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RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 03 /2012 

 

 

ÁREA: GESTÃO PATRIMONIAL 

SUBÁREA: Controle de Veículos. 
 
 

1 – INTRODUÇÃO: 

 

Este Relatório de Auditoria Interna apresenta os resultados da ação de auditoria na área de Gestão 

Patrimonial/Controle de Veículos, em atenção ao planejamento inserto no Plano Anual das Atividades de 

Auditoria Interna – PAINT 2012. 

 

Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de testes, análises e consolidação de informações 

disponibilizadas pelas unidades e recolhidas dos sistemas, em estrita observância às normas de auditoria 

interna, mormente, as de auditoria governamental aplicáveis ao serviço público federal. Nenhuma restrição 

foi imposta à realização deste trabalho. Contudo, cabe registrar a demora na disponibilização de 

informações/documentos ou informações não repassadas que impediram a conclusão dos trabalhos em 

tempo hábil, e impactam sobremaneira na realização das ações de controles subseqüentes, previstas no 

PAINT. 

 

Cumpre ressaltar que a Auditoria Interna, sustentada em procedimentos técnicos, avalia se os atos 

praticados estão consoantes às normas e regulamentos, relatando a situação encontrada com respaldo em 

evidências consistentes. Seu objetivo é adicionar valor e melhorar as operações da entidade. Busca agir, 

prioritariamente, de forma antecipada, com o fito de corrigir desperdícios e inibir a improbidade, a 

negligência e a omissão.  
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1.1 – ESCOPOS DO TRABALHO 

 

Embora inicialmente previsto que os exames contemplariam um período de 30 dias, por propiciar maior 

representatividade, foi selecionado para análise o período de janeiro a abril de 2012, englobando todos os 

veículos das unidades avaliadas. Desse modo, o trabalho de auditoria abrangeu a avaliação dos controles 

concernentes à utilização e abastecimento da frota de veículos da Reitoria e dos campi Aracaju, Lagarto, 

São Cristóvão, Glória, Estância e Itabaiana. 

 

 

1.2 PROGRAMA 

 

Programa: Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 

 

Ação: Funcionamento da Educação Profissional  

 

Objeto Examinado: Gestão Patrimonial/Controle de Veículos. 
 
Objetivo dos Exames: Verificar a eficiência e eficácia dos controles na utilização da frota de veículos 
oficiais. 
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2- RESULTADOS DOS EXAMES REFERENTES À REITORIA. 

 

2.1 – CONSTATAÇÃO: 001 

Não elaboração do PAAV (Plano Anual de Aquisição de Veículos), para os exercícios 2011 e 2012. Não 

preparação do Cadastro dos Veículos Oficiais e dos Mapas de Controle do Desempenho e Manutenção 

(Artigos 23, 24 e 27, Anexos II, III e IV da IN 03/2008 SLTI). 

a) EVIDÊNCIAS: 

Solicitação de Auditoria 24, de 09 de maio de 2012 e Memorando no 0045/2012/CG/IFS de 23/05/2012. 

b) CAUSAS: 

Falhas de planejamento na entidade e deficiências nos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

A AUDINT solicitou, mediante a SA 03/2012, de 09 de maio de 2012, que a Reitoria apresentasse para 

análise os Planos de Aquisição de Veículos dos anos 2011 e 2012, o Cadastro dos Veículos e os Mapas de 

Controle, no entanto, esses documentos não foram disponibilizados. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o Memorando No 0045/2012/CG/IFS, a unidade argumentou que: 

“Detectamos a inexistência dos formulários solicitados, no entanto estamos encaminhando expediente à 

Coordenação de Transporte (cópia em anexo) para que tais providências sejam imediatamente 

providenciadas em cumprimento à legislação citada. Salientamos, que a Coordenação de Transporte 

inexistia nesta Reitoria, sendo recentemente criada e estamos envidando esforços para que a mesma passe 

a cumprir todas as normas pertinentes ao setor para que não haja reincidência quando novas solicitações 

se realizarem”. 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

A princípio, cumpre lembrar que o IFS, no final de 2011, passou por auditoria da Controladoria Geral da 

União – CGU, cujo objeto foi justamente a gestão do uso de veículos oficiais. Essa auditoria resultou no 

Relatório de No 201114279, de 23 de janeiro de 2012, no qual a CGU apontou falhas nos controles da área 

em comento. Desse modo, a instituição precisa agir com o fito de melhorar seus controles e evitar a 

reiteração de impropriedades nas auditorias dos controles interno e externo. 

Quanto ao PAAV, impende anotar que a elaboração desse instrumento de planejamento é importante para 

reduzir a probabilidade de aquisições antieconômicas, inoportunas ou que não se coadunem com as 

atividades desenvolvidas pela instituição. A IN 03/2008 da SLTI/MPOG determina que os órgãos devem 

elaborar o Plano e traz os passos necessários para tal atividade, conforme transcrito abaixo: 

Art. 27. Os órgãos setoriais e seccionais do Sistema de Serviços Gerais – SISG 
deverão elaborar o Plano Anual de Aquisição de Veículos - PAAV (Anexo IV) que 
será aprovado pela autoridade superior do órgão ou entidade. 
 
§ 1º O PAAV será elaborado com base na avaliação do estado da frota de 
veículos do órgão ou entidade realizada a partir dos Mapas de Controle do 
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Desempenho e Manutenção dos Veículos Oficiais e de outras informações 
relativas aos veículos oficiais. 
 
§ 2º O PAAV será alterado no caso de ocorrências ou fatores não previstos, com 
aprovação da autoridade superior do órgão ou entidade. 
Art. 28. A solicitação de aquisição de veículos seguirá o PAAV do órgão ou 
entidade. 

 

Atente-se que foram feitas diversas aquisições de veículos em 2011 – a exemplo dos veículos: NVJ 6247, 

NVJ 6207, NVJ 8721, NVI 0682, OEI 8408 E NUK 7957 –, as quais, pelo demonstrado, não observaram o 

planejamento formal necessário.  

Concernente ao mapa de controle do desempenho e manutenção dos veículos oficiais, trata-se de 

instrumento de aferição dos custos operacionais da frota. Quando devidamente preparados, subsidiam os 

gestores na análise do desempenho da frota e nas decisões relativas à alienação de veículos 

antieconômicos e às aquisições de novos. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Envide esforços para que sejam elaborados, oportunamente, todos os documentos concernentes ao 

planejamento das aquisições e ao acompanhamento dos custos operacionais e deslocamentos da frota de 

veículos do IFS.  

 

2.2 – CONSTATAÇÃO: 002 

Uso de veículo oficial sem o registro necessário nos controles de movimentação. 

 
a) EVIDÊNCIAS: 

Ficha de controle do veículo oficial de placa IAI 0793 (L200) do mês de Janeiro, ficha de controle do veículo 

NVJ 6207 e Relatório de Abastecimentos.  

b) CAUSAS: 

Deficiências no gerenciamento da frota de veículos. 

c) FATO: 

Nos controles disponibilizados pela Coordenadoria de transporte para análise da Auditoria Interna não 

consta nenhuma movimentação para o veículo IAI 0793, para o dia 19 de janeiro de 2012. Contudo, O 

Relatório de Deslocamento de Veículo por Condutor, do sistema Maxi Frota, mostra que o veículo circulou 

nesse dia, pois houve abastecimento pelo condutor M. às 12h43min, no Posto Oswaldo Aranha em Aracaju. 

Para o veículo de placa NVJ 6207, não há registro de saída no dia 17 de fevereiro de 2012, entretanto há 

registro de abastecimento às 18h05min no Posto Osvaldo Aranha. Cabe anotar que os controles 

demonstram apenas movimentação no dia 14 às 16 horas, após isso, só há registro de saída para o dia 23 

às 08h53min.  

Ora, se esses veículos foram abastecidos nesses dias é, no mínimo, razoável supor que eles saíram da 

instituição. Se não há registros dos deslocamentos, no entanto as anotações do hodômetro das saídas 

anteriores e posteriores ao abastecimento coincidem, há problemas nos controles de veículos que 
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precisam ser corrigidos. Ademais, é oportuno ressaltar a grande quantidade de rasuras e borrões nas 

requisições e fichas de movimentação de veículos, conforme observado nas requisições 694, 515, 516, 690, 

691, 0060 e ficha diária de controle do veículo GOL IAE 8342 (mês de janeiro), por exemplo. 

Como exemplos, nas imagens abaixo, demonstram-se as requisições dos dias 18 e 20 de janeiro de 2012 do 

veículo IAI 0783, nas quais pode ser observado que ficou oculto o deslocamento do dia 19. 
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d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Não apresentou. 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Conquanto instada a apresentar esclarecimentos, por meio da Solicitação de Auditoria Nº 28/2012 de 01 de 

junho de 2012, reforçada pela Solicitação de número Nº 28-02/2012 em 15 de junho, a Reitoria não 

apresentou manifestação, até o fechamento deste relatório. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Aprimorar os controles concernentes ao uso de veículo oficial observando, dentre outros, os seguintes 

pontos: 

a) Registrar, tempestivamente, todas as informações relativas aos deslocamentos com os veículos 

oficiais, principalmente: identificação do nome, vínculo e lotação do usuário, identificação do 

motorista e origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 

quilometragens;  

b) Providenciar pastas individuais, por veículo, para organizar as requisições e demais dados 

concernentes ao uso dos veículos; 

c) Atentar que as regras, que disciplinam o uso dos veículos oficiais, aplicam-se a todos os servidores, 

independentemente de cargo, função ou posição hierárquica na instituição; 

d) Observar as vedações contidas no artigo oitavo da IN 03/2008, no Art. 15 da resolução nº 

43/2011/CS e demais normas relativas ao uso de veículo oficial; 

e) Manter o Cadastro de Veículos Oficiais atualizado mensalmente ou sempre que ocorrer 

transferência, cessão, alienação, doação ou permuta; 

f) Manter atualizado mensalmente o Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo 

Oficial de cada veículo. 

 

2.3 – CONSTATAÇÃO: 003 

Informações incompletas nas fichas diárias de controle dos veículos de placas NVJ 6207 e NVJ 6247. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Fichas diárias de controle dos veículos NVJ 6207 e NVJ 6247 (Doblô), do mês de janeiro. 

b) CAUSAS: 

Fragilidades nos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

Ao cotejar os documentos disponibilizados pela reitoria concernentes à movimentação dos veículos oficiais, 

a AUDINT identificou que para o veículo Doblô de placa NVJ 6207 estão consignados na ficha diária de 

controle, do mês de janeiro de 2012, apenas os deslocamentos ocorridos até o dia 27, todavia as 

requisições demonstram que houve movimentação para esse veículo nos dias 30 e 31 do mesmo mês.  
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Já para o veículo NVJ 6247 as requisições e fichas disponibilizadas demonstram os deslocamentos ocorridos 

até o dia 18, porém, as informações de abastecimento desse veículo demonstram que houve 

movimentação após esse período. 

Conquanto essas situações possam ser enquadradas como erro formal, é necessário que a instituição os 

evite, para que não influenciem os cálculos dos custos operacionais dos veículos ou possam ser 

interpretados como omissões quando das auditorias pelos órgãos de controle interno ou externo.  

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Não houve manifestação. 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Conquanto instada a apresentar esclarecimentos, por meio da Solicitação de Auditoria Nº 28/2012 de 01 de 

junho de 2012, reforçada pela Solicitação de número Nº 28-02/2012 em 15 de junho, a Reitoria não 

apresentou manifestação. 

 

2.4 – CONSTATAÇÃO: 004 

Utilização dos veículos oficiais sem o registro de informações necessárias. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Requisições de veículos e entrevista aos responsáveis pelo setor de transporte. 

b) CAUSAS: 

Divulgação ineficiente das normas internas e não acompanhamento do cumprimento das mesmas. 

c) FATO: 

Ao disciplinar a utilização de veículos oficiais, a IN 03/2008 SLTI/MPOG estabelece que: 

 
Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 
informações: 
 
I - identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; 
II - identificação do motorista; e 
III - origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 
quilometragens. 

 
Complementando a supracitada Instrução Normativa, a Resolução nº 43/2011/CS, que aprova as normas 
para utilização de veículos oficiais do IFS, dispõe, em seu artigo sétimo, que: 

 
Art. 7° A solicitação do uso de veículos da frota oficial do IFS deverá ser 
acompanhada de todas as informações para a programação da viagem, incluindo: 
 
I. nome e natureza da atividade; 
II. justificativa da atividade; 
III. itinerário proposto; 
IV. data, local e horário de saída; 
V. destino e local de chegada; 
VI. locais de visita com endereços, se houver, e referências; 
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VII. tempo de permanência; 
VIII. data e horário de retorno; 
IX. relação nominal preliminar dos passageiros, acompanhada de número de 
Registro Geral de 
Identidade, CPF e data de nascimento; do nome da Unidade de lotação, para 
servidores, e do nome do curso para os discentes; e 
X. nome do servidor responsável pela atividade. 

 

Ressalte-se que o único documento utilizado pelo IFS para registrar as informações dos deslocamentos é a 
requisição de veículo. Desse modo, para subsidiar a análise, demonstra-se abaixo uma dessas requisições, 
veja-se: 
 

 
 
Obviamente, nessa requisição utilizada como exemplo não foram inseridas algumas informações para as 
quais há o espaço para tanto, a exemplo dos horários de saída e chegada.  Entretanto, na requisição não há 
o espaço necessário ao registro de dados exigidos pela Instrução normativa e pela resolução do IFS. Como 
exemplo destes, pode-se citar: identificação do nome, vínculo e lotação dos usuários (deve ser de todos os 

usuários, não apenas o requisitante), destino e finalidade do deslocamento. 
 

Faz-se oportuno salientar que, embora a Resolução 43/2011/CS seja de novembro de 2011, as 
coordenadorias de transporte ou não têm conhecimento da existência dessa resolução ou desconhecem o 
seu conteúdo, conforme foi constatado em entrevistas realizadas com os responsáveis, fato que tem 
impossibilitado o cumprimento dessa norma. 
 
 
d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Não houve manifestação. 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 
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Conquanto instada a apresentar esclarecimentos, por meio da Solicitação de Auditoria Nº 28/2012 de 01 de 
junho de 2012, reforçada pela Solicitação de número Nº 28-02/2012 em 15 de junho, a Reitoria não 
apresentou manifestação. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 

Elaborar e implementar novo modelo de requisição de veículos, que atenda a todas as unidades (Reitoria e 
Campi) e que se coadune com a legislação e com a norma interna.  Ademais, é necessário dar adequada e 
suficiente divulgação do novo modelo e monitorar o fiel cumprimento das normas, quanto ao uso dos 
veículos oficiais. 
 

2.5 – CONSTATAÇÃO: 005 

Utilização de veículo de transporte institucional para condução de servidores ao aeroporto, quando esses 
receberam a indenização prevista no art. 8o do Decreto no 5.992, de 19 de dezembro de 2006 (embarque e 
desembarque). Servidores de matrícula: 135****, 027**** e 077****.  

 
a) EVIDÊNCIAS: 

Requisições de veículos: 000012(10/01/12), 000020 (11/01/12), 000071 (24/01/12), 000090 (26/01/12), 
000125 (05/02/12), 000135 (08/02/12), 000138 (08/02/12), 000212 (06/03/12), 000223 (08/03/12), 
000267 (23/03/12), 000560 (12/04/12), 000566 (12/04/12), 000576 (16/04/12), 000593 (20/04/12), 
000317 (26/04/12) e 000320 (27/04/12). 

 
PCDP’s: 000015/12, 000021/12, 000046/12, 000047/12, 000104/12, 000200/12, 000211/12, 000213/12, 
000258/12, 000358/12. 

 
b) CAUSAS: 

Divulgação ineficiente das normas internas e não acompanhamento do cumprimento das mesmas. 

c) FATO: 

Inicialmente, cumpre transcrever o Art. 4o, § 6o,  do o Decreto 6.403 de 2008, que assim estabelece: 
 

§ 6
o
  Os veículos de transporte institucional não poderão ser utilizados para o 

transporte a locais de embarque e desembarque, na origem e no destino, em 
viagens a serviço, quando os ocupantes dos cargos referidos nos incisos I a V 
receberem a indenização prevista no art. 8

o
 do Decreto n

o
 5.992, de 19 de 

dezembro de 2006.  
 

Na mesma linha, a Resolução No 43/2011/CS do IFS preceitua que:  
 

Art. 19 Sendo o uso da frota do IFS restrito ao interesse da Instituição, é proibida a 
utilização de veículos oficiais: 
 
I – para condução de servidor (administrativo ou docente) aos locais de embarque 
e desembarque (aeroporto/rodoviária), ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa ressalvadas aqueles deslocamentos que não possam ser atendidos por 
meio regular de transporte existente, ou nos casos de emergência, quando 
caracterizada a urgência de atendimento, ou quando não perceber a ajuda de 
transporte de que trata o artigo 9º do Decreto n.

o
 343, de 19/11/1991. 

 
Como foi citada a Resolução 43/2011, é oportuno anotar que no artigo supracitado ela faz referência ao 
Decreto no 343/1991, no entanto, este decreto foi revogado pelo  Decreto no 5.992, de 19 de dezembro de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5992.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5992.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5992.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5992.htm#art8
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2006, ou seja, cinco anos antes da edição da resolução. Dessa maneira, faz-se necessária a revisão do texto 
que trata das normas para uso de veículos oficiais no âmbito do IFS. 
 
Voltando à constatação em tela, registra-se que nos deslocamentos citados nas evidências não foram 
observadas as proibições insertas no Decreto 6.403/2008 e na Resolução 43/2011 do IFS, haja vista que os 
servidores de matrículas 135****, 027**** e 077**** perceberam a indenização de embarque e 
desembarque em suas viagens, logo, o uso de veículos oficiais, nesses casos, vem ocorrendo de maneira 
indevida. 
 
d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Não houve manifestação. 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Conquanto instada a apresentar esclarecimentos, por meio da Solicitação de Auditoria Nº 28/2012 de 01 de 

junho de 2012, reforçada pela Solicitação de número Nº 28-02/2012 em 15 de junho, a Reitoria não 

apresentou manifestação. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que, em observância às normas, bem como aos princípios que regem a Administração Pública Federal, 
abstenha-se de utilizar os veículos oficiais na condução de servidores aos locais de embarque e 
desembarque, quando esses perceberem a indenização prevista no art. 8o do Decreto no 5.992, de 19 de 
dezembro de 2006.  

 
RECOMENDAÇÃO: 002 

Promover as atualizações necessárias na Resolução No 43/2011/CS, haja vista que essa norma faz 
referência ao Decreto no 343/1991 que está revogado desde 2006.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5992.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5992.htm#art8
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3- RESULTADOS DOS EXAMES REFERENTES À UNIDADE CAMPUS ARACAJU. 

 

3.1 – CONSTATAÇÃO: 006  

Utilização dos veículos oficiais sem o registro de informações necessárias. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Requisições de veículos e entrevista ao responsável pelo setor de transporte. 

b) CAUSAS: 

Divulgação ineficiente das normas internas e não acompanhamento do cumprimento das mesmas. 

c) FATO: 

Ao disciplinar a utilização de veículos oficiais, a IN 03/2008 SLTI/MPOG estabelece que: 

 
Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 
informações: 
 
I - identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; 
II - identificação do motorista; e 
III - origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 
quilometragens. 

 
Complementando a supracitada Instrução Normativa, a Resolução nº 43/2011/CS, que aprova as normas 
para utilização de veículos oficiais do IFS, dispõe, em seu artigo sétimo, que: 

 
Art. 7° A solicitação do uso de veículos da frota oficial do IFS deverá ser 
acompanhada de todas as informações para a programação da viagem, incluindo: 
 
I. nome e natureza da atividade; 
II. justificativa da atividade; 
III. itinerário proposto; 
IV. data, local e horário de saída; 
V. destino e local de chegada; 
VI. locais de visita com endereços, se houver, e referências; 
VII. tempo de permanência; 
VIII. data e horário de retorno; 
IX. relação nominal preliminar dos passageiros, acompanhada de número de 
Registro Geral de 
Identidade, CPF e data de nascimento; do nome da Unidade de lotação, para 
servidores, e do nome do curso para os discentes; e 
X. nome do servidor responsável pela atividade. 

 

Ressalte-se que o único documento utilizado pelo IFS para registrar as informações dos deslocamentos é a 
requisição de veículo. Desse modo, para subsidiar a análise, demonstra-se abaixo uma dessas requisições, 
veja-se: 
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Obviamente, nessa requisição utilizada como exemplo não foram inseridas algumas informações, para as 
quais há o espaço para tanto, a exemplo dos nomes do requisitante e usuário.  Entretanto, na requisição 
não há o espaço necessário ao registro de dados exigidos pela Instrução normativa e pela resolução do IFS. 
Como exemplo destes, pode-se citar: identificação do nome, vínculo e lotação dos usuários (deve ser de 
todos os usuários, não apenas do requisitante), destino do deslocamento, datas de saída e de chegada. 
 

