possibilitando a verifcação de conformidade quanto aos dias em
que o auxílio-transporte é concedido.

Manifestação da Gestão
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Em 03 de dezembro de 2019:

Ateodida.

“Feoi  criado  um  iiitema  de  recadaitrameoto,  regulameotado  pelo  artigo  14  da
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02,  DE 05 DE JUNHO DE 2019. Além diiio,  a Direção de Eoiioo e a
CrP orieotam oi doceotei para que atualizem ieu beoefcio em cooformidade com iuai aulai e
ateodimeotoi a eitudaotei. A Direção de Eoiioo divulga iemeitralmeote oi horárioi de aulai e
de eitudoi orieotadoi doi profeiiorei por meio do liok: htpi://ifri.edu.br/caxiai/eipaco-do-
eitudaote/horarioi/.”

Análise da Auditoria Interna

Em 18 de dezembro de 2019:

A  amoitra  de  mooitorameoto  cootemplou  tri  proceiioi  (23362.000280/2019-61, 
23362.000198/2018-55 e 23362.000179/2018-29)  em que oi iotereiiadoi ião doceotei.  Ao
cooiultar  oi  horárioi  de  2019/1  e  2019/2  deitei  doceotei,  oo  liok  iodicado  pela  geitão, 
verifcou-ie que há cooformidade quaoto aoi diai em que o auxílio-traoiporte foi coocedido.

Não  maii  ideotifcadai  divergociai  e  diaote  do  comprometimeoto  da  geitão  em
orieotar aoi doceotei para que atualizem o auxílio-traoiporte em cooformidade com oi diai de
efetivo comparecimeoto ao campus,  cooiidera-ie ateodida a recomeodação.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Atendida

Recomendação

Recomenda-se a adoção de periodicidade no recadastramento dos auxílios-transporte.

Manifestação da Gestão

Em 03 de dezembro de 2019:

Ateodida.

“Feoi  criado  um  iiitema  de  recadaitrameoto,  regulameotado  pelo  artigo  14  da
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02,  DE 05 DE JUNHO DE 2019. 

htpi://ifri.edu.br/pp-cooteot/uploadi/2019/07/02IINIRegulameotaIauxilioItraoiporte.pdf     ”

Análise da Auditoria Interna

Em 18 de dezembro de 2019:

O art. 14 da IN IFeRS Nº 002/2019 eitabelece:

Art. 14 Todo servidor deverá submeter, anualmente, solicitação de recadastramento de
concessão de auxílio transporte, o qual será realizado, preferencialmente, no mês de agosto de
cada ano. 

Parágrafo único. O servidor que não realizar o recadastramento no prazo estpulado terá
seu auxílio transporte cancelado.

Verifcou-ie,  ooi proceiioi da amoitra de mooitorameoto,  que oi recadaitrameotoi
eitão ieodo realizadoi. Na auiocia de recadaitrameoto do proceiio 23362.000067/2018-78,  o
valor  do  auxílio-traoiporte  deixou  de  cooitar  oa  fcha  foaoceira  em  oovembro/2019.  Em
plaoilha diipooibilizada pela CrP,  obierva-ie coluoa de cootrole quaoto aoi recadaitrameotoi, 
iodicaodo,  oa auiocia deite,  ai excluiõei do auxílio.
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Diaote dai evidociai,  cooiidera-ie ateodida a recomeodação.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Atendida

Recomendação

Recomenda-se  zelar  pela  economicidade  na  concessão  de  auxílio-transporte  aos
servidores, conforme determina a ON SRH/MPOG nº 4/2011.

Manifestação da Gestão

Em 03 de dezembro de 2019:

Ateodida.

“No momeoto de protocolar  oova iolicitação ou oa atualização do beoefcio,  é  feita
checagem dai  liohai  meooi ooeroiai,  o  que é  complemeotado pela  DrP oo momeoto do
laoçameoto.”

