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Unidade: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - 

MT. 

Assunto: 

Análise do Relatório de Gestão - 2014 

Análise: 

Anexo II Parte A/B DN – TCU n.º 

134/2013,  DN-TCU 139/2014, e 

Portaria TCU 90/2014 

Responsável: 

REITORIA/PROAD 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA N.º 001/2015 

 

Senhor Presidente do Conselho Superior do IFMT, 

 

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) referente ao 

exercício de 2014, apresentamos à análise das peças constantes do Relatório de Gestão 2014 

do IFMT. 

 

I – Escopo do Trabalho 

 

Este trabalho foi realizado de acordo com a Resolução TCU nº 244/2011,  

Instrução Normativa TCU nº 63/2010 (Alterada pela Instrução Normativa - TCU nº 72/2013),  

Decisão Normativa TCU nº 134/2013 (alterada pela DN TCU 139/2014) e Portaria TCU 

90/2014, que estabelecem normas de organização, diretrizes, orientações para apresentação do 

Relatório de Gestão correspondente ao Exercício Financeiro de 2014, com objetivo de 

subsidiar o Conselho Superior do IFMT quanto à legalidade na formalização do Relatório. 

 

II – Resultado dos Exames 

 

Procedemos à verificação do Relatório de Gestão 2014, apresentado pela 

Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAD no dia 23/02/2015, e relatamos o 

que segue: 
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PARTE A – CONTEÚDO GERAL 

INTRODUÇÃO 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Relatório de Gestão – IFMT/2014, 

(fl. 17). 

 

ITEM 1 – IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES 

COMPÕEM O RELATÓRIO 

1.1. Identificação da unidade jurisdicionada, contendo: Poder e órgão de vinculação ou 

supervisão; nome completo; denominação abreviada; código SIORG; unidades orçamentárias 

abrangidas; situação operacional; natureza jurídica; principal atividade econômica; telefones 

de contato, endereço postal; endereço eletrônico; página na Internet; normas de criação; 

normas relacionadas à gestão e estrutura; manuais e publicações relacionadas às atividades da 

unidade; códigos e nomes das unidades gestoras e gestões no Sistema SIAFI. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Item 1 (1.1 - Identificação da 

unidade jurisdicionada) do Relatório de Gestão – IFMT/2014 (fls. 18 e 19), conforme Quadro 

1.1.1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão individual. 

 

1.2. Finalidade e competências institucionais da unidade jurisdicionada definidas na 

Constituição Federal, em leis infraconstitucionais e em normas regimentais, identificando 

cada instância normativa. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Item 1.2 (Finalidade e competências 

institucionais) do Relatório de Gestão – IFMT/2014 (fls. 19,20 e 21). 

 

1.3. Organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das 

áreas ou subunidades estratégicas da unidade jurisdicionada e identificação dos respectivos 

titulares com nome, cargo, data da nomeação e de exoneração. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Item 1.3 (Organograma funcional) 

do Relatório de Gestão – IFMT/2014 (fls. 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27), Figura – 1.3.1.1 

(organograma do IFMT), Figura – 1.3.1.2 (organograma básico dos Campi do IFMT) e 

Quadro – 1.3.1 (Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas). 

 

1.4. Macroprocessos finalísticos da unidade jurisdicionada. 
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Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Item 1.4 (Macroprocessos 

finalísticos) do Relatório de Gestão – IFMT/2014, quadro 1.4 (Macroprocessos finalísticos),  

(fls. 27-28). 

 

ITEM 2 -  INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA – (pg. 29 a 36) 

Composto pelos subitens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, conforme Anexo II da DN-TCU nº 134, de 

04/12/13. 

Análise da AUDIN: Não contemplado. O comentário de introdução sobre Governança 

Pública apresentado no item 2.1 é superficial, em desconformidade com o item 7 da 

introdução e Art. 2º, § 2º, 3º e 4º e  Anexo único item 2, da Portaria-TCU nº 90, de 16/04/14. 

Recomendação: Inserir o §1º do subitem 2.1 nesta introdução. Revisar o texto e, 

considerando a conveniência e oportunidade, adotar a definição do TCU para Governança 

Pública, conforme documento disponível em (http://www.tcu.gov.br/governança), deverá 

levar em consideração os aspectos de clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade 

das informações prestadas. 

 

2.1 - Descrição das estruturas de governança da unidade jurisdicionada 

Análise da AUDIN: Parcialmente contemplado. De acordo com a Portaria-TCU nº 90/2014 

– item 7 da introdução, c/c Art. 2º, § 2º, 3º e 4º e  Anexo único item 2.1, a unidade deve ter 

entendimento claro e objetivo sobre Governança, contudo a estrutura apresentada no Relatório 

de Gestão disponibilizado para análise é costa apenas o CONSUP e AUDIN, entretanto, 

conforme organograma apresentado à pg. 24, constam o: CODIR, CEPEC, COPLAN, 

Ouvidoria, Comissão de Ética, CPPD e NPPD, CIS, e complementarmente existem em 

atividade no IFMT o Comitê de TI e a CPA e não foi apresentada justificativa para a não 

apresentação desses órgãos.  

Recomendação: Revisar o texto apresentado inserindo todos os órgãos que compõe a 

estrutura de governança da unidade para atendimento à Portaria-TCU nº 90/2014, deverá levar 

em consideração os aspectos de clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade das 

informações prestadas. 

http://www.tcu.gov.br/governança
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2.2 Informações sobre a atuação da unidade de auditoria interna, especialmente sobre: 

Análise da AUDIN: Parcialmente contemplado. O conteúdo apresentado é confuso, não 

sendo possível identificar claramente as informações requeridas pela Portaria-TCU nº 

090/2014 - item 7 da introdução, c/c Art. 2º, § 2º, 3º e 4º e  Anexo único item 2.2, alíneas a, b, 

c, d e e. 

Recomendação: Revisar e reestruturar o texto de forma a atender o requisitado pela Portaria 

nº 90/2014, deverá levar em consideração os aspectos de clareza, concisão, completude, 

exatidão e objetividade das informações prestadas. 

 

2.3  Sistema de Correição 

Análise da AUDIN: Parcialmente contemplado. Não é apresentada estrutura do Sistema de 

Correição da Unidade especialmente o fluxo dos processos de Termo Circunstanciado 

Administrativo – TCA, Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar – PAD. São 

apresentadas informações das atividades de correição no exercício, entretanto a estrutura das 

informações mostra-se confusa, contrariando a Portaria - TCU nº 090/2014 - item 7 da 

introdução, c/c Art. 2º, § 2º, 3º e 4º e  Anexo único item 2.3 . 

