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Senhor Gestor,  

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2018, 

referente ao exercício de Outubro a Dezembro/2017 e Janeiro a maio/2018, objetivando o 

acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos durante o exercício 

analisado, apresentamos a Nota de Auditoria referente ao acompanhamento das ações 

previstas no PAINT 2018, realizadas pelo Campus Sorriso, 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 Sorriso atingiu um grau de maturidade de 

64% na avaliação dos controles internos em 2016, ficando excluída da amostragem para 

auditoria de conformidade no exercício 2018. 
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Foi verificado o uso do SUAP – módulos almoxarifado e patrimônio; 

além da consulta ao SIAFI Web, Comprasnet e ao  SICAF.      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, contadora, 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: 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, nas áreas de ensino,pesquisa, extensão e 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: “Ocorre que o Campus Sorriso iniciou os 

trabalhos de elaboração do seu Regimento Interno em 2013, conforme Portaria nº 

04/2013/IFMT-SRS (Anexo) e de acordo com as diretrizes enviadas aos campi pela 

PRODIN através do memorando 020/2013 (documento em anexo). Em 2015, a PRODIN 

determinou que os campi interrompessem os trabalhos de elaboração dos seus 

Regimentos Internos até que fosse revisado e aprovado o Regimento Geral do IFMT, em 

discussão desde então e aprovado apenas recentemente pelo CONSUP, em maio de 

2018, por meio da Resolução CONSUP Nº 25/2018. 
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Em que pese o Regimento Geral tenha sido aprovado em maio de 2018, 

entendemos que, assim como foi encaminhado em 2013 e 2015, pela PRODIN, a 

orientação sobre o início e depois a interrupção dos trabalhos de elaboração do 

Regimento Interno dos Campi, é de responsabilidade da mesma Pró-Reitoria o envio de 

novas orientações e diretrizes aos campi para a realização desse trabalho, uma vez que o 

motivo da interrupção realizada pela PRODIN à época foi justamente pela necessidade 

de articulação e padronização mínima dos regimentos internos dos campi do IFMT. 

Serve de reforço a esse argumento o fato de ter havido em 2013 o envio de diretrizes 

básicas e memorando aos diretores gerais dos campi orientando sobre o processo de 

elaboração dos seus Regimentos Internos, o que não ocorreu ainda depois da publicação 

da Resolução 25/2018/CONSUP/IFMT. 

O Campus Sorriso, apesar de não ter recebido nenhuma orientação 

sobre a retomada dos trabalhos de elaboração do Regimento Interno, por iniciativa 

própria e motivada pelos apontamentos da AUDIN, designou comissão local para 

estudar e apresentar minuta de Regimento Interno do Campus (Portaria Nº 

66/2018/IFMT-SRS, em anexo), o que está em fase de elaboração e deverá ser concluído 

até dezembro de 2018, conforme é possível verificar no plano de trabalho da Comissão 

designada para esse fim, em anexo. (Portaria da Comissão de Elaboração da Proposta 

de Regimento Interno do Campus, Plano de Trabalho). No entanto, é mister observar que 

o tempo dedicado ao trabalho de elaboração e aprovação do Regimento Geral do IFMT, 

desde a nomeação da Comissão até a publicação da Resolução de Aprovação pelo 

CONSUP foi de anos. Por analogia, há que se considerar que os campi, com todas as 

suas demandas cotidianas e com o número reduzido de servidores, necessitam de um 

tempo equivalente ou até mesmo maior para apresentar resultado sobre esse trabalho. 

