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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2018

Senhor Gestor, 

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2018,
referente ao exercício de 2017 (Janeiro a Dezembro), objetivando o acompanhamento
preventivo  dos  atos  e  fatos  de  gestão  ocorridos  durante  o  exercício  analisado,
apresentamos  o  Relatório  de  Auditoria referente  ao  acompanhamento  das  ações
previstas no PAINT 2018, realizadas pelo Campus Juína, conforme descritas abaixo:

1.24 Reavaliar os controles internos e avaliar matrizes de riscos e uso
do refeitório dos campi e Reitoria, com base nos parâmetros da avaliação de 2015 e
2016;

I – ESCOPO DO TRABALHO

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria
aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Cabe ressaltar que o campus Juína atingiu um grau de maturidade de 65% na

avaliação  dos  controles  internos  em  2016,  ficando  excluída  da  amostragem  para

auditoria de conformidade no exercício 2018.
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Foi realizada reunião com o Diretor Geral do campus, Chefe  de Administração

e Planejamento, Coordenação de Gestão de Pessoas, Chefe do departamento de Ensino,

responsável pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado, c, fiscal de contratos de serviços

terceirizados,  e  aos  setores  de  almoxarifado  e  patrimônio,  além de  entrevistas  com

funcionários terceirizados,  alunos e responsáveis pelos setores de: refeitório,  estágio,

comunicação social, psicologia, pedagogia, assistência social e registro escolar.

 Também foi percebido o empenho da gestão na elaboração das matrizes

de  riscos  do  campus,  com  a  identificação  de  no  mínimo  03  (três)  riscos  e  seus

respectivos controles, na área de administração. 

II – RESULTADO DOS EXAMES

1- CONTROLE DE GESTÃO

CONTROLES INTERNOS

Constatação  1.1. Ausência  de  Regimento  Interno  do  campus,  em  desacordo  à

Resolução n.º  25/2017 que aprova o novo regimento geral do IFMT.

Manifestação da Unidade:  Estávamos aguardando a publicação do

Regimento  Geral  do  IFMT  que  ocorreu  recentemente  por  meio  da  Resolução

CONSUP/IFMT nº  25,  de 27 de  março de 2018.  Sendo assim,  providenciaremos a

criação de uma comissão para elaborar  a minuta do Regimento Geral  do Campus

Juína, tendo em vista que  o organograma do campus está em fase de elaboração por

um  grupo  de  trabalho  composto  pelos  diretores-gerais  dos  campi,  sendo  esse

documento fundamental para a versão definitiva do Regimento Geral. 

Causa: Controles internos insuficientes.

Análise  da  AUDIN:  O  Regimento  Interno  é  a  formalização

documental  da estrutura  administrativa  de uma entidade,  contemplando normas para

2

Relatório de Auditoria nº 03/2018

mailto:audin@ifmt.edu.br


   
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT

AUDITORIA INTERNA
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

regulamentar  o  funcionamento,  a  organização  e  distribuição  das  atividades,  as

atribuições, competências e responsabilidades dos cargos e dos órgãos do campus. De

acordo  com  o  art.  199  do  atual  Regimento  Geral  do  IFMT,  “a  organização  e

funcionamento serão regidos pelo...regimento dos campi”. Ressalta-se que o IFMT já

possuía  Regimento Geral em vigor desde 2012, e até hoje não foi prática do campus a

elaboração e aprovação de seu regimento. Cabe ressaltar, entretanto, que é prática do

campus a elaboração de planos individuais anuais de ação e de planos gerenciais, onde

constam  atribuições  dos  servidores  e  de  seus  respectivos  cargos  para  determinado

exercício.  Há  também  diversos  regulamentos  e  regimentos  de  órgãos  do  campus,

indicando que os gestores têm envidado esforços com questões estratégicas e gerenciais.

Com a nova versão do regimento geral aprovado em 2018, é importante que o campus

elabore  sua  minuta  de  regimento  interno  prevendo  sua  estrutura  organizacional,

atribuições  e  competências  dos  cargos  e  órgãos,  linhas  de  autoridades  e  normas  de

funcionamento que atualmente estão praticando.

Recomendação:  Elaborar  minuta  de  regimento  interno  do  campus

contendo no mínimo a composição, organização, atribuições, competências e normas de

funcionamento.