Recomendação: Revisar o texto apresentado e, considerar a conveniência e oportunidade de 

adotar no mínimo a estrutura dos relatórios produzidos pelo Sistema CGU-PAD, para 

demonstrar as ações de correição do exercício de 2014 disponível no Tutorial do Sistema 

(http://www.cgu.gov.br); deverá ainda levar em consideração os aspectos de clareza, 

concisão, completude, exatidão e objetividade das informações prestadas. 

 

2.4  Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 

Análise da AUDIN: Parcialmente contemplado. O quadro apresentado contempla o 

estabelecido na Portaria nº 90/2014 - Art. 2º, § 2º, 3º e 4º e  Anexo único item 2.4, (Quadro 

A.2.4), tendo sido respondidos pelos gestores os quesitos para os temas ali definidos, 

entretanto, a análise crítica está em conflito com as respostas aos quesitos, demonstrando 

confusão e/ou desconhecimento das definições sobre: Ambiente de Controle; Avaliação de 
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Risco; Procedimentos de Controle; Informação e Comunicação e Monitoramento, 

contrariando a Portaria - TCU nº 090/2014 - item 7 da introdução, c/c Art. 2º, § 2º, 3º e 4º. 

Recomendação: Reformular o texto da análise crítica apresentada de acordo com as respostas 

apresentadas aos quesitos de acordo com as definições de cada tema, conforme orientação 

constante da Portaria nº 90/2014, deverá ainda levar em consideração os aspectos de clareza, 

concisão, completude, exatidão e objetividade das informações prestadas. 

 

2.5  Remuneração Paga a Administradores 

NÃO EXIGIDO PARA A UNIDADE, conforme Quadro A1. Item “c” da DN-TCU Nº 

134/13. 

 

 

ITEM 3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE. 

3.1 Descrição dos canais de acesso do cidadão à unidade jurisdicionada para fins de 

solicitações, reclamações, denúncias, sugestões etc., contemplando informações gerenciais e 

estatísticas sobre o atendimento às demandas e os resultados decorrentes. 

Análise da AUDIN: Informações e justificativas apresentadas nas fls. 34-37 do Item 3.1 do 

Relatório de Gestão IFMT/2014. 

 

3.2. Informações sobre a elaboração e divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão, tendo 

como referência o Decreto nº 6932/2009, sem prejuízo de outras regulamentações a esse 

respeito. 

Análise da AUDIN: Informações apresentadas nas fls. 37 do Item 3.2 do Relatório de Gestão 

IFMT/2014. 

 

3.3 Demonstração dos mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes 

dos produtos e/ou serviços resultantes da atuação da unidade jurisdicionada e demonstração 

dos resultados identificados, inclusive os registrados em pesquisas de opinião feitas nos 

últimos três anos com esse público. 
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Análise da AUDIN: Justificativas apresentadas nas fls. 37 do item 3.3 do Relatório de Gestão 

IFMT/2014. 

 

3.4 Detalhamento do caminho de acesso, no portal da unidade jurisdicionada na Internet, às 

informações sobre sua atuação, úteis à sociedade e que contribuam para a transparência da 

gestão, inclusive àquelas relacionadas à prestação de contas referidas no art. 15. 

Análise da AUDIN: Informações apresentadas nas fls. 37 do Item 3.4 do Relatório de Gestão 

IFMT/2014. 

 

3.5 Resultados da avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada na prestação de 

serviços ao cidadão, especialmente em relação aos padrões de qualidade do atendimento 

fixados na Carta de Serviços ao Cidadão ou em outros instrumentos institucionais. 

Análise da AUDIN: Justificativas apresentadas nas fls. 38 do item 3.5 do Relatório de Gestão 

IFMT/2014. 

 

3.6 Medidas adotadas pelos órgãos ou entidades com vistas ao cumprimento das normas 

relativas à acessibilidade, em especial a Lei 10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e as normas 

técnicas da ABNT aplicáveis. 

Análise da AUDIN: Informações e justificativas apresentadas nas fls. 38 do Item 3.6 do 

Relatório de Gestão IFMT/2014. 

 

 

ITEM 4 – AMBIENTE DE ATUAÇÃO  

4.1. Informações do ambiente de atuação da unidade jurisdicionada. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Item 4.1 (Informações do ambiente 

de atuação da unidade jurisdicionada) do Relatório de Gestão – IFMT/2014, (fls. 43, 44 e 45). 
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ITEM 5 -  PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS (pg. 

46 a 245) 

Análise da AUDIN: Parcialmente contemplado. A Portaria nº 90/2014, em seu Anexo 

único divide este item em três subitens 5.1 – Planejamento da unidade jurisdicionada; 5.2 - 

Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados; 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 e 

respectivos subitens; 5.3 - Informações sobre outros resultados da gestão; 5.4 -  Informações 

sobre indicadores de desempenho operacional e 5.5 - Informações sobre custos de produtos e 

serviços, porém, o Relatório de Gestão disponibilizado para análise apresenta estrutura 

diversa da exigida sendo esta composta pelos subitens 5.1 – Planejamento da unidade (pg. 46 

a 119);  5.2  Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados, 5.2.1  Ações, 5.3  

Informações sobre indicadores de desempenho operacional e  5.4  Informações sobre custos 

de produtos e serviços. 

Recomendações: Readequar a estrutura deste item para atendimento do exigido pelo Anexo 

único da Portaria-TCU nº 90/2014, deverá ainda levar em consideração os aspectos de 

clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade das informações prestadas.  

 

5.1 Planejamento da unidade jurisdicionada: 

Análise da AUDIN: Contemplado 

 

5.2  Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados 

Análise da AUDIN: Parcialmente contemplado. De acordo com a Portaria nº 90/2014, 

Anexo único, este subitem é dividido em três subitens 5.2.1 – Programa Temático; 5.2.2 – 

Objetivo e 5.2.3 – Ação. A partir do § 4º do conteúdo apresentado, pelas características das 

informações, trata do subitem 5.2.1, que devem ser apresentados pelo Quadro A.5.2.1 – 

Programa Temático. 

Recomendação: Revisar e readequar o texto apresentado, para atendimento à Portaria nº 

90/2014, deverá ainda levar em consideração os aspectos de clareza, concisão, completude, 

exatidão e objetividade das informações prestadas. 
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5.2.1  Programa Temático  

Análise da AUDIN: Não contemplado. De acordo com a Portaria nº 90/2014, Anexo único 

item 5.2.1, Quadro A.5.2.1, as informações para este item devem ser apresentadas conforme 

as orientações ali contidas, porém a unidade não apresenta as informações requeridas.   

O item 5.2.1 apresentado no conteúdo do Relatório de Gestão disponibilizado para análise, 

trata das Ações da Programação Orçamentária e Financeira que devem ser tratadas no 

subitem 5.2.3 – Ação. 