Por fim, considerando o apontamento da Nota de Auditoria Nº 10/2018 

e a necessidade de comprovação das providências tomadas pelo campus, apresentamos 

em anexo a minuta em elaboração do Regimento Interno do Campus Sorriso, ao mesmo 

tempo que alertamos para o fato de a mesma não ter sido debatida ou sequer 
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apresentada oficialmente aos órgãos colegiados e aos servidores do campus, uma vez 

que ela se refere ao resultado do estudo e elaboração interna da Comissão designada 

para tal tarefa. Solicitamos, portanto, que seja acatada a justificativa apresentada e o 

esboço da minuta em elaboração do Regimento Interno como demonstrativos de que este 

campus está cumprindo com suas responsabilidades em relação o tema. Outrossim, 

apresentamos os seguintes documentos comprobatórios dos trabalhos realizados pelo 

Campus Sorriso no tocante ao seu regimento interno: a) Portaria de designação de 

Comissão Local de Elaboração do Regimento Interno do Campus Sorriso; b) Notícia e 

memorando da PRODIN determinando a interrupção dos trabalhos de elaboração do 

Regimento Interno dos Campi; c) memorando da Direção Geral do Campus Sorriso 

solicitando à PRODIN orientação aos Campi sobre a retomada dos trabalhos de 

elaboração do Regimento Interno, em conformidade com a proposta de padronização 

das estruturas organizacionais dos campi do IFMT e com o Regimento Geral do IFMT; 

e) Portaria de designação de Comissão para concluir os trabalhos de elaboração do 

Regimento Interno do Campus Sorriso no prazo de 120 dias; f) minuta do Regimento 

Interno em fase de elaboração no âmbito dos trabalhos internos da Comissão Local; e, 

por fim, o memorando da Direção Geral do Campus Sorriso à AUDIN solicitando prazo 

de um ano para que seja considerado pela equipe da Auditoria Interna para a conclusão 

dos trabalhos de elaboração do Regimento Interno do Campus Sorriso e posterior 

aprovação”. 

Causa: Controle Interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: O IFMT possui regimento geral desde 2012, com 

a resolução 05/2012, definindo em seu art. 120, que cada campus terá próprio regimento 

interno, aprovados pelo CONSUP.  Como houve recentemente atualização do Regimento 

Geral do IFMT, o campus deve adequar e encaminhar a minuta de seu regimento para 

apreciação do CONSUP. Cabe destacar a manifestação do gestor de já ter elaborado a 

minuta de regimento interno, necessitando da homologação do Conselho Superior, mas 
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que a mesma já pode sendo consultada como referência para as ações diárias do campu.  

Sendo assim, a constatação fica mantida para acompanhamento da homologação do 

regimento interno do campus. 

Recomendação: Aprovar minuta de regimento interno do campus 

fundamentada pelo regimento geral do IFMT. 

 

Constatação 1.2. Ausência de mapeamento de processos em todas as áreas do campus, 

exceto o ensino, como boas práticas de gerenciamento de riscos.  

Manifestação da Unidade: O mapeamento de processos 

administrativos do campus está em fase de levantamento. As providências tomadas até o 

momento são as seguintes: 1. Envio de servidor para capacitação sobre Mapeamento de 

Processos em Agosto de 2018 – Etapa Concluída; 2. Início dos trabalhos de mapeamento 

sob a coordenação da servidora que recebeu a capacitação – Em andamento. Conforme 

é possível constatar nos anexos a esta manifestação, no Drive, alguns processos já foram 

mapeados e melhorados no âmbito do campus (Ver mapa completo no drive). A meta é 

concluir esse trabalho até dezembro de 2018.  

Vale lembrar que, conforme apresentado na 6ª Reunião Ordinária do 

CODIR, no dia 21 e 22/06/2018, a PRODIN está trabalhando na implantação de um 

Escritório de Processos, com o objetivo de coordenar as iniciativas de governança dos 

processos institucionais de todos os campi.  

Documentos anexados: comprovante de capacitação de servidor na 

área de mapeamento de processos; mapas de processos e fluxogramas já definidos no 

campus; ata da 6º Reunião Ordinária do CODIR.  