Faz-se oportuno salientar que, embora a Resolução 43/2011/CS tenha sido aprovada em novembro de 
2011, a coordenadoria de transporte não tem conhecimento da existência dessa resolução, conforme foi 
constatado em entrevista realizada com o responsável, fato que tem impossibilitado o cumprimento dessa 
norma. 

 
d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o memorando de n.o 110/2012/DAG, o Diretor de Administração Geral do campus Aracaju 

apresentou os seguintes argumentos: 

“Em atenção as constatações referente a SA n.º 06/2012, temos a informar: 

 1.1 Constatação n.º 006: Em resposta a COTRANS reconhece o erro do não 

preenchimento total das requisições, comprometendo-se a melhorar quanto ao preenchimento (ver Mem. n.º 

23/2012COTRANS de 06/06/2012). Quanto à afirmativa do Coordenador da COTRANS que desconhecia a 

Resolução n.º 43/2011/CS, a equipe de Auditoria deve ter ciência que ninguém pode alegar desconhecimento 

de normativa legal, se a Resolução estava disponível no sítio do IFS então foi dado publicidade, além disso, 

o dispositivo foi fruto de uma iniciativa da própria DAG e foi passada sim uma cópia para a COTRANS, 

talvez não tenha sido protocolado, de qualquer forma, estamos entregando uma nova cópia formalmente a 

COTRANS e ainda, orientando que a mesma esteja disponível em todos os veículos oficiais do Campus 

Aracaju para conhecimento dos motoristas e usuários (ver Mem. n.º 108/2012/DAG). Quanto a requisição 

de veículo atual não atender a resolução, realmente o formulário está ultrapassado e por conta dos diversos 

afazeres a DAG acabou que não atentando para a necessidade de atualizar o formulário, desta forma, num 

prazo de 30 dias estaremos apresentando a PROAD um novo modelo como sugestão, o qual poderá ser 

adotado como padrão para todo o IFS ou apenas para o Campus Aracaju, considerando que cada Campus 

possui autonomia para estabelecer seus próprios modelos desde que atenda aos requisitos mínimos 
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constante na resolução 43/2011/CS e na IN n.º 03/2008SLTI/MPOG.” 
 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

A princípio, é necessário comentar sobre a colocação do Diretor de Administração de que: “a equipe de 

Auditoria deve ter ciência que ninguém pode alegar desconhecimento de normativa legal, se a Resolução 

estava disponível no sítio do IFS então foi dado publicidade”.  

Ora, o trabalho de auditoria em nada se assemelha a um processo administrativo disciplinar ou processo 

judicial, não se trata de ação punitiva, o objetivo precípuo desse trabalho é agregar valor à gestão da 

entidade, colaborando para que cumpra seus objetivos com eficácia, eficiência, economicidade e 

principalmente efetividade, como também se imagina que seja o foco do trabalho do Diretor.  Dessa forma, 

a adequada e suficiente divulgação dos normativos é necessária não apenas para cumprir formalidades, 

mas para que venha melhorar a operacionalidade da instituição. Assim, parece que a atitude agora tomada 

pelo Diretor vem suprir a carência detectada. Contudo, é necessário que a ação seja continuada e não 

apenas pontual. Nesse sentido, o artigo 38 da IN 0/2008 SLTI-MPOG determina que: 

Art. 38. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica 
ou fundacional deverão disponibilizar aos seus servidores, pelo menos a cada 
três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações relativas à 
utilização de veículos oficiais descritas nesta Instrução Normativa. (g.n.) 
 

Quanto ao modelo de requisição adotado pelo Instituto Federal de Sergipe, de fato não se coaduna com a 

norma geral nem com a resolução do IFS. Desse modo, é pertinente que seja feito levantamento de novas 

opções de modelo e, após discussão com as demais unidades, adote-se um padrão único para todos os 

campi que esteja de acordo com a legislação e a norma interna. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Promover a adequada e suficiente divulgação do normativo interno que trata do uso dos veículos oficiais e 

monitorar o fiel cumprimento do seu conteúdo. 

 
3.2 – CONSTATAÇÃO: 007 

Não adoção de medidas eficazes para levantamento da existência de multas, identificação dos responsáveis 

e saneamento tempestivo das impropriedades. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Telas de consulta ao site do DETRAN/SE, Mem. n.o 86/2012/DAG. 

b) CAUSAS: 

Ausência de rotinas que visem à verificação da existência de multas aos veículos oficiais e, 

consequentemente, a identificação do responsável e acompanhamento do pagamento. 

c) FATO: 

Durante os procedimentos de auditoria, foram identificadas multas aos veículos oficiais, anotadas pelo 

órgão fiscalizador de trânsito, ainda em aberto e sem processo deflagrado para identificação do causador e 

consequente solicitação de pagamento. A tabela abaixo demonstra as ocorrências: 
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DATA VEÍCULO LOCAL DA MULTA HORÁRIO DA MULTA VALOR (R$) 

29/04/2011 IAC - 1508 SALVADOR 14h59min 85,13 

05/10/2011 IAI - 0783 ARACAJU 10h31min 85,12 

Tabela 01: Multas identificadas, ainda não pagas no DETRAN/SE 

Por meio da Solicitação de Auditoria 05/2012, foi solicitado ao campus que informasse que motorista (s) 

estava (m) conduzindo os veículos oficiais nos dias de ocorrência das multas listadas, bem como que 

medidas foram adotadas, pelo campus, para apurar as responsabilidades pelas ocorrências. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Em resposta à Solicitação de Auditoria, o Diretor de Administração Geral, com uso do Memorando no 

86/2012/DAG, argumentou que: 

“Quanto as multas do dia 29/04/2011 (veículo IAC 1508) e do dia 05/10/2011 (veículo IAI 0783) quem 

conduzia o veículo foi o servidor D. B. C., SIAPE 27****. A multa de Salvador segundo informou o 

Coordenador da COTRANS foi entregue ao motorista para que efetuasse o pagamento e a outra de Aracaju 

não foi entregue aqui na instituição segundo informou o Coordenador da CAM e por isso não tinha 

conhecimento da mesma. Todavia, fica claro que não ocorreu pela COTRANS o devido acompanhamento 

quanto à verificação se realmente o motorista efetivou o pagamento das multas. 

Assim, a DAG encaminhará orientação a CAM e COTRANS para que assim que chegar qualquer multa a 1ª 

providência seja a abertura de processo e na sequência a devida cobrança quanto ao responsável pelo 

pagamento da mesma, com o processo aberto fica mais fácil realizar o acompanhamento. Quanto às 

multas em aberto será solicitado o pagamento das mesmas no prazo máximo de 10 dias. Inclusive já foi 

aberto o processo no 23290.000***/2012-11, na data de hoje com esta finalidade”. 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

A princípio, cumpre salientar o que traz a resolução nº 43/2011/CS referente às infrações de transito, veja-

se (sem grifos no original): 

Art. 17 Compete ao setor responsável pelo uso de veículos oficiais em cada 
Campus, no que couber: 
(...) 
IX. promover a apuração de responsabilidade, tão logo receba uma 
notificação de infração de trânsito, preenchendo o formulário próprio para essas 
situações e providenciar a coleta da assinatura no auto de notificação; 
(...) 
XI. promover a identificação do condutor infrator e o pagamento de multa por 
infração de trânsito, providenciando o ressarcimento ao erário se, após o 
vencimento do prazo de pagamento, não receber a comprovação formal do 
condutor infrator de que efetuou seu pagamento e/ou interpôs recurso perante a 
Junta Administrativa de Recursos e Infrações (JARI); 

 
Na manifestação do Diretor de Administração, ficam evidentes as fragilidades dos controles administrativos 

na área de gestão patrimonial, notadamente na gestão de veículos oficiais. Nesse sentido, cabe evidenciar 

que o campus não tinha conhecimento da existência da multa do dia 05/10/2011, isto é, multa ocorrida há 

mais de 7 (sete) meses, também não acompanhou se o motorista realizou o pagamento da outra multa, 

esta aplicada na cidade de Salvador. 
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No entanto, é necessário reconhecer a adoção tempestiva de ações corretivas pelo Diretor de 

Administração, após provocado pela AUDINT, para identificar o responsável pelas multas e exigir o pronto 

pagamento, além de adotar novos procedimentos para os casos de ocorrência de multas, com abertura de 

processo, com vistas a tornar mais eficiente o acompanhamento. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que seja realizada, no mínimo mensalmente, verificação no site do DETRAN/SE da ocorrência de multas aos 

veículos oficiais. Em caso de ocorrência, deve-se abrir, imediatamente, processo administrativo para 

identificação do responsável e solicitação do pagamento. Assim, procura-se evitar que multas só venham a 

ser descobertas nas auditorias ou quando o responsável já não esteja trabalhando no Instituto. 

 

3.3 – CONSTATAÇÃO: 008 

Divergências entre as informações de abastecimento nos mapas da unidade e as produzidas pelo sistema 

da empresa contratada Nutricash. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Relatórios do sistema Maxi Frota e mapas de controle dos veículos. 

b) CAUSAS: 

Falhas no monitoramente das ações desenvolvidas pela Coordenadoria de Transporte do campus. 

c) FATO: 

Não aparecem nos Mapas de Controle dos veículos, os abastecimentos realizados no mês de janeiro de 

2012, que de acordo com os relatórios da empresa NUTRICASH (sistema Maxi Frota para gerenciamento 

dos abastecimentos), foram realizados nesse mês, conforme tabela abaixo: 

Veículo Data  Odômetro Quantidade (l) Valor p/ litro Valor Total 

IAC – 1508 16/01/2012 130.046 293,19 2,15 630,08 

IAI – 0783 17/01/2012 42.595 54,02 2,15 116,10 

IAN – 2060 31/01/2012 63.155 61,26 2,15 131,66 

TOTAIS: 408,47 2,15 877,84* 

(*) Valor com arredondamento. 

Tabela 02: Abastecimentos realizados em janeiro não registrados nos mapas. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Em resposta à Solicitação de Auditoria, o Diretor de Administração Geral, com uso do Memorando no 

86/2012/DAG, argumentou que: 

“Quanto a esta Constatação a COTRANS informou que o Coordenador estava de férias e a CAM ficou como 

responsável (Mem. n.º 23/2012COTRANS). A DAG solicitou da CAM que se manifestasse (ver Mem. n.º 

Mem. n.º 109/2012/DAG). Contudo, verificando os processos de pagamento arquivados na Conformidade 

Documental, percebemos que realmente os abastecimentos ocorreram e o relatório apresentado pela 
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Nutricash está correto (ver processo n.º 23060.000***/2012-94, OB n.º 20***B800***). O que ocorreu é 

que o Coordenador da COTRANS ao retornar das férias não se preocupou em verificar os abastecimentos 

realizados no mês anterior para providenciar o preenchimento correto dos mapas de controle de veículos. 

Desta forma, estamos encaminhando o citado processo para que o preenchimento dos mapas seja realizado 

adequadamente pela COTRANS (ver Mem. n.º 111/2012/DAG).”   

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

O Diretor confirma a constatação e informa sobre a adoção de medidas para o saneamento da 

impropriedade. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Aprimorar o monitoramento sobre as atividades desenvolvidas na Coordenação de Transporte. 

 

3.4 – CONSTATAÇÃO: 009 

Não preenchimento de informações necessárias nas requisições de veículos. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Requisições de veículos 802, 877, 560, 602 e 617. 

b) CAUSAS: 

Fragilidades nos controles internos. 

c) FATO: 

Ao analisar as requisições de veículos disponibilizadas, a AUDINT identificou que em várias estão faltando 

informações exigidas para os deslocamentos com veículo oficial. Citam-se, como exemplos: 

 Requisição de Veículos 000802, de 03 de fevereiro de 2012, sem as assinaturas do requisitante e do 

usuário. (veiculo IAI-0783); 

 Requisição de Veículos 000877, de 20 de março de 2012, sem especificar o objetivo da viagem. 

(veiculo IAI-0783); 

 Requisições de Veículos 000560, de 12 de janeiro de 2012, 000602 (04 de abril) e 000617 (12 de 
abril). (sem as assinaturas do requisitante e dos usuários), todas para o veículo IAC 1508. 

 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Em resposta à Solicitação de Auditoria, o Diretor de Administração Geral, com uso do Memorando no 

86/2012/DAG, argumentou que: 

“Já foi admitido o erro por parte da COTRANS, comprometendo-se a mesma a ter maior atenção no 

preenchimento das futuras requisições, ver resposta a Constatação n.º 006.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 
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O Diretor confirma a constatação. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Aprimorar o monitoramento sobre as atividades desenvolvidas na Coordenação de Transporte. 

 
3.5 – CONSTATAÇÃO: 010 

Discrepância entre os valores consignados nos Mapas de Controle para gastos com abastecimento, 

manutenção e reparos e os efetivamente ocorridos e registrados no SIAFI. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Mapas de controle dos veículos; processos: 23290.000***/2012-39, 23290.000***/2012-88 e 

23290.000***/2012-51; Relatórios da empresa Nutricash e informações SIAFI. 

b) CAUSAS: 

Falhas nos levantamentos de informações para preenchimento dos mapas. 

c) FATO: 

Além de ser uma exigência legal, o mapa de controle do desempenho e manutenção de veículo oficial é um 

instrumento importante para o gerenciamento da frota, porquanto permite o melhor acompanhamento 

dos gastos com combustível, manutenção e reparos, bem como explicita o gasto médio por quilômetro 

rodado de todos os veículos. Entretanto, para que subsidiem, eficientemente, os gestores em suas tomadas 

de decisões, é necessário que sejam devidamente preenchidos, do contrário, pode levá-los a equivocadas 

decisões. 

 

A AUDINT analisou os mapas apresentados pela COTRANS, para os meses de janeiro a abril, e encontrou 

divergências entre diversos valores registrados para consumo de combustível, manutenções e reparos. A 

tabela abaixo demonstra comparativamente os gastos com manutenção e reparo, constantes dos mapas e 

os calculados pela AUDINT, observem-se: 

 

Veículo 
Janeiro Fevereiro Março Abril 

Mapa Calculado Mapa Calculado Mapa Calculado Mapa Calculado 

IAI 0783 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 177,12 1.303,43 640,39 

IAN 2060 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 197,97 168,00 168,00 

IAC 1508 3.932,02 0,00 0,00 616,75 0,00 0,00 11.232,50 11.232,50 

 

Quanto aos gastos com combustível, foram detectadas, ainda, as seguintes inconsistências: 
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 De acordo com o Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial de placa IAI-

0783, para o mês de fevereiro de 2012, o veículo utilizou 161,288 litros de combustível, entretanto 

o somatório das notas, para o mesmo período, e os dados na empresa Nutricash demonstram que 

foram utilizados 170,27 litros.  

 Para o mês de abril de 2012, para o mesmo veículo, o mapa registra consumo de 152,212 litros, 

entretanto, as notas fiscais demonstram que foram consumidos 205,06 litros de diesel. 

 De acordo com o Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial de placa IAC-

1508, para o mês de abril de 2012, o veículo utilizou 2.095,30 litros de combustível, entretanto, 

para o mesmo período, os dados na empresa Nutricash demonstram que foram utilizados 2.006,73 

litros.  

Portanto, fica evidente que, no mais das vezes, os valores anotados nos mapas não se coadunam com os 

efetivamente ocorridos e registrados no sistema SIAFI. Desse modo, os mapas de controle do desempenho 

e manutenção dos veículos oficiais perdem sua função de instrumento assessor às decisões dos gestores. 

 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Em resposta à Solicitação de Auditoria, o Diretor de Administração Geral, com uso do Memorando no 

86/2012/DAG, argumentou que: 

“Após cobrança do DAG em relação as constatações, a COTRANS apresentou o mapa assinado em 

06/06/2012, cópia em anexo. Apesar de algumas correções feitas com base na constatação da AUDINT, 

percebemos que o mapa continua apresentando falhas. A própria DAG está lançando os valores para 

conferir se o trabalho da COTRANS está sendo feito corretamente e estamos identificando alguns erros que 

já solicitamos as correções. Vale salientar que desde 2010 quando assumimos o DAG que temos orientado 

como deve ser feito o preenchimento dos mapas, inclusive eu pessoalmente montei as planilhas no Excel e 

entreguei os arquivos a COTRANS, mostrei como preencher e orientei que todos os documentos deveriam 

ficar guardados em pastas separados mês a mês, de forma a facilitar o preenchimento e a consulta quando 

necessário fico surpreso com tantos erros. Pois, a informação recebida era que os mapas estavam todos 

sendo realizados corretamente. Como forma de acompanhar o trabalho, estou determinando através do 

Mem. n.º 111/2012/DAG que a COTRANS apresente a esta DAG as planilhas devidamente preenchidas até o 

dia 10 de cada mês. Assim, poderemos corrigir falhas que eventualmente sejam realizadas no momento de 

confecção dos mapas de controle dos veículos. 

2. Assim que as correções forem realizadas estaremos repassando o Mapa de Controle dos 

Veículos para conhecimento desta AUDINT.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

O Diretor confirma a constatação e informa sobre a adoção de medidas para o saneamento da 

impropriedade. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Aprimorar o monitoramento sobre as atividades desenvolvidas na Coordenação de Transporte.  
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4- RESULTADOS DOS EXAMES REFERENTES À UNIDADE CAMPUS ITABAIANA. 

 
4.1 – CONSTATAÇÃO: 011 

Desconformidade no preenchimento do mapa de controle do desempenho e manutenção do veículo 

oficial, em inobservância à IN 03/2008 SLTI/MPOG. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Mapa de controle do veículo NVJ - 9551 

b) CAUSAS: 

Falta de revisão dos documentos elaborados. 

c) FATO: 

Mediante exame dos documentos apresentados, a AUDINT identificou algumas inconsistências no mapa de 

controle do veículo. Para facilitar o entendimento, apresentam-se de forma segregada algumas dessas 

impropriedades. 

 Para o mês de março de 2012 o mapa registra consumo de 14 (quatorze) litros de combustível, no 

entanto o relatório da Nutricash consigna para esse mês consumo de 60,7 litros, concernente ao 

abastecimento realizado no dia 27, no Posto Santa Izabel. 

 Já para o mês de abril, o mapa registra consumo de 117,05 litros, enquanto os dados da Nutricash 

anotam consumo de 111,63 litros. 

 Também, discrepam os valores registrados de consumo de combustível para os meses 

apresentados – março e abril. Para março, está anotado no mapa R$ 29,14 contra R$ 125,00 da 

Nutricash. Para abril, registrou-se no mapa R$ 243,46 contra R$ 232,21 da Nutricash. 

 O mapa registra 119 quilômetros rodados para o mês de março. Todavia, com base no controle de 

deslocamento de veículos do campus, a AUDINT calculou 117 quilômetros. 

Já foi salientado, em constatações das outras unidades, mas cabe repisar, que o mapa de controle do 

desempenho e manutenção dos veículos oficiais, além de ser de preenchimento obrigatório, tem a função 

de subsidiar as decisões dos administradores quanto à correta utilização da frota. Desse modo, é necessário 

que seja devidamente elaborado, para que realmente funcione como um instrumento para a gestão. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o documento MEMO No 83/2012, o Campus Itabaiana apresentou a seguinte argumentação: 

“Para evidenciar os dados que serão demonstrados no Anexo II – Mapa de Controle do Desempenho e 
Manutenção do Veículo Oficial da IN 03/2008 SLTI-MPOG – faz-se necessário o uso de planilha de cálculo 
auxiliar conforme anexo a este documento. Chegamos a tal conclusão pois podem haver situações em que o 
Mapa citado acima não traduzirá a realidade dos fatos o que tornará sua eficácia nula. Por exemplo: No 
abastecimento do dia 27/03/2012 (mês de março), o veículo abasteceu 60,7 litros o que possibilitou que 
rodasse mais 389 km até o dia 17/04/2012, o que seria a quantidade de quilômetros rodados no mês de 
abril, porém supondo que não houvesse nenhum abastecimento neste mês, o consumo de combustível seria 
igual a zero e a média de quilômetros rodados por litro também seria igual a zero. 

Em relação a quilometragem rodada registrada no mês de março, o correto é: 119km, em nosso mapa não 
foi computado 2km para deslocamento do veículo até o posto de abastecimento. 
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Todavia, atenderemos orientação desta Auditoria para o preenchimento do Formulário.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Quanto ao preenchimento do mapa de controle, o campus sustenta suas alegações em suposições que não 

se mostram condizentes com a realidade. Ademais, se a ideia for levantar o custo exato mensal, será 

necessário um sistema de custeio que rateie mensalmente as despesas consumidas em mais de um período 

(óleo, pneus, peças etc.). Além disso, embora os valores mensais possam destoar da realidade, tende-se a 

um ajuste ao longo dos meses. Dessa forma, a média anual será representativa. 

