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Unidades Auditadas: Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e 

Comissão Permanente de Sindicâncias e Processos Administrativos e 

Disciplinares do IFMT (COPSPAD) 

Nomes dos Gestores:  

Rodolfo Rossmann Gonçalves; 

Willian Silva de Paula/ Aldair 

Gonçalves da Costa Calegari. 

Cargo:  

Diretor de Tecnologia da Informação; 

Diretoria de Planejamento 

Executivo/Presidente da COPSPAD. 

Ordem de Serviço: 15/2016 

Houve restrição ao trabalho de Auditoria? (    )Sim   (  X  )Não 

Descrição da restrição: Não se aplica 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria n.º 

23/2016: 1.5 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 21/2016 

 

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

ao exercício 2016, 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 2016, realizadas pela Diretoria de 

Tecnologia da Informação e pela Comissão Permanente de Sindicâncias e Processos 

Administrativos e Disciplinares do IFMT (COPSPAD), conforme descritas abaixo: 

1.16. Acompanhamento das ações e regulamentações de TI no IFMT 

(avaliação de controle interno); 

1.20. Regime disciplinar. 
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I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

O escopo do trabalho consiste na avaliação da planilha de controle de 

PADs e Sindicâncias, dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processos 

Administrativos Disciplinares (COPSPAD), das ações e regulamentos de Tecnologia da 

Informação.  

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Salienta-se que a análise relatada restringe-se exclusivamente aos aspectos 

de formalização legal dos procedimentos, excluídos, portanto aqueles de natureza técnica, 

inclusive quanto ao detalhamento do objeto do certame, suas características, requisitos e 

especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de que a autoridade competente se 

municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às 

necessidades da Administração. 

Foram realizadas reuniões com a Presidente da COPSPAD e com o Diretor 

Geral de Tecnologia da Informação, respectivamente nos dias 27/07 e 04/08/2016, além de  

visita aos seus ambientes organizacionais. 

       

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 23/2016, encaminhada às unidades 

auditadas, que apresentaram manifestações via Google Docs em 30/08/2016. Após análise 

das manifestações pelos Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria com 

as constatações que foram mantidas, conforme segue. 
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REGIME DISCIPLINAR  

Constatação 1.1. Ausência de informações gerenciais na COPSPAD quanto às sindicâncias 

realizadas por iniciativa dos campi, em desacordo ao alínea “e”, art 4ºda  IN 09/2015. 

Manifestação da Unidade:  Confere-se a anotação constatada. 

A Comissão adotará providências junto aos diretores gerais dos campi 

para ajustamento à Instrução Normativa. 

Análise da AUDIN: Informações gerenciais são aquelas que podem ser 

consultadas e utilizadas para tomada de decisão no momento de requisitadas. Essas 

informações devem ser de fácil interpretação e acesso, a fim de melhorar sua eficácia. Por 

isso é importante que estejam em linguagem de conhecimento comum, devem ser 

atualizadas e tempestivas, além de ter seu rito amplamente divulgado aos interessados. 

Conforme artigo 4º inciso “e” da IN 9/2015, entre as atribuições da COPSPAD: “auxiliar os 

Diretores Gerais dos Campi na avaliação das representações ou denúncias quanto ao 

cabimento da instauração de sindicância e termo circunstanciado administrativo”. Todas 

informações que sejam solicitadas pelos gestores devem estar em documentos padronizados 

com conteúdo necessário a sanar todas as dúvidas quando surgirem. 

Recomendação: Criar processo de gerenciamento de informações efetivo 

referente a todos Pads/Sindicâncias/ e termos circunstanciados. 

 

Constatação 1.2. Baixa operacionalização na alimentação das informações de PADs e 

Sindicâncias no sistema CGU-PAD, em desacordo com a portaria CGU 1043/2007 art. 1º § 

3. 

Manifestação da Unidade:  De acordo com a IN Nº 09/2015, o 

cadastramento do Presidente e do Secretário da COPSPAD no sistema CGU-PAD é de 

competência da Diretoria de Planejamento Executivo. 
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O cadastramento no sistema CGU-PAD ocorreu em maio de 2016. 

Todavia, não foi possível registrar as informações dos processos disciplinares devido à 

inconsistências na senha de acesso ao sistema  e   perfil cadastrado. 

Recentemente, em 15 de agosto, foi disponibilizada nova senha e login 

para acesso ao sistema. 

Em ajuste a esta constatação, a COPSPAD efetuará o cadastramento dos 

processos instaurados no ano de 2016 pelo Reitor do IFMT.  

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elide a constatação.  