Causa: Controles internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: O mapeamento dos processos na Administração 

pública tem sido implantado com o intuito de tornar os procedimentos mais ágeis e com 
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maior otimização dos recursos humanos e materiais. O campus ainda tem fragilidades 

nessa área que devem ser controladas a fim de alcançar todos os seus processos. Cabe 

destacar que antes da implantação da Política de Gestão de Riscos pelo Ministério da 

Transparência e pelo IFMT, o mapeamento de processos já era considerado uma boa 

prática de gerenciamento de risco nos órgãos do Poder Executivo. 

Recomendação: Concluir o mapeamento dos processos do campus. 

 

Constatação 1.3. Ausência de mecanismos de avaliação da satisfação dos usuários no 

campus, como uma prática de boa governança.  

Manifestação da Unidade: A implantação da avaliação de satisfação 

dos usuários do Campus Sorriso faz parte das ações relacionadas ao Acesso à 

Informação e Serviços aos Usuários, sob responsabilidade da Servidora R.G (Cf. 

Portaria Nº 61/2017). Tal avaliação foi inicialmente planejada para utilizar a 

Plataforma de Pesquisa Gov, acompanhando a orientação da Reitoria e dos demais 

Campi, conforme é possível verificar no Relatório do GT do Acesso à Informação 

realizado no mês de outubro de 2017 (Ver anexo no Drive). O acesso foi solicitado em 

outubro de  2017 e estava aguardando a aprovação do Governo Federal/Ministério do 

Planejamento. A ideia era criar um link na nossa página para o acesso a Plataforma, 

onde o usuário poderia manifestar a sua (in)satisfação em relação aos serviços 

prestados pelo campus. Contudo, em que pese o órgão responsável tenha recebido a 

solicitação de acesso enviada pelo Campus, não obtivemos retorno até o presente 

momento. Ao tentarmos acessar o sistema recentemente verificamos que essa ferramenta 

não está mais disponível.  

Tendo sido informado da impossibilidade de utilização da Plataforma 

Pesquisa Gov, a Direção Geral do Campus designou uma equipe técnica responsável 

pela elaboração de proposta de sistema próprio de avaliação de satisfação dos usuários, 

em conformidade com a legislação pertinente e diretrizes da Reitoria. O prazo de 
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conclusão da atividade está previsto para o mês de outubro de 2018, conforme Portaria 

068/2018/IFMT-SRS, e deverá contemplar um sistema informatizado de pesquisa e um 

sistema físico, de modo que todos possam se manifestar com facilidade na instituição. 

Causa: Controles Internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: Considerando a manifestação do Gestor, a 

constatação será mantida até a aplicação da pesquisa e a publicação regular do resultado 

da pesquisa.  Essa pesquisa periódica tem o objetivo de ajudar o Gestor a controlar e 

melhorar os serviços públicos prestados em seu campus. 

Recomendação: Implantar a aplicação da pesquisa, junto à comunidade 

interna e externa, bem como apropriar-se dos seus resultados para decisões futuras. 

 

Constatação 1.4. 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 campus adquiriu os equipamentos para 

digitalização de documentos e está aguardando a criação dos módulos no SUAP por 

parte da Reitoria e a definição dos trâmites para o início dos trabalhos. Conforme consta 

na Ata da 6ª Reunião do CODIR, a PRODIN e a DGTI estão trabalhando na propositura 

do Escritório de Gerenciamento de Processos e no Módulo Eletrônico de Gerenciamento 

e Movimentação de Processos, de modo que o campus permanece aguardando essa 

definição para atender a essa constatação. Anexamos os seguintes documentos: Ata da 6ª 

Reunião do CODIR; e Memorando do Diretor Geral do Campus à DGTI solicitando 

manifestação e providências em relação ao sistema.  