Constatação 1.2. Ausência de planejamento estratégico e tático formalizado para os

setores do campus, com vista a definição de prioridades, não observando as práticas de

gerenciamento de riscos na Instituição.

 Manifestação  da  Unidade:  O  campus  Juína  ainda  não  possui

planejamento estratégico e tático formalizado. Assim, o processo de construção torna-

se mais trabalhoso visto que não há um modelo a ser seguido. Contudo,  está sendo

mobilizado e discutido sobre o tema no âmbito do IFMT. Foi disponibilizado um curso

pela Reitoria sobre Gestão da Estratégia com BSC, ao qual a Chefe do Departamento

de Administração participou e o Diretor Geral participará para embasar o método que
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o planejamento do campus Juína será construído, em conjunto com a  comunidade

acadêmica no ano de 2018. 

     Causa: Controles internos insuficientes.

Análise da AUDIN:  O planejamento estratégico é aquele que define

as estratégias de longo prazo da empresa. Esse planejamento contribui na definição da

visão, missão e valores da instituição. Também colabora com a concepção dos objetivos

(metas), e da análise dos fatores internos e externos da instituição.  No geral, podemos

resumi-lo como um processo gerencial que possibilita estabelecer o rumo a ser seguido

pela instituição, com vistas a obter um nível de otimização na relação da instituição com

o seu  ambiente.  O  planejamento  estratégico  é  um processo  permanente  e  contínuo,

sendo  sempre   voltado  para   o   futuro.  O  planejamento  tático  é  aquele  que  faz  a

intermediação entre  o nível  estratégico e o operacional.  Geralmente,  o planejamento

tático é projetado a médio prazo  e  abrange  cada unidade  da  organização,  ele  traduz

e  interpreta  as decisões  do  planejamento  estratégico  e os transforma em  planos

concretos  dentro  das  unidades  da  instituição. Cada unidade, em específico, procura

atingir seus próprios objetivos, que varia desde otimizar  determinada área  de  resultado

até  utilizar  de  modo  eficiente  os recursos disponíveis.  O planejamento tático também

integra  a  estrutura  da  organização  para   fazer   frente   aos   desafios   estratégicos,

desdobrando   os   objetivos   institucionais   em   objetivos  departamentais.  O

planejamento operacional é a formalização dos objetivos e procedimentos, ou seja,  a

implementação  das  ações  previamente  desenvolvidas  e  estabelecidas  pelos  baixos

níveis  de gerência  (nível  tático). Tem como principal finalidade desdobrar os planos

táticos  de  cada  departamento   em  planos  operacionais   para  cada   tarefa.  É  de

conhecimento mútuo que o planejamento operacional possui um curto alcance (o menor
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dos  três  níveis  de planejamento),  estando  diretamente  ligado  com  a  área  técnica

de  execução  de  um determinado plano de ação. Podemos dizer que ele envolve cada

tarefa ou atividade de forma isolada, preocupando-se com o alcance de metas bastante

específicas. O planejamento operacional ajuda a colocar em  prática  os  planos  táticos

de  cada  setor  da instituição,  criando  condições  para  a  realização mais  adequada

dos  trabalhos   diários  que  são  executados  dentro  da  entidade.   Uma de suas

principais características é a formalização, principalmente, por meio das metodologias

estabelecidas  e  formalmente  designadas  em  documentos  corporativos.  É  importante

lembrar que cada planejamento operacional deve conter: os recursos necessários para

sua implantação, os procedimentos básicos a serem adotados,  os  resultados  esperados,

prazos estabelecidos e os responsáveis pela sua execução.

Recomendação:  Formalizar  o planejamento estratégico e tático das

áreas  de  ensino,  pesquisa,  extensão  e  administração,  com  vista  a  definição  de

prioridades, no âmbito do campus e do IFMT.

Constatação 1.3. Ausência de mapeamento de processos em todas as áreas do campus,

como boas práticas de gerenciamento de riscos. 

 Manifestação da Unidade:  O campus Juína já está mobilizando os setores

para a elaboração do mapeamento dos processos, buscando informações e modelos

disponíveis  no  site  do  IFMT,  como os  da  AUDIN,  PROEN e  PROPES.  O campus

utilizará o programa Bizagi Modeler, por ser gratuito e por já estar sendo utilizado no

IFMT, favorecendo assim uma padronização.