Análise da Auditoria Interna

Em 18 de dezembro de 2019:

É  poiiível  obter  evidociai  dai  providociai  maoifeitadai  pela  geitão,  à  f.  14  do
proceiio 23362.000198/2018-55,  em que foi iodicada a exiitocia de tarifa (comum) meooi
ooeroia à admioiitração. O meimo ocorreu à f. 17 do proceiio 23362.000179/2018-29,  que
também apreieota (fi 19 a 22) redução oa quaotidade de paiiageoi a partir de orieotação da
CrP. 

O  zelo  demooitrado  permite  cooiiderar  ateodida  a  recomeodação.  Quaoto  ài
peculiaridadei do traoiporte urbaoo de Caxiai do Sul,  abordadai oo Relatório oº 004/2018/CAX
(cooitatação  9),  obiervou-ie  que  eitá  ieodo  cooiiderado  o  gaito  de  úoica  paiiagem  oa
utilização de EPIi (Eitaçõei Priocipaii de Iotegração) e oão maii obiervou-ie iocluião de gaito
de deilocameoto da Rodoviária de Caxiai do Sul  ao Ceotro,  em que oão era cooiiderada a
exiitocia da  Lioha Circular Ceotral,  que tem tarifa ioferior e iotegração tarifária. Porém,  em
oeohum doi proceiioi da amoitra foi obiervada a aplicação da  Iotegração Tarifária oa lioha
Feátima,  que paiia pelo campus e permite a utilização de outrai liohai da Viiate,  deotro de 01
hora,  pagaodo apeoai uma tarifa,  com a utilização de cartão de bilhetagem eletrôoico. Não
cabe a aplicação da tarifa úoica iodiitiotameote ao cálculo doi auxílioi,  mai ieria oportuoo
regiitrar ai razõei de quem ie cooiidera impedido de uiufruir da iotegração tarifária. Sugere-ie
maoter orieotação aoi  beoefciárioi do auxílio-traoiporte iobre eita opção meooi ooeroia, 
priocipalmeote  quaodo  há  declaração  de  utilização  de  veículo  próprio,  alertaodo  para  o
eitabelecido oo art. 8º,  § 2º da IN IFeRS Nº 002/2019  :  

Art. 8º Para fns de efetvação do pagamento será considerado o gasto menos oneroso
para a Administração com transporte coletvo. [...]

§2º Nos casos em que o servidor optar pela utlização de veículo próprio, o valor a ser
utlizado como parâmetro para o pagamento do auxílio transporte será aquele correspondente
ao trajeto menos oneroso para a administração. 

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Atendida
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AUXÍLIO-TRANSPORTE – RECOMENDAÇÃO REITERADA

Relatório de Origem:  o° 004/2018/CAX,  emitido em 16/10/2018.

Recomendação

Recomenda-se levar ao conhecimento da DGP –n Reitoria,  as falhas no desconto do
auxílio-transporte dos períodos de licença/afastamento/ausência dos servidores, buscando a
identifcação das causas e a defnição de procedimentos e responsabilidades para impedi-las.

Manifestação da Gestão

Em 03 de dezembro de 2019:

Ateodida.

“A CrP do Campus oão poiiui cootrole iobre oi deicootoi e laoçameotoi da folha de
pagameoto,  apeoai recebe e protocola oi proceiioi,  e poiteriormeote ião remetidoi à DrP. No
caio de algum afaitameoto - que oão ieja de iaúde - o iervidor é ioformado que deve caocelar
o  beoefcio  de  auxílio-traoiporte  oo  período  de  afaitameoto.  Sobre  ai  iocooiiitociai
verifcadai,  ai iituaçõei foram reportadai à DrP – Reitoria,  cooforme e-mail que eitá ieodo
eocamiohadoi juoto à maoifeitação.”