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 
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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 1.5. 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: Diante dessa constatação, informamos que o 

Departamento de Ensino abordará este assunto em Reunião Pedagógica com o objetivo 

de sensibilizar sobre a importância de se manter atualizada a inserção de frequência e 

notas dos estudantes, conforme preconiza a Organização Didática. Solicitará ainda às 

Coordenações de Curso que realizem acompanhamento periódico do Sistema Acadêmico 

para verificar se o preenchimento está sendo realizado. Além disso, considerando que a 

Instituição não disponibiliza computadores aos docente, já foi solicitado à Direção Geral 

a aquisição de notebooks para que todos os docentes tenham condições de preencher os 

Diários de Classe durante as aulas, contudo ainda não foi possível atender essa 

solicitação por falta de recurso financeiro. 

Causa: Controles Internos insuficientes. 
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Análise da AUDIN: O sistema acadêmico informatizado foi feito para 

dar maior celeridade no lançamento e controles dos dados dos alunos, sendo que deve ser 

adotadas  medidas para a agilidade do lançamento dos dados pelos docentes. 

Considerando a manifestação do campus, a constatação será mantida para 

acompanhamento do progresso nas atividades de alimentação do sistema no próximo ano 

letivo. 

Recomendação: Agilizar o lançamento de dados dos alunos pelos 

docentes, no sistema acadêmico uniformizado do IFMT, . 

 

Constatação 1.6. Ausência de dimensionamento de pessoal técnico administrativo em 

todas as áreas do campus, demonstrando a necessidade da força de trabalho do campus, 

em descumprimento dos art. 5º e 6º do Decreto n. 5.825/2006. 

Reduzido quadro de pessoal técnico administrativo em comparação ao tamanho do 

campus, quantidade de alunos e recursos públicos executados.  O IFMT não dispõe de 

um estudo de dimensionamento de pessoal para administrar a força de trabalho nos seus 

campi. 

No campus foi observado: 

-  Um único servidor técnico administrativo desenvolvendo atividades de mais de um 

setor; 

- - Fragilidades nas segregações de funções nos diversos setores do campus.; 

- - Lotação de estagiário no setor de registro escolar sem supervisão durante seu 

horário de trabalho. 

 

Manifestação da Unidade:  Conforme estabelece o Decreto 

5.825/2016, Art. 5º, o dimensionamento a que se refere a constatação é parte integrante 

do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação e será vinculado ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional de cada IFE. Nesse sentido, considerando que o IFMT não orientou ainda 

os seus campi sobre esse planejamento, o Campus Sorriso permanece com o 
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levantamento já apresentado e justificado em 2017 (Ver documento no Drive, item 1.8), 

uma vez que as demandas levantadas ainda não foram atendidas.  

Causa: Controles internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: O dimensionamento da força de trabalho 

demonstra uso racional do quantitativo de servidores e a real necessidade da Instituição, 

analisando atribuições e perfis dos profissionais existentes. Sendo assim, a gestão deve 

tomar iniciativa de buscar dimensionar sua força de trabalho no campus e apresentar 

formalmente as suas dificuldades e necessidades para a Autoridade Máxima do IFMT, 

buscando embasar-se na portaria 477/2017 MP. 

Durante a visita ao campus Sorriso fica evidente a desproporção de 

servidores lotados nos setores administrativos para atender as necessidades de: 

manutenção de um prédio nas dimensões atuais; de alunos matriculados; e de técnicos e 

servidores lotados no campus.  Considerando a manifestação do gestor de que já envidou 

esforços para  mitigar tal situação, a constatação ficará mantida até a solução da questão, 

uma vez que essa situação pode convergir para  resultados inadequados nas aquisições de 

produtos/serviços e suportes à permanência de alunos em sala de aula. 

Recomendação 1: Dimensionar a força de trabalho no campus, 

demonstrando a real necessidade de recursos humanos. 

Recomendação 2: Ampliar o quantitativo de servidores técnicos 

administrativos, para atender de forma adequada às necessidades do campus. 

 

Constatação 1.7. Fragilidade na estrutura física do campus.  