Causa: Controles internos insuficientes.
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Análise da AUDIN: O mapeamento de processos já é uma prática na

administração pública,  que visa a otimizar  o tempo de execução dos trabalhos,  bem

como evitar retrabalhos.   Cada campus deve adotar essa boa prática e estender para

todas as atividades das áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração.

Recomendação:  Proceder o mapeamento dos processos de todas as

atividades da área de ensino, pesquisa e extensão, realizadas no campus. 

Constatação 1.4. Ausência de publicação no site do campus de todos os conteúdos

previstos no mapa de conteúdos divulgado pela ASCOM/IFMT. 

Manifestação  da  Unidade:  Os  conteúdos  estão  sendo  publicados

pelo setor de Comunicação do campus, onde é lotado apenas um servidor com jornada

de 25 horas semanais. Contudo, estamos nos empenhando para que o portal do campus

seja atualizado conforme o mapa de conteúdos divulgados pela ASCOM/IFMT. 

Causa: Controles internos insuficientes.

Análise da AUDIN: Atualmente a administração pública tem adotado

ações de transparências do serviço público prestado à sociedade, sendo que a regra tem

sido a “transparência ativa”, ou seja, se o serviço ou informação for pública deve ser

divulgada  independente  ser  for  ou  não  provocada  pelo  cidadão.  Sendo  assim,  a

Ouvidoria junto com a Assessoria de Comunicação Social do IFMT elaborou um mapa

de  conteúdos  mínimos  que  devem  ser  divulgados  nos  sites  institucionais  de  cada

campus.  Cabe ao campus também avaliar e divulgar outras informações públicas, além

do mínimo previsto no mapa.

Recomendação: Divulgar dados e informações públicas, relativas ao

campus, previstas no mapa de conteúdos disponibilizado pelo IFMT.
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Constatação 1.5. Ausência de mecanismos de avaliação da satisfação dos usuários no

campus, como uma prática de boa governança. 

Manifestação da Unidade:  Disponibilizamos recentemente no site do

campus uma pesquisa de satisfação dos usuários quanto aos serviços oferecidos pelo

IFMT  Campus  Juína.  Para  mais  informações  acesse:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5vNCr_HumpO3WW1De8UUk3i7jXfbW

rceUDXsg8PvLWNIr0w/viewform 

Causa: Controles internos insuficientes.

Análise  da  AUDIN:  A  qualidade  dos  bens  e  serviços  públicos

prestados deve ser mensurável  para que haja  melhoria  contínua das atividades.  Esta

melhoria  se dá por meio da gestão estratégica,  que se serve do monitoramento e da

avaliação dos serviços prestados a fim de realizar ajustes necessários ao atingimento dos

objetivos previamente estabelecidos. Uma ferramenta usada na administração pública

para mensurar a qualidade dos serviços prestados tem sido a pesquisa de satisfação do

usuário disponibilizada em site do campus e avaliada periodicamente pelo Gestor.

Recomendação:  Tabular e publicar os resultados, ainda em 2018, da

pesquisa de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados pelo campus, bem

como realizar periodicamente tal pesquisa.

Constatação 1.6. Ausência de uso eletrônico para criação e movimentação de processo

administrativo, em desacordo ao §1º do art. 22 da Decreto n.º 8.539/2015

Manifestação  da  Unidade:  O  Sistema  Eletrônico  de  Informação

(SEI) ainda não foi implantado no IFMT para criação e movimentação de processos

administrativos eletrônicos. Tal implantação não depende do campus Juína, há uma
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comissão de implantação que está realizando as ações necessários. O campus utiliza o

Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) para abrir e tramitar processos.

Causa: Controles Internos insuficientes.

Análise da AUDIN: O uso eletrônico para criação e movimentação de

processo administrativo nos órgãos públicos do Poder Executivo,  segundo o Decreto

8.539/2015,  teria  até  Outubro/2017  para  seu  funcionamento.  Esse  sistema  trará

melhorias na burocratização dos procedimentos administrativos, além de oferecer maior

transparência para o cidadão que necessita dos serviços do IFMT. A Gestão deve buscar

ações  para  agilizar  essa  informatização  de  tramitação,  despacho  e  conclusão  de

procedimentos no âmbito do IFMT. 

Recomendação:  Providenciar,  junto  com  a  DGTI  do  IFMT,  o

funcionamento  do  uso  eletrônico  para  criação  e  movimentação  de  processo

administrativo no âmbito do IFMT.

Constatação 1.7. Fragilidades na alimentação do sistema acadêmico pelo campus.