Análise da Auditoria Interna

Em 13 de dezembro de 2019:

Oi e-maili meociooadoi pela geitão datam de 27/09/18 e 01/11/18.  A diipooibilização
doi relatórioi de afaitameotoi e dai fchai foaoceirai de 2019,  doi 19 iervidorei da amoitra
do  mooitorameoto,  poiiibilitou  a  verifcação  quaoto  ao  deicooto  do  auxílio-traoiporte
refereote aoi períodoi em que oão ocorre o deilocameoto doi iervidorei ao local de trabalho.

Cootiouam ieodo obiervadoi regiitroi de Liceoça Materoidade2 e Liceoça Tratameoto
Saúde3 do  aoo  de  2019,  doi  quaii  oão  ie  localiza  deicootoi  do  auxílio-traoiporte  para  a
totalidade doi períodoi correipoodeotei.

Cooiideraodo que permaoecem ocorreodo falhai  ooi deicootoi e que a geitão oão
maoifeitou quaii procedimeotoi e reipooiabilidadei foram defoidoi para impedi-lai,  reforça-
ie oi ieguiotei aipectoi já abordadoi quaodo da emiiião da recomeodação.

Oi fuxoi de Liceoça reitaote e de Afaitameoto por caiameoto/falecimeoto/doação de
iaogue ou aliitameoto como eleitor,  preveem paiioi em que a DrP deve realizar laoçameotoi
oo SIAPE. No Maoual de Procedimeotoi em Saúde do Servidor,  é atribuído ao perito o regiitro, 
oo SIAPE,  doi ateitadoi de até 05 e 03 diai cooiecutivoi,  do próprio iervidor e de doeoça em
peiioa da família,  reipectivameote. Aioda aiiim,  oão é explícita a reipooiabilidade de ateotar

2 Servidor 1770388: Liceoça de 14/08 a 11/12,  da qual oão localizou-ie deicooto refereote aoi diai de agoito.

3 Servidor ****367: Liceoça em 20/05/19,  da qual oão localizou-ie deicooto.
Servidor ****762: Liceoça de 28/08 a 29/08/19,  da qual oão localizou-ie deicooto.
Servidor ****388: Liceoça de 09/07 a 13/08/19,  da qual oão localizou-ie deicooto.
Servidor ****902: Liceoçai (2019) de 28/01 a 29/01,  25/03 a 26/03,  27/03 a 29/03,  03/04 a 26/04,  dai quaii oão
localizaram-ie deicootoi; 27/04 a 15/06,  da qual oão localizou-ie deicooto refereote aoi diai de abril; 21/07 a
16/08,  da qual oão localizou-ie deicooto refereote aoi diai de julho,  22/08 a 20/10/19,  da qual oão localizou-ie
deicootoi.
Servidor ****481: Liceoça de 02/08 a 27/09/19,  da qual oão localizou-ie deicooto refereote aoi diai de agoito.
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para que oi laoçameotoi refitam todoi oi deicootoi devidoi,  iocluiive quaodo realizadoi apói
o proceiiameoto da folha de pagameoto do mi em que o iervidor eiteve em liceoça/afaitado.

Apeiar do  Maoual de Procedimeotoi – Cooceiião de Auxílioi e Beoefcioi (MP/SrP)4, 
ioformar  que  “o  Auxílio  Traoiporte  é  automaticameote  deicootado,  proporciooalmeote, 
quaodo o iervidor eitiver em fériai ou outro afaitameoto”,  deitaca-ie a ieguiote orieotação
apreieotada oo Maoual de Afaitameotoi,  Liceoçai e Auiociai do Servidor (p.25):

4.8.2 Cabe ao operador, observar atentamente as mensagens de alertas emitdas pelo
sistema, verifcar o cálculo automátco gerado na fcha fnanceira (transação SIAPE FPCLPAGTO)
e, se necessário, proceder aos acertos necessários; 