A correição é uma das áreas de atuação fundamentais da Controladoria-Geral da União 

(CGU) e consiste nas atividades relacionadas à apuração de possíveis irregularidades 

cometidas por servidores públicos e à aplicação das devidas penalidades, e a portaria da 

CGU determina o prazo de lançamento no sistema deve ocorrer em até 30 dias após o fato 

ocorrido. Instrução Normativa do foi criada pelo IFMT em 22/12/2015 e a portaria da CGU 

está vigente desde 2007, e conforme consulta a portarias enviadas a esta auditoria, várias 

foram emitidas anteriores a data da regulamentação do IFMT. Apesar do fato que a 

COPSPAD foi criada em maio/2016, a obrigatoriedade do lançamento das informações no 

sistema foi anterior a essa data. Esse fato chegou a ser levantado no relatório (Controle 

Interno) 32/2015 constatação nº 3.6 letra c, quando a atribuição era de responsabilidade da 

assessoria da Reitoria. 

 

Recomendação: Alimentar e manter atualizado o sistema CGU-PAD; 

 

Constatação 1.3. Ausência de lançamento no CGU-PAD das informações sobre 

sindicâncias ocorridas por iniciativa dos campi, em desacordo ao IN 09/2015 ART. 3º letra J 
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Manifestação da Unidade:  De acordo com a IN Nº 09/2015, o cadastramento do 

Presidente e do Secretário da COPSPAD no sistema CGU-PAD é de competência da 

Diretoria de Planejamento Executivo. 

O cadastramento no sistema CGU-PAD ocorreu em maio de 2016. Todavia, não foi 

possível registrar as informações dos processos disciplinares devido à inconsistências na 

senha de acesso ao sistema  e   perfil cadastrado. 

Recentemente, em 15 de agosto, foi disponibilizada nova senha e login para acesso 

ao sistema. 

Em ajuste a esta constatação, a COPSPAD adotará providências para que seja 

efetuado o lançamento das sindicâncias instauradas nos campi.  

Análise da AUDIN: De acordo com artigo 3º letra “J” Entre as atribuições 

da Copspad está em “acompanhar os prazos e prescrição das sindicâncias e processos 

administrativos disciplinares”. Conforme art. 6º § 4º “A responsabilidade pela instauração 

das sindicâncias quando os fatos ocorrerem nos Campi será do Diretor”.O sistema da CGU 

PAD é uma ótima ferramenta para esse acompanhamento, visto que o IFMT não possuí um 

sistema próprio de controle e a CGU obrigatoriamente deve também acompanhar o 

andamento desses processos, dessa forma o processo fica menos burocrático e mais 

eficiente.  

Recomendação: Alimentar e manter atualizado o sistema CGU-PAD a 

fim de acompanhar os prazos e tramitações das sindicâncias ocorridas por iniciativa dos 

campi. 

 

Constatação 1.4. Espaço físico inadequado para os trabalhos da COPSPAD, inclusive sem 

sala reservada para atender as oitivas nas comissões de PADs e Sindicâncias em desacordo 

com art. 2º e art. 37 da IN 09/2015. 
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Manifestação da Unidade:  De acordo com  as considerações da presente 

Nota de Auditoria. A Diretoria de Planejamento está providenciando a reforma de uma sala  

mais ampla para instalação da comissão, localizada no 1º andar do edifício.   

Análise da AUDIN: Segundo art. 2º § 4º da IN 9/2015, no momento da 

nomeação da Comissão Permanente de Sindicâncias e Processos administrativos 

Disciplinares, cabe a Diretoria de Planejamento Executivo dar todo suporte material e 

institucional para seu funcionamento”,  e no art. 37 “Cabe ao IFMT prover o apoio 

administrativo, local e equipamentos necessários para a realização de reuniões, execuções de 

seus trabalhos e guarda de documentos com segurança”. Esse dispositivo vem a resguardar o 

sigilo, segurança e continuidade do processo, pois em vários momentos é necessário fazer 

entrevista com as partes, e com testemunhas, atualmente não existe um lugar reservado para 

esse fim. Além da guarda de documentos importantes em um espaço para proteção desses 

processos, que em vários momentos podem ser compostos por vias únicas. 

Recomendação: Providenciar um espaço físico adequado, seguro e 

sigiloso para o desenvolvimento das atividade da COPSPAD. 

 

Constatação 1.5. Baixa atuação da comissão de ética do IFMT nos casos de 

relacionamentos interpessoal dos agentes públicos (desentendimentos, ofensas, etc..), não 

exercendo as prerrogativas previstas nos incisos I e II do art. 10 da Resolução CONSUP 

90/2014.  Essa baixa atuação pode acarretar mais criações de comissões de sindicâncias, não 

adotando a possibilidade prevista no §2º, art. 8º da IN 09/2015. 