No que concerne à diferença da quilometragem anotada e calculada, a informação trazida pelo campus de 

que “... em nosso mapa não foi computado 2km para deslocamento do veículo até o posto de 

abastecimento” só vem demonstrar a fragilidade dos controles internos na unidade Itabaiana. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Aprimorar os controles concernentes ao uso dos veículos oficiais, de forma que atenda às exigências da IN 

03/2008 e da norma interna do IFS. Atente para que sejam registradas todas as movimentações ocorridas 

com os veículos da frota do IFS. 

 

4.2 – CONSTATAÇÃO: 012  

O controle de deslocamento dos veículos oficiais não atende às especificações da IN 03/2088 MPOG, nem à 

Resolução nº 43/2011/CS do IFS. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Controle do veículo de placa NVJ 9551. 

b) CAUSAS: 

Deficiências nos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

Concernente à utilização de veículos oficiais, a IN 03/2008 SLTI/MPOG estabelece que: 

 
Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 
informações: 
 
I - identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; 
II - identificação do motorista; e 
III - origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 
quilometragens. 

 
Complementando a supracitada Instrução Normativa, a Resolução nº 43/2011/CS, que aprova as normas 
para utilização de veículos oficiais do IFS, dispõe, em seu artigo sétimo, que: 

 
Art. 7° A solicitação do uso de veículos da frota oficial do IFS deverá ser 
acompanhada de todas as informações para a programação da viagem, incluindo: 
 
I. nome e natureza da atividade; 
II. justificativa da atividade; 
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III. itinerário proposto; 
IV. data, local e horário de saída; 
V. destino e local de chegada; 
VI. locais de visita com endereços, se houver, e referências; 
VII. tempo de permanência; 
VIII. data e horário de retorno; 
IX. relação nominal preliminar dos passageiros, acompanhada de número de 
Registro Geral de 
Identidade, CPF e data de nascimento; do nome da Unidade de lotação, para 
servidores, e do nome do curso para os discentes; e 
X. nome do servidor responsável pela atividade. 

 

Em que pese os ditames da resolução supra, faz-se oportuno anotar que não há padronização dos controles 

adotados – documentos, planilhas etc. – para utilização dos veículos oficiais do IFS. Dessa maneira, o 

campus Itabaiana adota sistemática própria para registrar os deslocamentos com uso do veículo oficial. No 

entanto, nos registros examinados, a AUDINT identificou a falta de informações exigidas pelas normas 

citadas, dentre essas, pode-se citar: identificação do nome, vínculo e lotação de todos os usuários; 

identificação do motorista (só há a rubrica); finalidade do deslocamento (há na solicitação de transporte 

uma finalidade genérica, que não deixa transparente a real finalidade do uso do bem). Ademais, importa 

destacar que para muitos deslocamentos registrados na planilha “CONTROLE KM” não há, ou pelo menos 

não foi disponibilizada, a correspondente Solicitação de Transporte.  

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o documento MEMO No 83/2012, o Campus Itabaiana apresentou a seguinte argumentação: 

“Estamos ajustando nosso documento de utilização de veículo oficial para melhor atender a IN 03/2008 

SLTI/MPOG, colocando todas as informações que se façam necessárias.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

O Campus não contesta a constatação, apenas informa que está ajustando o documento que registra a 

utilização de veículo oficial, para atender à IN 03/2008. No entanto, por ser uma falha comum a todas as 

unidades do IFS, foi feita recomendação à Reitoria que adotasse um padrão para todos os campi, conforme 

consignado na recomendação 001 da constatação 004, deste relatório. 

 
4.3 – CONSTATAÇÃO: 013 

Não elaboração do PAAV (Plano Anual de Aquisição de Veículos). 

a) EVIDÊNCIAS: 

Solicitação de Auditoria 26, de 24 de maio de 2012. 

b) CAUSAS: 

Falhas de planejamento na entidade e deficiências nos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

A AUDINT solicitou, mediante a SA 26/2012, de 09 de maio de 2012, que o campus apresentasse para 

análise o Plano de Aquisição de Veículo, no entanto, esse documento não foi disponibilizado. 
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d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o documento MEMO No 83/2012, o Campus Itabaiana apresentou a seguinte argumentação: 

“O local onde estava funcionando a sede provisória do Campus Itabaiana não tinha estrutura para guardar 

mais de 01 veículo para o campus, não tendo sido a aquisição de veículos considerada no planejamento 

para o ano de 2012. O veículo utilizado atualmente foi adquirido pela Reitoria. Para o ano de 2013 será 

feito o Plano de Aquisição de Veículo atendendo à IN 03/2008 SLTI-MPOG.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Conforme já registrado na constatação 001, a Reitoria também não elaborou o PAAV, desta forma as 
aquisições de veículos ocorreram sem o adequado planejamento. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 

Elaborar o Plano Anual de Aquisição de Veículos para o exercício 2012 e, oportunamente, para os demais 
exercícios, de acordo com os ditames da IN 03/2008 SLTI/MPOG.  
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5- RESULTADOS DOS EXAMES REFERENTES À UNIDADE CAMPUS ESTÂNCIA. 

 

5.1 – CONSTATAÇÃO: 014 

Não elaboração do PAAV (Plano Anual de Aquisição de Veículos). Não preparação do Cadastro dos Veículos 

Oficiais e dos Mapas de Controle do Desempenho e Manutenção (Artigos 23, 24 e 27, Anexos II, III e IV 

da IN 03/2008 SLTI). 

a) EVIDÊNCIAS: 

Solicitação de Auditoria 26/2012 e Memorando 71/2012/DG-EST (campus Estância) 

b) CAUSAS: 

Deficiências nos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

O campus não vem atendendo a IN 03/2008 SLTI/MPOG no que concerne à elaboração dos controles 

gerenciais exigidos por essa norma. Tais controles são necessários para o planejamento adequado das 

aquisições e para o gerenciamento eficiente da frota, pois permitem aferir os custos operacionais dos 

veículos da instituição. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Ao responder à Solicitação de Auditoria 26/2012, o campus aduziu a seguinte manifestação: 

“Tendo em vista que o Campus Estância está em implantação, a aquisição dos veículos institucionais 

disponibilizados para este campus, o Micro-ônibus Marcopolo e a Caminhoneta Toyota Hilux, foi realizada 

pela Reitoria. Dessa forma, o cadastro dos veículos, o PAAV, e o mapa de controle deverão ser 

disponibilizados pela Reitoria.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

À Reitoria cabe apresentar, apenas, o PAAV do ano em que os veículos foram adquiridos, pois esse plano é 

peça de planejamento que deve anteceder as aquisições. Portanto, o PAAV 2012 e dos próximos anos 

devem ser elaborados pelo campus, se houver previsão de outras aquisições de veículos  

Referente aos demais documentos, há que se registrar que ao campus de Estância cabe elaborar seus 

próprios controles, em observância às normas legais e infralegais, inclusive as resoluções do IFS, haja vista 

que o campus é responsável pela administração de sua frota. Logo, não é, racionalmente, viável que a 

reitoria implemente controles sobre os veículos à disposição dos campi, se há no local unidade dotada de 

autonomia administrativa. 

Assim, não procede a justificativa apresentada pela unidade Estância de que os controles devem ser 

disponibilizados pela Reitoria. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Elaborar o Plano Anual de Aquisição de Veículos, o Cadastro dos Veículos Oficiais e os Mapas de Controle 

do Desempenho e Manutenção para o exercício 2012 e, oportunamente, para os demais exercícios, em 
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observância aos ditames da IN 03/2008 SLTI/MPOG. 

 

5.2 – CONSTATAÇÃO: 015 

Utilização de veículo oficial sem os registros necessários. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Controles de entrada e saída de veículos do campus, requisições de veículos e relatórios da empresa 

Nutricash.  

b) CAUSAS: 

Deficiências nos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

Ao cotejar as informações contidas nos controles de entrada e saída de veículos, nas requisições de 

veículos e nos dados da empresa Nutricash, a AUDINT identificou as seguintes impropriedades: 

I. Não há registros para o (s) deslocamento (s) ocorrido (s) entre as marcações do hodômetro de 

7667 a 7695, para o veículo NVJ 6247. 

II. Ainda para o veículo NVJ 6247, nos controles de entrada e saída de veículos não consta registro dos 

deslocamentos ocorridos entre as marcações de 8342 e 9158 do hodômetro. 

III. Não foi apresentada nenhuma requisição (autorização de uso) de veículo que desse suporte aos 

deslocamentos com o veículo IAN 2070, anotados nos controles de entrada e saída de veículos, 

entre 27 de fevereiro e 16 de março de 2012. 

IV. Para o veículo NVJ 8711 (Toyota Hilux) são diversas as impropriedades, veja-se:  

a. Não há requisição que dê suporte aos deslocamentos ocorridos entre as marcações do 

hodômetro 992 e 1299, 1299 e 1787, 1787 e 1940, 1940 e 2073, 2073 e 2359, 2643 e 2817, 

2817 e 2979, 2979 e 3255, 3255 e 3404, 3404 e 3610, 3624 e 3762, 3762 e 3920, 3920 e 

4074, 4074 e 4373, 4373 e 4515, 4742 e 5033, 5033 e 5416, 5416 e 5427. Vale dizer, foram 

percorridos 3.910 quilômetros, apenas no período analisado, sem que ficasse demonstrado 

que o uso do veículo oficial se deu no interesse público; 

b. Para o deslocamento entre as marcações 4742 e 4896 não há registro nem nos controles 

de entrada e saída de veículos, nem nas requisições de veículos.  

 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Por meio de documento não numerado, datado de 03 de julho de 2012, assinado pelo Diretor Geral do 

Campus Estância e pelo Gerente de Administração, o Campus enviou a seguinte manifestação: 
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e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Os gestores do Campus Estância sustentam suas alegações para as impropriedades detectadas, 

precipuamente, no desconhecimento das normas relativas ao uso dos veículos oficiais. Assim, é oportuno 

trazer à baila o artigo 38 da IN 0/2008 SLTI-MPOG que determina: 

Art. 38. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica 
ou fundacional deverão disponibilizar aos seus servidores, pelo menos a cada 
três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações relativas à 
utilização de veículos oficiais descritas nesta Instrução Normativa. (g.n.) 

 

De fato, foi constatado pela Auditoria Interna falhas na divulgação das normas (externas e internas) que 

ditam o uso dos veículos oficiais no IFS, mesmo nas unidades Reitoria e Campus Aracaju. No entanto, esse 

fato não elide as responsabilidades dos administradores do Campus Estância, que, pela função ocupada, 

devem procurar inteirar-se das normas e princípios que regem a Administração Pública Federal.  

RECOMENDAÇÃO: 001 

Aprimorar os controles concernentes ao uso de veículo oficial observando, dentre outros, os seguintes 

pontos: 

a) Registrar, tempestivamente, todas as informações relativas aos deslocamentos com os veículos 

oficiais, principalmente: identificação do nome, vínculo e lotação do usuário, identificação do 

motorista e origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 

quilometragens;  

b) Providenciar pastas individuais, por veículo, para organizar as requisições e demais dados 

concernentes ao uso dos veículos; 

c) Atentar que as regras, que disciplinam o uso dos veículos oficiais, aplicam-se a todos os servidores, 

independentemente de cargo, função ou posição hierárquica na instituição; 

d) Observar as vedações contidas no artigo oitavo da IN 03/2008, no Art. 15 da resolução nº 

43/2011/CS e demais normas relativas ao uso de veículo oficial; 

e) Manter o Cadastro de Veículos Oficiais atualizado mensalmente ou sempre que ocorrer 

transferência, cessão, alienação, doação ou permuta; 
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6- RESULTADOS DOS EXAMES REFERENTES À UNIDADE CAMPUS GLÓRIA. 

 

6.1 – CONSTATAÇÃO: 016 

Não preparação do cadastro dos veículos; não elaboração do PAAV (Plano Anual de Aquisição de Veículos); 

não elaboração de Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial (Artigos 23, 24 e 27, 

Anexos II, III e IV da IN 03/2008 SLTI). 

a) EVIDÊNCIAS: 

Informações Gerais sobre a Solicitação de Auditoria n° 26/2012 e documentação recebida por esta 

Auditoria Interna. 

 

b) CAUSAS: 

Divulgação ineficiente da norma específica e não acompanhamento do cumprimento da mesma, 

evidenciando a fragilidade dos controles internos administrativos. 

 

c) FATO: 

Em consulta a documentação fornecida pelo Campus de Nossa Senhora da Glória em resposta a Solicitação 

de Auditoria n° 026/2012, foi constatado que referido Campus não “mantém cadastro de veículos 

atualizado contendo, no mínimo, as informações constantes na Ficha Cadastro de Veículos Oficiais”, 

atualizado mensalmente; não elaborou o “Plano Anual de Aquisição de Veículos – PAAV”, a ser aprovado 

pela autoridade superior do órgão ou entidade, baseado na avaliação do estado da frota de veículos a 

partir dos Mapas de Controle do Desempenho e Manutenção dos veículos oficiais; não vem realizando a 

“apuração do custo operacional dos veículos visando identificar os passíveis de reparos (recuperáveis) e os 

antieconômicos ou irrecuperáveis (sucatas), comprovadamente alienáveis”, através da manutenção mensal 

do Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial de cada veículo, conforme disposto 

no “caput” do art. 23 e Anexo III da IN 03/2008/SLTI-MPOG; no “caput” do art. 27, e seu § 1°, e Anexo IV da 

IN 03/2008/SLTI-MPOG; e no art. 24  e seus parágrafos, e no Anexo II da  IN 03/2008/SLTI-MPOG, 

respectivamente. 

 

Dispõe a legislação abordada que: 

 

Art. 23. Os órgãos e entidades manterão cadastro de veículos atualizado 
contendo, no mínimo, as informações constantes da Ficha Cadastro de Veículos 
Oficiais (Anexo III). 
 
Parágrafo único. O cadastro a que se refere o caput será atualizado mensalmente 

ou sempre que ocorrer transferência, cessão, alienação, doação ou permuta. 
 
Art. 24. Os órgãos e entidades farão apuração do custo operacional dos veículos 
visando a identificar os passíveis de reparos (recuperáveis) e os antieconômicos 
ou irrecuperáveis (sucatas), comprovadamente alienáveis. 
 
§ 1º Para os fins do caput deste artigo, o órgão ou entidade manterá o Mapa de 
Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial de cada veículo (Anexo 
II), atualizado mensalmente. 
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§ 2º A apuração prevista no caput deste artigo deverá se basear em critérios 
econômicos e técnicos, inclusive os relatórios à proteção do meio ambiente. 
 
 

(...) 
 
 
Art. 27. Os órgãos setoriais e seccionais do Sistema de Serviços Gerais – SISG 
deverão elaborar o Plano Anual de Aquisição de Veículos – PAAV (Anexo IV) que 
será aprovado pela autoridade superior do órgão ou entidade. 
 
§ 1º O PAAV será elaborado com base na avaliação do estado da frota de 
veículos do órgão ou entidade realizada a partir dos Mapas de Controle do 
Desempenho e Manutenção dos Veículos Oficiais e de outras informações 
relativas aos veículos oficiais. 

 

Foi constatado por esta Auditoria Interna que o servidor do Campus preencheu o Cadastro, o PAAV e o 

Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial, apenas quando da solicitação, 

inclusive na própria sala da Auditoria, o que pode ser confirmado pela data que consta no documento 

(04/06/2012), contrariando a norma em comento. 

 

Ademais, o art. 38 da mesma IN, determina a divulgação de referida norma aos servidores pelo menos a 

cada 03 (três) meses, in litteris: 

 

Art. 38. Os órgãos e entidades da Administração Federal Pública direta, autárquica 
ou fundacional deverão disponibilizar aos seus servidores, pelo menos a cada três 
meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações relativas à utilização 
dos veículos oficiais descritos neste Instrução Normativa.  

 

 
d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Através do Memorando n° 099/2012/Direção Geral, de 02 de Julho de 2012, a unidade argumentou que: 

 

“Em relação a série de constatações apresentadas na referida solicitação, informamos que por conta do 

pequeno quantitativo de servidores lotados no Campus, e todos já ocupantes em comissões, contratos e 

outros ocupações que surgiram antes da aquisição do veículo, não possuímos no momento equipe de 

Gestão de transporte, com portaria. A gestão vem sendo realizada pela chefia de gabinete e a Direção 

Geral. Sendo que o servidor que ocupa a chefia de gabinete é fiscal dos transportes, apesar de não ser 

gestor do mesmo. Sendo assim estamos dispostos a adequação segundo as normas e legislação que regem 

o uso e gestão do veículo. 

 

Quanto a ausência de controles, tais como, cadastro de veículo, plano anual de aquisição, mapa de controle 

do desempenho é devido a desconhecimento, apesar de termos feito consulta a colegas de outros Campi e 

feito leitura da legislação pertinente ao uso de veículo institucional, tais como Lei 1081/50, Decreto 6.403 e 

Instrução Normativa Nº 3. Durante todo o tempo que estamos com o veículo procuramos seguir a lei, muito 

embora ainda não estivesse a contento do que a Auditoria mostra na SA30.” 

 

 
e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 
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A determinação expressa no art. 23 da Instrução Normativa n° 03, de 15 de maio de 2008 da SLTI/MPOG, é 

imprescindível ao controle da frota de veículos da unidade, auxiliando o gestor na fiscalização e prestação 

de contas dos mesmos. A expressa no art. 24 é imprescindível ao controle da frota de veículos da unidade, 

auxiliando ainda no planejamento estratégico na destinação da verba pública em desenvolvimento ao 

Princípio da Economicidade. Por fim, a expressa no art. 27, além de imprescindível ao controle da frota de 

veículos da unidade, auxilia ainda no planejamento para aquisição de veículos imprescindíveis ao 

desenvolvimento das atividades do Campus.  

 

Ademais, lembramos que a alegação de “desconhecimento da norma” não constitui justificativa plausível 

ao erro em nosso ordenamento jurídico e administrativo pátrio, bem como é cediço que todos os 

servidores públicos devem ser conhecedores de todas as legislações aplicáveis aos casos concretos, 

procurando sempre se aperfeiçoar o máximo possível no exercício de suas funções a fim de alcançar o 

desempenho almejado. 

 

Finalmente devemos asseverar que o art. 38 determina a disponibilização aos servidores das informações 

contidas nesta IN, pelo menos a cada três meses, não se justificando a ausência de documentos essenciais 

no âmbito administrativo interno. 

 

RECOMENDAÇÃO: 001 

 

Recomendamos que o Campus passe a realizar o Cadastro dos Veículos Oficiais, a elaborar o Plano Anual de 
Aquisição de Veículos,  e a  realizar a apuração do custo operacional dos veículos visando a identificar os 
passíveis de reparos (recuperáveis) e os antieconômicos ou irrecuperáveis (sucatas), comprovadamente 
alienáveis, mantendo um Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial e de outras 
informações relativas aos veículos oficiais, para o exercício 2012 e, oportunamente, para os demais 
exercícios,  em obediência aos ditames da IN 03/2008 SLTI/MPOG, especificados nos artigos acima citados. 
 

 

6.2 – CONSTATAÇÃO: 017 

Ausência de autuação de processo de pagamento devidamente distribuído para esse fim. 

 

a) EVIDÊNCIAS: 

Processos de pagamento recebidos do Campus Nossa Senhora da Glória pela Auditoria Interna em resposta 

a Solicitação de Auditoria n° 26/2012. 

 

b) CAUSAS: 

Fragilidade nos controles internos administrativos. 

 
c) FATO: 

Analisando os processos de pagamento referentes aos gastos com combustível, verifica-se que o mesmo 

não foi autuado em processo, com sua respectiva numeração, prejudicando o efetivo controle da 

documentação. 

 
d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 
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Através do Memorando n° 099/2012/Direção Geral, de 02 de Julho de 2012, a unidade 

argumentou que: 

 

“Em relação a série de constatações apresentadas na referida solicitação, informamos que por conta do 

pequeno quantitativo de servidores lotados no Campus, e todos já ocupantes em comissões, contratos e 

outros ocupações que surgiram antes da aquisição do veículo, não possuímos no momento equipe de 

Gestão de transporte, com portaria. A gestão vem sendo realizada pela chefia de gabinete e a Direção 

Geral. Sendo que o servidor que ocupa a chefia de gabinete é fiscal dos transportes, apesar de não ser 

gestor do mesmo. Sendo assim estamos dispostos a adequação segundo as normas e legislação que regem 

o uso e gestão do veículo. 

Quanto a ausência de controles, tais como, cadastro de veículo, plano anual de aquisição, mapa de controle 

do desempenho é devido a desconhecimento, apesar de termos feito consulta a colegas de outros Campi e 

feito leitura da legislação pertinente ao uso de veículo institucional, tais como Lei 1081/50, Decreto 6.403 e 

Instrução Normativa Nº 3. Durante todo o tempo que estamos com o veículo procuramos seguir a lei, muito 

embora ainda não estivesse a contento do que a Auditoria mostra na SA30.” 

 
e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

A efetivação dos controles administrativos, não só do caso trazido à baila (veículos), como dos controles em 

geral, tornam-se indiscutivelmente mais eficaz a partir da autuação/distribuição dos procedimentos em 

processos administrativos devidamente numerados. 