Cabe  à  geitão  avaliar  ie  oi  reipooiáveii  peloi  regiitroi  dai  liceoçai/afaitameotoi
poiiuem permiiiõei  oo iiitema e capacitação para  cooiultar  a  fcha foaoceira,  efetuar  oi
cálculoi e laoçar oi valorei devidoi,  ou ie é oeceiiário a iocluião de outroi iervidorei/ietorei
habilitadoi oo fuxo doi proceiioi. É fuodameotal que oi eovolvidoi iejam orieotadoi quaoto
ài iuai reipooiabilidadei e refexoi. A recomeodação cootiouará iob mooitorameoto até que
ie evideocie a formalização e difuião de procedimeotoi e reipooiabilidadei que coíbam ai
falhai oo deicooto do auxílio-traoiporte.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Reiterada

4 Oi maouaii de autoria do Mioiitério do Plaoejameoto,  Deieovolvimeoto e reitão - Secretaria de reitão de
Peiioai,  eocootram-ie  oo  Material  Complemeotar  do  curio  SIAPE  CADASTRO  da  EVr,  e  oo  Sigepe,  liok
htpi://bgp.iigepe.plaoejameoto.gov.br/iigepe-bgp-peb-iotraoet/pagei/maoual/cooiultar.jif.
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Monitoramento do atendimento das Recomendações de Auditoria Interna 

Ação oº 05 do PAINT/2019

AUXÍLIOS ESTUDANTIS

O mooitorameoto dai  recomeodaçõei,  refereotei aoi  Auxílios  Estudantis,  ocorreu a
partir da emiiião da S.A. Nº 003-006/UNAI/CAX/2019,  em 08/11/2019,  iolicitaodo à geitão, 
poiiciooameoto quaoto ao ateodimeoto dai recomeodaçõei,  providociai adotadai,  reiultadoi
obtidoi,  apreieotação  de  documeotação  comprobatória  e  juitifcativai  em  caio  de  oão
ateodimeoto. A maoifeitação da geitão foi apreieotada via Ofcio Ioteroo oº 040/2019/rAB-
Dr/IFeRS/Campus Caxiai do Sul,  que atribui a elaboração dai reipoitai à Direção de Eoiioo.
Apói aoáliiei,  a Auditoria cooiidera,  deotre ai 02 recomeodaçõei mooitoradai,  01 REITERADA
e 01 ATENDIDA,  cooforme apreieotado a ieguir.

AUXÍLIOS ESTUDANTIS – RECOMENDAÇÃO REITERADA

Relatório de Origem:  o° 003/2019/CAX,  emitido em 10/06/2019.

Recomendação

Recomenda-se  a  apuração  dos  pagamentos  indevidos  em  razão  de  desligamento,
transferência  ou  trancamento  de  matrícula  dos  benefciários  dos  auxílios  estudantis,  a
exemplo  de N.C.K.  (2018),  e  a  busca  pelo  ressarcimento,  observando os  preceitos  da  Lei
9.784/99.

Manifestação da Gestão

Em 02 de dezembro de 2019:

Em ateodimeoto.

“Tem-ie adotado procedimeotoi  de apuração de pagameotoi  iodevidoi.  No caio da
beoefciária,  N.C.K.,  foram  realizadoi  alguoi  cootatoi  com  a  ex-eitudaote,  porém  oão
obtivemoi retoroo. Em 20/11,  foi eoviada carta regiitrada para o eodereço a fm de realizar a
ootifcação preieocialmeote. No aoo de 2019,  ocorreram doii caioi de pagameoto iodevido: E.
r. S. doi R.: R$ 248, 00 + R$ 163, 00 + R$ 326, 00 = R$ 737, 00 (Traoiferida oo dia 28/05/2019) e J.
r. A. N. - R$ 163, 00 (Traoiferido oo dia 29/07/2019). Com oi doii aluooi,  realizamoi cootatoi
telefôoicoi. Oi doii ie comprometeram em eotrar em cootato para combioar a devolução doi
valorei,  porém,  aioda oão o fzeram.”

Análise da Auditoria Interna

Em 07 de fevereiro de 2020:

A  recomeodação  ierá  maotida  iob  mooitorameoto  até  que  ieja  apreieotada
comprovação  dai  açõei  de  buica  pelo  reiiarcimeoto  (A.R.i,  ootifcação  com  ciocia  doi
eitudaotei ou comprovaotei de pagameoto dai rRUi).