Recomendação: Atender à Portaria nº 90/2014, Anexo único apresentando as informações 

requeridas sobre os programas temáticos a cardo da unidade, demonstrando-os pelo Quadro 

A.5.2.1 – Programa Temático, conforme orientação da Portaria nº 90/2014. Deverá ainda 

levar em consideração os aspectos de clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade 

das informações prestadas. 

5.2.1.1 Análise Situacional 

Análise da AUDIN: Não contemplado. De acordo com a Portaria nº 90/2014, Anexo único 

item 5.2.1, Quadro A.5.2.1, as informações para este item devem ser apresentadas conforme 

as orientações ali contidas, porém a unidade não apresenta as informações requeridas.   

O item 5.2.1 apresentado no conteúdo do Relatório de Gestão disponibilizado para análise, 

trata das Ações da Programação Orçamentária e Financeira que devem ser tratadas no 

subitem 5.2.3 – Ação. 

Recomendação: Atender à Portaria nº 90/2014, apresentando as informações requeridas  

conforme orientação da citada Portaria. Deverá ainda levar em consideração os aspectos de 

clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade das informações prestadas. 

 

5.2.2  Objetivo 

Análise da AUDIN: Não contemplado.   

Recomendação: Atender à Portaria nº 90/2014, Anexo único item 5.2.2 apresentando as 

informações requeridas sobre os programas temáticos a cargo da unidade, demonstrando-os 

pelo Quadro A.5.2.2 – Objetivos, conforme orientação da citada Portaria. Deverá ainda levar 
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em consideração os aspectos de clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade das 

informações prestadas. 

5.2.2.1  Análise Situacional 

Análise da AUDIN: Não contemplado.  Recomendação: Atender à Portaria nº 90/2014, 

Anexo único, apresentando as informações requeridas  conforme orientação da Portaria nº 

90/2014. Deverá ainda levar em consideração os aspectos de clareza, concisão, completude, 

exatidão e objetividade das informações prestadas. 

 

5.2.3  Ações 

Análise da AUDIN: Parcialmente contemplado. De acordo com a Portaria nº 90/2014, 

Anexo único item 5.2.3, as informações para este item devem ser apresentadas conforme as 

orientações ali contidas, porém a unidade apresenta as informações, no Relatório de Gestão 

disponibilizado para análise no item 5.2.1 (pg. 122 a 136), que deverá ser transferido para este 

campo. 

Recomendação: Atender à Portaria nº 90/2014, apresentando as informações requeridas  

conforme orientação da citada Portaria. Deverá ainda levar em consideração os aspectos de 

clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade das informações prestadas. 

 

5.2.3.1  Ações – OFSS 

Análise da AUDIN: Não contemplado. De acordo com a Portaria nº 90/2014, Anexo único 

item 5.2.3.1, as informações para este item devem ser apresentadas conforme as orientações 

ali contidas, porém no Relatório de Gestão disponibilizado para análise, a unidade não 

apresenta justificativa para a não demonstração deste subitem, contrariando o Art. 2º, § 2º, 3º 

e 4º a citada Portaria. 

Recomendação: Atender à Portaria nº 90/2014, apresentando as informações e/ou 

justificativas para o não atendimento, conforme orientação da citada Portaria. Deverá ainda 

levar em consideração os aspectos de clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade 

das informações prestadas. 
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5.2.3.2  Ações/Subtítulos – OFSS 

Análise da AUDIN: Parcialmente contemplado. De acordo com a Portaria nº 90/2014, 

Anexo único item 5.2.3.2, as informações para este item devem ser apresentadas conforme as 

orientações ali contidas, porém no Relatório de Gestão disponibilizado para análise, este item 

é apresentado no item 5.2.1.1 – Quadros 5.2.1.1.1 a 5.2.1.1.12 (pg. 121 a 127).  

Recomendação: Atender à Portaria nº 90/2014, apresentando as informações requeridas  

conforme orientação da citada Portaria. Deverá ainda levar em consideração os aspectos de 

clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade das informações prestadas. 

 

5.2.3.3 Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não Processados - OFSS 

Análise da AUDIN: Parcialmente contemplado. De acordo com a Portaria nº 90/2014, 

Anexo único item 5.2.3.3, as informações para este item devem ser apresentadas conforme as 

orientações ali contidas, porém no Relatório de Gestão disponibilizado para análise, este item 

é apresentado no item 5.2.1.2 (pg. 128 a 129).  

Recomendação: Atender à Portaria nº 90/2014, apresentando as informações requeridas  

conforme orientação da citada Portaria. Deverá ainda levar em consideração os aspectos de 

clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade das informações prestadas. 

 

5.2.3.4  Ações - Orçamento de Investimento – OI 

Análise da AUDIN: Parcialmente contemplado.  

De acordo com a Portaria nº 90/2014, Anexo único item 5.2.3.4, as informações para este item 

devem ser apresentadas conforme as orientações ali contidas, porém no Relatório de Gestão 

disponibilizado para análise, este item é apresentado no item 5.2.1.3 (pg. 130 a 131).  

Recomendação: Atender à Portaria nº 90/2014, apresentando as informações requeridas  

conforme orientação da citada Portaria. Deverá ainda levar em consideração os aspectos de 

clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade das informações prestadas. 
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5.2.3.5   Análise Situacional 

Análise da AUDIN: Parcialmente contemplado. De acordo com a Portaria nº 90/2014, 

Anexo único item 5.2.3.4, as informações para este item devem ser apresentadas conforme as 

orientações ali contidas, porém no Relatório de Gestão disponibilizado para análise, este item 

é apresentado no item 5.2.1.5 (pg. 132 a 136).  

Recomendação: Atender à Portaria nº 90/2014, apresentando as informações requeridas  

conforme orientação da citada Portaria. Deverá ainda levar em consideração os aspectos de 

clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade das informações prestadas. 

 

5.3  Informações sobre outros resultados da gestão 

Análise da AUDIN: Não contemplado. De acordo com a Portaria nº 90/2014, Anexo único 

item 5.3, as informações para este item devem ser apresentadas conforme as orientações ali 

contidas, porém no Relatório de Gestão disponibilizado para análise, a unidade não 

apresenta justificativa para a não demonstração deste subitem, contrariando o Art. 2º, § 2º, 

3º e 4º da citada Portaria. 

Recomendação: Atender à Portaria nº 90/2014, apresentando as informações requeridas  

conforme orientação da citada Portaria. Deverá ainda levar em consideração os aspectos de 

clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade das informações prestadas. 