 

Ora, se assim não ocorrer o caos na Administração Pública será facilmente instalado, com o 

desaparecimento de procedimentos que interessam a uma parte e prejudicam a outra, ou até mesmo com 

a dificuldade de encontrar a localização exata dos processos, pois, nem ao menos o sistema de protocolo 

virtual do Instituto poderá ser utilizado. 

 

Ademais, o inciso primeiro do Parágrafo único do art. 2º da Lei 9.784/99, reza que: 

 

Art. 2
o
 A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, 
os critérios de: 
I - atuação conforme a lei e o Direito; 
(...) 
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 
administrados; 

 

Assim, a observância das formalidades intrínsecas aos processos administrativos, é medida que se impõe 

no sentido de se assegurar as garantias dos administrados e um procedimento justo e célere á gestão, 

obedecendo principalmente ao Princípio da Eficiência. 

 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que todos os procedimentos administrativos sejam autuados e numerados em 

forma de processo, a fim de evitar transtornos formais em prejuízo da Administração, e obedecendo ainda 
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o Princípio da Eficiência. 

 

6.3 – CONSTATAÇÃO: 018 

Justificativa das Solicitações vagas ou que não obedecem aos requisitos da IN n° 03 da SLTI/MPOG. 

 

a) EVIDÊNCIAS: 

 

Consulta aos Formulários de controle de tráfego da frota e as Solicitações de Veículos. 

 

b) CAUSAS: 

Deficiências no gerenciamento da frota de veículos. 
 
c) FATO: 

Praticamente 100% (cem por cento) das Solicitações de veículos e Formulários de controle de tráfego de 

frota, não possuem justificativas que atendam aos requisitos elencados na Instrução Normativa n° 03, de 

15 de Maio de 2008 da SLTI/MPOG. 

 

Referida IN dispõe que: 

 

Art. 1º Os veículos oficiais se destinam ao atendimento das necessidades de 
serviço e sua utilização deve observar os princípios que regem a Administração 
Pública Federal. 
(...) 
Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 
informações: 
(...) 
III - origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 
quilometragens. 
(...) 
Art. 5º Os veículos de transporte institucional serão utilizados exclusivamente por: 
I - ocupantes de cargo de Natureza Especial; 
II - dirigentes máximos das autarquias e fundações da administração pública 
federal; 
III - ocupantes de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, 
nível 6, ou equivalente; 
IV - chefes de gabinete de Ministro de Estado, de titulares dos órgãos essenciais 
da Presidência da República e de autoridades equiparadas a Ministro de Estado; 
V - dirigentes estaduais ou regionais de órgãos ou entidades, do mais elevado 
nível hierárquico na respectiva jurisdição, da administração pública federal, 
quando autorizados pelo respectivo Ministro de Estado ou pelo dirigente máximo 
da respectiva entidade; e Estado ou pelo dirigente máximo da respectiva entidade; 
e 
VI - familiares do Presidente e do Vice-Presidente da República, se razões de 
segurança o exigirem. 
§ 1º Os veículos de transporte institucional somente serão utilizados no 
desempenho da função, ressalvado o disposto no inciso VI. 

 
Entretanto, em alguns documentos fornecidos, não é possível identificar se o objetivo descrito irá atingir a 

finalidade determinada pela norma. Como exemplo, poderíamos apontar: 

 

- Formulário de controle do tráfego de frota s/n, de 07/03/2012. Destino: “Entregar convites para aula 
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inaugural.” Objetivo descrito: Nenhum. Pergunta-se: Que aula inaugural? Quais os destinos e destinatários?  

- Formulário de controle do tráfego de frota “s/n”, de 09/04/2012. Destino: Aracaju. Objetivo Descrito: 

nenhum. Pergunta-se: Foi a Aracaju fazer o que? Porque percorreu 274km? 

 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Através do Memorando n° 099/2012/Direção Geral, de 02 de Julho de 2012, a unidade argumentou que: 

 

“Em relação a série de constatações apresentadas na referida solicitação, informamos que por conta do 

pequeno quantitativo de servidores lotados no Campus, e todos já ocupantes em comissões, contratos e 

outros ocupações que surgiram antes da aquisição do veículo, não possuímos no momento equipe de 

Gestão de transporte, com portaria. A gestão vem sendo realizada pela chefia de gabinete e a Direção 

Geral. Sendo que o servidor que ocupa a chefia de gabinete é fiscal dos transportes, apesar de não ser 

gestor do mesmo. Sendo assim estamos dispostos a adequação segundo as normas e legislação que regem 

o uso e gestão do veículo. 

 

Quanto a ausência de controles, tais como, cadastro de veículo, plano anual de aquisição, mapa de controle 

do desempenho é devido a desconhecimento, apesar de termos feito consulta a colegas de outros Campi e 

feito leitura da legislação pertinente ao uso de veículo institucional, tais como Lei 1081/50, Decreto 6.403 e 

Instrução Normativa Nº 3. Durante todo o tempo que estamos com o veículo procuramos seguir a lei, muito 

embora ainda não estivesse a contento do que a Auditoria mostra na SA30.” 

 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

A justificativa/motivo das Requisições constitui elemento essencial à realização dos controles dos veículos, 

para que sua utilização se vincule ao destino determinado na norma em comento. 

 

Ademais, lembramos que a alegação de “desconhecimento da norma” não constitui justificativa plausível 

ao erro em nosso ordenamento jurídico e administrativo pátrio, bem como é cediço que todos os 

servidores públicos devem ser conhecedores de todas as legislações aplicáveis aos casos concretos, 

procurando sempre se aperfeiçoar o máximo possível no exercício de suas funções a fim de alcançar o 

desempenho almejado. 

 

Devemos aduzir ainda que a ausência de justificativa na autorização de liberação dos veículos pode 

acarretar uma série de prejuízos ao erário, com benefício de interesses particulares em sobreposição ao 

interesse público, podendo toda uma cadeia de servidores envolvidos direta e indiretamente vir a 

responder por eventuais falhas. 

 

Finalmente devemos asseverar que o art. 38 determina a disponibilização aos servidores das informações 

contidas nesta IN, pelo menos a cada três meses, não se justificando a ausência de 

informações/documentos essenciais no âmbito administrativo interno. 

 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que o servidor responsável fiscalize os casos concretos de solicitações de veículos para que 

apenas sejam os mesmos liberados diante de situações em que as justificativas se enquadrem no disposto 
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na IN 03/2008/SLTI/MPOG. 

 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Recomendamos ainda, sempre que o veículo não passar a pernoite e/ou sábados, domingos e feriados 

dentro do Campus, que seja cobrado do solicitante justificativa para tal fato e o comprovante do local onde 

ficou estacionado. 

 

6.4 – CONSTATAÇÃO: 019 

 

Utilização de veículo oficial sem o registro das informações determinadas na IN 03. 

 

a) EVIDÊNCIAS: 

 

Consulta as Solicitações de Veículos. 

 

b) CAUSAS: 

 

Deficiências no gerenciamento da frota de veículos. 

 
c) FATO: 

As Solicitações de Veículos disponibilizadas pelo Campus de Nossa Senhora da Glória não possuem todas as 

informações determinadas pelo artigo 4°, da Instrução Normativa n° 03, de 15 de Maio de 2008 da 

SLTI/MPOG. 

 

Reza o diploma legal que: 

 

Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, "NO MÍNIMO", as 
seguintes informações: 
I - identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; 
II - identificação do motorista; e 
III - origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 
quilometragens. (grifo nosso) 

  

Existem Solicitação de Veículo sem data, identificação do solicitante e lotação do usuário. 

 
d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Através do Memorando n° 099/2012/Direção Geral, de 02 de Julho de 2012, a unidade argumentou 

genericamente à quase todas as Constatações que: 

 

“Em relação a série de constatações apresentadas na referida solicitação, informamos que por conta do 

pequeno quantitativo de servidores lotados no Campus, e todos já ocupantes em comissões, contratos e 

outros ocupações que surgiram antes da aquisição do veículo, não possuímos no momento equipe de 

Gestão de transporte, com portaria. A gestão vem sendo realizada pela chefia de gabinete e a Direção 
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Geral. Sendo que o servidor que ocupa a chefia de gabinete é fiscal dos transportes, apesar de não ser 

gestor do mesmo. Sendo assim estamos dispostos a adequação segundo as normas e legislação que regem 

o uso e gestão do veículo. 

Quanto a ausência de controles, tais como, cadastro de veículo, plano anual de aquisição, mapa de controle 

do desempenho é devido a desconhecimento, apesar de termos feito consulta a colegas de outros Campi e 

feito leitura da legislação pertinente ao uso de veículo institucional, tais como Lei 1081/50, Decreto 6.403 e 

Instrução Normativa Nº 3. Durante todo o tempo que estamos com o veículo procuramos seguir a lei, muito 

embora ainda não estivesse a contento do que a Auditoria mostra na SA30.” 

 
e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

A identificação e lotação do usuário constituem elementos essenciais a liberação da utilização do veículo 

oficial, pois, a utilização dos mesmos é privativa dos servidores e no uso de suas atribuições para atender as 

finalidades descritas na Instrução Normativa n° 03 e na Resolução n° 43/2011/CS, em obediência ao 

Princípio da Legalidade. 

 

Com isso, a ausência das informações aqui delineadas gera grave risco ao atendimento das normas 

pertinentes e vinculação aos princípios administrativos perseguidos pela entidade pública. 

 

Finalmente, insta ponderar que a importância dada às informações se deve, além de todos os motivos já 

anteriormente elencados, a fim de propiciar o devido fim aos recursos destinados às entidades da 

Administração, evitando prejuízo ao erário em benefício de interesses particulares. 

 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que o servidor responsável atente ao preenchimento de todos os dados determinados 

pelas normas vigentes, obedecendo assim ao Princípio da Legalidade e evitando prejuízo ao erário em 

benefício de interesses particulares. 

 

6.5 – CONSTATAÇÃO: 020 

Ausência de informações nos controles de entrada e saída dos veículos. 

 

a) EVIDÊNCIAS: 

Consulta ao Formulário de controle de tráfego da frota. 

 

b) CAUSAS: 

Fragilidade dos controles internos administrativos. 

 

c) FATO: 
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Em análise aos Formulários de controle de tráfego da frota disponibilizadas pelo Campus de Nossa 

Senhora da Glória em resposta a Solicitação de Auditoria n° 26/2012, foi constatado que referidos 

documentos não possuem todas as informações determinadas no art. 7°da Resolução n° 

43/2011/CS, ipsis litteris: 

 

Art. 7° A solicitação do uso de veículos da frota oficial do IFS deverá ser 
acompanhada de todas as informações para a programação da viagem, incluíndo: 
 nome e natureza da atividade; 
 justificativa da atividade; 
 itinerário proposto; 
 data, local e horário de saída; 
 destino e local de chegada; 
VI. locais de visita com endereço, se houver, e referências; 
VII. tempo de permanência; 
VIII. data e horário de retorno; 
IX. relação nominal preliminar dos passageiros, acompanhada de 
número de Registro Geral de Identidade, CPF e data de nascimento; do nome da 
Unidade de lotação, para servidores, e do nome do curso para discentes; e 
X. nome do servidor responsável pela atividade. 

 

 
d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Através do Memorando n° 099/2012/Direção Geral, de 02 de Julho de 2012, a unidade argumentou 

genericamente à quase todas as Constatações que: 

 

“Em relação a série de constatações apresentadas na referida solicitação, informamos que por conta do 

pequeno quantitativo de servidores lotados no Campus, e todos já ocupantes em comissões, contratos e 

outros ocupações que surgiram antes da aquisição do veículo, não possuímos no momento equipe de 

Gestão de transporte, com portaria. A gestão vem sendo realizada pela chefia de gabinete e a Direção 

Geral. Sendo que o servidor que ocupa a chefia de gabinete é fiscal dos transportes, apesar de não ser 

gestor do mesmo. Sendo assim estamos dispostos a adequação segundo as normas e legislação que regem 

o uso e gestão do veículo. 

Quanto a ausência de controles, tais como, cadastro de veículo, plano anual de aquisição, mapa de controle 

do desempenho é devido a desconhecimento, apesar de termos feito consulta a colegas de outros Campi e 

feito leitura da legislação pertinente ao uso de veículo institucional, tais como Lei 1081/50, Decreto 6.403 e 

Instrução Normativa Nº 3. Durante todo o tempo que estamos com o veículo procuramos seguir a lei, muito 

embora ainda não estivesse a contento do que a Auditoria mostra na SA30.” 

 

 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

O controle de entrada e saída de veículos oficiais constitui elemento essencial à realização dos controles 

dos veículos, para que sua utilização se vincule ao destino determinado na legislação. 

 

Sem o efetivo controle de entrada e saída dos veículos fica impossível, tanto aos gestores quanto órgãos de 

controle interno e externo fiscalizarem se a utilização dos mesmo está atendendo aos reais objetivos a que 

devem ser destinados. 

 

Ademais, lembramos que a alegação de “desconhecimento da norma” não constitui justificativa plausível 
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ao erro em nosso ordenamento jurídico e administrativo pátrio, bem como é cediço que todos os 

servidores públicos devem ser conhecedores de todas as legislações aplicáveis aos casos concretos, 

procurando sempre se aperfeiçoar o máximo possível no exercício de suas funções a fim de alcançar o 

desempenho almejado. 

 

Devemos aduzir ainda que a ausência de controle de entrada e saída na autorização de liberação dos 

veículos pode acarretar uma série de prejuízos ao erário, com benefício de interesses particulares em 

sobreposição ao interesse público, podendo toda uma cadeia de servidores envolvidos direta e 

indiretamente vir a responder por eventuais desvios de finalidade. 

 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que o servidor responsável faça as devidas anotações dos horários de entrada e saída dos 

veículos e confronte essas informações com os objetivos justificados pelos solicitantes a fim de confirmar 

se realmente o veículo foi utilizado para fins institucionais. 

 

 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Recomendamos ainda, sempre que o veículo não passar a pernoite e/ou sábados, domingos e feriados 

dentro do Campus, que seja cobrado do solicitante justificativa para tal fato e o comprovante do local onde 

ficou estacionado. 

 

RECOMENDAÇÃO: 003 

Recomendamos, por fim, que a Administração crie meios mais efetivos de controles de horários, como por 

exemplo, um cadastro na Portaria que viabilize com precisão a informação dos horários desejada. 

 

 

6.6 – CONSTATAÇÃO: 021 

Ausência de aval do Diretor Geral ou servidor autorizado. 

 

a) EVIDÊNCIAS: 

Consulta aos Formulários de controle de tráfego da frota e as Solicitações de Veículos. 

 

b) CAUSAS: 

Fragilidade dos controles internos administrativos. 

 

c) FATO: 

Em análise aos Formulários de controle de tráfego da frota e as Solicitações de Veículos disponibilizadas 

pelo Campus de Nossa Senhora da Glória em resposta a Solicitação de Auditoria n° 26/2012, foi constatado 

que praticamente 100% (cem por cento) não possuem o aval do Diretor Geral do Campus ou de servidor 
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autorizado para tanto, contrariando o conteúdo do § 4° do art. 7º, da Resolução n° 43/2011/CS: 

 

§ 4º A solicitação deverá conter aval da Direção Geral do Campus ou de servidor 
autorizado para tal. 

 
d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Através do Memorando n° 099/2012/Direção Geral, de 02 de Julho de 2012, a unidade argumentou que: 

 

“Constatação 009: ao contrário do informado na constatação, 100% das corridas são atestadas pelo Chefe 

de Gabinete, segunda pessoa do Diretor no Campus, e no retorno, o formulário é novamente atestado e 

carimbado pelo mesmo Chefe de Gabinete. Sendo que o mesmo também ocupa a função de fiscal de 

contrato do motorista. Muito embora o Campus não possua equipe para gestão do transporte do Campus, o 

que é o correto. Todas as corridas são de cunho pedagógico ou de necessidades da gestão. Nenhuma 

corrida é feita sem conhecimento do Diretor ou do Chefe de Gabinete.” 

 

 

 

 
e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Não obstante afirmação por parte do gestor de que todas as “corridas são atestadas pelo Chefe de 

Gabinete, segunda pessoa do Diretor do Campus”, não existe (ao menos nos autos) autorização expressa 

do Diretor Geral para que referido servidor atue nesse sentido. 

 

Ademais, o servidor autorizado a realizar o aval em substituição ao Diretor Geral não necessita ser da 

equipe de transporte, mas sim um servidor que possa acompanhar e fiscalizar os dados referentes a 

movimentação dos veículos. 

 

O uso de veículos oficiais, por se tratar de bem público, diferentemente do particular, não pode ser 

utilizado livremente ao bel prazer de quem queira, sob pena de se instalar a falência da Administração 

Pública. 

 

Justamente por esse fato é que existem normas e princípios na Administração Pública que deverão ser 

cumpridos fielmente, em obediência especialmente ao Princípio da Legalidade. 

 

Além de irregularidade resultante da insatisfação legislativa, presume-se que a Requisição sem aval da 

Direção, não possui os elementos necessários à vinculação da utilização do veículo aos requisitos 

estabelecidos nas normas regulamentadoras. 

 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que o veículo somente seja liberado com a competente autorização, ou da Direção Geral, 

ou de servidor autorizado, não podendo coincidir o autorizador com o solicitante. 
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7- RESULTADOS DOS EXAMES REFERENTES À UNIDADE CAMPUS LAGARTO. 

7.1 – CONSTATAÇÃO: 022 

Justificativa das Requisições que não obedecem aos requisitos da IN n° 03 SLTI/MPOG. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Consulta as Requisições dos veículos Caminhoneta Toyota (HZO-4780), Toyota Hilux (NVJ-9561), 

Microônibus Peugeot (IAN-2070), VW Gol (IAE-8382), Ônibus Mercedes Benz (OEJ-8468) e Ônibus Agrale 

(HZT-4313). 

b) CAUSAS: 

Deficiências no gerenciamento da frota de veículos. 

c) FATO: 

Praticamente 100% (cem por cento) das Requisições de veículos disponibilizadas pela CAM a esta Auditoria 

Interna, não possuem justificativas que atendam aos requisitos elencados na Instrução Normativa n° 03, de 

15 de Maio de 2008 da SLTI/MPOG. 

Referida IN dispõe que: 

Art. 1º Os veículos oficiais se destinam ao atendimento das necessidades de 
serviço e sua utilização deve observar os princípios que regem a Administração 
Pública Federal. 

(...) 

Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 
informações: 

(...) 

III - origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 
quilometragens. 

(...) 

Art. 5º Os veículos de transporte institucional serão utilizados exclusivamente por: 

I - ocupantes de cargo de Natureza Especial; 

II - dirigentes máximos das autarquias e fundações da administração pública 
federal; 
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III - ocupantes de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, 
nível 6, ou equivalente; 

IV - chefes de gabinete de Ministro de Estado, de titulares dos órgãos essenciais 
da Presidência da República e de autoridades equiparadas a Ministro de Estado; 

V - dirigentes estaduais ou regionais de órgãos ou entidades, do mais elevado 
nível hierárquico na respectiva jurisdição, da administração pública federal, 
quando autorizados pelo respectivo Ministro de Estado ou pelo dirigente máximo 
da respectiva entidade; e Estado ou pelo dirigente máximo da respectiva entidade; 
e 

VI - familiares do Presidente e do Vice-Presidente da República, se razões de 
segurança o exigirem. 

§ 1º Os veículos de transporte institucional somente serão utilizados no 
desempenho da função, ressalvado o disposto no inciso VI. 

 

Entretanto, nas Requisições fornecidas, não é possível identificar que o objetivo descrito irá atingir a 

finalidade determinada pela norma. Como exemplo, dentre tantas outras falhas, poderíamos apontar: 

- Requisição 01/2012 do veículo VW Gol (IAE-8382). Objetivo descrito: "Ir ao Centro de Lagarto aos 

Correios." Pergunta-se: Ir aos Correios fazer o que? Pegar correspondências de quem? À serviço de quem? 

- Requisição 03/2012 do veículo VW Gol (IAE-8382). Objetivo descrito: "Conduzir aluno para atendimento 

de urgência no Hospital de Lagarto." Pergunta-se: Qual aluno? Sem identificação do aluno, como será 

possível constatar se o transporte teve essa finalidade? 

- Requisição 58/2012 do veículo VW Gol (IAE-8382). Objetivo descrito: "Transportar docente a Aracaju.". 

Pergunta-se: Qual docente? Com qual finalidade? 

- Requisição 89/2012 do veículo VW Gol (IAE-8382). Objetivo descrito: “Cidade de Lagarto / Aracaju / 

Lagarto.” Pergunta-se: Fazer o que em Aracaju? Porque no período noturno? Porque só retornou a Lagarto 

às 13h50min do dia posterior? 