Manifestação da Unidade:  Confere-se as constatações da presente Nota 

de Auditoria. A COPSPAD  irá propor trabalhar em conjunto com a  Comissão de Ética 

para ampliar a atuação desta.  

Análise da AUDIN: No art. 8º § 2º: “Após o juízo de admissibilidade a 

autoridade poderá também optar em enviar a representação o denúncia apenas a Comissão 
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de Ética do IFMT. Esse juízo é para verificar se a situação deverá ser analisada pela 

COPSPAD. Em caso negativo a mesma será encaminhada a Comissão de ética. Não temos 

conhecimento sobre o efetivo trabalho desenvolvido pela Comissão de ética em relação à 

infrações de servidores do IFMT e  também não foi identificado na documentação enviada a 

esta Audin pela COPSPAD sobre o encaminhamento de algum processo a referida comissão. 

A ausência dessa efetividade chegou a ser exposta na nota de controle interno da PRODIN 

nº 33/2015 na constatação 1.8. 

Recomendação 1: Criar rotina/procedimento/manual/controles/ou 

orientações para a efetiva atuação da comissão de ética do IFMT. 

Recomendação 2: Utilizar a comissão de ética para apurar pequenas 

infrações de servidores no âmbito do IFMT. 

 

Constatação 1.6. Fragilidade no atual instrumento de acompanhamento dos PADs e 

Sindicâncias, pela COPSPAD.  Como ainda o sistema CGU PAD não está sendo aplicado 

efetivamente, utiliza-se de maneira frágil planilhas eletrônicas para o controle. 

Manifestação da Unidade:  Ante à ausência de acesso ao sistema CGU-

PAD, o uso de planilhas manuais foi o recurso disponível à COPSPAD para  

acompanhamento dos procedimentos disciplinares instaurados na Reitoria. 

Em acato à constatação, e, já regularizado o acesso ao sistema, 

procederemos a inclusão das informações referentes às Sindicâncias e PADs  no sistema 

CGU-PAD. 

Análise da AUDIN: Os controles por planilha de excel enviados a está 

auditoria demonstra fragilidade, principalmente na questão de identificação dos processos e 

seus tramites como: portarias de recondução e designação da comissão, inclusão e exclusão 

de novos membros etc. Além de não estar todas portarias emitidas listadas no arquivo. 
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Tornando assim o controle mais moroso e menos eficiente, já que é necessário pegar o 

processo e confiar em todos documentos anexados para responder a alguma dúvida. 

Recomendação: Criar um instrumento eficiente de acompanhamento dos 

PADS e Sindicâncias. 

 

Constatação 1.7. Fragilidade na identificação do processo/ato original no teor de todas as 

portarias referentes a um mesmo PAD ou sindicância.  

Manifestação da Unidade:   As portarias instauradoras de processos 

disciplinares são confeccionadas e publicadas pela Diretoria Sistêmica de Gestão de 

Pessoas – DSGP.  Com o fim de agilizar a publicação dos atos relativos a PADs e 

Sindicâncias, a COPSPAD passou a confeccionar e publicar o boletim extraordinário, 

provisoriamente. Paulatinamente, as portarias vem sendo ajustadas.  

Análise da AUDIN: Na análise das portarias, foi verificado que não existe 

um padrão para identificação dos processos, as vezes contém a informação do processo 

original, as vezes somente a informação da portaria anterior, dificultando o controle e a 

identificação do objeto e das partes envolvidas. Deste modo é importante criar um padrão a 

fim de identificar todas as portarias quando as mesma se referirem a um mesmo processo. 

Apesar da COPSPAD manifestar que está ajustando as novas portarias de forma paulatina, a 

constatação será mantida até a solução plena da situação. 

Recomendação: Criar um padrão de identificação único para cada 

processo a fim de controlar as portarias emitidas. 

 

Constatação 1.8. Ausência de informações gerenciais, na COPSPAD, sobre a instauração e 

resultado de Termos Circunstanciados Administrativos no âmbito do IFMT, visando a 

orientação aos setores de que trata a alínea “g” Art. 3 da IN 09/2015. 
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Manifestação da Unidade:  Em ajuste à constatação, a COPSPAD 

adotará providências para cumprimento do disposto na alínea “g” Art. 3 da IN 09/2015, 

junto aos diretores gerais e membros da COPSPAD lotados nos campi. 