Descrição 

- Quantidade reduzida de laboratórios para aulas práticas dos alunos (segundo 

alguns entrevistados); 
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- Espaço físico inapropriado (sem divisão) para os setores de pesquisa/extensão 

e chefia de gabinete/gestão de pessoas/comunicação social; 

- Ausência de quadra de esportes coberta para atender aulas de educação física 

aos alunos; 

Manifestação da Unidade: Apresentamos em anexo o Projeto 

Arquitetônico do Bloco de Laboratórios, contratado pelo campus e finalizado pela 

empresa Monte Verde, para fins de comprovação das providências tomadas pelo campus 

para suprir essa carência. Apresentamos também o projeto de engenharia contratado 

pelo campus para a obra da Sede da Fazenda Experimental, o Projeto do Ginásio de 

Esportes e das Áreas de Convivência elaborados para suprir carências estruturais. 

Outrossim, informamos que há um processo de contratação de reforma predial que irá 

suprir parcialmente a situação da falta de divisórias internas das salas. Porém, 

ressaltamos que essa solução é provisória, uma vez que a solução efetiva passa 

necessariamente pela ampliação da estrutura física através de novas edificações, pois a 

atual estrutura já não comporta todos os setores existentes. Para a edificação das 

estruturas planejadas pelo campus faz-se necessário a liberação de recurso de capital, o 

que se encontra suspenso em razão do regime de contenção de gastos do governo 

federal. Apresentamos também o decreto que restringe novas obras nas instituições 

federais e também a planilha orçamentária do campus para demonstrar a falta de 

recurso de investimento para edificar essas obras.  

 Causa: Infraestrutura física insuficiente de espaço físico. 

Análise da AUDIN: O campus tem ampliado o quantitativo de alunos e 

servidores em suas dependências, exigindo ampliação e adequação de alguns espaços 

físicos que acomode à diversas atividades realizadas.  Durante a visita ao campus 

verificou-se que melhorou as condições da estrutura física com a mudança para o novo 

prédio, entretanto, ainda tem algumas necessidades para serem complementadas, como a 

construção de uma local coberto de atividades esportivas para os alunos, os laboratórios 
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para alunos e salas adequadas e compartimentadas para atender as atividades 

administrativas.  Considerando a manifestação do Gestor, a visita de auditores ao campus 

e que o governo federal tem restringido os recursos orçamentários destinados à 

construções e reformas nas IFEs, constatou-se o empenho do gestor em sanar essas 

necessidades para atender a comunidade escolar, devendo a constatação ficar mantida 

para acompanhamento das soluções adotadas na adequação do espaço físico.  

Recomendação: Providenciar ampliação das condições da estrutura 

física, descritos na constatação acima, visando o melhor atendimento à comunidade 

escolar. 

 

Constatação 1.8.  Ausência de publicação no site do campus de todos os conteúdos 

previstos no mapa de conteúdos divulgado pela ASCOM/IFMT.  

Manifestação da Unidade: O Campus está em fase de atualização do site de 

acordo com o chek-list definido no GT do Acesso à Informação e Ouvidoria. É possível 

constatar através do link abaixo que os Menus principais já foram definidos/adequados e 

também algumas informações já foram atualizadas e cadastradas. A previsão informada 

pelos responsáveis no campus para a conclusão dos trabalhos é de dezembro de 2018. 

http://srs.ifmt.edu.br/inicio/  

    Causa: Controles internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: A Administração Pública no Brasil vive um 

estágio de transparência ativa de suas ações e atividades, sendo reforçada constantemente 

por atos administrativos do Ministério da Transparência. Sendo assim, cada servidor 

responsável por um setor ou atividade deve prestar informações constantes para inserção 

no site institucional. Essas informações e dados são supervisionados pelo servidor 

responsável em alimentar o site.  Atualmente a ASCOM emitiu um mapa de conteúdo 

mailto:audin@ifmt.edu.br
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com o mínimo de informações necessárias para estarem publicadas/divulgadas no site do 

campus. 

Recomendação: Divulgar/publicar as informações atualizadas 

constantes do mapa de conteúdos no site do campus. 