- Requisição 90/2012 do veículo VW Gol (IAE-8382). Objetivo descrito: “Levar e trazer documento da 

Reitoria e Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão.” Pergunta-se: Porque no período noturno? Porque só 

retornou a Lagarto 13h44min do dia posterior? 

- Requisição 93/2012 do veículo VW Gol (IAE-8382). Objetivo descrito: “Centro Lagarto Banco / Cartório – 

21:00h Aracaju / Campus / Reitoria.” Pergunta-se: Porque às 21h? Porque só retornou às 19h12min do dia 

02 de Abril? Porque o veículo percorreu 216km? 

- Requisição 07/2012 do veículo Hilux (NVJ-9561). Objetivo descrito: “Transportar o professor 

__________________ para Aracaju.” Pergunta-se: Qual professor? Com qual objetivo? 

- Requisição 08/2012 do veículo Hilux (NVJ-9561). Objetivo descrito: “Resolver questões de cartório / 

aluguel de residência. Pergunta-se: Resolver qual questão em cartório? Aluguel de residência atende aos 
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requisitos da IN 03 SLTI/MPOG? Porque rodou 344km? Porque somente chegou às 08h50min do dia 

seguinte? 

Ademais, percebe-se que em alguns casos o veículo pernoitou fora do Campus, e a permanência do veículo 

em posse do servidor injustificadamente durante o pernoite vai de encontro a redação do art. 10° e art. 8°, 

inciso VII, do mesmo diploma, a seguir transcrito: 

Art. 8° É vedado (a): 

(…) 

VII – a guarda de veículos oficiais em garagem residencial, salvo quando houve 
autorização formal da autoridade máxima do órgão ou entidade, ou por ela 
designada conforme previsão legal, e atendidas as condições previstas no art. 10 
desta Instrução Normativa; 

(…) 

Art. 10 Os veículos oficiais devem ser recolhidos em garagem ou estacionamentos 
apropriados e resguardados de furtos ou roubos, assim como dos perigos 
mecânicos e das ameaças climáticas. 

 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Através do Memorando n° 032/2012/CAM, a unidade argumentou que: “(...) iremos concentrar esforços 

para atender as solicitações contidas na SA 18/2012. As requisições para solicitação de veículos serão 

modificadas para que atendam as exigências da IN n° 03 de 15 de maio de 2008 da SLTI/MPOG, no intuito 

de dirimir problemas apontados na constatação 001 e 002, bem como informaremos via memo circular a 

todos os setores da Instituição das exigências citadas na IN acima. (...)” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

A justificativa/motivo das Requisições constitui elemento essencial à realização dos controles dos veículos, 

para que sua utilização se vincule ao destino determinado na norma em comento. 

Ademais, lembramos que a alegação de “desconhecimento da norma” não constitui justificativa plausível 

ao erro em nosso ordenamento jurídico e administrativo pátrio, bem como é cediço que todos os 

servidores públicos devem ser conhecedores de todas as legislações aplicáveis aos casos concretos, 

procurando sempre se aperfeiçoar ao máximo possível no exercício de suas funções a fim de alcançar o 

desempenho almejado. 

Devemos aduzir ainda que a ausência de justificativa na autorização de liberação dos veículos pode 

acarretar uma série de prejuízos ao erário, com benefício de interesses particulares em sobreposição ao 

interesse público, podendo toda uma cadeia de servidores envolvidos direta e indiretamente vir a 

responder por eventuais falhas. 
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RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que o servidor responsável fiscalize os casos concretos de solicitações de veículos para que 

apenas sejam os mesmos liberados diante de situações em que as justificativas se enquadrem no disposto 

na IN 03/2008/SLTI/MPOG. 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Recomendamos ainda, sempre que o veículo não passar a pernoite e/ou sábados, domingos e feriados 

dentro do Campus, que seja cobrado do solicitante justificativa para tal fato e o comprovante do local onde 

ficou estacionado. 

7.2 – CONSTATAÇÃO: 023 

Utilização de veículo oficial sem o registro das informações determinadas na IN 03. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Consulta as Requisições dos veículos Caminhoneta Toyota (HZO-4780), Toyota Hilux (NVJ-9561), 

Microônibus Peugeot (IAN-2070), VW Gol (IAE-8382), Ônibus Mercedes Benz (OEJ-8468) e Ônibus Agrale 

(HZT-4313). 

b) CAUSAS: 

Deficiências no gerenciamento da frota de veículos. 

c) FATO: 

As Requisições de veículos disponibilizadas pela CAM a esta AUDINT não possuem todas as informações 

determinadas pelo artigo 4°, da Instrução Normativa n° 03, de 15 de Maio de 2008 da SLTI/MPOG. 

Reza o diploma legal que: 

Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, "NO MÍNIMO", as 
seguintes informações: 

I - identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; 

II - identificação do motorista; e 

III - origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 
quilometragens. (grifo nosso) 

Praticamente 100% (cem por cento) das Requisições não possuem vínculo e lotação do usuário, origem, 

destino e finalidade, contrariando o disposto na norma em comento. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 
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Através do Memorando n° 032/2012/CAM, a unidade argumentou que: “(...) iremos concentrar esforços 

para atender as solicitações contidas na SA 18/2012. As requisições para solicitação de veículos serão 

modificadas para que atendam as exigências da IN n° 03 de 15 de maio de 2008 da SLTI/MPOG, no intuito 

de dirimir problemas apontados na constatação 001 e 002, bem como informaremos via memo circular a 

todos os setores da Instituição das exigências citadas na IN acima. (...)” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

As informações contidas no art. 4° da Instrução Normativa n° 03, de 15 de maio de 2008 da SLTI/MPOG, 

constituem elementos essenciais à realização dos controles dos veículos, principalmente no sentido de 

prevenir a má utilização e identificar quem beneficiou interesses particulares em prejuízo do erário público. 

Ademais, lembramos que a alegação de “desconhecimento da norma” não constitui justificativa plausível 

ao erro em nosso ordenamento jurídico e administrativo pátrio, bem como é cediço que todos os 

servidores públicos devem ser conhecedores de todas as legislações aplicáveis aos casos concretos, 

procurando sempre se aperfeiçoar o máximo possível no exercício de suas funções a fim de alcançar o 

desempenho almejado. 

Devemos aduzir ainda que a ausência das informações na autorização de liberação dos veículos pode 

acarretar uma série de prejuízos ao erário, com benefício de interesses particulares em sobreposição ao 

interesse público, podendo toda uma cadeia de servidores envolvidos direta e indiretamente vir a 

responder por eventuais falhas, e o mais grave, sem conseguir identificar os reais beneficiados que 

burlaram a lei. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que o servidor responsável realize um controle mais efetivo na liberação dos veículos, 

descrevendo expressamente todas as informações contidas no art. 4° da Instrução Normativa n° 03, de 15 

de maio de 2008 da SLTI/MPOG, e vinculando a liberação dos veículos à pertinência das informações 

prestadas ao disposto na norma em comento. 

7.3 – CONSTATAÇÃO: 024 

Não preparação do cadastro dos veículos; não elaboração de Mapa de Controle do Desempenho e 

Manutenção do Veículo Oficial; não elaboração do PAAV (Plano Anual de Aquisição de Veículos).  (Artigos 

23, 24 e 27, Anexos II, III e IV da IN 03/2008 SLTI). 

a) EVIDÊNCIAS: 

Memorando n° 022/2012/CAM em resposta a Solicitação de Auditoria n° 013/2012. 

b) CAUSAS: 

Divulgação ineficiente da norma específica e não acompanhamento do cumprimento da mesma, 

evidenciando a fragilidade dos controles internos administrativos. 

c) FATO: 
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Em consulta a documentação fornecida pela CAM em resposta a Solicitação de Auditoria n° 013/2012, foi 

constatado que o Campus Lagarto não “mantém cadastro de veículos atualizado contendo, no mínimo, as 

informações constantes na Ficha Cadastro de Veículos Oficiais”, atualizado mensalmente, conforme 

“caput” do art. 23 e Anexo III da IN 03/2008/SLTI-MPOG; não vem realizando a “apuração do custo 

operacional dos veículos visando identificar os passíveis de reparos (recuperáveis) e os antieconômicos ou 

irrecuperáveis (sucatas), comprovadamente alienáveis”, através da manutenção mensal do Mapa de 

Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial de cada veículo constante no Anexo II da IN 

03/2008/SLTI-MPOG, de acordo com o art. 24 e seus parágrafos e não elaborou o “Plano Anual de 

Aquisição de Veículos – PAAV”, a ser aprovado pela autoridade superior do órgão ou entidade, baseado na 

avaliação do estado da frota de veículos a partir dos Mapas de Controle do Desempenho e Manutenção dos 

veículos oficiais, obedecendo assim o disposto no “caput” do art. 27, e seu § 1°, e Anexo IV da IN 

03/2008/SLTI-MPOG. 

Ademais, o art. 38 da mesma IN, determina a divulgação de referida norma aos servidores pelo menos a 

cada 03 (três) meses. 

Dispõe a legislação abordada que: 

Art. 23. Os órgãos e entidades manterão cadastro de veículos atualizado 
contendo, no mínimo, as informações constantes da Ficha Cadastro de Veículos 
Oficiais (Anexo III). 

Parágrafo único. O cadastro a que se refere o caput será atualizado mensalmente 
ou sempre que ocorrer transferência, cessão, alienação, doação ou permuta. 

Art. 24. Os órgãos e entidades farão apuração do custo operacional dos veículos 
visando a identificar os passíveis de reparos (recuperáveis) e os antieconômicos 
ou irrecuperáveis (sucatas), comprovadamente alienáveis. 

§ 1º Para os fins do caput deste artigo, o órgão ou entidade manterá o Mapa de 
Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial de cada veículo (Anexo 
II), atualizado mensalmente. 

§ 2º A apuração prevista no caput deste artigo deverá se basear em critérios 
econômicos e técnicos, inclusive os relatórios à proteção do meio ambiente. 

(...) 

Art. 27. Os órgãos setoriais e seccionais do Sistema de Serviços Gerais – SISG 
deverão elaborar o Plano Anual de Aquisição de Veículos – PAAV (Anexo IV) que 
será aprovado pela autoridade superior do órgão ou entidade. 

§ 1º O PAAV será elaborado com base na avaliação do estado da frota de 
veículos do órgão ou entidade realizada a partir dos Mapas de Controle do 
Desempenho e Manutenção dos Veículos Oficiais e de outras informações 
relativas aos veículos oficiais. 

(…) 

Art. 38. Os órgãos e entidades da Administração Federal Pública direta, autárquica 
ou fundacional deverão disponibilizar aos seus servidores, pelo menos a cada três 
meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações relativas à utilização 
dos veículos oficiais descritos neste Instrução Normativa.  
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d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Através do Memorando n° 032/2012/CAM, a unidade argumentou que: “(...) Quanto às constatações 004, 

005, 006, 007, iremos efetuar o mais breve possível o cadastro dos veículos e adequar à manutenção dos 

veículos conforme solicitação.” 

Informalmente, o Coordenador de Administração e Manutenção, Sr. Jocelmo Pereira, informou a este 

Auditor o desconhecimento das normas aqui abordadas. 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

 
A determinação expressa no art. 23 da Instrução Normativa n° 03, de 15 de maio de 2008 da SLTI/MPOG, é 

imprescindível ao controle da frota de veículos da unidade, auxiliando o gestor na fiscalização e prestação 

de contas dos mesmos. A expressa no art. 24 da Instrução é imprescindível ao controle da frota de veículos 

da unidade, auxiliando ainda no planejamento estratégico na destinação da verba pública em 

desenvolvimento ao Princípio da Economicidade. Por fim, a expressa no art. 27, além de imprescindível ao 

controle da frota de veículos da unidade, auxilia ainda no planejamento para aquisição de veículos 

imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades do Campus.  

Ademais, lembramos que a alegação de “desconhecimento da norma” não constitui justificativa plausível 

ao erro em nosso ordenamento jurídico e administrativo pátrio, bem como é cediço que todos os 

servidores públicos devem ser conhecedores de todas as legislações aplicáveis aos casos concretos, 

procurando sempre se aperfeiçoar o máximo possível no exercício de suas funções a fim de alcançar o 

desempenho almejado. 

 Finalmente devemos asseverar que o art. 38 determina a disponibilização aos servidores das informações 

contidas nesta IN, pelo menos a cada três meses, não se justificando a ausência de documentos essenciais 

no âmbito administrativo interno. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que o Campus passe a realizar o Cadastro dos Veículos Oficiais, a  realizar a apuração do 
custo operacional dos veículos visando a identificar os passíveis de reparos (recuperáveis) e os 
antieconômicos ou irrecuperáveis (sucatas), comprovadamente alienáveis, mantendo um Mapa de 
Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial e de outras informações relativas aos veículos 
oficiais,  e a  elaborar o Plano Anual de Aquisição de Veículos,  para o exercício 2012 e, oportunamente, 
para os demais exercícios,  em obediência aos ditames da IN 03/2008 SLTI/MPOG, especificados nos artigos 
acima citados. 
 

7.4 – CONSTATAÇÃO: 025 

Inexistência de cronograma para manutenção preventiva dos veículos. 

a) EVIDÊNCIAS: 
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Memorando n° 022/2012/CAM em resposta a Solicitação de Auditoria n° 013/2012. 

b) CAUSAS: 

Deficiências no gerenciamento da frota de veículos. 

c) FATO: 

Em consulta a documentação fornecida pela CAM em resposta a Solicitação de Auditoria n° 013/2012, foi 

constatado que o Campus Lagarto não possui cronograma para realização de manutenção preventiva dos 

veículos, contrariando a orientação contida no Manual do Fabricante. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Através do Memorando n° 032/2012/CAM, a unidade argumentou que: “(...) Quanto às constatações 004, 

005, 006, 007, iremos efetuar o mais breve possível o cadastro dos veículos e adequar a manutenção dos 

veículos conforme solicitação.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

A inexistência de cronograma de manutenção preventiva dos veículos, tem como principal objetivo evitar 

prejuízo maior ao erário e a prevenção de acidentes envolvendo servidores públicos. 

De fato, caso o Instituto obedeça as recomendações constantes no Manual do Fabricante certamente 

evitará a perda da garantia e a utilização inadequada dos veículos, acarretando consequentemente 

benefícios ao erário. 

Ainda assim, válido lembrar que a manutenção preventiva é obrigatoriedade a ser cumprida por todos os 

proprietários de veículos a fim de evitar acidentes decorrentes de falhas mecânicas. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que o Campus passe imediatamente a realizar manutenção preventiva dos veículos, 

conforme previsão expressa do Manual do Fabricante, evitando assim prejuízo ao erário e acidentes 

decorrentes de falhas mecânicas. 

7.5 – CONSTATAÇÃO: 026 

Ausência de processo de pagamento referente aos gastos com combustível de Abril de 2012 e com om 

manutenção e reparo dos veículos de Janeiro a Abril de 2012. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Memorando n° 022/2012/CAM em resposta a Solicitação de Auditoria n° 013/2012 e documentação 

enviada. 



 Página 48 de 80 

 

b) CAUSAS: 

Fragilidade dos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

Em consulta a documentação recebida da CAM por esta Auditoria Interna através do Memorando n° 

022/2012/CAM, foi constatada a ausência do processo de pagamento referente aos gastos com 

combustível de Abril de 2012, e a ausência dos processos de pagamento referentes aos gastos com 

manutenção e reparo dos veículos de Janeiro a Abril de 2012, constando apenas algumas Notas Fiscais e 

Orçamentos, prejudicando a análise da referida documentação e constatação de eventuais impropriedades. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Através do Memorando n° 032/2012/CAM, a unidade argumentou que: “(...) Quanto as constatações 008 e 

009 seguem anexas cópias de documentos dos referidos processos.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Contudo, muito embora tal assertiva, em consulta a documentação recebida pela CAM foi constatado mais 

uma vez a ausência da documentação solicitada, dificultando assim o desenvolvimento do trabalho aqui 

apresentado. 

A sonegação de documentos requisitados pela Auditoria Interna constitui afronta a legislação, passível de 

apuração de responsabilidade, conforme transcrição subsequente: 

Sobre o tema, assim disciplina a Lei nº 10.180 de 06/02/2001, em seu art. 26:  

Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos 
servidores dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal, no exercício das atribuições inerentes às atividades de 
registros contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. 

§ 1
o
 O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, 

constrangimento ou obstáculo à atuação dos Sistemas de Contabilidade Federal e 
de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito 
à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 

Ademais, a ausência da documentação aqui solicitada pode acobertar impropriedades formais e materiais 

dos procedimentos administrativos aqui discutidos, talvez propiciando prejuízo culposo ou até mesmo 

doloso ao erário que não será percebido pelo controle interno. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que toda documentação solicitada pelos Órgãos de Controle Interno e Externo seja 

entregue no prazo estabelecido, obedecendo a legislação pátria e evitando a ocorrência de impropriedades 

formais e materiais, bem como prejuízo ao erário. 

RECOMENDAÇÃO: 002 
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Recomendamos ainda que, caso não tenha sido a intenção do servidor em sonegar a documentação, maior 

atenção no fornecimento dos dados e documentos prestados aos setores demandantes. 

7.6 – CONSTATAÇÃO: 027 

Ausência dos comprovantes de transação. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Memorando n° 022/2012/CAM em resposta a Solicitação de Auditoria n° 013/2012 e documentação 

enviada. 

b) CAUSAS: 

Fragilidade dos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

Em consulta a documentação recebida da CAM por esta Auditoria Interna através do Memorando n° 

022/2012/CAM, foi constatada a ausência dos comprovantes de transação referentes as ordens de 

abastecimento de Janeiro a Abril de 2012. 

Todavia, o Contrato 05/2012 de prestação de serviços realizado entre o IFS (Contratante) e a NUTRICASH 

(Contratada) por várias vezes prevê a obrigatoriedade da emissão do comprovante de transação, senão 

vejamos: 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS 

(…) 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O sistema de gerenciamento eletrônico das 
Unidades de Abastecimento – UA, disponibilizado pela CONTRATADA, DEVERÁ 
POSSUIR OS SEGUINTES REQUISITOS: 

                            Emitir comprovante de transação conforme subitem 7.23 do Termo de Referência; 

(…) 

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – O sistema deverá emitir comprovante 
de transação contendo as informações a seguir, independentemente da solicitação 
do condutor: 

a) n° do Cartão do IFS (se houver numeração); 

b) identificação do posto (nome, CNPJ, endereço, telefone, município, 
UF); 

c) identificação do veículo (marca/modelo, placa, UF da placa); 

d) hodômetro ou outro instrumento medidor, no momento do 
abastecimento; 
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e) tipo de Combustível; 

f) data e hora da Transação; 

g) quantidade de litros ou m³; 

h) valor da operação; 

i) saldo (crédito ainda existente para aquela UA); 

j) identificação do condutor (Nome e Matrícula); 

k) campo para assinatura. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – Os recibos deverão ser impressos de forma 
que permaneça legível arquivado, pelo período mínimo de 1 (um) ano.  

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Através do Memorando n° 032/2012/CAM, a unidade argumentou que: “Quanto a constatação 010, segue 

anexas as transações que compreendam os meses de janeiro a abril de 2012.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Contudo, muito embora tal assertiva, em consulta a documentação recebida pela CAM foi constatado mais 

uma vez a ausência da documentação solicitada, tendo sido apenas enviado os Relatórios de Transação por 

Condutor retirados do site Maxi Frota, dificultando assim o desenvolvimento do trabalho aqui apresentado. 

Caso referida documentação exista e não foi entregue, válido lembrar que a sonegação de documentos 

requisitados pela Auditoria Interna constitui afronta a legislação, passível de apuração de responsabilidade, 

conforme transcrição subsequente: 

Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos 
servidores dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal, no exercício das atribuições inerentes às atividades de 
registros contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. 

§ 1
o
 O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, 

constrangimento ou obstáculo à atuação dos Sistemas de Contabilidade Federal e 
de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito 
à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 

Ademais, a ausência da documentação aqui solicitada pode acobertar impropriedades formais e materiais 

dos procedimentos administrativos aqui discutidos, talvez propiciando prejuízo culposo ou até mesmo 

doloso ao erário que não será percebido pelo controle interno. 

Todavia, caso referida documentação não exista, devemos aduzir ainda que a ausência dos comprovantes 

de transação pode acarretar uma série de prejuízos ao erário, com benefício de interesses particulares em 

sobreposição ao interesse público, podendo toda uma cadeia de servidores envolvidos direta e 

indiretamente vir a responder por eventuais impropriedades. 
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RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que toda documentação solicitação pela Auditoria Interna seja entregue no prazo 

estabelecido, obedecendo a legislação pátria e evitando a ocorrência de impropriedades formais e 

materiais, bem como prejuízo ao erário. 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Recomendamos ainda que, caso a documentação não tenha sido entregue em razão a sua inexistência, o 

servidor responsável providencie maior efetividade na fiscalização, exigindo a emissão dos comprovantes 

de transação com todos os requisitos previstos nas Subcláusulas Segunda, Vigésima Segunda e Vigésima 

Terceira, todas da Cláusula Terceira do Contrato 05/2012 de prestação de serviços realizado entre o IFS 

(Contratante) e a NUTRICASH (Contratada). 