Descrição

 Atrasos nas inserções das frequências diárias e notas dos alunos pelos professores do

campus.

 Manifestação da Unidade: O nosso sistema acadêmico foi implantado em 2016

e como aqui a rotatividade de professores ainda é alta, a internet ruim e não funciona

em todas as salas. Pecamos ainda, em uma alimentação diária e segura, mas estamos

trabalhando para isso, asseguramos em nosso calendário acadêmico dia de fechamento

do  sistema  para  lançamento  e  também a  tomada  de  posse  de  diários,  para  assim

diminuir  o  número  de  docentes  que  não  fecham o  bimestre  letivo  antes  de  nossos

Conselhos de Classe. Estamos trabalhando para que nossa internet chegue em todas as
8
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salas de aula e também sensibilizar nossos docentes dos registros diários no sistema

acadêmico.

Causa: Fragilidade na Gestão de procedimentos.

Análise da AUDIN: O sistema de gestão acadêmica é o instrumento

que propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino. Os

custos  decorrentes  de  sua  implantação  só  se  justificam  pela  necessidade  de

instrumentalizar  um meio  adequado  para  o  efetivo  lançamento,  acompanhamento  e

controle das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a tomada de decisão

dos  gestores.  A  implantação  do  sistema  deve  ser  seguida  pela  sua  completa

implementação, com o lançamento rotineiro de frequências e notas, possibilitando os

alunos  (clientes)  consultarem  suas  situações  escolares  de  forma  mais  tempestiva  e

periódica, e também cumprindo o calendário escolar.

Recomendação: Demonstrar o controle interno adotado para redução

nos atrasos dos lançamentos de notas e frequências dos alunos, pelos docentes.

Constatação  1.8.  Ausência  do  Plano  de  Trabalho  Docente  -  PTD,  referente  dos
docentes abaixo, em desacordo à Resolução CONSUP n. 46/2013:

NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA Nº

D. J. C. ***8550

F. G. P. ***5793

G. C. D. ***7348

I. O. H. ***1009

J. B. M. ***3068

J. S. S. ***4803
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K. K. C. S. ***5248

L. M. A. ***5818

M. G. S. ***6323

M. J. S. ***5757

P. R. M. ***9651

P. S. L. S. ***2951

R. C. H. ***0550

Manifestação  da  Unidade:  Já  estamos  trabalhando  junto  aos
docentes que não entregaram o  seu PTD, para no prazo de 15 ( quinze) dias já estar
publicizado no site do campus. Ressalto ainda que a professora K.K.C.S., não é mais
servidora deste campus desde 2015.

   Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica

Análise da AUDIN:  Apesar do Gestor manifestar que a publicação

dos PTDs 2018/1  ausentes  seria  providenciada,  não  foi  localizado  no site  até  o  dia

29/06/2018. O plano de Trabalho Docente tem o intuito de garantir a otimização dos

encargos didáticos  do docente na Instituição,  bem como garantir  o  cumprimento  do

regime de trabalho contratado.  Sendo assim,  a publicação dos planos permite  que a

comunidade participe do controle das atividades de cada docente da Instituição. Esses

PTDs possuem efeito de controle interno apenas quando publicizados no início de cada

semestre/ano letivo.

Recomendação: Publicizar os PTDs 2018/2 no início do semestre/ano

letivo.

Constatação 1.9. Fragilidade na estrutura física do campus. 
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Descrição

- ausência de espaço de convivência para os alunos;

- ausência de coberturas, passarelas de interligação entre blocos;

- ausência  de  adaptações  para  acessibilidade  de  PNEs  nas  edificações  do

campus;

- ausência de espaço apropriado para arquivo permanente do campus;

- quantidade insuficiente de laboratórios de informática, contando com apenas

01 laboratório;

Manifestação da Unidade: Informamos que a fragilidade constatada

na  estrutura  física  do  campus,  conforme  mencionado  acima,  ocorre  pelo  fato  da

redução  nos  recursos  orçamentários  destinados  à  realização  de  obras  na

infraestrutura.  Se  tratando  da  ausência  de  espaço  de  convivência  para  os  alunos,

comunicamos que está em fase de acabamento o Centro de Convivência, com previsão

de entrega para o mês de Julho/2018. 

Causa: Espaço físico insuficiente no campus.