 

5.4  Informações sobre indicadores de desempenho operacional 

Análise da AUDIN: Parcialmente contemplado. De acordo com a Portaria nº 90/2014, 

Anexo único item 5.4, as informações para este item devem ser apresentadas conforme as 

orientações ali contidas, porém no Relatório de Gestão disponibilizado para análise, este item 

é apresentado no item 5.3 (pg. 138 a 241).  Ainda, no mesmo documento, no item 5.3, consta 

justificativa que a Unidade não possuí indicadores de desempenho próprio, informando que 

algumas Pró-Reitorias já utilizam indicadores próprios de desempenho, demonstrados nos 

tópicos 5.1.1 a 5.1.5. Entretanto, os tópicos citados apresentam apenas Quadros 

Demonstrativos/Comparativos de execução das atividades/resultados de cada pró-reitoria, não 

sendo portanto Indicadores de Desempenho uma vez que não apresentam requisitos 
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conforme Portaria-TCU nº 90/2014, Anexo único item 5.4 – Quadro A.5.4. que são: 

Denominação do Indicador; Índice de Referência; Índice Previsto; Índice observado; 

Periodicidade e Fórmula para Cálculo. Ainda, apresenta apenas os indicadores exigidos pelo 

Acórdão TCU nº 2.267/2005, porém nos itens 5.3.1 e  no item 5.3.2, as respectivas análise – 

Quadros 5.3.2.1.1 a 5.3.2.4.3, contudo a análise não realiza comparativo para as metas 

estabelecidas no documento Termo de Acordo de Metas e firmado entre o MEC/SETEC e 

IFMT. 

Recomendação: Revisar o texto de forma a Atender à Portaria nº 90/2014, apresentando as 

informações requeridas, conforme orientação da citada Portaria. Deverá ainda levar em 

consideração os aspectos de clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade das 

informações prestadas. 

 

5.5  Informações sobre custos de produtos e serviços 

Análise da AUDIN: Não contemplado. Apresenta justificativa pela inexistência do 

gerenciamento de custos da unidade. 

 

ITEM 06 – TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA 

6.1 – Programação e Execução da Despesa 

Análise da AUDIN: Após análise, verifica-se que a estrutura do item apresentada no 

Relatório de Gestão de 2014, atendem à Decisão Normativa - TCU nº 127, de 15 de maio de 

2013 (alterada pela DN TCU 139/2014) e Portaria TCU 90/2014, e de acordo com os quadros 

constantes nas fls. 242 a 247, evidenciam as informações sobre: Programação da Despesa, 

Movimentação de Crédito Interna e Realização da Despesas subdividida em Despesa por 

Modalidade de contratação – Créditos Originários, Despesa por Grupo e Elemento de Despesa 

– Créditos Originários, Despesas por modalidade de contratação – Créditos de Movimentação 

e Despesa por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação, atendendo à 

norma vigente para apresentação das informações. 
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6.2 – Despesas com ações de publicidade e propaganda 

Análise da AUDIN: Após análise, verifica-se que a estrutura do item apresentada no 

Relatório de Gestão de 2014, atendem à Decisão Normativa - TCU nº 127, de 15 de maio de 

2013 (alterada pela DN TCU 139/2014) e Portaria TCU 90/2014, de acordo com o quadro 6.2 

constante na fl. 248 do Relatório. 

 

6.3 – Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos 

Análise da AUDIN: Item não se aplica na estrutura do Relatório de Gestão de 2014.  

 

6.4 – Movimentação e saldos de restos a pagar de exercícios anteriores. 

Análise da AUDIN: Após análise, verifica-se que a estrutura do item apresentada no 

Relatório de Gestão de 2014 e reclassificado para 6.3, atendem à Decisão Normativa - TCU nº 

127, de 15 de maio de 2013 (alterada pela DN TCU 139/2014) e Portaria TCU 90/2014, 

conforme quadro 6.3, inserido na fl. 249, atendendo à norma vigente para apresentação das 

informações. 

 

6.5 – Transferências de Recursos 

Análise da AUDIN: Após análise, verifica-se que a estrutura do item apresentada no 

Relatório de Gestão de 2014 e reclassificado para 6.4, atendem à Decisão Normativa - TCU nº 

127, de 15 de maio de 2013 (alterada pela DN TCU 139/2014) e Portaria TCU 90/2014, 

conforme quadros 6.4.1 a 6.4.4, inseridos nas fls. 250 a 252, contendo: Caracterização dos 

instrumentos de transferência vigentes no exercício de referência, Resumo dos instrumentos 

celebrados pela UJ nos três últimos exercícios, Informações Sobre a Prestação de Contas 

Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de Repasse, atendendo à norma 

vigente para apresentação das informações. 
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6.6 – Suprimento de Fundos  

Análise da AUDIN: Após análise, verifica-se que a estrutura do item apresentada no 

Relatório de Gestão de 2014 e reclassificado para 6.5, atendem à Decisão Normativa - TCU nº 

127, de 15 de maio de 2013 (alterada pela DN TCU 139/2014) e Portaria TCU 90/2014, 

conforme quadros 6.5.1 a 6.5.4, (fls 252/255), contendo: Concessão de suprimento de fundos, 

Utilização de suprimento de fundos, Classificação dos gastos com suprimento de fundos no 

exercício de referência, atendendo à norma vigente para apresentação das informações. 

 

6.7 – Renúncias sob a Gestão da UJ 

Análise da AUDIN: Item não se aplica na estrutura do Relatório de Gestão de 2014.  

 

6.8 – Gestão de Precatórios 

Análise da AUDIN: Item não se aplica na estrutura do Relatório de Gestão de 2014.  

 

 

ITEM 7 – GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E 

CUSTOS RELACIONADOS.  

 

7.1 Estrutura de pessoal da unidade jurisdicionada, contemplando as seguintes perspectivas:  

a) demonstração da força de trabalho; 

b) demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e 

temporários, especialmente no âmbito das áreas técnicas responsáveis por 

macroprocesso finalístico;   

c) conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição do 

pessoal no âmbito da unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução 

da sua atividade-fim; 

d) qualificação da força de trabalho;  

e) descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e 

treinamento dos servidores nela lotados; 

f) custos associados à manutenção dos recursos humanos;  

g) ações adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal, 

especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos 
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públicos e à terceirização irregular de cargos, demonstrando as medidas adotadas para 

tratar a irregularidade identificada; 

h) descrever os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade 

jurisdicionada e as providências adotadas para mitigá-los;   

i) indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas. 

7.2 Informações sobre a contratação de mão de obra de apoio e sobre a política de contratação 

de estagiários. 

