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    Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade  da CGU quanto ao processo de
contas do exercício sob exame, da Unidade acima referida, expresso, a seguir, opinião conclusiva,
de natureza gerencial, sobre os principais registros e recomendações formulados pela equipe de
auditoria, em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre os
atos de gestão do referido exercício.

    2.  Um dos fatores de  destaque  na  gestão  do IFMT, especialmente  quanto  ao resultado das
políticas públicas executadas por intermédio de suas ações finalísticas no exercício, foi a superação
das metas previstas para a Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica -
Ação 1H10. O recurso previsto  para  a  implantação de  quatro unidades de  ensino também foi
destinado para  construção,  reforma  e  ampliação de  mais seis câmpus.  Com a  inauguração  do
Câmpus Confresa e do Câmpus Juína em 2010 houve ampliação do número de vagas do Instituto
em 10,16% e 6,64%, respectivamente.

    3. No exercício em exame foram identificadas falhas na condução dos procedimentos licitatórios
da Unidade, especialmente na fase de planejamento, na realização de dispensa não amparada pela
Lei nº 8.666/93, na celebração de termo aditivo em valor superior ao definido em contrato e no
fracionamento de despesas no Câmpus Cáceres com utilização de modalidade licitatória menos
complexa.

    4. Dentre as causas estruturantes das referidas constatações incluem-se a falta de capacitação
dos servidores, a pronunciada rotatividade de servidores lotados nos câmpus mais afastados da
capital do Estado, além da falta de comunicação entre esses câmpus e a Reitoria. Nesse sentido, as
recomendações pautaram-se na realização de minucioso planejamento licitatório e na adoção de
modalidade licitatória técnica e economicamente viável.

    5.  É  importante  mencionar  que  das  vinte  e  seis  recomendações  constantes  do  Plano  de
Providências da  Unidade  dezesseis foram atendidas.  As demais carecem da  implementação de
medidas necessárias ao seu pleno atendimento.
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    6. Em relação à qualidade e a suficiência dos controles internos administrativos do Instituto, os
exames revelaram a necessidade de aprimoramentos com vistas a mitigar as ocorrências descritas.

    7. No que diz respeito às práticas administrativas que tenham resultado em impactos positivos
sobre as operações da UJ, destaca-se a realização de cinco concursos públicos para contratação de
servidores efetivos e  professores substitutos.  Outra  melhoria  da  gestão da  Unidade refere-se  à
implantação do sistema único de  protocolo e  do sistema SIGA-EDU que atenderão a todos os
câmpus da Instituição.

    Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art.  9º  da  Lei n.º  8.443/92,
combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º
63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de
Auditoria. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com
vistas à  obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata  o art. 52, da Lei n.º  8.443/92, e
posterior remessa ao Tribunal de Contas da União.

Brasília, 19 de julho de 2011

 

SANDRA MARIA DEUD BRUM
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