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Unidade Auditada: Campus Várzea Grande 

Nome do Gestor: Sandra Maria de Lima 

 

Cargo: Diretora Geral 

Ordem de Serviço: 14/2016 

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 

25/2016: 3.3; 4.1; 4.2; 5.2; 5.3. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 25/2016 

 

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

ao exercício 2016, apresentamos a Nota de Auditoria referente à análise de controles 

internos do campus Várzea Grande - IFMT, conforme ação 1.17 prevista no PAINT 2016: 

Ação 1.17. Acompanhamento dos controles internos dos campi do IFMT 

no exercício 2016 (avaliação de controle interno). 

 

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 adequação e adesão dos 

controles internos do campus.  

Controles internos é o conjunto de atividades, planos, métodos, 

indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade 
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dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para as unidades 

jurisdicionadas sejam alcançados (IN TCU nº 63/2010). 

A avaliação de controle interno visa a avaliar o grau em que o controle 

interno de organizações, programas e atividades governamentais assegura, de forma 

razoável, que, na consecução de suas missões, objetivos e metas, os princípios 

constitucionais da administração pública sejam obedecidos; as operações sejam executadas 

com eficiência, eficácia e efetividade, de maneira ordenada, ética e econômica e em 

conformidade com as leis e os regulamentos aplicáveis; as informações e os registros 

produzidos sejam íntegros, confiáveis e estejam disponíveis para apoiar o processo decisório 

e para o cumprimento das obrigações de prestar contas; e os recursos, bens e ativos públicos 

sejam protegidos de maneira adequada contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização 

não autorizada ou apropriação indevida. (Acórdão nº 411/2013 – TCU – Plenário). 

A avaliação do grau de maturidade dos controles internos do campus foi 

realizada em nível de entidade - quando os objetivos de auditoria são voltados para a 

avaliação global do sistema de controle interno da organização ou de partes dela (unidades 

de negócio, secretarias, departamentos, áreas etc.) com o propósito de verificar se está 

adequadamente concebido e se funciona de maneira eficaz. Em outras palavras, significa 

diagnosticar a presença e o funcionamento de todos os componentes e elementos da 

estrutura de controle interno, utilizada como referência a metodologia do Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO: Internal Control - 

Integrated Framework (Controle Interno - Estrutura Integrada). Nesse sentido, foram 

analisados os seguintes componentes do controle interno do campus: ambiente de controle, 

avaliação de risco, atividades de controle, informação e comunicação, monitoramento. 

Ambiente de controle consiste no conjunto de normas, processos e 

estruturas da organização. Avaliação de riscos é o processo de identificação e avaliação da 

probabilidade e do impacto dos riscos à realização dos objetivos. Atividades de controle são 

as políticas, ações e procedimentos que auxiliam o cumprimento das diretrizes que visam 
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mitigar os riscos. Informação e comunicação consiste no processo contínuo de 

compartilhamento das informações necessárias, apoiando assim a execução das atividades e 

a realização dos objetivos da organização. Por fim, o monitoramento, que aqui se refere à 

avaliação e atualização contínua do funcionamento dos componentes do controle interno. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas de auditoria: exame documental, 

questionário e observação direta. 

Foi realizada reunião com a Diretora Geral, Chefes do Departamento de 

Ensino e do Departamento de Administração e Planejamento e Coordenadora de Gestão de 

Pessoas. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 25/2016, encaminhada à unidade auditada, 

que apresentou manifestação via Google Docs até o dia 09/09/2016. Após análise das 

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

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

Constatação 1.1. Ausência de Regimento Interno do campus. 

Manifestação da Unidade:  “Há uma recomendação da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional que os campi devem aguardar o regimento do IFMT para 

elaborarem os seus. Na reunião do CODIR de  31/08/2016, esta diretora indagou a 

PRODIN sobre o regulamento do IFMT, recebendo a devolutiva de que o mesmo está sendo 

elaborado, mas não souberam precisar a data de conclusão dos trabalhos.” 
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 Análise da AUDIN:De acordo com o art. 120 do Regimento Geral do 

IFMT, cada campus terá seu próprio regimento interno, aprovados pelo CONSUP.    Apesar 

do IFMT ainda está reformulando seu regimento geral, o campus deve elaborar sua minuta 

de regimento interno com sua estrutura organizacional, competências e normas de 

funcionamento que atualmente estão praticando.  Essa minuta deverá ser seguida até a 

apreciação do Regimento Geral pelo CONSUP. 