As informações sobre a terceirização regular de mão de obra no âmbito da unidade 

jurisdicionada devem ser tratadas considerando as orientações contidas nos subitens 7.2.1, 

7.2.2, 7.2.3 e 7.2.4, as quais remetem ao preenchimento de três quadros. O primeiro trata dos 

contratos de prestação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva da unidade; o 

segundo, dos demais terceirizados contratados para desenvolvimento de atividades em áreas 

não abrangidas por categorias funcionais do órgão e o terceiro, da contração de estagiários. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas estão definidos em dois grandes blocos:  

7.1 - Estrutura de pessoal da unidade jurisdicionada  (subdivididos nos subitens 7.1.1 ao 

7.1.6) e 7.2 - Contratação de mão de obra de apoio e de estagiários  (subdivididos em 

subitens 7.2.1 ao 7.2.4), encontrados no Item 7 (Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de 

Obra e Custos Relacionados) do Relatório de Gestão – IFMT/2014 (fls. 261 a 297).  

 

7.1.1. – Demonstração e distribuição da força de trabalho (alíneas “a”, “b” e “c” do item 7.1 

da DN 134/2013). 

A demonstração e distribuição da força de trabalho da unidade, correspondente aos conteúdos 

dispostos nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 7.1 da DN 134/2013, é objeto dos Quadros 

A.7.1.1.1; A.7.1.1.2 e A.7.1.1.3, e de análise circunstanciada dos dados apresentados: 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Quadro 7.1.1.1 - Força de Trabalho 

da UJ; Quadro 7.1.1.2 - Distribuição da Lotação Efetiva ; Quadro 7.1.1.3   -          

Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ, conforme o 

Relatório de Gestão – IFMT/2014 (fls. 261 a 262).  

 

7.1.2 – Qualificação e capacitação da força de trabalho (alíneas “d” e “e” do item 7.1 da DN 

134/2013). 

Não há estrutura padronizada para as informações solicitadas neste subitem, ficando a unidade 

jurisdicionada livre para escolher a forma mais eficiente para a demonstração das 

informações. Os dados disponibilizados, entretanto, devem permitir o cotejo entre a 

qualificação do pessoal disponível e as competências necessárias ao desenvolvimento das 

atividades da unidade, notadamente as concernentes aos macroprocessos finalísticos da UJ, 

identificando eventuais causas de distorções como: nível de escolaridade abaixo ou acima do 

necessário; ausência de treinamento para o desenvolvimento de atividade específica, entre 

outras. 
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Devem ser disponibilizados ainda neste item do relatório de gestão eventuais cursos e 

treinamentos ofertados à força de trabalho da unidade jurisdicionada no decorrer do exercício, 

discriminando informações sobre a denominação dos cursos ofertados, publico alvo, número 

de pessoas treinadas e eventuais resultados observados, caso já identificados. Caso o número 

de cursos ofertados seja muito representativo, a unidade pode optar pelo fornecimento de 

informações gerencias, nas quais indique, entre outros dados que julgar relevantes, as áreas 

dos cursos ofertados e o número de pessoas treinadas. Em qualquer das hipóteses, é necessária 

a avaliação entre os cursos ofertados e a demanda para treinamento identificada pela unidade 

jurisdicionada. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Quadro 7.1.2.1 - Qualificação e 

capacitação do quadro de servidores Técnico-Administrativos em Educação do IFMT; 

Quadro 7.1.2.2-Qualificação e capacitação do quadro de servidores Professores do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico do IFMT, conforme o Relatório de Gestão – IFMT/2014 (fls. 

262 a 264).  

 

7.1.3 - Custos de pessoal da Unidade Jurisdicionada. 

A composição do quadro de custos de pessoal da UJ deverá ser demonstrada por meio do 

Quadro A.7.1.3 a seguir, onde serão discriminadas as naturezas de despesas de pessoal com 

alguns grupos de servidores e tipologias de cargos relativamente ao exercício de referência do 

relatório de gestão e ao imediatamente anterior. 
 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Quadro 7.1.3 - Custos do pessoal do 

Relatório de Gestão – IFMT/2014 (fl.265). 
 

7.1.4 Irregularidades na área de pessoal. 

Neste subitem o gestor deverá discorrer sobre a existência de eventuais irregularidades 

relacionadas a pessoal,  discriminando as providências adotadas para sua regularização. 

Em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos e a terceirização 

irregular de cargos, as informações disponibilizadas neste item devem observar as orientações 

contidas nos itens 7.1.4.1 e 7.1.4.2.  

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas nos itens 7.1.4.1 e 7.1.4.2 no Relatório 

de Gestão – IFMT/2014 (fl.266).  

 

7.1.4.1 Acumulação Indevida de cargos, funções e Empregos Públicos. 

O gestor deverá consignar as providências adotadas para identificar eventual acumulação 

remunerada de cargos, funções e empregos públicos vedada pelo art. 37, incisos XVI e XVII, 

da Constituição Federal, contemplando informações, no mínimo, sobre: 

a) A existência de controles internos com a finalidade de detectar possível acumulação 

vedada de cargos, funções e empregos públicos; 

b) Tipos de controle implementado e periodicidade de revisão; 

c) A propriedade dos controles implementados em termos de utilidade e eficiência;  
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d) A existência e o quantitativo de servidores que acumulem cargos, funções ou 

empregos públicos indevidamente no quadro de pessoal da unidade jurisdicionada. 

O gestor deverá discorrer, ainda, sobre as providências adotadas para regularizar a situação 

dos servidores que acumulem cargos, funções ou empregos públicos irregularmente, 

tomando-se como parâmetro o art. 133, da Lei 8.112/1990. Em sua explanação o gestor 

deverá contemplar informações, no mínimo, sobre: 

a) O quantitativo de notificações feitas aos servidores que se encontrem em situação 

irregular; 

b) O resultado das notificações realizadas; 

c) A quantidade de processo administrativo disciplinar aberto para regularizar a situação 

de acumulação irregular de cargo, função ou empregos públicos, bem como o 

resultado verificado em tais processos.  

Não há estrutura padronizada para as informações solicitadas neste subitem. Desta forma, a 

unidade jurisdicionada deverá escolher a forma mais eficiente para apresentação dos dados 

solicitados. Alerta-se que este subitem deve ser tratado em tópico específico do item que vier 

a tratar da gestão de pessoas e deve conter toda a informação solicitada. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no item: 7.1.4.1 - Acumulação indevida 

de cargos, funções e empregos públicos, no Relatório de Gestão – IFMT/2014 (fl.266).  

 

7.1.4.2 Terceirização irregular de cargos. 

O Quadro A.7.1.4.2 tem por finalidade evidenciar o quantitativo de servidores terceirizados 

que ocupam ou exercem cargos ou atividades típicos de categorias funcionais do plano de 

cargos da unidade. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no item: 7.1.4.2 (Terceirização 

irregular de cargos), conforme o  Relatório de Gestão – IFMT/2014 (fl.266). 

 

7.1.5 Riscos identificados na gestão de pessoas. 

Neste subitem a unidade jurisdicionada deve informar possíveis riscos identificados na gestão 

de pessoas, como por exemplo, possível perda de pessoal treinado em razão de baixos 

salários, ausência de perspectivas na carreira, entre outros. 