Análise da AUDIN: Em visita ao campus, foi observado que não há

espaço adequado para a  convivência  dos  alunos quando não estão em sala  de aula,

apesar  de  sua  importância  nos  momentos  de  socialização  desses  alunos.   Quanto  a

estrutura física para  coberturas, passarelas, acessibilidade de PNEs ainda está precário

os acessos para locomoção de toda a comunidade escolar, especialmente nos períodos

de chuva na região.  Quanto a  laboratórios,  em entrevistas  com servidores  e alunos,

houve apontamentos da falta de novos laboratórios para atender as aulas de informática.

Também  não  há  no  campus  um  espaço  apropriado  para  o  arquivo  permanente  da
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documentação  do  campus.   Sendo  que  esses  espaços  são  necessários  para  o  bom

funcionamento do campus.

Recomendação:  Viabilizar  e  executar,  juntamente  com o Setor  de

Engenharia e a PROAD, reformas e adequações da estrutura física do campus.

REFEITÓRIO

Constatação 1.10. Fragilidades nos controles de estoque de gêneros alimentícios e de

refeições servidas, como boas práticas de governança.

Descrição

- Estoque de gêneros alimentícios no refeitório sem movimentação no SUAP

almoxarifado;

- Acesso  do  estoque  de  gêneros  alimentícios  no  refeitório  por  todos  os

integrantes da cozinha/refeitório;

- controle  formal  de  quantidade  de  refeições  diárias  efetivamente  servidas,

inclusive distinguindo usuários isentos e pagantes.

 Manifestação da Unidade:  Já foi  solicitado  para a  nutricionista  do

restaurante um acesso ao SUAP, que realizará o lançamento de todas as notas fiscais e

movimentação dos gêneros alimentícios. Quanto ao acesso do estoque, o controle dos

produtos é realizado com o auxílio de uma estagiária, que trabalha das 11:00 às 17:00

horas. A estagiária acompanhada de um funcionário da cozinha (geralmente a líder da

cozinha) separa todos os dias os produtos que serão utilizados no dia posterior, caso

falte algum produto no momento da produção das refeições, o funcionário retira do

estoque e  dá  saída do produto  em um caderno para esse  fim.  Existe  também uma

planilha digital, onde se dá a saída e entrada em todos os produtos. Semanalmente é

realizada a contagem do estoque para a conferência. A maior parte dos funcionários da

cozinha (8 funcionários) trabalham em escala de 12/36, e outras duas funcionárias
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trabalham 44 horas semanais, sendo 8 horas diárias e 4 horas aos sábados, ou seja,

cada dia é uma equipe diferente que produz as refeições  .  Portanto,  é impraticável

escalar apenas uma pessoa para acessar o estoque. Quanto ao controle, é  realizado do

número de comensais, no almoço e na janta, de todos os dias letivos. Na portaria, é

feita  uma distinção de alunos da residência estudantil,  alunos da cidade,  pagantes,

visitantes  e estagiários.  Portanto,  é feito  um controle  de comensais pagantes e  não

pagantes.  No  período  da  janta,  também  é  realizado  esse  mesmo  controle.  Existe

também  uma tabela  que  fica  disponível  na  portaria  do  refeitório  com  todas  essas

informações. Apenas em feriados e finais de semana que não é realizado o controle do

número de  comensais,  pois  somente  os  alunos  da  residência  estudantil  que  podem

utilizar o refeitório.

Causa: Controles internos insuficientes.

Análise da AUDIN:  Após análise da manifestação da unidade,  em

relação ao controle de estoque do refeitório, tendo em vista o atual quadro do pessoal

lotado no refeitório,  os procedimentos de retirada de material na dispensa considerasse

suficientes, porém há a necessidade dos gestores inovarem os controles tornando desse

modo mais efetivos. Referente ao controle de pagantes e não pagantes na entrada do

refeitório, observa-se que não há um controle sistemático na portaria do refeitório, que

forneçam inclusive relatórios gerenciais adequados, que  auxiliam o processo de tomada

de  decisão  ao  gestor.  Considerando  a  manifestação  do Gestor,  a  constatação  ficará

mantida  até  o  devido uso do  SUAP Almoxarifado  para  lançamento  de  produtos  de

consumo imediato e até implantar um controle sistemático no refeitório. 

Recomendação  1: Inserir  no  módulo  almoxarifado  do  SUAP,

produtos de gênero alimentícios, inclusive de consumo imediato.