Recomendação: Elaborar minuta de regimento interno do campus 

contendo no mínimo a composição, organização, competência e  normas de funcionamento. 

 

Constatação_1.2. Ausência de formalização de um planejamento interno periódico (anual) 

de capacitação aos servidores lotados no campus, que inclua orientações para novos 

servidores, oportunidade de formação contínua para todos os servidores e treinamento prévio 

para servidores que utilizam sistemas de informação. 

Manifestação da Unidade:  “O plano de capacitação dos servidores, 

tanto para técnicos como para docentes, tem sido implementado e executado pela Diretoria 

Sistêmica de Gestão de Pessoas e pelas demais Pró-Reitorias, oportunamente, quando veem 

a pertinência do caso, sendo que ultimamente tem-se preferido a contratação de cursos in 

company, por ser mais vantajoso para a administração. A orientação para novos servidores 

é feita na tomada de posse, lá na reitoria, inclusive é entregue um manual de procedimentos 

da DSGP para todos iniciantes. Para os servidores que têm interesse em capacitações, 

desde especializações até doutorado, é oferecida a oportunidade de participar do edital 

RASAC, e atendida as condições, nele especificadas, não há óbice por parte da Direção 



    
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 

5 

 
Relatório de Auditoria nº 25/2016 
 

 

 

Geral em permitir tal afastamento para capacitação. Em relação à participação em eventos 

técnicos e científicos, o campus adota a política de atender às demandas emergenciais, por 

exemplo, é exigência o curso de pregoeiro para que se façam pregões, então isso torna-se 

uma demanda prioritária, outro exemplo, um professor tem deficiência em determinado 

conteúdo programático, isso também passa a ser prioridade caso haja limite de recursos 

para atender as demandas.” 

Análise da AUDIN: O campus deve elaborar um planejamento anual 

interno de capacitação, dando conhecimento à DSGP sobre as necessidades de capacitação e 

qualificação dos seus servidores. O plano de capacitação é competência da DSGP, conforme 

art. 84, VIII do Regimento Geral do IFMT, porém cada campus deve levantar ao final de 

cada exercício a necessidade de capacitação de seus servidores para o exercício seguinte e 

informar à DSGP para inclusão no plano de capacitação. No exercício seguinte, caso haja 

impossibilidade da DSGP em promover as capacitações necessárias aos servidores do 

campus, o Diretor Geral deve estimular a participação dos servidores para  capacitação 

externa ou mesmo ofertar treinamento no próprio campus. 

Recomendação: Elaborar planejamento interno anual de capacitação aos 

servidores lotados no campus, bem como promover a sua realização através da DSGP ou por 

iniciativa do próprio campus. 

 

 

Constatação 1.3. Estrutura organizacional do campus inapropriada para seu tamanho e para 

a realização de suas atividades. 
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Descrição 

O campus está instalado em prédio cedido pela Prefeitura do município. Todavia, o espaço 

físico é insuficiente para realização de todas as atividades do campus, com prejuízos 

principalmente para as seguintes atividades, dentre outras: 

➢ aulas: foram adquiridas salas pré-moldadas; 

➢ aulas práticas de educação física: as aulas são realizadas em outro local; 

➢ reuniões com pais: são realizadas no pátio ao ar livre localizado entre os blocos; 

➢ atividades administrativas e de apoio pedagógico: espaço insuficiente; 

➢ intervalos entre as aulas: realizados no pátio ao ar livre localizado entre os blocos; 

➢ almoxarifado (foram locados contêiners para guarda dos materiais). 

Quantidade de servidores insuficiente para realização de todas as atividades do campus. 

Manifestação da Unidade:  “O campus Várzea Grande foi o gestor do 

contrato 019/2013 IFMT por um curto espaço de tempo, no qual fez 10 notificações à 

contratada, aplicou 1 sansão, fez várias consultas jurídicas à Procuradoria Federal, que 

levaram, inclusive à homologação do parecer jurídico que indicava o dever da rescisão 

contratual. No entanto, foi revogada a portaria que sub-rogava  esse contrato ao campus, 

impedindo a rescisão do contrato. O campus Várzea Grande não mais participa da gestão 

desse contrato e não tem subsídios para responder a expectativa da conclusão e ocupação 

da sede definitiva. Para resolver as demandas ordinárias, o campus adotou como solução a 

compra de salas de aula modulares e locou containers, que foram instalados no antigo 

estacionamento da sede provisória. As salas modulares são utilizadas como salas de aula e 

biblioteca, os containers são utilizados como almoxarifado. Quando recebermos a sede 

definitiva, poderemos transportar essas salas modulares, reinstalá-las e utililizá-las para 

vários fins, principalmente para implantação de projetos de extensão. Quanto à 
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insuficiência de servidores, trata-se de um problema que foge da atuação dessa Direção e 

inclusive da própria reitoria, pois está em esfera de MPOG e MEC a renovação do banco de 

servidores do IFMT  ” 