Não há estrutura definida para as informações requeridas neste subitem. Desta forma a 

unidade jurisdicionada deverá escolher a forma mais eficiente para apresentação dos dados 

solicitados. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no item 7.1.5 Relatório de Gestão – 

IFMT/2014 (fl.266). 

 

 

7.1.6 Indicadores gerenciais sobre recursos humanos. 

A UJ que seja responsável por área de recursos humanos, ou que tenha entre as UJ 

consolidadas uma com essa responsabilidade, deve informar os indicadores dos quais se 

utiliza para tal gerenciamento. As UJ que não tenham indicadores desenvolvidos para a área 
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de pessoal devem fazer constar essa informação no Relatório de Gestão e informar se há 

previsão de desenvolvê-los. 

Os indicadores deverão ser informados de modo a explicitar os padrões utilizados, os objetos 

mensurados, os objetivos e metas fixados e, por fim, as conclusões quantitativas e qualitativas 

daí decorrentes sobre a gestão de recursos humanos. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Relatório de Gestão – IFMT/2014, 

Absenteísmo: no Quadro 7.1.6.1 - Registro de faltas no SIAPE por Campus – Situação 

apurada em 31/12/2014 ;Quadro 7.1.6.2 - Registro de faltas no SIAPE por Campus – 

Situação apurada em 31/12/201; Quadro 7.1.6.3 – Registro de faltas no SIAPE por Campus – 

Situação apurada em 31/12/2012;Quadro 7.1.6.4 – Registro de faltas no SIAPE por Campus – 

Situação apurada em 31/12/2011; Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais: Quadro 

7.1.6.5 – Ocorrências registradas no SIASS no exercício de 2014;Quadro 7.1.6.6 – 

Ocorrências registradas no SIASS no exercício de 2013 ; Quadro 7.1.6.7 – Ocorrências 

registradas no SIASS no exercício de 2012 ; Quadro 7.1.6.8 – Atividades Desenvolvidas pelo 

Programa de Qualidade de Vida do IFMT ; Rotatividade (turnover): Quadro 7.1.6.9 – 

Quadro de Servidores de Carreira 2011, 2012, 2013 e 2014 ; Quadro 7.1.6.10 – Egressos em 

2014; Quadro 7.1.6.11 – Ingressos em 2014 em virtude dos egressos – equivalentes (Decreto 

n. 7.311/2010 e 7.312/2010 – Excluídos as novas liberações de vagas); Quadro 7.1.6.12 – 

Edital de Concurso nº. 027/2014 – IFMT; Aposentadoria versus reposição do quadro: 

contemplada em texto a informação (fls.266 a 270). 
 

7.2.1 Contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância 

O Quadro A.7.2.1 abaixo compreende os contratos de prestação de serviços de limpeza e 

higiene e vigilância ostensiva em vigência no exercício de 2014, mesmo que já encerrados, 

assim como os novos contratos celebrados no exercício de 2014, mesmo que não efetivados 

no exercício. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no  Relatório de Gestão – IFMT/2014 

no  Quadro 7.2.1.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância 

ostensiva – Campus Barra do Garças; Quadro 7.2.1.2 – Contratos de prestação de serviços de 

limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Bela Vista; Quadro 7.2.1.3 – Contratos de 

prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Cáceres; Quadro 

7.2.1.4 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – 

Campus Campo Novo do Parecis; Quadro 7.2.1.5 – Contratos de prestação de serviços de 

limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Confresa; Quadro 7.2.1.6 – Contratos de 

prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Cuiabá; Quadro 

7.2.1.7 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – 

Campus Juína ; Quadro 7.2.1.8 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e 

vigilância ostensiva – Campus Pontes e Lacerda; Quadro 7.2.1.9 – Contratos de prestação de 

serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Primavera do Leste; Quadro 

7.2.1.10 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – 

Campus Rondonópolis; Quadro 7.2.1.12 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e 

higiene e vigilância ostensiva – Campus Sorriso; Quadro 7.2.1.13 – Contratos de prestação 

de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Várzea Grande; Quadro 

7.2.1.14 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – 

Reitoria (fls.270 a 280). 
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7.2.2 Locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão. 

O Quadro A.7.2.2 abaixo compreende os contratos de prestação de serviços com locação de 

mão de obra em vigência no exercício de 2014, mesmo que já encerrados, assim como os 

novos contratos celebrados no exercício de 2014, mesmo que não efetivados no exercício. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no  Relatório de Gestão – IFMT/2014, 

no  Quadro 7.2.2.1 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – 

Campus Barra do Garças; Quadro 7.2.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação 

de mão de obra – Campus Bela Vista; Quadro 7.2.2.3 – Contratos de prestação de serviços 

com locação de mão de obra – Campus Campo Novo do Parecis; Quadro 7.2.2.4 – Contratos 

de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Confresa; Quadro 7.2.2.5 – 

Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Cuiabá; Quadro 

7.2.2.6 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Juína; 

Quadro 7.2.2.7 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus 

Pontes e Lacerda; Quadro 7.2.2.8 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão 

de obra – Campus Primavera do Leste; Quadro 7.2.2.9 – Contratos de prestação de serviços 

com locação de mão de obra – Campus Rondonópolis; Quadro 7.2.2.10 – Contratos de 

prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus São Vicente; Quadro 7.2.2.11 – 

Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Sorriso; Quadro 

7.2.2.12 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Reitoria 

(fls.280 a 292). 

 

7.2.3 Análise crítica dos itens 7.2.1 e 7.2.2 

Na análise crítica devem ser consignadas informações referentes ao andamento dos contratos 

de prestação de serviços com locação de mão de obra, inclusive vigilância, limpeza e higiene. 

Neste subitem devem ser consignadas, caso identificadas, dificuldades encontradas pela 

administração na condução dos contratos de prestação de serviços, tais como interrupções na 

prestação de serviços e não pagamento de verbas trabalhistas por empresas contratadas, bem 

como as providências adotadas. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas nos subitens 7.2.3.1 – Campus Barra do 

Garças ; 7.2.3.2 – Campus Cáceres; 7.2.3.3 – Campus Campo Novo do Parecis; 7.2.3.4 – 

Campus Confresa; 7.2.3.5 – Campus Cuiabá; 7.2.3.6 – Campus Pontes e Lacerda; 7.2.3.7 – 

Campus Rondonópolis; 7.2.3.8 – Campus São Vicente; 7.2.3.9 – Campus Sorriso; 7.2.3.10 – 

Campus Várzea Grande; 7.2.3.11 – Reitoria, conforme o Relatório de Gestão – IFMT/2014; 

(fls. 293 a 297). 