 

Constatação 1.9 Ausência nas publicações de Boletins de Serviços de 2018 no site 

institucional do campus, em desacordo à Lei n.º 4.965/66. 

   Manifestação da Unidade: O atraso na publicação dos Boletins de 

Serviços deve-se à sobrecarga de trabalho que recai sobre a única servidora lotada no 

Gabinete da Direção Geral. Essa mesma pessoa, além das atribuições do Gabinete, 

opera o SCDP e a Frota de Veículos do Campus, além de ser responsável pelo SIC. 

Mesmo assim, informamos que a situação já foi parcialmente regularizada, sendo 

possível constatar as publicações dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2018 

através do site do campus ou pelo link a seguir: 

http://srs.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/boletim-de-servico-sorriso/ . As publicações dos 

meses de maio, junho, julho e agosto já estão sendo providenciadas pela servidora 

responsável e deverão estar publicadas até o final do mês de setembro.  

 Causa: Controle interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: A publicação mensal dos atos administrativos em 

boletins de serviço institucional visa garantir o princípio constitucional da publicidade 

que a Administração Pública está vinculada. Ademais, alguns atos administrativos devem 

ser publicados por determinação legal, conforme o art. 6º do Decreto n.º 5.992/06.  

Apesar da manifestação do gestor de que até o final de setembro/2018 os boletins de 

serviços, dos meses de maio a agosto/2018, estariam publicados e atualizados, não foi 

verificado até o fechamento deste relatório de auditoria a publicação desses boletins,  

ficando mantida a constatação até as suas publicações atualizadas. 
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Recomendação: Providenciar a regularização das publicações dos 

atos administrativos em boletins internos no site do IFMT. 

 

Constatação 1.10. Atrasos nas avaliações de desempenhos de docentes no campus, para 

progressão por desempenho, de acordo com Resolução CONSUP/IFMT nº 88/2014. 

   Manifestação da Unidade: “As avaliações de desempenho docente estão 

atrasadas devido à grande demanda do setor e à falta de pessoal, pois somente neste ano 

tivemos 26 docentes progredindo e mais 28 avaliações de desempenho técnico-

administrativo, que, inclusive, ainda não conseguimos finalizar apesar do prazo ter 

findado em 31/07. O setor conta com apenas uma servidora e, em que pese os mutirões 

realizados para regularizar as pendências, o trabalho vem se acumulando há mais de um 

ano e em alguns momentos não sabemos o que atender primeiro, pois aparecem 

demandas urgentes de vários lugares. É mister considerar as demais demandas do setor, 

como Processos de Contratação de Professores Substitutos; Plano Anual de Capacitação 

do Campus; Processos de RSC; Afastamentos e prorrogação de afastamentos; Processos 

de Seleção de Estagiários; Processos de controle de jornada e auxílios/adicionais em 

geral fazem parte da rotina deste setor. Nessas circunstâncias, solicitamos prazo de 45 

dias para regularizar todos os processos de avaliação de desempenho dos docentes em 

atraso no setor”.  

  Causa: Controles internos insuficientes. 

  Análise da AUDIN: Em princípio conforme a constatação verificada, a 

avaliação de desempenho tem com objetivos levantar informações sobre os servidores, 

quanto a sua eficiência no serviço público, nas quais os resultados praticados no ano 

anterior possam influenciar na avaliação subsequente, sendo que o retorno da avaliação 

pode beneficiar a instituição. Observa-se que os atrasos nas avaliações de desempenhos 

no campus, para progressão por desempenho é devida a fragilidade dos controles internos 

administrativos da Unidade, por sua vez, este, decorre de quadro reduzido de servidores 
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no campus, acarretando sobrecargas de atividades ao servidor do setor de gestão de 

pessoas. A ausência de medidas em dimensionar a força de trabalho à demanda da 

Unidade contribui para a sobrecarga das atividades. 

Recomendação 1 : Lotar mais servidores no campus. 

Recomendação 2: Regularizar todos os processos de avaliação de 

desempenho dos servidores do campus. 