7.7 – CONSTATAÇÃO: 028 

Ausência de Requisições iniciais. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Memorando n° 022/2012/CAM em resposta a Solicitação de Auditoria n° 013/2012 e documentação 

enviada. 

b) CAUSAS: 

Fragilidade dos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

Em consulta a documentação recebida da CAM por esta Auditoria Interna através do Memorando n° 

022/2012/CAM, foi constatada a ausência das requisições iniciais do Ônibus (OEJ-8468) e da Toyota (HZO-

4780), pois, referidas Requisições foram fornecidas a partir da 12/2012 e 41/2012, respectivamente, 

prejudicando a análise da referida documentação e constatação de eventuais impropriedades. 

A utilização do veículo está sujeita a Requisição do mesmo através da prestação de informações 

determinada pelo art. 4° da IN 03/2008/SLTI-MPOG, in tontum: 

Art. 4° Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 
informações: 

I – identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; 

II – identificação do motorista; e 

III – origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 
quilometragens. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 
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Através do Memorando n° 032/2012/CAM, a unidade argumentou que: “A constatação 011, as requisições 

seguem sequência única para todos os veículos, mas para completar as exigências adequaremos mudanças 

na numeração das requisições de veículos.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Muito embora alegue que as requisições seguem sequência única, foi verificado que as mesmas possuem 

sequências individuais, o que não pode ser considerado um erro, já que o controle individual de cada 

veículo pode se tornar mais preciso no momento da fiscalização. 

 Contudo, conforme descrito no fato realmente falta as requisições iniciais dos veículos Ônibus (OEJ-8468) e 

da Toyota (HZO-4780), pois, referidas Requisições foram fornecidas a partir da 12/2012 e 41/2012, 

respectivamente, prejudicando a análise da referida documentação e constatação de eventuais 

impropriedades. 

Ademais, foi constatado através do Relatório de Consumo Médio extraído do site da Maxi Frota, que o 

Ônibus (OEJ-8468) foi utilizado e abastecido no período de Janeiro de 2012, na contramão das Requisições 

disponibilizadas, que se iniciam a partir do mês de Fevereiro do mesmo ano. 

Caso referida documentação exista e não foi entregue, válido lembrar que a sonegação de documentos 

requisitados pela Auditoria Interna constitui afronta a legislação, passível de apuração de responsabilidade, 

conforme transcrição subsequente: 

Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos 
servidores dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal, no exercício das atribuições inerentes às atividades de 
registros contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. 

§ 1
o
 O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, 

constrangimento ou obstáculo à atuação dos Sistemas de Contabilidade Federal e 
de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito 
à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 

Todavia, caso referida documentação não exista, devemos aduzir ainda que a ausência das Requisições 

deve acarretar uma série de prejuízos ao erário, com benefício de interesses particulares em sobreposição 

ao interesse público, podendo até evidenciar má-fé de algum servidor passível de apuração de 

responsabilidade. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que toda documentação solicitação pela Auditoria Interna seja entregue no prazo 

estabelecido, obedecendo a legislação pátria e evitando a ocorrência de impropriedades formais e 

materiais, bem como prejuízo ao erário. 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Recomendamos ainda que, caso a documentação não tenha sido entregue em razão a sua inexistência, o 

servidor responsável providencie maior efetividade na fiscalização, realizando o adequado armazenamento 

das correspondentes Requisições com todos os seus dados já indicados em constatações anteriores. 
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RECOMENDAÇÃO: 003 

Recomendamos que, caso a documentação não tenha sido entregue por extravio, o servidor responsável 

ou seu chefe imediato procure apurar a responsabilidade dos possíveis envolvidos. 

7.8 – CONSTATAÇÃO: 029 

Ausência de Requisições. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Memorando n° 022/2012/CAM em resposta a Solicitação de Auditoria n° 013/2012, documentação enviada 

e tabelas de Consumo Médio e Relatório dos Condutores extraídas do site Maxi Frota. 

b) CAUSAS: 

Fragilidade dos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

Em consulta a documentação recebida da CAM por esta Auditoria Interna através do Memorando n° 

022/2012/CAM, foi constatada a ausência das Requisições do veículo VW Gol (IAE – 8382) referentes ao 

mês de Abril, entretanto, foram confirmados por intermédio de análise ao Consumo Médio e Relatório dos 

Condutores extraídos através do site Maxi Frota, que o mesmo foi diversas vezes abastecido, prejudicando 

a análise da referida documentação e constatação de eventuais impropriedades. 

A utilização do veículo está sujeita a Requisição do mesmo através da prestação de informações 

determinada pelo art. 4° da IN 03/2008/SLTI-MPOG, in tontum: 

Art. 4° Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 
informações: 

I – identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; 

II – identificação do motorista; e 

III – origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 
quilometragens. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Não houve manifestação. 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Conquanto instada a apresentar esclarecimentos, por meio da Solicitação de Auditoria Nº 18/2012 de 22 de 
Junho de 2012, o Campus Lagarto não apresentou manifestação. 

RECOMENDAÇÃO: 001 
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Recomendamos que toda documentação solicitação pela Auditoria Interna seja entregue no prazo 
estabelecido, obedecendo a legislação pátria e evitando a ocorrência de impropriedades formais e 
materiais, bem como prejuízo ao erário. 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Recomendamos ainda que, caso a documentação não tenha sido entregue em razão a sua inexistência, o 
servidor responsável providencie maior efetividade na fiscalização, realizando o adequado armazenamento 
das correspondentes Requisições com todos os seus dados já indicados em constatações anteriores. 

RECOMENDAÇÃO: 003 

Recomendamos que, caso a documentação não tenha sido entregue por extravio, o servidor responsável 
ou seu chefe imediato procure apurar a responsabilidade dos possíveis envolvidos. 

7.9 – CONSTATAÇÃO: 030 

Ausência de assinatura nas Requisições. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Memorando n° 022/2012/CAM em resposta a Solicitação de Auditoria n° 013/2012 e documentação 
enviada. 

b) CAUSAS: 

Fragilidade dos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

Em consulta a documentação recebida da CAM por esta Auditoria Interna através do Memorando n° 
022/2012/CAM, foi constatado que as requisições n° 32/2012 (Ônibus OEJ-4868), 35/2012 (Van IAN-2070), 
52/2012 (Toyota HZO-4780) e 60/2012 (Gol IAE-8382) não estão assinadas, impossibilitando esta Auditoria 
de verificar se houve análise da legalidade dos deslocamentos e se estes foram permitidos pela. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Através do Memorando n° 032/2012/CAM, a unidade argumentou que: “Quanto a constatação 013 
providenciaremos para que tal situação não se repita.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

O uso de veículos oficiais, por se tratar de bem público, diferentemente do particular, não pode ser 
utilizado livremente ao bel prazer de quem queira, sob pena de se instalar a falência da Administração 
Pública. 

Justamente por esse fato é que existem normas e princípios na Administração Pública que deverão ser 
cumpridos fielmente, em obediência especialmente ao Princípio da Legalidade. 

Além de irregularidade resultante da insatisfação legislativa, presume-se que a Requisição sem a 
competente assinatura, não possui os elementos necessários à vinculação da utilização do veículo aos 
requisitos estabelecidos nas normas regulamentadoras, pois, não foi fiscalizado. 
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RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que o veículo somente seja liberado com a competente assinatura do servidor 
responsável, após devidamente verificado se a autorização cumpre os requisitos inerentes à sua liberação.  

7.10 – CONSTATAÇÃO: 031 

Ausência dos controles de entrada e saída dos veículos. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Memorando n° 022/2012/CAM em resposta a Solicitação de Auditoria n° 013/2012 e documentação 
enviada. 

b) CAUSAS: 

Fragilidade dos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

Em consulta a documentação recebida da CAM por esta Auditoria Interna através do Memorando n° 
022/2012/CAM, foi constatado que o Campus Lagarto não possui controle de entrada e saída de veículos, 
impedindo a verificação da legalidade e obediência aos requisitos desta ação por parte dos órgãos de 
Controle Interno e Externo. 

O controle de entrada e saída dos veículos deve ser realizado em consequência ao texto do art. 7° da 
Resolução n° 43/2011/CS, ipsis litteris: 

Art. 7° A solicitação do uso de veículos da frota oficial do IFS deverá ser 
acompanhada de todas as informações para a programação da viagem, incluíndo: 

I. nome e natureza da atividade; 
II. justificativa da atividade; 

III. itinerário proposto; 
IV. data, local e horário de saída; 
V. destino e local de chegada; 

VI. locais de visita com endereço, se houver, e referências; 
VII. tempo de permanência; 

VIII. data e horário de retorno; 
IX. relação nominal preliminar dos passageiros, acompanhada de número de Registro 

Geral de Identidade, CPF e data de nascimento; do nome da Unidade de lotação, 
para servidores, e do nome do curso para discentes; e 

X. nome do servidor responsável pela atividade. 

 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Através do Memorando n° 032/2012/CAM, a unidade argumentou que: “(...) à constatação 014 e 015 
adequaremos a situação conforme texto do art. 7° da Resolução n° 43/2011/CS, ipsis litteris.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 
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O controle de entrada e saída de veículos oficiais constitui elemento essencial à realização dos controles 
dos veículos, para que sua utilização se vincule ao destino determinado na legislação. 

Sem o efetivo controle de entrada e saída dos veículos fica impossível, tanto aos gestores quanto aos 
órgãos de controle interno e externo fiscalizar se a utilização dos mesmos está atendendo aos reais 
objetivos a que devem ser destinados. 

Ademais, lembramos que a alegação de “desconhecimento da norma” não constitui justificativa plausível 
ao erro em nosso ordenamento jurídico e administrativo pátrio, bem como é cediço que todos os 
servidores públicos devem ser conhecedores de todas as legislações aplicáveis aos casos concretos, 
procurando sempre se aperfeiçoar o máximo possível no exercício de suas funções a fim de alcançar o 
desempenho almejado. 

Devemos aduzir ainda que a ausência de controle de entrada e saída na autorização de liberação dos 
veículos pode acarretar uma série de prejuízos ao erário, com benefício de interesses particulares em 
sobreposição ao interesse público, podendo toda uma cadeia de servidores envolvidos direta e 
indiretamente vir a responder por eventuais desvios de finalidade. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que o servidor responsável faça as devidas anotações dos horários de entrada e saída dos 
veículos e confronte essas informações com os objetivos justificados pelos solicitantes a fim de confirmar 
se realmente o veículo foi utilizado para fins institucionais. 

RECOMENDAÇÃO:  002 

Recomendamos ainda, sempre que o veículo não passar a pernoite e/ou sábados, domingos e feriados 
dentro do Campus, que seja cobrado do solicitante justificativa para tal fato e o comprovante do local onde 
ficou estacionado. 

RECOMENDAÇÃO: 003 

Recomendamos, por fim, que a Administração crie meios mais efetivos de controles de horários, como por 
exemplo, um cadastro na Portaria que viabilize com precisão a informação dos horários desejada. 

7.11 – CONSTATAÇÃO: 032 

Ausência de aval do Diretor Geral ou servidor autorizado. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Memorando n° 022/2012/CAM em resposta a Solicitação de Auditoria n° 013/2012 e documentação 
enviada. 

b) CAUSAS: 

Fragilidade dos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

Em consulta a documentação recebida da CAM por esta Auditoria Interna através do Memorando n° 
022/2012/CAM, foi constatado que praticamente 100% (cem por cento) das Requisições não possuem o 
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aval do Diretor Geral do Campus ou de servidor autorizado para tanto, contrariando o conteúdo do § 4° do 
art. 7º, da Resolução n° 43/2011/CS: 

§ 4º A solicitação deverá conter aval da Direção Geral do Campus ou de servidor 
autorizado para tal. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Através do Memorando n° 032/2012/CAM, a unidade argumentou que: “(...) à constatação 014 e 015 
adequaremos a situação conforme texto do art. 7° da Resolução n° 43/2011/CS, ipsis litteris.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

O uso de veículos oficiais, por se tratar de bem público, diferentemente do particular, não pode ser 
utilizado livremente ao bel prazer de quem queira, sob pena de se instalar a falência da Administração 
Pública. 

Justamente por esse fato é que existem normas e princípios na Administração Pública que deverão ser 
cumpridos fielmente, em obediência especialmente ao Princípio da Legalidade. 

Objetivando normatizar a utilização dos veículos oficiais da entidade foi que o Conselho Superior do 
Instituto criou a Resolução n° 43/2011/CS, que reza em seu § 2°, do art. 7º:  

Art. 7° A solicitação do uso de veículos da frota oficial do IFS deverá ser 
acompanhada de 

todas as informações para a programação da viagem, incluindo: 

I. nome e natureza da atividade; 

II. justificativa da atividade; 

III. itinerário proposto; 

IV. data, local e horário de saída; 

V. destino e local de chegada; 

VI. locais de visita com endereços, se houver, e referências; 

VII. tempo de permanência; 

VIII. data e horário de retorno; 

IX. relação nominal preliminar dos passageiros, acompanhada de número de 
Registro Geral de Identidade, CPF e data de nascimento; do nome da Unidade de 
lotação, para servidores, e do nome do curso para os discentes; e 

X. nome do servidor responsável pela atividade. 

§1º Modificações no horário ou no itinerário, após iniciada a viagem, deverão 
constar no 

relatório de viagem e ser apresentadas para homologação no retorno. 
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§2º A relação nominal definitiva dos passageiros deverá ser entregue ao setor 
responsável pelo transporte em cada Campus, com um mínimo de 2 (dois) dias 
úteis de antecedência da data da viagem, devendo nela constar os números do 
Registro Geral de Identidade. 

§3º O embarque no veículo só será permitido aos incluídos na relação nominal 
definitiva. 

§4º A solicitação deverá conter aval da Direção Geral do Campus ou de 
servidor autorizado para tal. (negritou-se) 

Além de irregularidade resultante da insatisfação legislativa, presume-se que a Requisição sem aval da 
Direção, não possui os elementos necessários à vinculação da utilização do veículo aos requisitos 
estabelecidos nas normas regulamentadoras. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que o veículo somente seja liberado com a competente autorização, ou da Direção Geral, 
ou de servidor autorizado, não podendo coincidir o autorizador com o solicitante. 

 

7.12 – CONSTATAÇÃO: 033 

Carência de pessoal suficiente ao bom funcionamento dos trabalhos. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Entrevista realizada à Coordenadoria de Administração e Manutenção – CAM através do Papel de Trabalho 
n° 004. 

b) CAUSAS: 

Deficiência de pessoal. 

c) FATO: 

Em entrevista realizada constatamos deficiência quanto aos recursos humanos, conforme podemos 
perceber das respostas subsequentes: 

(…) 

2) Quantos funcionários seriam suficientes para atender a demanda hoje 
existente? 

Resposta: Dois funcionários (do IFS), para controle de saída de veículos, e na 
ausência do coordenador responder as demandas. 

 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Não houve manifestação. 
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e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Conquanto instada a apresentar esclarecimentos, por meio da Solicitação de Auditoria Nº 18/2012 de 22 de 

Junho de 2012, o Campus Lagarto não apresentou manifestação. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomendamos que a Direção Geral do Campus pleiteie junto a Reitoria a liberação de código de vaga a fim 

de preencher a ausência de servidores no setor possibilitando a realização de um trabalho mais eficaz na 

área de veículos. 
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8- RESULTADOS DOS EXAMES REFERENTES À UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO. 

 

8.1 – CONSTATAÇÃO: 034 

Não elaboração do PAAV (Plano Anual de Aquisição de Veículos), para os exercícios 2011 e 2012. (art. 27 e 

Anexo IV da IN 03/2008 SLTI), bem como de cronograma de manutenção preventiva de veículos. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Solicitação de Auditoria nº 08 de 10 de maio de 2012 e Comunicação Interna – DAG no 047/2012 de 

23/05/2012. 

b) CAUSAS: 

Falhas de planejamento na entidade. 

c) FATO: 

A AUDINT solicitou mediante a SA 08/2012, de 10 de maio de 2012, que o Campus São Cristóvão 
apresentasse para análise os Planos de Aquisição de Veículos dos anos 2011 e 2012, bem como de 
cronograma de manutenção preventiva de veículos, acaso existisse, no entanto, esses documentos não 

foram disponibilizados. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante a Comunicação Interna – DAG no 047/2012 de 23/05/2012, a unidade argumentou que: 

“O Setor de Mecanização e Transporte informou que ainda não há o Plano Anual de Aquisição de Veículos 

bem como cronograma para manutenção preventiva dos mesmos. O PAAV será providenciado pelo setor, 
atendendo a IN 03/2008 SLTI.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

A princípio, cumpre lembrar que o IFS, no final de 2011, passou por auditoria da Controladoria Geral da 
União – CGU, cujo objeto foi justamente a gestão do uso de veículos oficiais. Essa auditoria resultou no 
Relatório de No 201114279, de 23 de janeiro de 2012, no qual a CGU apontou falhas nos controles da área 

em comento. Desse modo, a instituição precisa agir com o fito de melhorar seus controles e evitar a 
reiteração de impropriedades nas auditorias dos controles interno e externo. 

Quanto ao PAAV, impende anotar que a elaboração desse instrumento de planejamento é importante para 

reduzir a probabilidade de aquisições antieconômicas, inoportunas ou que não se coadunem com as 

atividades desenvolvidas pela instituição. A IN 03/2008 da SLTI/MPOG determina que os órgãos devem 

elaborar o Plano e traz os passos necessários para tal atividade, conforme transcrito abaixo: 

Art. 27. Os órgãos setoriais e seccionais do Sistema de Serviços Gerais – SISG 
deverão elaborar o Plano Anual de Aquisição de Veículos - PAAV (Anexo IV) que 
será aprovado pela autoridade superior do órgão ou entidade. 
 
§ 1º O PAAV será elaborado com base na avaliação do estado da frota de 
veículos do órgão ou entidade realizada a partir dos Mapas de Controle do 
Desempenho e Manutenção dos Veículos Oficiais e de outras informações 
relativas aos veículos oficiais. 
 
§ 2º O PAAV será alterado no caso de ocorrências ou fatores não previstos, com 
aprovação da autoridade superior do órgão ou entidade. 
Art. 28. A solicitação de aquisição de veículos seguirá o PAAV do órgão ou 



 Página 61 de 80 

 

entidade. 

 

Concernente ao cronograma de manutenção preventiva dos veículos oficiais, trata-se de instrumento que 
visa o correto planejamento da manutenção dos mesmos, evitando gastos excessivos com alguns veículos 
em detrimento de outros. Tais documentos, quando devidamente preparados, subsidiam os gestores na 
análise do desempenho da frota e nas decisões relativas à alienação de veículos antieconômicos e às 

aquisições de novos. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Envide esforços para que sejam elaborados, oportunamente, todos os documentos concernentes ao 
planejamento das aquisições e ao acompanhamento dos custos operacionais com manutenção e 

deslocamentos da frota de veículos do IFS.  