 

 

7.2.4 Contratação de estagiários. 

O Quadro A.7.2.4 abaixo visa a demonstrar a composição do quadro de estagiários da UJ e 

somente deverá ser preenchido pelas UJ que detenham entre as suas unidades administrativas 

aquela responsável pela gestão do cadastro de estagiários. 
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Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Quadro 7.2.4 – Composição do 

Quadro de Estagiários , conforme o Relatório de Gestão – IFMT/2014 (fl. 297). 

 

7.3 Aplicação do art. 7º da lei nº12.546/2011 e do art.2º do decreto nº7.828/2012 (Plano Brasil 

Maior). 

a) Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados com 

empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 

12.546/2011 e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012, atentando para os efeitos retroativos às 

datas de início da desoneração, mencionadas na legislação. 

b) Obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do dano) em 

relação aos contratos já encerrados que foram firmados com empresas beneficiadas pela 

desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º 

do decreto 7.828/2012. 

c) Detalhamento sobre os contratos (vigentes e encerrados) revisados, incluindo número, 

unidade contratante, nome/CNPJ da empresa contratada, objeto e vigência, com destaque para 

a economia (redução de valor contratual) obtida em cada contrato. 

Análise da AUDIN: As informações foram elencadas em subitens: 7.3.1 – Campus Barra do 

Garças; 7.3.2 – Campus Bela Vista; 7.3.3 – Campus Campo Novo do Parecis; 7.3.4 – Campus 

Confresa; 7.3.5 – Campus Cuiabá; 7.3.6 – Campus Juína; 7.3.7 – Campus Pontes e Lacerda; 

7.3.8 – Reitoria; 7.3.9 – Campus São Vicente; 7.3.10 – Campus Sorriso, conforme Relatório 

de Gestão – IFMT/2014 (fls. 297 a 299). 

   

 

ITEM 8 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

8.1 Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros, destacando: 

a) a quantidade de veículos por categoria de uso e por regionalização; 

b) a contextualização da relevância da frota de veículos para a execução da atividade-fim 

da unidade jurisdicionada e a consecução dos objetivos estratégicos; 

c) as normas que regulamentam a gestão e o uso da frota; 

d) os critérios que norteiam a escolha pela aquisição de veículos ou locação; 

e) os custos envolvidos. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Item 8 (8.1 - Gestão da frota de 

veículos próprios e locados de terceiros) do Relatório de Gestão – IFMT/2014 (fls. 300-308), 

conforme Quadros 8.1.1 – Frota de veículos próprios do IFMT e 8.1.2 - Gastos associados à 

manutenção da frota de veículos do IFMT. 
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8.2 Gestão do patrimônio imobiliário da União que esteja sob a responsabilidade da unidade 

jurisdicionada, contemplando: 

a) a estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade jurisdicionada; 

b) a distribuição geográfica dos imóveis da União; 

c) a qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de 

Registro dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet; 

d) informação sobre a ocorrência e os atos de formalização de cessão, para terceiros, de 

imóveis da União na responsabilidade da unidade jurisdicionada, ou de parte deles, para 

empreendimento com fins lucrativos ou não, informando o locador, a forma de contratação, os 

valores e benefícios recebidos pela unidade jurisdicionada em razão da locação, bem como a 

forma de contabilização e de utilização dos recursos oriundos da locação; 

e) os custos de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos 

imóveis. 

 

8.2.1 Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Item 8 (8.2.1 – Distribuição Espacial 

dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União) do Relatório de Gestão – 

IFMT/2014 (fls. 308-309), conforme Quadro 8.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis 

de Uso Especial de Propriedade da União. 

 

8.2.2 Imóveis sob a responsabilidade da UJ, exceto imóvel funcional. 

Análise da AUDIN: Parte das informações estão elencadas no Item 8 (8.2.2 Imóveis sob a 

responsabilidade da UJ, exceto imóvel funcional) do Relatório de Gestão – IFMT/2014 (fls. 

309-310), no entanto há ausência de informações no que diz respeito a reavaliação de alguns 

imóveis e gastos com reformas, conforme Quadro 8.2.2.1 – Imóveis de Propriedade da União 

sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional. 

Cessão de espaço físico em imóvel da União 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Item 8 (8.2.3 Cessão de espaço físico 

em imóvel da União) do Relatório de Gestão – IFMT/2014 (fls. 310-313), conforme Quadro 

8.2.2.2 – Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ. 

 

8.2.3 Imóveis funcionais da União sob responsabilidade da UJ. 

Análise da AUDIN: Parte das informações estão elencadas no Item 8 (8.2.4 Imóveis 

funcionais da União sob responsabilidade da UJ) do Relatório de Gestão – IFMT/2014 (fls. 

313-314), no entanto há ausência de informações no que diz respeito a reavaliação de alguns 
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imóveis e gastos com reformas, conforme Quadro A.8.2.3 – Discriminação de Imóveis 

Funcionais da União sob responsabilidade da UJ. 

 

8.2.4 Análise Crítica. 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Item 8 (8.2.5 Análise Crítica) do 

Relatório de Gestão – IFMT/2014  (fls. 314-319). 

 

8.3 Imóveis locados de terceiros, destacando: 

a) a distribuição geográfica dos imóveis locados; 

b) a finalidade de cada imóvel locado; 

c) os custos relacionados ao imóvel, discriminando os custos de locação e os de manutenção 

do imóvel; 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Item 8 (8.3 Bens Imóveis Locados de 

Terceiros) do Relatório de Gestão – IFMT/2014  (fls. 319-320), conforme Quadro 8.3 – 

Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros. 

 

ITEM 9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

9.1 Informações sobre sistemas computacionais que estejam diretamente relacionados aos 

macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da unidade jurisdicionada, contemplando: 

a) relação dos sistemas e a função de cada um deles; 

b) eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades, suas 

justificativas e as medidas programadas e/ou em curso para obtenção dos sistemas; 

c) relação dos contratos que vigeram no exercício de referencia do relatório de gestão, 

incluindo a descrição de seus objetos, demonstração dos custos relacionados a cada 

contrato, dados dos fornecedores e vigência.  

Análise da AUDIN: Informações e justificativas sobre a gestão da tecnologia da informação 

apresentadas nas fls. 310-327 do Item 9 do Relatório de Gestão IFMT/2014, e informações 

dos contratos da TI no Quadro 9.10 – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 

2014 nas fls. 322-327. 

 

ITEM 10 – GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

10.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação 

de serviços ou obras. 
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Análise da AUDIN: As informações estão elencadas nos Itens 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3; 10.1.4; 

10.1.5; 10.1.6; 10.1.7; 10.1.8; 10.1.9; 10.1.10; 10.1.11; 10.1.12; 10.1.13 e 10.1.14 do 

Relatório de Gestão – IFMT/2014 (fls. 336-345), no entanto os itens 10.1.3; 10.1.5 e 10.1.13 

estão incompletos, devido ausência de informações referentes às “Considerações Gerais”. 