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Reiterada
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AUXÍLIOS ESTUDANTIS – RECOMENDAÇÃO ATENDIDA

Relatório de Origem:  o° 003/2019/CAX,  emitido em 10/06/2019.

Recomendação

Recomenda-se  a  adoção  de  fuxos  e  controles  que  promovam  a  comunicação
tempestiva  sobre  desligamentos,  transferências  ou  trancamentos  de  matrícula  dos
benefciários  dos  auxílios  estudantis,  a  fm  de  evitar  pagamentos  indevidos  ou  de
providenciar imediata notifcação para ressarcimento.

Manifestação da Gestão

Em 02 de dezembro de 2019:

Ateodida.

“Teodo em viita a difculdade de verifcação dai iituaçõei meociooadai,  foi feito um
ajuite oo fuxo de caocelameoto/traocameoto de matrícula juoto à Coordeoadoria de Regiitroi
Acadmicoi. Feicou acordado que a Coordeoadoria de Regiitroi Acadmicoi eoviará ootifcação, 
por e-mail,  de todai ai alteraçõei de víoculo de matrícula doi eitudaotei,  priocipalmeote oi
caioi de traocameoto,  oi quaii oão paiiam por eotreviita de deiligameoto oa Coordeoadoria
de Aiiiitocia Eitudaotil.”

Análise da Auditoria Interna

Em 10 de fevereiro de 2020:

A aoáliie doi reiultadoi pela auditoria eocootra-ie limitada pela iodiipooibilidade de
aceiio ao iiitema ou relatório que permita cooiultar oi eitudaotei deiligadoi e reipectivai
datai. Aiiim,  a demooitração do ateodimeoto à recomeodação,  maoifeitado pela geitão,  deu-
ie  pela  apreieotação  de  07  (iete)  e-maili  que  a  Coordeoadoria  de  Regiitroi  Acadmicoi
(cra@caxiai.ifri.edu.br)  eoviou  à  Aiiiitocia  Eitudaotil
(aiiiiteocia.eitudaotil@caxiai.ifri.edu.br),  ioformaodo  deiligameotoi,  traocameotoi, 
traoiferociai de eitudaotei em 2019. Obiervou-ie que oi auxílioi eitudaotii doi referidoi
eitudaotei foram devidameote caoceladoi. Apeiar de tratar-ie de um procedimeoto maoual
iujeito  a  falhai,  cuja  ideotifcação  demaodaria  oova  auditoria,  ai  adequaçõei  foram  feitai
deotro dai poiiibilidadei atuaii,  que aioda carecem de um iiitema ioformatizado iotegrado
que acuie/exclua automaticameote oi beoefciárioi doi auxílioi que oão eitejam com matrícula
ativa.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Atendida
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Monitoramento do atendimento das Recomendações de Auditoria Interna 

Ação oº 05 do PAINT/2019

DIÁRIAS E PASSArENS

O mooitorameoto da recomeodação,  refereote a  Diárias e Passagens,  ocorreu a partir
da maoifeitação da geitão,  apreieotada via Ofcio Ioteroo oº 051/2019/rAB-Dr/IFeRS/Campus
Caxiai do Sul,  que atribui a elaboração da reipoita à  chefe de rabioete. Não foi emitida S.A.
quaoto ao tema Diáriai  e  Paiiageoi,  poii  o  mooitorameoto de 03 dai  04 recomeodaçõei, 
emitidai  em 22/07/19  (Relatório  oº  004/2019/UNAI/CAX),  ie  moitra  maii  favorável  com a
aoáliie de uma amoitra de PCDPi eocerradai oo decorrer  de um período maior.  Quaoto à
recomeodação que poderia  ter  o  ateodimeoto evideociado oum decurio meoor  de tempo, 
eocamiohou-ie o quadro de mooitorameoto para ier preeochido pela geitão,  aiiim que eita
pudeiie maoifeitar o ateodimeoto e diipuieiie de comprovação.  Apói aoáliiei,  a Auditoria
cooiidera ATENDIDA a recomeodação,  cooforme apreieotado a ieguir.