 
8.2 CONSTATAÇÃO: 035 

 
Inconsistência entre as informações prestadas pela Seção de Transporte e Mecanização e as emitidas no 
sistema Maxifrota da Nutricash. 
 
a) EVIDÊNCIAS: 

Relação de todos os veículos do Campus São Cristóvão, disponibilizadas através da Comunicação Interna – 

DAG Nº 047/2012, e Ficha dos Veículos cadastrados no Sistema Maxifrota da Nutricash. 

b) CAUSAS: 

Falha na comunicação das informações prestadas pelo Setor de Transporte. 

c) FATO: 

Confrontando as informações prestadas pela Seção de Transporte e Mecanização através da Comunicação 
Interna – DAG Nº 047/2012, e as cadastradas pelo Campus São Cristóvão no Sistema Maxifrota da 
Nutricash, observamos inconsistências com relação a capacidade máxima do tanque de combustível dos 
veículos, bem como no ano de fabricação/modelo, conforme quadro a seguir: 
 

Relação dos Veículos do Campus São Cristóvão/STM    
  

Marca/ Modelo Capacidade Máxima do 
Tanque 

Ano Fabricação/Ano 
Modelo 

Placa 

1. GMC/12.170 150 1999/2000 HZT 6560 

2. Toyota/Bandeirante 70 1997/1997 HZN 3382 

3. GM/S10 80 2010/2011 NVK 2180 

4. GM/S10 80 2010/2011 NVK 2160 

5. Ford/Fiesta Sedan 54 2011/2011 NVG 8433 

6. Renault/Furgão Kangoo 52 2010/2010 NVK 5552 

7. MarcoPolo/Volare 150 2011/2011 NVK 3682 

8. VW/7.100 150 1999/1999 HZQ 8661 

9. Ford/Focus 55 2011/2011 NVK 2524 

10. M. Benz/O 400 R 300 1995/1995 HZG 5877 
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11. M. Benz/OH1628L Rod  
Lince   

500 2010/2011 OEJ 8448 

12. PM/kia Besta Est Não Informada 1996/1997 HZN 5860 

13. Vw/Gol Não Informada 2004/2005 HZY 5974 

14. Massey Ferguson/295 170 1986 Não Possui 

15. Massey Ferguson/65X 70 1982 Não Possui 

16. New Holland/8030 170 2010 Não Possui 

17. Carter Pillar D4E 200 1988 Não Possui 

18. New Holland/5030 80 1995 Não Possui 

19. Massey Ferguson/95X 190 1974 Não Possui 

20. New Holland TL85E 110 2011 Não Possui 

 
 

Relação dos Veículos do Campus São Cristóvão Cadastrados no Sistema Maxifrota-Nutricash 

Marca/ Modelo Capacidade Máxima do 
Tanque 

Ano Fabricação/Ano 
Modelo 

Placa 

1. GMC/12.170 160 1999/1999 HZT 6560 

2. Toyota/Bandeirante 70 1997/1997 HZN 3382 

3. GM/S10 85 1997/1997 NVK 2180 

4. GM/S10 85 1997/1997 NVK 2160 

5. Ford/Fiesta Sedan 60 1997/1997 NVG 8433 

6. Renault/Furgão Kangoo 60 1997/1997 NVK 5552 

7. MarcoPolo/Volare 170 2011/2011 NVK 3682 

8. VW/7.100 160 1997/1997 HZQ 8661 

9. Ford/Focus 70 1997/1997 NVK 2524 

10. M. Benz/O 400 R 600 1997/1997 HZG 5877 

11. M. Benz/OH1628L Rod  Lince   620 2010/2010 OEJ 8448 

12. PM/kia Besta Est 70 1996/1997 HZN 5860 

13. Vw/Gol 50 2004/2005 HZY 5974 

14. Massey Ferguson/295 200 1986 TRT0002 

15. Massey Ferguson/65X 100 1982 TRT0001 

16. New Holland/8030 200 2010 TRT0005 

17. Carter Pillar D4E 200 1988 TRT0004 

18. New Holland/5030 100 1995 TRT0003 

19. STIHL 100 2010 ROC0007 

20. New Holland TL85E 200 2011 TRT0006 

 
Conforme podemos observar, os campos negritados destoam dos informados na primeira tabela. Desta 
feita, em consulta ao Relatório de Deslocamento de Veículo por Condutor, do sistema Maxi Frota, 
observamos que nos meses de janeiro, março e abril, deste exercício, houve o abastecimento A MAIOR do 
que a capacidade máxima do tanque de combustível, dos veículos abaixo informados: 
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Relatório de Deslocamento de Veículo por Condutor no mês de Jan/2012 

 

Veículo Capacidade Máxima do Tanque Abastecimento no dia 23/01/2012 

TRT0001 70 100 

TRT0002 170 200 

TRT0004 200 200 

TRT0005 80 200 

TRT0006 110 200 

 
Ora, como é possível um veículo com capacidade máxima do tanque de 80 litros, abastecer 200 litros 
(TRT0005), mais que o dobro? 

 
Ademais, consta na relação do Campus São Cristóvão o veículo Massey Ferguson/95X, Ano 1974, contudo, 
o mesmo não está relacionado no sistema Maxifrota. Da mesma forma, se dá com o veículo STIHL, Ano 
2010 (ROC0007), que se encontra na relação da Maxifrota, mas não na relação do Campus. 

 
Por último, ficou constatado que figura da relação apresentada pelo Campus São Cristóvão, o veículo 
GMC/12.170, de placa HZT 6560, mas para o mesmo não foi apresentada nenhuma movimentação de 
controle, bem como requisições de uso do mesmo. E ainda, não há nenhum abastecimento relativo ao 
período de janeiro a abril de 2012 para este veículo, levando-nos a inferir que o veículo encontra-se ocioso. 

 
d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o Memorando no 063/2012/STM de 28/06/2012, a unidade argumentou que: 

“O limite de abastecimento foi incluído no Sistema Maxifrota da Nutricash maior do que a capacidade 
máxima do tanque de combustível dos veículos com o objetivo de se evitar que no ato do abastecimento 

dos veículos, houvesse o bloqueio do cartão de abastecimento, como já houve com um dos veículos 
pertencentes ao IFS – Campus São Cristóvão. 

Informamos que todas as alterações necessárias já foram feitas junto ao Sistema Maxifrota da Nuricash, 
para que os veículos pertencentes ao IFS – Campus São Cristóvão sejam abastecidos até o limite de cada 
veículo conforme documentos em anexo. 

Em relação ao Trator Massey Ferguson/95x, ano 1974, não foi cadastrado no Sistema Maxifrota da 
Nuricash em virtude de sido leiloado. 
 
Quanto à roçadeira Stihl, anos 2010 (ROC007), não foi incluída na relação de veículos do Campus, por não 
tratar de veículo, mas sim de uma roçadeira manual. No entanto, informamos que a referida roçadeira será 
incluída na relação de veículos, passando a ser denominada Relação de Veículos e Equipamentos para 
Abastecimentos do Campus São Cristóvão.” 

 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Apesar da Seção de Transporte e Mecanização ter informado que fez as devidas alterações, constatamos 
que os veículos Renault/Furgão Kangoo e Ford/Fiesta, ainda se encontram com as informações incorretas 
cadastradas no Sistema Maxifrota da Nuricash. 

Fora isso, nada foi respondido com relação aos abastecimentos A MAIOR, realizados no dia 23/01/2012, e 

constatados pela AUDINT. Como se deu esse controle? 
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Apesar de a STM informar que o veículo Trator Massey Ferguson/95x, ano 1974 foi leiloado, o mesmo 

encontra-se constante da relação de veículos do Campus São Cristóvão. 

Por fim, nada foi dito em relação ao veículo GMC/12.170, de placa HZT 6560, visto que constatamos que 
para o mesmo não foi apresentada nenhuma movimentação de controle, bem como requisições de uso do 
mesmo. E ainda, não há nenhum abastecimento relativo ao período de janeiro a abril de 2012 para este 

veículo, levando-nos a inferir que o veículo encontra-se ocioso. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que o setor responsável efetue o correto preenchimento das informações dos veículos oficias no Sistema 
Maxifrota, assegurando a fidedignidade das informações prestadas aos órgãos de controle. 

 
RECOMENDAÇÃO: 002 

Que o setor responsável avalie a condição de uso do veículo GMC/12.170, de placa HZT 6560, visto que o 
mesmo encontrou-se parado durante este exercício, até a presente data, tornando-se ocioso para a 
Administração, e logo, passível de ser leiloado. 

 
 

 

8.3 CONSTATAÇÃO: 036 

 
Uso do veículo oficial por terceiro não pertencente ao quadro de servidores do IFS. 
 
a) EVIDÊNCIAS: 

Requisição S/Nº, de 09/02/2012, Controle de Veículos de Fev/2012, Memorando nº 057/2012/CGA e 

consulta só SIAPE. 

b)CAUSAS: 

Fragilidades nos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

No dia 09/02/2012 houve a utilização do veículo Caminhão VW 7.100, de Placa nº HZQ 8661, com o fito de 

transportar material do Campus Aracaju para o Campus Estância do IFS, conforme Requisição S/Nº, de 

09/02/2012, a seguir demonstrada: 
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Ocorre que o uso do veículo oficial do Campus São Cristóvão se deu por condutor que não faz parte do 

quadro de servidores do IFS, conforme consulta pelo nome do mesmo ao SIAPE, bem como, não encontra-

se relacionado nas pessoas autorizadas a dirigir os veículos do Campus São Cristóvão, conforme 

Memorando nº 057/2012/CGA. Ademais, conforme a Resolução nº 43/2011/CS, que aprova as normas para 

utilização de veículos oficiais do IFS, dispõe, em seu artigo terceiro, que: 

Art. 3º Os veículos da frota oficial do IFS destinam-se ao atendimento das atividades de 
ensino, pesquisa, extensão e serviço e são de uso prioritário dos servidores docentes e 
técnico-administrativos do quadro próprio, dos discentes dos cursos técnicos, de 
graduação e pós-graduação (quando existir) regularmente matriculados no IFS e dos 
funcionários terceirizados do IFS. 
Parágrafo único. O embarque de pessoas não integrantes dos segmentos identificados no 
caput deste artigo em veículos da frota oficial do IFS só será admitido, em caráter 
excepcional, se vinculado às atividades previstas no art. 4°. 
 

Desta feita, se não comprovado que o condutor Pedro Nunes Pereira faça parte do rol constante no Art. 3º, 

acima citado, o uso do veículo oficial se deu de forma irregular. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o Memorando no 063/2012/STM de 28/06/2012, a unidade argumentou que: 

“Quando da liberação de veículo oficial para ser conduzido pelo Senhor Pedro Nunes Pereira, a Seção de 
Transporte e Mecanização (STM) entendia que pelo fato de o mesmo pertencer aos quadros de 

funcionários terceirizados do IFS – Campus Estância, conforme declaração em anexo. O fato ocorreu em 
virtude de dispormos apenas de 01 (um) motorista oficial no quadro efetivo do Campus São Cristóvão.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Embora a STM tenha demonstrado que o condutor do veículo trata-se de funcionário terceirizado do 
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Campus Estância, conforme Declaração juntada a sua resposta, entendemos que essa informação deveria 

estar anexada a requisição do veículo, por se tratar de pessoa “estranha” ao Campus São Cristóvão, e que 
não faz parte da relação dos condutores autorizados a dirigir os veículos desta Unidade, conforme dito no 

Memorando nº 057/2012/CGA. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que a Direção Geral do Campus São Cristóvão, certifique-se tempestivamente, antes de autorizar o 
empréstimo de qualquer veículo oficial, que o condutor faça parte do rol constante no Art. 3º da Resolução 

nº 43/2011/CS, bem como que o mesmo esteja habilitado para conduzir os veículos de acordo com a 
categoria exigida pelo Código de Trânsito Nacional. 

 

8.4 CONSTATAÇÃO: 037 

 

Utilização dos veículos oficiais sem o registro de informações necessárias. 

a) EVIDÊNCIAS: 

Requisições de veículos e entrevista ao responsável pelo setor de transporte. 

b) CAUSAS: 

Divulgação ineficiente das normas internas e não acompanhamento do cumprimento das mesmas. 

c) FATO: 

Ao disciplinar a utilização de veículos oficiais, a IN 03/2008 SLTI/MPOG estabelece que: 

 
Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 
informações: 
 
I - identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; 
II - identificação do motorista; e 
III - origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 
quilometragens. 

 
Complementando a supracitada Instrução Normativa, a Resolução nº 43/2011/CS, que aprova as normas 
para utilização de veículos oficiais do IFS, dispõe, em seu artigo sétimo, que: 

 
Art. 7° A solicitação do uso de veículos da frota oficial do IFS deverá ser 
acompanhada de todas as informações para a programação da viagem, incluindo: 
 
I. nome e natureza da atividade; 
II. justificativa da atividade; 
III. itinerário proposto; 
IV. data, local e horário de saída; 
V. destino e local de chegada; 
VI. locais de visita com endereços, se houver, e referências; 
VII. tempo de permanência; 
VIII. data e horário de retorno; 
IX. relação nominal preliminar dos passageiros, acompanhada de número de 
Registro Geral de Identidade, CPF e data de nascimento; do nome da Unidade de 
lotação, para servidores, e do nome do curso para os discentes; e 
X. nome do servidor responsável pela atividade. 
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Ressalte-se que o único documento utilizado pelo IFS para registrar as informações dos deslocamentos é a 
requisição de veículo. Desse modo, para subsidiar a análise, demonstra-se abaixo duas dessas requisições, 
veja-se: 
 

 
 

 
Obviamente, nessas requisições utilizadas como exemplo não foram inseridas algumas informações, para 
as quais há o espaço para tanto, a exemplo da Assinatura e Carimbo do Responsável pela Autorização, 
levando-nos a constatar que as viagens exemplificadas ocorreram sem a devida autorização do responsável 
legal.  

 
Fora isso devemos constatar que, na requisição não há o espaço necessário ao registro de dados exigidos 
pela Instrução normativa e pela resolução do IFS. Como exemplo destes, pode-se citar: identificação do 
nome, vínculo e lotação dos usuários (deve ser de todos os usuários, não apenas do requisitante), destino e 
finalidade do deslocamento. 
 

Faz-se oportuno salientar que, embora a Resolução 43/2011/CS tenha sido aprovada em novembro de 
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2011, a coordenadoria de transporte não têm conhecimento da existência dessa resolução, conforme foi 

constatado em entrevista realizada com o responsável, fato que tem impossibilitado o cumprimento dessa 

norma.  

Além do mais, foi informado pelo Setor de Transporte e Mecanização deste Campus, o uso da Instrução 

Normativa nº 9, de 26 de agosto de 1994, norma que encontra-se revogada pela Instrução Normativa Nº 3, 

de 15 de Maio de 2008. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o Memorando no 063/2012/STM de 28/06/2012, a unidade argumentou que: 

“A Seção de Transporte e Mecanização já adotou as medidas necessárias para que o que consta no Artigo 
4º, Incisos I a III, da IN 03/2008 SLTI/MPOG e no Artigo 7º da Norma aprovada pela Resolução nº 

43/20211/CS, sejam cumpridos, sempre no interesse da Administração Pública. É importante informar que 
dentro de cada veículo tem uma pasta de controle interno para cada um deles onde consta data, 
quilometragem, destino e usuário.” 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Embora o setor responsável tenha dito que já adotou as medidas necessárias quanto ao cumprimento da 
constatação, não foi anexado a sua resposta nenhum documento que comprove a sua efetiva 
implementação. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Elaborar e implementar novo modelo de requisição de veículos, que atenda a todas as unidades (Reitoria e 

Campi) e que se coadune com a legislação e com a norma interna.  Ademais, é necessário dar adequada e 
suficiente divulgação do novo modelo e monitorar o fiel cumprimento das normas, quanto ao uso dos 
veículos oficiais. 

 

8.5 CONSTATAÇÃO: 038 

 

Servidores detentores de outros cargos exercendo atividade de motorista, caracterizando desvio de função. 
 
a) EVIDÊNCIAS: 

Memorando nº 057/2012/CGA, consulta ao SCDP, entrevista ao responsável pelo DAG e requisições dos 
veículos do Campus São Cristóvão. 

b) CAUSAS: 

Fragilidades nos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

Ficou constatado que servidores detentores de diversos cargos, como auxiliar em administração (V. L. C.), 
auxiliar de agropecuária (L. B. C.), operador de máquinas agrícolas (J. T. C.) e técnico em agropecuária (A. F. 
S.), encontram-se em desvio de função exercendo a atividade de motorista, situação vedada no inciso XVII 
do art. 117 da Lei 8.112/90, in verbis: 
 

Art. 117.  Ao servidor é proibido: 
(...) 
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XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em 
situações de emergência e transitórias;  

 
Corroborando desse entendimento o Tribunal de Contas da União exarou no Acórdão n° 1.151/2005-TCU-2a 

Câmara, a seguir exposto que: 
 

Assunto: SERVIDOR PÚBLICO. DOU de 26.07.2005, S. 1, p. 48. Ementa: o Tribunal de 
Contas da União entendeu que a utilização de servidor em desvio de função (vigilante 
exercendo atividade de motorista de ônibus) expõe o administrador à responsabilidade 
disciplinar ou legal (item 1.11, TC-009.240/2004-0, Acórdão n° 1.151/2005-TCU-2a 
Câmara).  (grifo nosso) 
 

Além disso, outro ponto que nos chamou atenção, e que fortalece o aqui constatado, é o número de 
requisições e PCDP's nas quais tais servidores figuram como condutores dos veículos oficiais. Em alguns 
casos, quase que diariamente. 
 
d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o Memorando no 063/2012/STM de 28/06/2012, a unidade argumentou que: 

“A Seção de Transporte e Mecanização já adotou as medidas cabíveis no sentido de se corrigir o desvio de 
função, quando da solicitação para contratação de motoristas para o atendimento das demandas do 
Campus. Informamos que isto vem ocorrendo em função de termos apenas um motorista oficial no quadro 
de servidores do Campus São Cristóvão.” 
 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

As providências adotadas pela Direção do Campus estão de acordo no intuito de sanar o desvio de função 
aqui constatado, contudo, o processo de contratação de motoristas precisa ser concluído com a máxima 
urgência, por se tratar de situação inconcebível e passível de apuração de responsabilidade, se mantida. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001  

 
Abster-se de cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, ante a vedação expressa 
contida no inciso XVII do art. 117 da Lei 8.112/90. 
 
 
8.6 CONSTATAÇÃO: 039 

 

Ausência de controle efetivo do uso diário dos veículos e requisições de veículo oficial sem numeração. 
 
a) EVIDÊNCIAS: 

Requisições do mês de Janeiro de 2012 do veículo Ford/Focus, placa NVK 2524. 

b) CAUSAS: 

Fragilidades nos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

Em análise à pasta disponibilizada pela Seção de Transporte e Mecanização, através da CI Nº 

047/2012/DAG, para o veículo Ford/Focus, placa NVK 2524, constatamos a ausência de controle diário no 

mês de Janeiro. Contudo, a exemplo da requisição a seguir exposta, observamos que houve uso do mesmo 
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durante 5 (cinco) vezes neste mês,  sem que houvesse para tanto um controle efetivo de sua 

movimentação. 

 

 
Outrossim, não podemos deixar de constatar a ausência de numeração em TODAS as requisições deste 
Campus, aqui analisadas, acarretando uma inconsistência entre as mesmas e o controle diário dos veículos 
de uso pela portaria deste Campus. Esta ausência de numeração sequencial das requisições ocasiona uma 
falta de controle pela Seção de Transporte e Mecanização como a aqui constatada. 
 
d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o Memorando no 063/2012/STM de 28/06/2012, a unidade argumentou que: 

“A Seção de Transporte e Mecanização já adotou as medidas cabíveis no sentido de se evitar que se ocorra 
fatos dessa natureza.  
Quanto à falta de numeração nas requisições de veículos, informamos a Seção de Transporte e 
Mecanização solicitará a confecção de requisições enumeradas.” 
 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Embora o setor responsável tenha dito que já adotou as medidas necessárias quanto ao cumprimento da 
constatação, não foi anexada a sua resposta nenhum documento que comprove a sua efetiva 
implementação. 



 Página 71 de 80 

 

 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Aprimorar os controles concernentes ao uso de veículo oficial observando, dentre outros, os seguintes 

pontos: 

 Registrar, tempestivamente, todas as informações relativas aos deslocamentos com os veículos 

oficiais, principalmente: identificação do nome, vínculo e lotação do usuário, identificação do 

motorista e origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 

quilometragens;  

 Providenciar pastas individuais, por veículo, para organizar as requisições e demais dados 

concernentes ao uso dos veículos; 

 Atentar que as regras, que disciplinam o uso dos veículos oficiais, aplicam-se a todos os servidores, 

independentemente de cargo, função ou posição hierárquica na instituição; 

 Observar as vedações contidas no artigo oitavo da IN 03/2008, no Art. 15 da resolução nº 

43/2011/CS e demais normas relativas ao uso de veículo oficial; 

 Manter o Cadastro de Veículos Oficiais atualizado mensalmente ou sempre que ocorrer 

transferência, cessão, alienação, doação ou permuta; 

 Manter atualizado mensalmente o Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo 
Oficial de cada veículo. 

 

8.7 CONSTATAÇÃO: 040 

 

Veículos Oficiais com Restrição Administrativa no Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe.  
 
a) EVIDÊNCIAS: 

Consulta ao site do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe/DETRAN-SE. 

b) CAUSAS: 

Ausência de rotinas que visem à verificação da existência de pendências dos veículos oficiais junto aos 

Órgãos de Trânsito. 

c) FATO: 

Durante os procedimentos de auditoria foram identificadas restrições administrativas impostas a veículos 

oficiais deste Campus pelo órgão fiscalizador de trânsito (DETRAN-SE), ainda em aberto. Trata-se de 

restrição por pendência de documento há mais de 30 dias. Os veículos que se encontram com restrições 

são os seguintes: 

 M. Benz/O 400R, Placa HZG 5877; 

 GMC/12.170, Placa HZT 6560; 
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 TOYOTA/BAND, BJ50 LV, Placa HZN 3382. 