 

ITEM 11. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE. 

11.1 Tratamento de determinações exaradas em acórdãos do TCU atendidas no exercício de 

referência do relatório de gestão e pendentes de atendimento, caso em que deverão ser 

apresentadas as justificativas pelo não cumprimento. 

Análise da AUDIN: O Item 11.1 está elencado nas fls. 337-343 do Relatório de Gestão – 

IFMT/2014, contendo os subitens 11.1.1 Deliberação do TCU atendidas no exercício e 11.1.2 

Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício, conforme informações 

e justificativas nos Quadro 11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no 

exercício e Quadro 11.1.2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de 

atendimento no exercício. 

 

11.2 Tratamento de recomendações feitas pelo órgão de controle interno ao qual se vincular a 

unidade jurisdicionada atendidas no exercício de referência do relatório de gestão e pendentes 

de atendimento, caso em que deverão ser apresentadas as justificativas pelo não atendimento. 

Análise da AUDIN: O Item 11.2 está elencado nas fls. 343-349 do Relatório de Gestão – 

IFMT/2014, contendo os subitens 11.2.1 Recomendações do órgão de controle interno 

atendidas no exercício e 11.2.2 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do 

exercício, conforme informações e justificativas nos Quadro 11.2.1 – Relatório de 

cumprimento das recomendações do órgão de controle interno e Quadro 11.2.2 – Situação das 

recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício. 

 

11.3 Demonstração do cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de 

novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas. 

Análise da AUDIN: O Item 11.3 está elencado nas fls. 349-350 do Relatório de Gestão – 

IFMT/2014, conforme informações e justificativas constantes no Quadro 11.3 – 
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Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UF, da obrigação de entregar 

a DBR e no subitem 1.3.2 Situação do cumprimento das obrigações. 

 

11.4 Demonstração das medidas administrativas adotadas para apurar responsabilidade por 

ocorrência de dano ao Erário, especificando os esforços da unidade jurisdicionada para sanar 

o débito no âmbito interno, e também: 

a) demonstração da estrutura tecnológica e de pessoal para a gestão da fase interna das 

TCE; 

b) quantidade de fatos que foram objeto de medidas administrativas internas no exercício 

de referência; 

c) quantidade de fatos em apuração que, pela avaliação da unidade, tenham elevado 

potencial de se converterem em tomada de contas especial a ser remetida ao órgão de 

controle interno e ao TCU; 

d) quantidade de fatos cuja instauração de tomada de contas especial tenha sido 

dispensada nos termos do art. 6º da IN TCU 71/2012; 

e) quantidade de tomadas de contas especiais instauradas no exercício, remetidas e não 

remetidas ao Tribunal de Contas da União. 

Análise da AUDIN: Informações e justificativas apresentadas nas fls. 350 do Item 11.4 do 

Relatório de Gestão IFMT/2014. 

 

11.5 Demonstração, com a identificação do gestor responsável, da correção e tempestividade 

da inserção das informações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos 

congêneres respectivamente no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – 

SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – 

SICONV, conforme estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentários do exercício de referência 

do relatório de gestão. 

Análise da AUDIN: Informações e justificativas apresentadas nas fls. 350-351 do Item 11.4 

do Relatório de Gestão IFMT/2014, conforme Quadro 11.5 – Declaração de inserção e 

atualização de dados no SIASG e SICONV. 
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ITEM 12 – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

12.1 – Medidas adotadas para adoção de Critérios e Procedimentos estabelecidos pelas 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

Análise da AUDIN: Após análise, verifica-se que a estrutura do item apresentada no 

Relatório de Gestão de 2014, atendem à Decisão Normativa - TCU nº 127, de 15 de maio de 

2013 (alterada pela DN TCU 139/2014) e Portaria TCU 90/2014, cujas informações 

constantes das fls. 352/355, atendem à norma vigente para apresentação das informações. 

 

12.2 – Apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas. 

Análise da AUDIN: Após análise, verifica-se que a estrutura do item apresentada no 

Relatório de Gestão de 2014, atendem à Decisão Normativa - TCU nº 127, de 15 de maio de 

2013 (alterada pela DN TCU 139/2014) e Portaria TCU 90/2014, cujas informações 

constantes da fl. 355, atendem à norma vigente para apresentação das informações. 

 

12.3 – Conformidade Contábil 

Análise da AUDIN: Após análise, verifica-se que a estrutura do item apresentada no 

Relatório de Gestão de 2014, atendem à Decisão Normativa - TCU nº 127, de 15 de maio de 

2013 (alterada pela DN TCU 139/2014) e Portaria TCU 90/2014, cujas informações 

constantes das fls. 355/357, atendem à norma vigente para apresentação das informações. 

 

12.4 - Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis. 

Análise da AUDIN: Após análise, verifica-se que a estrutura do item apresentada no 

Relatório de Gestão de 2014, atendem à Decisão Normativa - TCU nº 127, de 15 de maio de 

2013 (alterada pela DN TCU 139/2014) e Portaria TCU 90/2014, cujas informações 

constantes das fls. 356/361, atendem à norma vigente para apresentação das informações. 
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12.5 - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela 

NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008. 

Análise da AUDIN: Item não se aplica na estrutura do Relatório de Gestão de 2014.  

 

12.6 - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas pela Lei nº 6.404/1976 

Análise da AUDIN: Item não se aplica na estrutura do Relatório de Gestão de 2014.  

 

12.7 - Composição Acionária das Empresas Estatais 

Análise da AUDIN: Item não se aplica na estrutura do Relatório de Gestão de 2014.  

 

12.8 - Relatório de Auditoria Independente 

Análise da AUDIN: Item não se aplica na estrutura do Relatório de Gestão de 2014.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Análise da AUDIN: As informações estão elencadas no Relatório de Gestão – IFMT/2014, 

(fls. 371 e 372). 

 

 

 

III – Conclusão 

  

Concluímos que o Relatório de Gestão – 2014/IFMT possui as peças 

exigidas na Portaria n.º 90/2014, quanto à sua estruturação, preenchimento, forma e 

organização, com exceção das inconsistências descritas acima que devem ser corrigidas ou 

justificadas antes da análise pelo Conselho Superior.  

As correções ou justificativas que forem providenciadas devem ser 

informadas à Auditoria Interna do IFMT para posterior emissão de parecer ao Conselho 

Superior. 
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É a análise. 

 

Cuiabá, 04 de março de 2015. 
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Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe  

Edilene Sakuno Maeda Auditora  

Marcus Vinicius Taques Arruda Auditor  

Márcio Menezes Roza Auditor  

Jandilson Vitor da Silva Auditor  

Jane Maria Delgado Auditora  

Marcelo Gonçalves Ortega Auditor  

 