 

GESTÃO DE RISCOS 

Constatação 1.11. 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: “A Direção Geral do Campus motiva 

anualmente as ações de planejamento setorial. Realizou-se em fevereiro de 2018 uma 

oficina de orientação sobre planejamento estratégico e tático a todos os responsáveis 

pelos setores da unidade, disponibilizando aos mesmos ferramenta apropriada para o 

estabelecimento de metas prioritárias, ações e prazos, conforme é possível conferir na 

seguinte documentação apresentada em anexo: a) E-mail de convocação para a oficina 

de planejamento com todos os gestores do campus datado de fevereiro de 2018; E-mail 

de encaminhamento a todos os setores dos instrumentos a serem utilizados para o 

referido planejamento setorial, a saber: a) Planilha do Painel de Metas, contendo a 

missão, visão, valores, matriz swot, metas, ações e prazos de cada setor do campus, a ser 

preenchida e entregue para conhecimento de todos; b) Um modelo da mesma planilha já 

elaborada para servir de exemplo aos gestores do campus; c) o Plano de Gestão os 

objetivos estratégicos debatidos com a comunidade interna por ocasião da eleição para 

o cargo de Diretor Geral do Campus, a fim de que os setores pudessem construir o 

planejamento setorial de forma alinhada com os objetivos estratégicos da gestão e do 

campus; d) as planilhas preenchidas e entregues pelos gestores como resultados do 
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planejamento setorial para o ano de 2018; e) Instrumento elaborado para a gestão de 

riscos. 

Causa: Controles internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: Essa constatação é reincidente já sendo avaliada 

em  2016 quando da primeira avaliação dos controles internos do campus.  Nessa nova 

reavaliação, apesar da manifestação do Gestor, ainda não foram identificados e 

mensurados os 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 

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. 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. 
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Recomendação 1: Identificar/mensurar os processos/pontos críticos da 

sua atividade, auxiliando na tomada de decisão da gestão. 

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.   

4- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Área não prevista na análise do campus, sendo essa análise realizada  

em relatórios por assunto, encaminhados à DSGP, conforme PAINT 2018. 

  

III- 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 

Primavera do Leste, sendo que ao final do exercício 2018 será emitida o resultado final 

sobre os campi no  IFMT. 
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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. 

  

Unidade Jurisdicionada: Campus Sorriso 

Componente do COSO Pontuação Grau de Maturidade 

Ambiente de controle Nota: 68% Intermediário 

Avaliação de risco Nota: 55% Intermediário 

Atividades de controle Nota: 72% Intermediário 

Informação e comunicação Nota: 71% Intermediário 

Monitoramento Nota: 75% Intermediário 

Avaliação geral do 

campus 

Nota: 68% Intermediário 

  

Legenda: 

Nível  Pontuação                                      Definição 

mailto:audin@ifmt.edu.br
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Inicial 0%  a  20%     Baixo nível de formalização, 

documentação sobre controles internos 

não disponíveis, ausência de 

comunicação sobre os controles. 

Básico 020,1

%  a  40% 

Controles internos tratados 

informalmente, ainda não há 

treinamentos e comunicação 

sobre controles. 

Intermediário 44,01%  a  70% Há princípios e padrões documentados, 

e treinamento básico sobre controles 

internos.                       

Aprimorado     70,01% a 90% Controles internos obedecem aos 

princípios estabelecidos, é 

supervisionado  e regularmente 

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 

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. 
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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. O grau de maturidade dos controles internos do 

campus Sorriso  melhorou tendo seu percentual aumentado de 64% em 2016 para 68% 

em 2018, porém permanecendo ainda com grau intermediário pela escala do TCU.  

Sendo assim, o campus ainda precisa aprimorar seus controles internos, fortalecendo o 

seu gerenciamento de riscos e sanando as falhas detectadas pela Auditoria Interna. 

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,  24 de outubro de 2018. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Edilene Sakuno Maeda Auditora 
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