Análise da AUDIN: De acordo com o artigo 3º letra “G” da IN 9/2015, 

cabe a COPSPAD:”Orientar os chefes imediatos da reitoria e Campi, ou o superior imediato 

quando couber., quanto ao levantamento de Termo Circunstanciado Administrativo 

(TCA)...”. Em consulta as demandas encaminhadas pela COPSPAD a Audin não foi 

identificado qualquer processo/acompanhamento ou solicitação referente aos TCA. Apesar 

que conforme orientações art. 11 paragrafo 2º determinar que o chefe do setor de patrimônio 

que deve lavrar o termo, é importante que a COPSPAD tenha um controle sobre todos os 

TCAS lavrados, acompanhar os prazos e a conclusão do processo. 

Recomendação: Orientar e controlar todos os processos referente ao 

termo circunstanciado administrativo dos Campi. 

 

Constatação 1.9. Fragilidade de criação de manuais/check list/ procedimentos referente a 

atuação da Comissão. 

 Manifestação da Unidade:  Considerando o expressivo volume de 

processos que estavam paralisados, a COPSPAD priorizou a regularização dos mesmos, e 

adotou os modelos de documentos disponibilizados pela CGU para realização dos 

procedimentos das comissões disciplinares. 

Superada essa situação, já retomamos os procedimentos para elaboração 

dos documentos referentes à atuação da Comissão. 

Análise da AUDIN: Não foi verificado junto a COPSPAD documentos 

como: manual de procedimentos, fluxo de documentos, normativas e check list. Os referidos 
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documentos são necessários para a disseminação das informações das ações da comissão, 

como também como orientação e padronização das Comissões alocadas no Campi.  

Recomendação: Criar manuais de procedimentos internos para as 

atividades desenvolvidas pela COPSPAD, buscando a padronização dos atos junto aos 

campi.  

 

Constatação 1.10. Fragilidade no controle de acompanhamento dos processos de sindicância 

e PADs. 

PADs 

Processo Prazos 

23188.001363/2011-88 Prazo vencido em 30/07/16 

23188.005674.0015-40 Prazo vencido em 16/07/16 

23188.006234.2014-29 Prazo vencido em 24/06/16 

23188.006234.2014-29 Prazo vencido em 24/06/16 

23188.011845.2014-99 Prazo vencido em 16/06/2016 

23188.012181.2014-85 Prazo para defeso Dativo vencido em 05/06/16 

23188.022867.2014-84 Prazo vencido em 14/06/16 

23193.014046/2015-86 Prazo vencido em 05/06/16 

23194.018676.2014-39 Prazo vencido em 31/05/16 

23188.005674.0015-40 Ausência de portaria sem efeito 

23196.014540.2015-11 
Ausência deportaria tornando sem efeito a 

portaria 1585/15 

23196.021316.2015-85 
Ausência de portaria tornando sem efeito a 

portaria 1.090/2016 
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23049.056059/2009-34 e outros Muito tempo sem andamento 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 38/2011 

- Port. 697/15 

Muito tempo sem andamento 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 38/2011 

- Port. 1375/15 
Muito tempo sem andamento 

23194.001879.2015-77 Recondução incorreta, a correta seria 1633/15 

23194.001425/2012-53 Sem informação da situação 

23194.018728.2014-77 e outros Recondução incorreta, a correta seria 1239/15 

 

SINDICÂNCIA 

Processo Prazos 

23049.056059/2009-34 Muito tempo sem andamento 

23188.000049/2012-69 Muito tempo sem andamento 

23188.000698/2013-41 Muito tempo sem andamento 

23188.030318/2014-83 Muito tempo sem andamento 

23194.001425/2012-53 Muito tempo sem andamento 

23198.000970/2010-21 Muito tempo sem andamento 

23188.005974.2016-18 Prazo vencido em 30/07/16 

23188.009970.2016-09 Prazo vencido em 30/07/16 

Manifestação da Unidade:  Conforme quadro abaixo. 

PROCESSO PROVIDÊNCIAS 

23188.001363/2011-88 Trata-se de Sindicância. O Processo encontra-se 
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na Procuradoria Federal desde a data de 

19/08/2016, conforme informação cadastrada no 

SUAP. 

23188.005674.2015-40 Recondução da comissão pela Portaria nº 2.072, 

de 25/07/2016 – BSE de 26/07/2016.          

23188.006234.2014-29 Em 2016 foram publicadas as seguintes portarias 

referentes a esse PAD: Portaria nº 1.017, de 

25/04/2016 - Recondução; Portaria nº 1.298, de 

16.05.2016 – Prorrogação. O Prazo venceu em 

15.06.2016. A CPAD foi questionada por esta 

comissão sobre a continuidade e/ou finalização 

dos trabalhos, e ainda não se manifestou.  

23188.011845.2014-99 Recondução da comissão pela Portaria nº 2.074, 

de 25/07/2016, BSE de 28/07/2016. 