Análise da AUDIN: A estrutura física adequada de um campus propicia 

que servidores envolvidos nas suas atividades, a prestar atendimento com melhor qualidade 

aos alunos, professores, técnicos administrativos e comunidade em geral.  Sendo uma 

atividade fim do IFMT, o espaço destinado ao ensino necessita ser priorizado em todos os 

aspectos.   O Gestor, juntamente com a PRODIN, deve buscar soluções definitivas para o 

adequado espaço físico do campus. A constatação será mantida para verificação das 

melhorias nas próximas visitas desta AUDIN ao campus. 

Recomendação: Propiciar melhores espaços físicos para as atividades 

desenvolvidas no campus. 

 

2 - AVALIAÇÃO DE RISCO 

Constatação_2.1. Ausência de gestão e avaliação de riscos adotada pelo campus a fim de 

diagnosticar os riscos (origem interna e externa) e definição de riscos operacionais, de 

informações e de conformidade. 

Manifestação da Unidade:  “Nomeou-se uma comissão para implantar a 

gestão de risco na gestão do campus Várzea Grande (portaria em anexo), que terá o prazo 

para a implantação estendido até o dia 31/05/2017.” 

Análise da AUDIN:Avaliação de risco é o processo de identificação e 

análise dos riscos relevantes para o alcance dos objetivos e metas da entidade, a fim de 
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determinar uma resposta apropriada para mitigá-los. Em análise ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2014-2018 e em consulta aos documentos, planos de ação 

enviados, observou-se que os objetivos estratégicos e as metas estão bem definidos, porém 

constata-se que não há identificação clara dos processos críticos, além de não haver um 

diagnóstico dos riscos em todas áreas do campus, que permitam detectar a probabilidade de 

ocorrência dos riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. Por oportuno, é 

importante lembrar que a ausência de uma política de gerenciamento de riscos impede a 

formação de uma base para o desenvolvimento de estratégias para tratamento dos riscos 

identificados (resposta a risco), de maneira a diminuir a probabilidade de sua ocorrência e/ou 

a magnitude de suas consequências. Apesar da iniciativa do campus em instalar comissão 

para implantar a gestão de risco, esta constatação será mantida até sua efetiva implantação. 

Recomendação 1: Instituir política corporativa de gestão de riscos. 

Recomendação 2: Instituir a delegação clara e formal da responsabilidade 

pelo gerenciamento de riscos aos gestores no campus. 

Recomendação 3: Instituir a capacitação regular de gestores para lidar 

com as atividades de identificação, avaliação e tratamento de riscos. 

Recomendação 4: Manter servidores informados dos objetivos e 

prioridades da organização e de suas unidades, assim como dos riscos enfrentados, a fim de 

orientá-los e estimulá-los a encaminhar assuntos relacionados a risco às instâncias decisórias 

adequadas. 

Recomendação 5: Adotar procedimentos de identificação de riscos e 

estruturar e operacionalizar as etapas de tratamento, monitoramento e comunicação de 

riscos. 
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Constatação_2.2. 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:  “O campus Várzea Grande tem como norte 

principal o PDI da Instituição. Os principais indicadores utilizados pela gestão são: a 

relação de 20 alunos equivalentes por professor e a aplicação de 3% do orçamento em 

pesquisa e 3% em extensão. Hoje o campus Várzea Grande atinge 15,1 aluno equivalente 

por professor, em 2017/1 teremos 17,76 e em 2017/2 atingiremos 19,01 alunos 

equivalentes/professor. Em 2018/1 atingiremos a meta de 20 alunos equivalentes/professor. 

Em relação ao investimento em pesquisa, o campus Várzea Grande investe 3,5% do seu 

orçamento em pesquisa e 7% do seu orçamento em extensão.” 