Cumpre-nos registrar, que esses veículos encontram-se cadastrados como de propriedade da antiga Escola 

Agrotécnica Federal de São Cristóvão, extinta desde 2008, com o advento da Lei 11.892 de 29 de dezembro 

de 2008, que criou o Instituto Federal de Sergipe. Logo, entendemos que o prazo para transferência da 

propriedade destes veículos, já foi bastante significativo, entretanto, continuam como pendentes. 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o Memorando no 063/2012/STM de 28/06/2012, a unidade argumentou que: 

“Em relação aos veículos GMC/12.170, Placa HZT 6560, TOYOTA/BAND, BJ 50 L, Placa HZN 3382 e M. 
BENZ/O 400 R, Placa HZG 5877, a Seção de Transporte informa que para a regularização junto 
Departamento Estadual de Trânsito/DETRAN-SE seja realizada, os referidos veículos necessitam de serviços 
de mecânica e chaparia. Porém, essa medida ainda não foi adotada tendo em vista que o orçamento 
disponibilizado para o ano de 2012 não é suficiente, mas que a partir do mês de agosto de 2012, com 
possível aditivação do contrato de manutenção de veículos, será resolvido o problema.” 

 
e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Apesar da informação do Campus São Cristóvão de que a irregularidade aqui constatada será resolvida a 

partir de agosto de 2012, não se justifica, só agora, decorridos mais de 03 (três) anos da extinção da antiga 

Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, e após apontado pela Auditoria Interna, a transferência dos 

veículos oficiais em propriedade daquela. Tal situação demonstra a ausência de rotinas que visem à 

verificação da existência de pendências dos veículos oficiais junto aos Órgãos de Trânsito. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que seja realizada, no mínimo mensalmente, verificação no site do DETRAN/SE da ocorrência de restrições 

aos veículos oficiais. Assim, procura-se evitar que pendências só venham a ser descobertas nas auditorias. 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Que a administração envide esforços no intuito de efetivar a transferência dos veículos de propriedade da 

extinta Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, para a propriedade do Instituto Federal de Sergipe – 

Campus São Cristóvão. 

 

 8.8 CONSTATAÇÃO: 041 

 

Veículos Oficiais recebidos em doação sem que seja efetivada a devida transferência, e pagamento de 
débitos no exercício. 
 
a) EVIDÊNCIAS: 

Consulta ao site do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe/DETRAN-SE. 

b) CAUSAS: 

Ausência de rotinas que visem à verificação da existência de pendências dos veículos oficiais junto aos 

Órgãos de Trânsito. 
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c) FATO: 

Durante os procedimentos de auditoria foram identificados que dois veículos oficiais, recebidos em doação, 

encontram-se ainda sobre a propriedade dos Órgãos doadores. Além disso, tais veículos encontram-se com 

débitos referentes a este exercício, conforme a seguir descrito: 

Veículo Órgão Proprietário Débitos no Exercício 

VW/GOL 1.0 Minist. Da Ag. Pec. Abastecimento R$ 100,78 

KIA/BESTA Dir Fed. De Agrc. Ref. Agra. SE R$ 247,42 

 

Por fim, em análise à pasta de controle destes veículos, disponibilizada pela Seção de Transporte e 

Mecanização, bem como em consulta aos relatórios de abastecimento destes veículos, constatamos que os 

mesmos encontram-se em uso pelo Campus São Cristóvão, desde o mês de março de 2012, e em junho de 

2012 – três meses depois – não houve a transferência de propriedade, nem tampouco a quitação dos 

débitos em aberto. 

Desta feita, faz-se oportuno registrar, que conforme preceitua o Art. 35 da Instrução Normativa, Nº 3, de 

15 de Maio de 2008/SLTI/MPOG, a alteração da propriedade, em caso de alienação (doação) se dará no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias: 

Art. 35. O órgão ou a entidade proprietária de veículo cedido ou alienado comunicará sua 
baixa ao Departamento de Trânsito, a Circunscrição Regional de Trânsito e aos demais 
órgãos competentes, para fins da retirada da isenção do IPVA, quando for o caso, bem 
como alteração de propriedade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização 
do evento. (grifo nosso). 

 

 

d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o Memorando no 063/2012/STM de 28/06/2012, a unidade argumentou que: 

“A Seção de Transporte e Mecanização esclarece que foram tomadas as medidas para a solução do 
problema.” 
 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Embora o setor responsável tenha dito que já adotou as medidas necessárias quanto ao cumprimento da 
constatação, não foi anexado a sua resposta nenhum documento que comprove a sua efetiva 
implementação. 

Fora isso, em nova consulta realizada ao site do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe/DETRAN-SE, 
no dia 09/07/2012, percebemos que os débitos ainda persistem, bem como não houve a devida 
transferência dos veículos, contrariando o que disse a STM em sua resposta. 

 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Que seja realizada, no mínimo mensalmente, verificação no site do DETRAN/SE da ocorrência de restrições 

aos veículos oficiais. Assim, procura-se evitar que pendências só venham a ser descobertas nas auditorias. 
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RECOMENDAÇÃO: 002 

Que a administração envide esforços no intuito de efetivar a transferência dos veículos doados por outros 

órgãos dentro do prazo estabelecido no Art. 35 da Instrução Normativa, Nº 3, de 15 de Maio de 

2008/SLTI/MPOG. 

 

8.9 CONSTATAÇÃO: 042 

 

Servidor conduzindo veículo sem a devida habilitação exigida em lei. 
 
a) EVIDÊNCIAS: 

Controle diário do veículo VW/7.100, de Placa HZQ 8661 e análise a CNH dos servidores. 

b) CAUSAS: 

Fragilidades nos controles internos administrativos. 

c) FATO: 

Em análise a pasta disponibilizada pela Seção de Transporte e Mecanização, através da CI Nº 

047/2012/DAG, para o veículo VW/7.100, de Placa HZQ 8661, constatamos que servidores não habilitados 

para dirigir esse tipo de veículo (caminhão), estão fazendo uso do mesmo, conforme podemos observar: 

 

Na imagem observamos que os servidores “J.” e “M.” fizeram uso do veículo no mês de Abril de 2012, 
porém em análise às cópias das CNH dos mesmos constatamos que o primeiro possui habilitação na 
Categoria AB, e o segundo apenas na categoria B. Assim, alertamos que tal conduta infringe o Código 
Nacional de Trânsito, no seu Art. 143, III c/c o Art. 162, III, que assim rezam: 
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Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte 
gradação: 
(...) 
 III - Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo 
peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas; (grifo nosso). 
 
 
Art. 162. Dirigir veículo: 
(...) 
III - com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria 
diferente da do veículo que esteja conduzindo: 
Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa (três vezes) e apreensão do veículo; 
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação; (grifo nosso). 
 
 

Assim, por se tratar de veículo (caminhão), que exige habilitação na categoria “c”, não deve ser conduzido 
por pessoas inabilitadas para tanto. 
 
d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o Memorando no 063/2012/STM de 28/06/2012, a unidade argumentou que: 

“A Seção de Transporte e Mecanização informa que tomará as medidas no sentido que os veículos do 
Campus sejam conduzidos por servidores com habilitação compatível com cada categoria de veículo.” 
 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

A administração reconhece o uso indevido dos veículos por condutores inabilitados, contudo informa que 

tomará as medidas com o fim de sanar esta conduta que é infração ao Código Nacional de Trânsito. Tal 

informação será analisada pela auditoria em momento posterior. 

 

RECOMENDAÇÃO: 001  

 
Abster-se de autorizar que condutores inabilitados dirijam os veículos oficiais, mesmo que internamente, 
por se tratar de conduta vedada pelo Código Nacional de Trânsito, no seu Art. 143, III c/c o Art. 162, III. 
 

8.10 CONSTATAÇÃO: 043 

Carência de pessoal e meios tecnológicos suficientes ao bom funcionamento dos trabalhos. 
 
a) EVIDÊNCIAS: 

Entrevista ao Setor de Transporte e Mecanização do Campus São Cristóvão (Papel de Trabalho nº 004). 

b) CAUSAS: 

Deficiência de pessoal e meios tecnológicos. 

c) FATO: 

Em entrevista realizada com o Setor de Transporte e Mecanização do Campus São Cristóvão, constatamos 
deficiências quanto aos recursos humanos e as condições de trabalho no setor, conforme podemos 
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perceber pelas respostas abaixo transcritas: 
 
2) Quantos funcionários seriam suficientes para atender a demanda hoje existente? 
Justifique. 
 

Resposta: Cinco motoristas, dois operadores de máquinas agrícolas, um mecânico de 

máquinas e implementos agrícolas, um auxiliar mecânico de máquinas e implementos 

agrícolas e três técnicos administrativos. (grifo no original). 

 

3) Quanto aos meios tecnológicos, a quantidade de computadores, impressoras e outros 

equipamentos são suficientes? Identificar as necessidades, caso haja. 

 

Resposta: Não. Necessitamos de mais dois computadores, uma impressora (não temos 

nenhuma), telefone, aparelho de ar condicionado, mobília para escritório (mesa, cadeiras, 

estantes, armários, dentre outros) e bebedouros. 

 
d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante o Memorando no 063/2012/STM de 28/06/2012, a unidade argumentou que: 

Quanto à deficiência de pessoal, já tramita um processo licitatório para contratação de 02 
motoristas, 02 operadores de máquinas agrícolas. O Departamento de Administração Geral 
(DAG) informou que o não atendimento do quantitativo solicitado se dá devido à restrições 

orçamentárias. A intenção é resolver o problema a partir de 2013. Em relação aos meios 
tecnológicos e mobiliário o DAG informa que este será resolvido à medida que os bens sejam 

adquiridos.  

 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

As providências adotadas pela Direção do Campus estão de acordo no intuito de sanar as 
deficiências de recursos humanos e de meios tecnológicos, apresentadas pela Seção de 
Transporte e Mecanização. Porém, é importante observar que a ausência de recursos 
humanos, em especial motoristas, tem acarretado o desvio de função de alguns servidores, 
conforme constatado em item específico (3.5 – Constatação 005), deste relatório. 
Desta feita, o processo de contratação de motoristas e operadores de máquinas agrícolas 
precisa ser concluído com a máxima urgência, por se tratar de situação inconcebível e passível 
de apuração de responsabilidade, se mantida. 
 

RECOMENDAÇÃO: 001 

 
Que a Administração do Campus São Cristóvão envide esforços no intuito de dotar a Seção de 
Transporte e Mecanização com os recursos necessários a regular prestação dos serviços. 
 

 
 
8.11 CONSTATAÇÃO: 044 

 
Uso de veículo institucional em descumprimento ao Art. 5º, II c/c Art. 12 da Instrução Normativa Nº 3, de 
15 de Maio de 2008. 
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a) EVIDÊNCIAS: 

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Ford/Focus, Placa NVK 2524. 

b) CAUSAS: 

Divulgação ineficiente das normas e não acompanhamento do cumprimento das mesmas. 

c) FATO: 

Durante os procedimentos de auditoria foi identificada, dentre a relação de veículos oficiais do Campus São 

Cristóvão, a existência de um veículo institucional, qual seja, Ford/Focus, Placa NVK 2524, de COR PRETA, 

em desrespeito ao que reza o Art. 12 c/c Art. 5º, II da Instrução Normativa Nº 3, de 15 de Maio de 2008, 

conforme veremos: 

 
Art. 12. Os veículos de transporte institucional terão cor escura, preferencialmente 
preta, placa oficial de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito - 
CONTRAN nº 231, de 15 de março de 2007, e uma tarja na cor azul contendo a expressão 
"GOVERNO FEDERAL", na cor amarelo sombreado em preto (adesivo plástico), 
centralizado nas portas dianteiras, conforme especificações contidas no anexo V desta 
Instrução Normativa. (grifo nosso) 
 

 
Ocorre que, os veículos de transporte institucional são de uso exclusivo do dirigente máximo da autarquia, e que no 
caso do Instituto Federal de Sergipe está representado na pessoa do Magnífico Reitor ou do seu substituto, conforme 
observamos na leitura do Art. 5º da IN Nº 3/2008/SLTI/MPOG: 
 
 

Art. 5º Os veículos de transporte institucional serão utilizados exclusivamente por: 
I - ocupantes de cargo de Natureza Especial; 
II - dirigentes máximos das autarquias e fundações da administração pública federal; 
(grifo nosso) 
III - ocupantes de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, ou 
equivalente; 
IV - chefes de gabinete de Ministro de Estado, de titulares dos órgãos essenciais da 
Presidência da República e de autoridades equiparadas a Ministro de Estado; 
V - dirigentes estaduais ou regionais de órgãos ou entidades, do mais elevado nível 
hierárquico na respectiva jurisdição, da administração pública federal, quando autorizados 
pelo respectivo Ministro de Estado ou pelo dirigente máximo da respectiva entidade; e 
VI - familiares do Presidente e do Vice-Presidente da República, se razões de segurança o 
exigirem. 
§ 1º Os veículos de transporte institucional somente serão utilizados no desempenho da 
função, ressalvado o disposto no inciso VI. 
§ 2º As autoridades referidas nos incisos I e II poderão dispor de veículo de uso exclusivo e 
com identificação própria. 
§ 3º As autoridades referidas nos incisos III e V disporão de veículo de uso exclusivo ou 
compartilhado, a juízo do respectivo Ministro de Estado ou do dirigente máximo da 
respectiva entidade. 
§ 4º Às autoridades referidas no inciso IV caberá o uso compartilhado de veículos de 
transporte institucional. 
§ 5º Os substitutos das autoridades referidas nos incisos I a V farão jus a veículo de 
transporte institucional enquanto perdurar a substituição, nas mesmas condições 
previstas para os titulares. (grifo nosso) 
§ 6º Os veículos de transporte institucional não poderão ser utilizados para o transporte a 
locais de embarque e desembarque, na origem e no destino, em viagens a serviço, quando 
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os ocupantes dos cargos referidos nos incisos I a V receberem a indenização prevista no 
art. 8º do Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006. 
§ 7º Para fins da utilização dos veículos de transporte institucional, são vedadas 
equiparações de cargos não previstas neste artigo. (grifo nosso) 
 
 

Desta feita, entendemos que a aquisição do veículo com as características acima descritas, pelo Campus 
São Cristóvão, caracteriza o uso indevido de veículo institucional. 
 
d) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

Mediante a Comunicação Interna no 060/2012/DAG de 28/06/2012, a unidade argumentou que: 

“A renovação da frota de veículos do Campus São Cristóvão era algo extremamente 
necessário no exercício de 2010, quando assumimos a gestão, visto que a que existia era insuficiente e 
precária. O IFS conseguiu recursos para a renovação, contudo tais recursos nos foram liberados já próximo 
ao final do exercício, fazendo com que o Processo para aquisição fosse acelerado. E a forma encontrada 
para a aceleração do trâmite foi adesão a Atas de Registro de Preços existentes em outros órgãos. Na 
última semana do prazo pra Empenho ainda existia um saldo para aquisição de novos veículos, e a Ata a 
qual podíamos adquirir um veículo utilizando quase todo o valor só disponibilizava o Focus na cor preta. 
Como não tínhamos conhecimento da Instrução Normativa descrita na SA, não vimos empecilho para a 
aquisição do carro. E para que o recurso não fosse devolvido sem utilização, aderimos a Ata, mesmo o 
veículo não sendo branco. 

O carro não foi adquirido com intenção de ser utilizado apenas pelo Diretor Geral do 
Campus, a ele foi atribuído o mesmo adesivo dos demais carros oficiais e é utilizado da mesma forma que 
os outros veículos oficiais: em viagens de professores, conduzindo servidores, etc.  

Assim sendo, reconhecemos o lapso na cor preta, e salientamos que esta Administração 
teve apenas a intenção de utilizar o recurso em sua totalidade que veio para a renovação da frota e utiliza o 
Focus Preto igualmente aos demais veículos oficiais, sem nenhuma restrição. Em novas aquisições de 
veículos pelo Campus, a cor branca será mantida e não serão adquiridos mais carros diferentes dessa cor. “ 

 

e) ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO: 

Em que pese a declaração do DAG de que desconhecia a Instrução Normativa Nº 3/2008/SLTI/MPOG, tal 

alegação não deve prosperar, pois conforme disciplina o Art. 3º do DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE 

SETEMBRO DE 1942(LICC) ninguém pode alegar desconhecimento da lei, se escusando de cumpri-la: 

 
Art. 3

o
 Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. (grifo nosso) 

 

 
Além do mais, a própria Instrução Normativa disciplina sua disseminação pelos órgãos da Administração 
Pública Federal, aos seus servidores, a casa 3 (três) meses, conforme vemos: 
 

Art. 38. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica ou 
fundacional deverão disponibilizar aos seus servidores, pelo menos a cada três meses, 
preferencialmente por meio eletrônico, as orientações relativas à utilização de veículos 
oficiais descritas nesta Instrução Normativa. (grifo nosso) 

 

 
Por outro lado a destinação dada ao veículo Ford/Focus, aqui constatado, nos parece mais adequada, 
dentro das falhas apontadas, visto que o mesmo não está tendo destinação exclusiva pela Direção Geral do 
Campus São Cristóvão, característica dos veículos de transporte institucional. Contudo, observamos que 
essa irregularidade teve seu nascedouro na sua aquisição, quando da não observância dos normativos aqui 
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explanados. 
 
Desta feita, cumpre alertar aos gestores da Reitoria e demais Campi do Instituto Federal de Sergipe, sobre o 
não cabimento para novas aquisições de veículos de transporte institucional, por serem de exclusividade da 
autoridade máxima desta autarquia. Cabendo àqueles a aquisição e uso dos veículos de uso comum, que 
serão de modelo básico e terão cor branca, conforme disciplinados nos Arts. 6º e 13 da IN Nº 3/2008, in 
verbis: 
 

Art. 6º Os veículos de serviços comuns se destinam ao transporte de servidores a serviço e 
de materiais, bem como à execução de atividades específicas. 
(...) 
§ 2º Os veículos de serviços comuns serão de modelo básico, isto é, com características 
de série, sem equipamentos ou acessórios opcionais, sem prejuízo do disposto no art. 29 
desta Instrução Normativa; (grifo nosso) 
 

 
Art. 13. Os veículos de serviços comuns terão cor branca, placa oficial de acordo com 
definição dos órgãos de regulação de trânsito, e possuirão um retângulo de 690x330 mm, 
na cor amarelo ouro, ou similar (pintura ou adesivo), localizado nas portas dianteiras, 
posicionado abaixo das janelas e nos dois metros iniciais de cada unidade acoplada, 
conforme especificações contidas no anexo VI desta Instrução Normativa. (grifo nosso) 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO: 001  

 

Que os gestores do Instituto Federal de Sergipe, com exceção da autoridade máxima, se 
abstenham de adquirir veículos de uso institucional, pelas vedações impostas na Instrução 
Normativa Nº 3/2008/SLTI/MPOG. 
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9 – CONCLUSÕES 

 

A Gestão Patrimonial atinente à subárea utilização de veículos oficiais é de fundamental importância para o 

atendimento da atividade fim do IFS, posto que a sua utilização está integrada aos processos desta. O 

adequado gerenciamento da frota, especialmente por se tratar de gestão descentralizada, requer o 

estabelecimento de diretrizes a serem seguidas por todas as unidades, e a observância por todas, de 

instrumentos de controle próprios, para a consecução de sua missão.   

 

O resultado dos exames realizados quanto à utilização da frota do Instituto, contudo, denota ineficácia, 

ineficiência e/ou inexistência dos controles internos praticados, seja por 

desconhecimento/descumprimento das normas internas ou externas aplicáveis, pela ausência de 

treinamento dos servidores responsáveis pela gestão da frota, ou pela falta de padronização/adequação de 

formulários utilizados. 

 

Não obstante determinadas constatações relacionadas com falhas, omissões e impropriedades, possam 

significar situações simplesmente impróprias, evidenciam a não observância aos princípios de eficiência, 

eficácia e economicidade a que está sujeita toda a administração pública. A não adoção, pelos gestores, de 

mecanismos de controle que prevejam ou reduzam tais achados, aumentam a probabilidade de sua 

ocorrência, e podem resultar em situações passíveis de prejuízo ao erário, com responsabilização direta ou 

indireta dos envolvidos.  

 

Cabe enfatizar que o relatório de auditoria da CGU nº 201114279, de 23/01/2012, objeto de 
monitoramento através do Plano de Providência Permanente do IFS, constatou ausência de controles na 
utilização de veículo da frota do Instituto. Neste sentido foi também, recentemente, instado a manifestar-
se por meio do Ofício 452/2012-TCU/SECEX-SE, onde o TCU determinou o fornecimento de documentos, 
com vistas a subsidiar o saneamento do processo de denúncia, relativo à utilização de veículo oficial. 
 

Assim, fazem-se necessárias a imediata adequação às normas aplicáveis, a adoção de medidas preventivas 

e corretivas, o suporte de pessoal, e respectivo treinamento aos setores responsáveis, a fim de mitigar os 

riscos, fortalecer os controles administrativos, e evitar possíveis sanções aos gestores, quando do 

julgamento de suas contas ou decorrente de denúncias.  
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