Recomendação 2:Implementar controles eficientes e efetivos para o

refetório do campus.
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Constatação 1.11. Estrutura do refeitório deficiente, em desacordo aos itens 4.1 e 4.2 da

Resolução RDC 216/2004  da ANVISA.

Descrição

- Bancadas da cozinha desgastadas;

- portas  e  janelas  inadequadas  para um restaurante,  inclusive sem telas  anti-

moscas;

- ausência de controle sistemático de acesso dos usuários ao refeitório;

- espaço físico reduzido da cozinha e refeitório, para a demanda atual;

Manifestação  da  Unidade:   Para  o  exercício  de  2018,  o  recurso

orçamentário  que  o  campus  tem  é  insuficiente  para  a  adequação  necessária  das

portas, janelas e bancadas bem como do aumento do espaço físico destinado ao uso do

restaurante do campus. 

Causa: Infraestrutura física inadequada quanto ao refeitório. 

Análise da AUDIN: Considerando a manifestação da unidade, mesmo

com um orçamento reduzido, a gestão deve desenvolver e passar a adotar  um novo

modelo  devidamente  coordenado  de  estimativa  de  recursos  orçamentários  para  a

cobertura dos gastos anuais com manutenção da infraestrutura física do campus, seja do

acervo imóvel e móvel, incluindo redes de serviços básicos e tecnológicos, e que leve

em consideração o cadastro das edificações (idade, metragem, e etc.), das redes básicas

(elétrica, água, esgotamento sanitário, proteção de janelas e etc.) e de base tecnológica

(telefonia,  computadores,  telemática,  antenas,  e  etc.),  os  equipamentos  de  conforto

térmico  (condicionadores  de  ar),  equipamentos  de  utilidade  diária  (utilização  de

utensílios e móveis da cozinha) e aparelhos de uso coletivo (bebedouros, por exemplo),
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considerando  os  tipos,  os  quantitativos,  os  irrecuperáveis  ou  de  recuperação

antieconômica, os planos de renovação ou substituição, a evolução de gastos históricos,

a variação de custos, além de outras variáveis que permitam manter níveis apropriados

de  conservação,  operacionalidade,  riscos  e  tempo  de  resposta  para  os  casos  de

manutenção corretiva.

Recomendação 1:  Planejar recursos orçamentários para manutenção

da infraestrutura do prédio do restaurante do campus. 

Recomendação 2: Realizar manutenção ou substituição, periódica, de

equipamentos dos utensílios e móveis do setor de restaurante.

Constatação 1.12. Ausência de acessibilidade para portadores de necessidades especiais

(PNE)  à  edificação  do  refeitório  (além  de  outras  edificações  do  campus),  em

descumprimento a Lei n. 10.098/2000.

Manifestação  da  Unidade:   Para  o  exercício  de  2018,  o  recurso

orçamentário que o campus tem é insuficiente para a adequação necessária do espaço

físico destinado ao uso do restaurante.. Contudo, informamos que os prédios novos

como a secretaria de registro escolar, salas de aula,  novos quartos do alojamento

feminino,  entre  outros,   possuem portas,  banheiros,  e  rampas  adequadas  para  os

portadores de necessidades especiais (PNE).

Causa: Infraestrutura física inadequada de acesso à PNE.

Análise  da AUDIN:  O campus  Campo Novo do Parecis  necessita

implementar  medidas  apropriadas  para  assegurar  o  acesso,  em  igualdade  de

oportunidades com as demais pessoas, a fim de possibilitar à pessoa com deficiência

viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, pela

O atual acesso ao refeitório é restritivo por falta principalmente de rampas, além do
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acesso  à  outras  dependências  da  edificação.   Por  isso,  o  Gestor  deve  junto  com a

PRODIN viabilizar essas adequações às estruturas do campus, se necessário inclusive

elaborando Plano de Trabalho e buscando apoio da Secretaria Nacional de promoção

dos direitos das pessoas com deficiência, com sede em Brasília.  

Recomendação:  Implementar  medidas  de  acesso  aos  PNEs,  como

rampas, banheiros adaptados e outras adequações que se fizerem necessárias.

GESTÃO DE RISCOS

Constatação 1.13.     Ausência de estabelecimento de metas, de indicadores próprios e de

relatório periódico de desempenho das atividades dos setores estratégicos do campus,

para fins de análise e mensuração dos resultados em relação às metas.