Análise da AUDIN:Não foram identificadas metas e objetivos, nem a 

identificação e mensuração dos processos e pontos críticos das atividades no campus e o 

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

período. A qualidade dos bens e serviços públicos 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. 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 rotinas, metas e objetivos a 

fim de identificar/mensurar os processos/pontos críticos da sua atividade, 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. 

Recomendação 3: Implantar, com apoio da PRODIN, ferramenta de 

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

 

3 - ATIVIDADES DE CONTROLE 

Constatação_3.1. Fragilidade na elaboração de normativos estabelecendo procedimentos, 

prazos, fluxogramas e instruções operacionais padronizados para as principais atividades do 
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campus (check-list, manuais, orientações normativas, orientações técnicas, Nota Técnica, 

etc). 

Descrição 

Não foram encaminhados normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ 

orientações de rotinas/ procedimentos (práticas operacionais) e fluxograma  sobre as 

atividades da Coordenação de Gestão de Pessoas do campus. 

Não foram encaminhados normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ 

orientações de rotinas/ procedimentos (práticas operacionais) e fluxograma  sobre as 

atividades do Departamento de Administração e Planejamento. 

Não foram encaminhados normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ 

orientações de rotinas/ procedimentos (práticas operacionais) e fluxograma  sobre as 

atividades do Departamento de Ensino do campus. 

Não foram encaminhados normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ 

orientações de rotinas/ procedimentos (práticas operacionais) e fluxograma  sobre as 

atividades da Coordenação de Pesquisa do campus. 

Não foram encaminhados normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ 

orientações de rotinas/ procedimentos (práticas operacionais) e fluxograma  sobre as 

atividades da Coordenação de Extensão do campus. 

Manifestação da Unidade:  “Quanto à Gestão de Pessoas, há um manual 

de procedimentos, elaborado pela DSGP que está no site do IFMT-VGD 

(http://vgd.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/manual-de-procedimentos-vgd/).  Quanto aos 

Departamentos de Ensino e Administração, há um fluxograma geral, mas será esmiuçado 

com a implantação da Gestão de Risco. A Coordenação de Pesquisa e Extensão no campus 

http://vgd.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/manual-de-procedimentos-vgd/
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VGD se funde em uma única coordenação. Há um fluxograma e um regulamento para 

tramitação os projetos de pesquisa e extensão que serão anexados.”  

Análise da AUDIN:Com o intuito de evitar ou reduzir as falhas nos 

procedimentos das diversas atividades do campus, faz-se necessário a existência de 

normativos e manuais padrões para consulta dos servidores lotados no campus. O Gestor do 

campus pode, internamente ou em conjunto com os demais Gestores de campi e a Reitoria 

do IFMT, produzir esses documentos de uso interno para atuarem de forma igualitária dentro 

da mesma Instituição. No entanto não podem deixar de elaborar essas peças tão importante 

para o eficiente trabalho do dia-a-dia do servidor. A utilização de manuais e checklists 

agiliza a análise de processos e a realização dos trabalhos, permitindo que o servidor tenha 

maior qualidade de vida e possa, também, dedicar mais tempo na realização de atividades 

que demandam maior trabalho.  A existência do manual de procedimentos da DSGP, 

contribui para a tramitação dos procedimentos dessa área, porém não inviabiliza a 

possibilidade do responsável do setor de Gestão de Pessoas produzir check list ou 

fluxograma interno que facilite o entendimento dos servidor no campus,  

Recomendação: Produzir normativos, manuais e checklists suficientes 

para a boa execução dos serviços públicos. 

 

Constatação_3.2. Ausência de manifestação prévia da PROEN nas solicitações de 

contratações de professores substitutos para o campus. 

Manifestação da Unidade:  “Acredito que essa nota não seja pertinente 

ou razoável, haja vista que o campus tem autonomia para tal, além de que a PROEN não 

tem equipe para analisar as demandas de professores dos campi, nem tão pouco analisar se 
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há possibilidade de redistribuição de aulas, em caso de afastamento de docentes. O campus 

Várzea Grande tem uma planilha de cálculo com a provisão de docentes para a implantação 

dos cursos que aponta a necessidade de professores a cada semestre letivo (em anexo) 

 Análise da AUDIN: O controle na distribuição de aulas aos docentes 

efetivos e na contratação de professores substitutos cabe ao Gestor do campus, entretanto a 

decisão de contratar é do Reitor.    É papel da Pró-reitoria de Ensino ajudar o Reitor na 

decisão de contratar esses profissionais, e para isso ela necessita ter informações gerenciais 

de todos os docentes do IFMT, por campus. Atualmente não há esse controle, o que precisa 

ser discutido entre a Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas e a Pró-reitoria de Ensino. Ao 

setor de ensino do campus cabe fornecer informações sobre a situação de seus docentes. 