PAD Concluído. Remessa ao Reitor em 

02/08/2016. 

23188.012181.2014-85 Apresentação da Defesa do Dativo à COPSPAD 

em 06.06.2016. 

23188.022867.2014-84 Recondução da comissão pela Portaria nº 2.157, 



    
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 

13 

 
Relatório de Auditoria nº 21/2016 
 

 

 

de 02/08/2016; BSE de 04/08/2016. 

23193.018261.2015-56, 

23193.014046.2015-86 e 

23193.015848.2015-11 

PAD Concluído. Remessa dos autos ao Reitor em 

25.05.2016 pelo Memorando CPAD nº 12/2016. 

Recebido em 30/05/2016. 

23194.018676.2014-39 Anexo aos processos: 23188.025489.2014-91; 

23194.01878.2014-77; 23194.019000.2014-62; 

23194.019066.2014-52. 

Em 2016 houveram duas publicações de 

Portarias  referentes a este processo: Portaria nº 

2.621 – publicada em 22/01/2016; e a Portaria nº 

761, de 31/03/2016, publicada em 05/04/2016. 

Esta última encerrou em 04.06.2016. 

PAD Concluído e encaminhado à Procuradoria 

Federal em 14.06.2016, conforme informação 

cadastrada no SUAP. 

23188.005674.2015-40 Portaria não localizada. 

23196.014540/2015-11  Em regularização da constatação. Aguardando a 

assinatura  do Reitor. 
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23196.021316/2015-85 Em regularização da constatação. Aguardando 

assinatura do Reitor. 

23049.056059/2009-34 Anexo ao processo de Sindicância nº 

23198.000970/2010-21. 

Encontra-se no Gabinete do Reitor. Informação 

cadastrada  no SUAP em 02/07/2013. 

  

Relatório de Auditoria 38/2011 – 

Port. 697/15 

Refere-se aos processos nº 23188.001491/2012-

11/23187.00471/2011-24 

Reconduziu a Portaria nº 1.527/2015. 

Processo concluído e enviado ao Reitor do IFMT 

em 13/01/2016. 

Relatório de Auditoria 38/2011 – 

Port. 1.375/15 

Refere-se aos processos nº 23188.001491/2012-

11/23187.00471/2011-24. 

Prorrogou a Portaria nº 697/2015. Processo 

concluído e enviado ao Reitor do IFMT em 

13/01/2016. 

23194.001879.2015-77 A recondução efetuada pela Portaria nº 
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2.337/2015 decorreu do extenso lapso temporal 

entre a portaria inaugural. Situação semelhante 

ocorreu na recondução da Portaria nº  760/2016, 

expedida após quatro meses da anterior. 

23194.001425.2012-53 PAD instaurado pela Portaria nº 389, de 

09.04.2012. Anulado. Processo arquivado na 

COPSPAD. Reinstaurado  pela Portaria nº 1.197, 

de 09.07.2014, publicada em 10.09.2014. Tornou-

se sem efeito pela Portaria nº 1.747, de 

10.09.2014, publicada nesta data. Reconduzida 

pela Portaria nº 216, de 02/02/2015, publicada 

em 26/02/2015. Encaminhado à Assessoria do 

Reitor em 14/07/2015. Informação cadastrada no 

SUAP.   

23194.018728.2014-77 A recondução da Comissão Disciplinar pela 

portaria nº 761/2016 não está incorreta, pois a 

portaria que a antecedeu, 2.621/2015, somente 

alterou a composição da comissão disciplinar. 

Por sua vez, a Portaria nº 1.239/2015, que 

antecedeu a de nº 2.621/2015, havia prorrogado 

o prazo dos trabalhos. 
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 SINDICÂNCIAS 

PROCESSO 
INFORMAÇÕES 

23049.056059/2009-34 Anexo ao PAD 23198.000970/2010-21. Gabinete 

do Reitor. Informação cadastrada  no SUAP em 

02/07/2013. 

23188.000049/2012-69 Refere-se à Auditoria de Procedimento Aditivo de 

valor e prazo do bloco educacional. Informação 

cadastrada no SUAP. Anexo ao PAD 

23198.000970/2010-21. 

23188.000698/2013-41 Sindicância finalizada. Arquivado no Gabinete  

do Reitor, a partir de 27.11.2015. Caixa PA 2009, 

2010, 2011, 2012 e 2013. 

Informação cadastrada no SUAP. 

23188.030318/2014-83 Encaminhado à DSGP em 24/05/2016. 

Informação cadastrada no SUAP. 

23194.001425/2012-53 Trata-se de PAD e não sindicância. Encaminhado 

à Assessoria do Reitor em 14/07/2015. 
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Informação cadastrada no SUAP. 