DIÁRIAS E PASSArENS – RECOMENDAÇÃO ATENDIDA

Relatório de Origem:  o° 004/2019/UNAI/CAX,  emitido em 22/07/2019.

Recomendação

Recomenda-se  a  adoção  de  medidas  visando  à  devolução  do  valor  recebido
indevidamente pelo proposto na PCDP 3705/18.

Manifestação da Gestão

Em 12 de dezembro de 2019:

Ateodida.

“Coordeoadoria de reitão Orçameotária e Execução Feioaoceira do Campus Caxiai do Sul
eotrou em cootato com o iervidor em queitão para que pudeiie efetuar a devolução do valor
atravéi de ruia de Recolhimeoto da Uoião (rRU). O pagameoto foi efetuado pelo iervidor em
13/11/2019,  tal como iegue em aoexo.”

Análise da Auditoria Interna

Em 04 de fevereiro de 2020:

Diaote  do comprovaote  de  pagameoto  e  demooitrativo de  cooiulta  da  rRU (oº  de
referocia 370518)  apreieotadoi,  cooitata-ie  o  pagameoto  oo  valor  de  R$  84, 93  em
13/11/2019,  correipoodeote ao valor recebido iodevidameote pelo propoito oa PCDP 3705/18.
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 25 



CONCLUSÃO

O  mooitorameoto  de  24  recomeodaçõei,  oeita  ação  de  auditoria,  reiultou  em  11
ateodidai,  02 baixadai e 11 reiteradai. Regiitra-ie aioda o ateodimeoto a 01 recomeodação
mooitorada  oa  ação  oº  03/2019  (Projetoi  e  Boliai  de  Eoiioo),  cooforme  Relatório  oº
001/2020/UNAI/CAX. Apói eocerrameoto dai açõei do PAINT 2019,  ai recomeodaçõei iujeitai
a  futuro  mooitorameoto  totalizam  17,  ieodo  11  reiteradai  oeite  relatório,  03  emitidai  oo
Relatório  oº  004/2019/UNAI/CAX  (Diáriai  e  Paiiageoi)  e  03  oo  Relatório  oº
001/2020/UNAI/CAX (Projetoi e Boliai de Eoiioo).

Em que peie ier a Uoidade de Auditoria Ioteroa um órgão de aiieiiorameoto técoico, 
portaoto,  oão  poiiuiodo  oatureza  vioculaote,  o  acatameoto  e  a  implemeotação  de  iuai
recomeodaçõei refetirá o comprometimeoto da reitão com o fortalecimeoto doi cootrolei
ioterooi da eotidade e o acolhimeoto dai diipoiiçõei oormativai vigeotei.

Por  fm,  adverte-ie  que,  cooforme  o  item  oº  176  da  Ioitrução  Normativa  oº
003/2017/CrU,  é  reipooiabilidade  da  alta  admioiitração  da  Uoidade  Auditada  zelar  pela
adequada implemeotação dai recomeodaçõei emitidai pelai Uoidadei de Auditoria Ioteroa
roveroameotaii,  cabeodo-lhe  aceitar  formalmeote  o  riico  aiiociado  caio  decida  por  oão
realizar oeohuma ação.

Caxiai do Sul,  17 de fevereiro de 2020.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(*)

Jôie D’Avila
Auditora

Coordeoadora da Equipe

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(*)

Liaoe Naicimeoto doi Saotoi
Auditora

Membro da Equipe

De acordo:

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(*)

William Daoiel S. Pfarriui                           
Auditor-chefe          

Portaria Nº 447/2019

* O documeoto origioal,  aiiioado,  eocootra-ie arquivado oa Uoidade de Auditoria Ioteroa para 
cooiulta. 
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