Recomendação 1: Encaminhar à PROEN, periodicamente, e de forma 

ativa as informações sobre encargos didáticos de cada docente do campus, para o devido 

gerenciamento. 

Recomendação 2: Controlar a distribuição dos encargos didáticos dos 

docentes efetivos e requisitar professores substitutos como último recurso. 

 

Constatação_3.3. Ausência de Plano de Gestão de Logística Sustentável (PGLS) e de 

Comissão Gestora do referido plano, em desacordo com a IN SLTI/MPOG 10/2012. 

Manifestação da Unidade:  “O campus VGD  criou um programa de 

Ambiente e Saúde, que tem por objetivo manter os ambientes limpos e com aspecto 

agradável. Nesse plano, está inserida a coleta seletiva  e a entrega periodicamente dos 

resíduos coletados  na cooperativa de recicladores. Vamos nomear um comissão para 

elaborar o PGLS, de acordo com a IN SLTI/MPOG 10/2012, com prazo para conclusão em 

30 de novembro de 2016  ” 
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Análise da AUDIN:O campus já demonstra possuir iniciativas com a 

criação do programa de ambiente e saúde, mas ainda precisa padronizar as atividades dentro 

de um plano de gestão definido pelo governo federal, com definição de políticas de 

sustentabilidade, que permeiem todos os setores e atividades do campus. O Plano de Gestão 

e Logística Sustentável (PLS), cuja obrigatoriedade de elaboração e publicação decorre do 

Decreto nº 5.977/2006 e IN SLTI/MPOG nº 10/2012), é ferramenta de planejamento, com 

objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de 

monitoramento e avaliação, que permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas de 

sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na Administração Pública. Após a 

elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável, este deverá ser publicado no site 

institucional, conforme artigo 12 da IN SLTI/MPOG nº 10/2012. O campus já adota 

atualmente ações de separação de resíduos recicláveis e a sua destinação a associações e 

cooperativas de catadores.  

Recomendação 1: Elaborar e promover a aprovação da política de 

sustentabilidade do IFMT, iniciando com a criação de um Plano de ação e de Logística 

Sustentável do campus, que deverá ser publicado no site institucional. 

 

Constatação_3.4. Fragilidade quanto à observância da segregação de funções nos processos 

e atividades do campus. 

Descrição 

Conforme informações do chefe do Departamento de Administração e Planejamento, o 

setor conta com 04 (quatro) servidores, incluindo o próprio chefe, que inclusive é o 

pregoeiro do campus. Há comprometimento também na segregação das atividades de 
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empenho, liquidação e pagamento. 

Manifestação da Unidade:  “O quadro de professores é composto de 33 

docentes (desconsiderando os professores substitutos e considerando os professores 

temporários), considerando que o número de técnicos é estimado em 0,75 vezes o número de 

docentes, obteríamos um quadro de 25 técnicos. Atualmente temos 18 técnicos 

administrativos, ou seja, um déficit de 7 técnicos. Não há código de vagas para nomeação 

de técnicos, o que foge da alçada da Direção Geral do Campus Várzea Grande.” 

Análise da AUDIN:A segregação de funções consiste em princípio básico 

de controle interno administrativo que separa, por servidores distintos, as funções de 

autorização, aprovação, execução, controle e contabilidade. Conforme o art. 8º, § 1º do 

Decreto n 6.976/2009, a Conformidade dos Registros de Gestão consiste da certificação dos 

atos e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídas no SIAFI e da 

existência de documentos hábeis que comprovem as operações. É uma ferramenta de 

controle interno, nesse sentido, o registro de conformidade não poderá ser efetuado por 

servidor que tem função de emitir documentos. O gestor deve manter a preocupação de 

garantir a separação das funções no âmbito administrativo.  Durante visita ao campus, 

percebeu-se que o DAP possui quadro de pessoal reduzido, o que afeta a eficiência dos 

procedimentos administrativos, sendo necessário que o IFMT busque, junto ao governo 

federal, autorização para novos concursos para as vagas de técnicos administrativos, com o 

intuito de sanar esse problema.  