23198.000970/2010-21 Encontra-se no Gabinete do Reitor. Informação 

cadastrada no SUAP em 02/07/2013. 

23188.005974/2016-18 Prazo Prorrogado – Port. 2.152, de 02.08.2016; 

BSE de 04.08.2016. 

23188.009970/2016-09 Prazo Prorrogado  -  Port. 2.222, de 09.08.2016; 

BSE de 09.08.2016. 

Análise da AUDIN: Constata-se que existe fragilidade no controle  dos 

processos administrativos e sindicâncias, desde controle de prazo, ausência da emissão de 

documentos, processos sem status de conclusão, documentos em outros setores ou com 

longos períodos sem movimentação. O risco dessa fragilidade está desde o cancelamento 

dos levantamentos atuais quanto a possibilidade de nulidade da decisão proferida pela 

autoridade por vício na esfera judicial. É indispensável que todas informações gerenciais 

referentes aos processos sejam de fácil acesso a quem possa interessar, sem a necessidade de 

fazer buscas físicas nos documentos ou acessar sistemas de protocolos para verificar esse 

andamento. Com o intuito de otimizar as informações, o ideal seria a implantação de um 

sistema especifico de controle, onde ficasse registrado todo o trâmite do processo. O sistema 

CGU-PAD pode auxiliar nesse gerenciamento. Sabemos da  limitação do programa que 

somente deve constar informações de sindicâncias e processos administrativos, deste modo 

sugerimos um controle unificado para outras situações como Termo circunstanciado 

administrativo. 
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Recomendação: Melhorar os controles internos dos tramites de processos 

(PADs, Sindicâncias e Termos Circunstanciado), seja por sistemas ou planilhas. 

 

AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TI 

Constatação 1.11.  Fragilidade na  transparência quanto a divulgação das  metas executadas 

dos PDTI/PDI, atualizações do PDTI e das ações do Comitê de Tecnologia da Informação. 

Manifestação da Unidade:  Em relação as metas do PDI, a Prodin esta 

realizando trabalho com todas as Pro-Reitorias e diretorias, inclusive a DGTI, dessa forma, 

com o resultado desse acompanhamento, será mais fácil publicizar o PDI. 

Análise da AUDIN: Os levantamentos realizados no PDTI 2015-2017 

evidência as necessidades detalhadas dos hardwares, softwares e serviços de cada campus do 

IFMT, bem como, o PDI 2014 a 2018 estabelece metas anuais para a DGTI . Porém, não 

encontramos documentos oficiais publicizando e permitindo a transparência das atividades, 

dos orçamento aplicados, e os resultados alcançados. 

Recomendação 1: Elaborar documento oficial publicizando as metas 

alcançadas pela DGTI em conformidade com o PDI e PDTI.   

 

Constatação 1.12. Ausência de avaliação e monitoramento da governança de  T.I.  

                         Manifestação da Unidade:  Estamos trabalhando e alinhando a 

coordenação de gestão de projetos, para que esta coordenação faça o monitoramento 

juntamente com o Diretor de TI. 

Análise da AUDIN: O item 1.1.2 governança de T.I do acordão 

2308/2010 do TCU- Plenário destaca: Naturalmente, a definição de governança de TI reflete 

os conceitos da governança corporativa, como nos exemplos abaixo: 
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‘Para muitas organizações a informação e a tecnologia que a suporta representam o 

seu bem mais valioso, mas muitas vezes é o menos compreendido. Organizações bem-

sucedidas reconhecem os benefícios da tecnologia da informação e a utiliza para direcionar 

os valores das partes interessadas no negócio. Essas organizações também entendem e 

gerenciam os riscos associados, tais como as crescentes demandas regulatórias e a 

dependência crítica de muitos processos de negócios da TI. A necessidade da avaliação do 

valor de TI, o gerenciamento dos riscos relacionados à TI e as crescentes necessidades de 

controle sobre as informações são agora entendidos como elementos-chave da governança 

corporativa. Valor, risco e controle constituem a essência da governança de TI. A 

governança de TI é de responsabilidade dos executivos e da alta direção, consistindo em 

aspectos de liderança, estrutura organizacional e processos que garantam que a área de TI da 

organização suporte e aprimore os objetivos e as estratégias da organização.’ (ITGI, 2007, p. 

7, grifo nosso e negrito no original) 

‘O sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI é dirigido e controlado.’ (ABNT 

NBR ISO/IEC 38.500, 2009, item 1.6.3) 

Em suma: a governança de TI busca garantir que o uso da TI agregue valor ao 

negócio com riscos aceitáveis e a responsabilidade por prover uma boa governança de TI é 

dos executivos e da alta administração da organização. 