Manifestação da Unidade: Conforme informado na constatação 1.2,

o campus Juína ainda não possui planejamento estratégico e tático e está em processo

de orientar-se e capacitar-se para construção dos mesmos. Sem isso, torna-se difícil a

elaboração de metas e indicadores independentes para mensuração de resultados, pois

entendemos que esses devem estar previstos nos planejamentos, sendo assim,  o campus

terá essas informações assim que finalizado a construção dos planejamentos.

Causa: Controles internos insuficientes.

Análise da AUDIN: Não foram identificadas metas e estabelecimento

de  indicadores  próprios  e  de  relatórios  de  desempenho.  Não  há  um  adequado

monitoramento das metas e indicadores e nem definição clara dos pontos críticos que

impactam os objetivos estabelecidos. O controle gerencial é uma importante ferramenta

que visa levar a organização a atingir seus objetivos institucionais. Um controle gerencial

eficaz tem por objetivos: a) produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada
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de decisões, para que a organização atinja os seus objetivos; b) avaliar o desempenho da

organização na execução das suas atividades meio e fim, tomando como parâmetros os

conceitos de economicidade,  eficiência,  eficácia e efetividade,  tendo em vista os seus

objetivos; c) avaliar o desempenho dos setores administrativos tendo em vista as suas

finalidades organizacionais; d) avaliar a execução das ações planejadas e programadas

para  o  período.  A  elaboração  de  relatórios  de  desempenho  das  atividades  é  vital  às

organizações porque atuam como instrumento de planejamento, gerenciamento e controle

do gestor público, sinaliza possíveis desvios de rota nos planos traçados, e pode, ainda,

atuar  com  caráter  preventivo,  contribuindo  para  a  redução  de  gastos,  melhoria  na

eficiência dos processos de trabalho, e norteando, em uma ótica maior, a realização da

missão institucional.

Recomendação  1:  Estabelecer  formalmente  as  metas  e  objetivos,  e

divulgá-los,  a fim de identificar/mensurar  os processos/pontos  críticos  das atividades,

auxiliando na tomada de decisão.

Recomendação 2: Estabelecer indicadores próprios de desempenho e

elaborar periodicamente relatórios de desempenho das atividades do campus, a fim de

subsidiar o acompanhamento das atividades desempenhadas.

2- GESTÃO  DE  SUPRIMENTO  DE  BENS,  SERVIÇO,  OBRAS  E
CONCESSÕES DE BOLSAS.

Área não prevista na análise do campus, conforme PAINT 2018.

3- GESTÃO ACADÊMICA

Área não prevista na análise do campus, conforme PAINT 2018.   
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4- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Área não prevista na análise do campus, sendo essa análise realizada  em relatórios por
assunto, encaminhados à DSGP, conforme PAINT2018.

III – CONCLUSÃO

Considerando  as  verificações  realizadas,  somos  de  opinião  que  a

Unidade  Gestora  deve  adotar  medidas  corretivas  com  vistas  a  elidirem  os  pontos

ressalvados nas constatações acima registradas dos processos analisados, e também para

saneamento de todas as inconsistências similares nos processos futuros, assumindo os

riscos pela não implementação das recomendações emitidas neste relatório.

Nas  avaliações  dos  controles  internos  dessa  Unidade  Gestora

examinada, concluímos que a gestão nas atividades de administração, ensino, pesquisa e

extensão embora sejam suficientes para permitir o acompanhamento regular das ações

da  respectiva  área,  não  foram  capazes  de  evitar  impropriedades  nos  processos

analisados,  precisando  ser  revistos  e  melhorados,  com  objetivo  de  buscar  maior

aderência à legislação que regulamenta o assunto.

As  constatações  que  se  referirem  à  prestações  de  serviços  ou

aquisições que tenham outros campi como participantes, estes devem ser comunicados

para sanear as inconsistências em seus campi.

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às

recomendações  descritas  neste  relatório  de  auditoria,  serão  acompanhadas  em

conformidade com a Resolução CONSUP  n.º 94/2017, no prazo de 12 meses a partir da

data emissão deste relatório, através do plano permanente de providências.

Cuiabá, 02 de julho de 2018.
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Equipe Auditoria Interna (AUDIN):

Nome Cargo Assinatura

Edson
Jerônimo
Nobre

Auditor Chefe

Edilene Sakuno
Maeda

Auditora
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