  Recomendação 1: Lotar mais servidores no setor de administração e 

planejamento do campus. 
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4 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Constatação 4.1. Ausência de publicação do Plano de Gestão de Logística Sustentável do 

campus (PGLS) no site institucional, conforme artigo 12 da IN SLTI/MPOG nº 10/2012. 

Manifestação da Unidade:  “idem 3.4.” 

Análise da AUDIN: Após a elaboração do Plano de Gestão de Logística 

Sustentável, este deverá ser publicado no site institucional, conforme artigo 12 da IN 

SLTI/MPOG nº 10/2012.  

Recomendação: Divulgar, após a sua elaboração, o Plano de ação e de 

Logística Sustentável do campus, no site institucional do campus. 

 

 

5 - MONITORAMENTO 

Constatação_5.1.  Ausência de monitoramento constante do sistema de controle interno do 

campus para avaliação de sua validade e qualidade ao longo do tempo. 

Manifestação da Unidade:  “Ao passo que temos as metas estabelecidas 

pelo PDI, e que estamos trabalhando para atingi-las no âmbito do ensino , pesquisa e 

extensão, e que estamos supervisionando nossos PPC´s, para que sejam cumpridos e 

aprimorados, não entendo que não tenhamos monitoramento de controle interno. 

Compreendo que a implantação da gestão  ” 
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Análise da AUDIN:Quando tratamos de controles internos, estamos 

também pensando em manuais, checklists, planos de gestão sustentável, acompanhamento de 

encargos didáticos, normativas internas, e um efetivo monitoramento significa atualizar 

periodicamente essas formas de controle, visando melhorias nos serviços prestados. O 

Gestor do campus é responsável pela criação dos controles internos de suas atividades, bem 

como pela constante atualização deles.  Com controles internos eficientes e devidamente 

monitorados o Gestor conseguirá executar satisfatoriamente todas as atribuições vinculadas 

às suas competências. 

Recomendação: Monitorar e atualizar, regularmente, os controles internos 

existentes no campus. 

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Ausência de gerenciamento de riscos do campus. 

Causa 2: Ausência de  planejamento tático e operacional. 

 

IV- NÍVEL DE MATURIDADE DOS CONTROLES INTERNOS 

Para efeito de mensuração dos controles internos no IFMT, iremos utilizar 

a escala adotada pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria - Geral da União 

(Acórdão 568/2014 - Plenário), realizando uma avaliação parcial no Campus Várzea 

Grande, sendo que ao final do exercício 2016 será emitido o resultado final sobre os campi 

no  IFMT. 

O nível de maturidade é baseado nas fragilidades e nas boas práticas 

descritas neste relatório, as quais são pontuadas após a avaliação do ambiente 

organizacional. 
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Unidade Jurisdicionada: Campus Várzea Grande 

Componente do COSO Pontuação (%) Grau de Maturidade 

Ambiente de controle  60 Intermediário 

Avaliação de risco 43 Intermediário 

Atividades de controle 58  Intermediário 

Informação e comunicação 77 Aprimorado 

Monitoramento  51 Intermediário 

Avaliação geral do campus 58 Intermediário 

  

Legenda: 

Nível   
Pontuação                                          Definição 

Inicial 0%  a  20%        Baixo    nível de formalização, documentação sobre 

controles internos não disponíveis, ausência de 

comunicação sobre os controles. 

Básico   
20,1%  a  40% 

Controles internos tratados informalmente, ainda não 

há treinamentos e    comunicação sobre controles. 

Intermediário   
40,1%  a  70% 

Há princípios e padrões documentados, e treinamento 

básico sobre controles internos.             

Aprimorado     
70,1%a 90% 

Controles internos obedecem aos princípios 

estabelecidos, é supervisionado  e regularmente 
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aprimorado. 

Avançado         90,1 a 100% Controles internos otimizados, princípios e processos 

de controles internos estão integrados aos processos 

de gestão da organização. 

 

IV – CONCLUSÃO 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas 

as inconsistências relatadas nos procedimentos analisados pela auditoria interna, assumindo 

os riscos pelo não aprimoramento dos controles internos do IFMT. 

Informamos que as providências adotadas 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, 15 de setembro de 2016. 

 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo 

Nobre 

Auditor Chefe  

Renata Bueno 

Contrera 

Coordenadora de Auditoria 

na Área de Obras e 

Suprimento de Bens e 

Serviços 

 

 