Nesse sentido, cabe destacar a necessidade da DGTI implantar a avaliação 

e o monitoramento da governança de T.I para o aperfeiçoamento das suas atividades e 

atingimento dos  objetivos e valores da instituição.         

Recomendação: Implantar a avaliação e o monitoramento da governança 

de T.I. 
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Constatação 1.13. Morosidade na aprovação do Regimento Interno do Comitê de Segurança 

da Informação. 

Manifestação da Unidade:  Na ultima reunião do Comitê de tecnologia 

da Informação (CTI). foi discutido sobre esse assunto, infelizmente no mes de Agosto, não 

foi possível encontrar agenda para os participantes. Dessa forma, no mes de setembro 

acontecerá uma reunião para tratar apenas desse assunto. 

Análise da AUDIN: A Instrução Normativa nº 1/2008, do GSI/PR, norma 

que aprova orientações para a Gestão da Segurança da Informação e Comunicações para 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, defende a 

necessidade de que os órgãos e entidades constituam Comitê de Segurança da Informação, 

que deve ter entre suas atribuições assessorar na implementação das ações de segurança da 

informação e comunicações e propor normas relativas à segurança da informação e 

comunicações na Unidade. Em análise aos normativos e regulamentos de segurança da 

informação do IFMT, foi verificado que a minuta do Regimento Interno do Comitê de 

Segurança da Informação do IFMT foi encaminhada ao Comitê de Tecnologia da 

Informação para análise e aprovação no dia 15 de dezembro de 2014. Em 04 de maio de 

2015, foi encaminhado ao comitê de segurança o Memorando 09/2015/CTI/IFMT, 

sugerindo alterações necessárias ao devido funcionamento do CSI. Em 03 de julho de 2015, 

o Comitê de Segurança da Informação encaminhou novamente para apreciação e aprovação 

do CTI a versão finalizada da minuta do Regimento Interno. No entanto, até hoje, 05 de 

setembro de 2016, não houve prosseguimento do feito, demonstrando fragilidade no 

comprometimento da unidade com a segurança da informação do IFMT. 

Recomendação: Agilizar a análise para aprovação do Regimento Interno 

do Comitê de Segurança da Informação do IFMT. 
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Constatação 1.14. Deficiência na atuação do Comitê de Segurança de Tecnologia da 

Informação. 

Manifestação da Unidade:  Justamente pelo fato do regimento interno 

não ter sido aprovado, o comitê não esta atuando. 

Análise da AUDIN: A Instrução Normativa nº 1/2008, do GSI/PR, norma 

que aprova orientações para a Gestão da Segurança da Informação e Comunicações para 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, conceitua a Gestão 

de Segurança da Informação e Comunicações como ações e métodos que visam à integração 

das atividades de gestão de riscos, gestão de continuidade do negócio, tratamento de 

incidentes, tratamento da informação, conformidade, credenciamento, segurança cibernética, 

segurança física, segurança lógica, segurança orgânica e segurança organizacional aos 

processos institucionais estratégicos, operacionais e táticos, não se limitando, portanto, à 

tecnologia da informação e comunicações. A norma define ainda a necessidade de que os 

órgãos e entidades constituam Comitê de Segurança da Informação, que deve ter entre suas 

atribuições assessorar na implementação das ações de segurança da informação e 

comunicações e propor normas relativas à segurança da informação e comunicações na 

Unidade. 

Um comitê gestor da segurança da informação adequadamente 

implementado poderia exercer as atribuições de: a) acordar sobre papéis e responsabilidades 

específicas para segurança de informações em toda a organização; b) acordar sobre 

metodologias e processos específicos para segurança de informações. Por exemplo: 

avaliação de riscos e sistema de classificação de segurança; c) apoiar iniciativas de 

segurança de informação que abrangem toda a organização. Por exemplo: programas de 

conscientização sobre segurança; d) assegurar que a segurança seja parte do processo de 

planejamento de informações; e) avaliar a adequação e coordenar a implementação de 

controles específicos para segurança de informações em novos sistemas ou serviços; f) 
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revisar os incidentes relacionados com a segurança de informações;  g) promover a 

visibilidade do suporte corporativo para a segurança de informações em toda a organização. 

Nesse sentido, após análise das ações e regulamentações de TI do IFMT e 

das justificativas apresentadas pela Unidade, constatou-se que  foi constituído o comitê 

gestor da segurança da informação, porém sem este ser atuante no âmbito do IFMT, 

principalmente devido ao fato de não ter sido aprovado sequer o regimento interno deste 

comitê. A proposta do RI foi encaminhada em dezembro de 2014, porém até o momento não 

houve apreciação e aprovação do documento. Devido ao lapso temporal, a composição do 

comitê já se encontra prejudicada por ter membros que nem fazem mais parte do quadro de 

servidores do IFMT. Com efeito, a inexistência dessa área representa um risco de ausência 

de ações de segurança da informação ou ocorrência de ações ineficazes, descoordenadas e 

sem alinhamento com os objetivos da Unidade, além de demonstrar a ausência de 

comprometimento da unidade com a segurança da informação do IFMT. 

Por ocasião da prolação do acórdão nº 592/2011 – Plenário, o Tribunal de 

Contas da União recomendou às Unidades Jurisdicionadas que “em atenção à Instrução 

Normativa GSI/PR 1/2008, art. 5º, VI, c/c a Norma Complementar 03/IN01/DSIC/GSIPR, 

item 5.3.7.3, institua Comitê de Segurança da Informação e Comunicações, observando as 

práticas contidas na NBR ISO/IEC 27002, item 6.1.2 Coordenação de segurança da 

informação”. 

Recomendação 1: Agilizar a análise para aprovação do Regimento 

Interno do Comitê de Segurança da Informação do IFMT. 

Recomendação 2: Atualizar a composição dos membros do Comitê de 

Segurança da Informação do IFMT. 
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Constatação 1.15. Fragilidade na gestão de portfólio de projetos e serviços de T.I.  A DGTI 

possui controle frágil em algumas demandas previstas ou não no PDTI/PDI. 

Manifestação da Unidade:  Com relação ao portifólio de projetos, 

estamos montando um documento com todos os projetos abertos e os ja encerrados, isso 

será mais uma função da coordenação de gestão de projetos. 

Análise da AUDIN: O acordão 2308/2010 em seu item 3.2 define a 

estrutura de governança de T.I e destaca a recomendação do Cobit 4.1 (PO4.2 e PO4.3)  para 

a existência de dois comitês, o comitê estratégico, com funções de assessoramento, que 

busca assegurar o alinhamento da TI com a governança corporativa, e o comitê executivo, 

que deve monitorar o andamento dos projetos e determinar prioridades dos investimentos 

em TI, em linha com as estratégias e prioridades do negócio. 

     Um comitê de TI funcionando adequadamente pode reduzir o risco da área de 

tecnologia, agindo de forma independente, direcionar recursos para projetos que não são os 

mais importantes para o negócio, ou mesmo que haja um ‘sequestro’ da TI (de seus 

recursos) por um dos setores da organização, normalmente aquele ao qual está subordinada. 

Assim, é notória a importância da DGTI implantar ferramentas que 

permitam o gerenciamento dos projetos de T.I da instituição. 

Recomendação: Implantar a gestão de projetos através de ferramentas que 

permitam o planejamento e o controle da execução de suas atividades. 

 

Constatação 1.16. Fragilidade na segurança da informação quanto aos acessos dos serviços 

e recursos de TI (ausência de antivírus, restrições de acesso ao wifi nos campi). 

Manifestação da Unidade:  A DGTI não consegue  restringir o acesso 

wifi nos campi do IFMT, isso ainda fica a cargo do Diretor Geral com sua equipe local. Em 

relação a antivirus a DGTI esta fazendo estudos para o fornecimento primeiramente na 
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reitoria, que será um caso de teste e posteriormente paras os campi. Entretanto na Reitoria 

possuímos Firewall que filtra a negação da internet evitando assim que programas 

maliciosos seja instalados na maquina pela web.“ 

Análise da AUDIN: Adotar mecanismos para a segurança da informação, 

visa não apenas proteger a imagem da instituição perante terceiros, como também o 

andamento dos próprios processos institucionais. O uso de Firewall não dispensa a 

instalação de antivírus, visto que mesmo as comunicações consideradas seguras pelo 

Firewall podem trazer ameaças à máquina, geralmente devido à operação incorreta pelo 

usuário no computador. A utilização do antivírus também não assegura completamente a 

segurança da informação, mas ameniza as ações indesejáveis. Desse modo, apesar da 

unidade ter implantado o uso da técnica para proteção dos ativos da instituição, acreditamos 

ser necessário aprimorá-los para mitigar possíveis danos. 

Recomendação: Aprimorar os controles internos da segurança da 

informação no âmbito do IFMT. 

 

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 para saneamento de 

todas as inconsistências similares nos processos futuros, assumindo os riscos pela não 

implementação das recomendações emitidas neste relatório. 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas 

as inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 
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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 ao longo do 

exercício por esta Auditoria Interna do IFMT, através do plano permanente de providências. 

 

Cuiabá, 08 de setembro de 2016. 
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