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1 - INTRODUÇÃO
Trata-se da avaliação de controle interno do subsistema de Transferências do órgão
central - SEPLAN, bem como, da consolidação das avaliações realizadas nas unidades
setoriais, em cumprimento ao art. 11 da Portaria n.º 38/2017/CGE e observada as
diretrizes estabelecidas na ordem de serviço 0013/2018, expedida pelo secretário
controlador geral.
O resultado dessa avaliação foi dividida nos seguintes capítulos: Apresentação da
Metodologia; Avaliação dos Controles e, por fim, as Conclusões.
O desenvolvimento desse trabalho está relacionado com missão da Controladoria Geral
do Estado que é o de contribuir com a melhoria dos serviços públicos, através do
aperfeiçoamento do sistema de controle interno.
O objetivo é apresentar um diagnóstico acerca do funcionamento, estrutura e segurança
dos controles internos, relacionados a política de transferências, tanto nas unidades
setoriais quanto no órgão central, buscando identificar as fragilidades existentes e em
que nível estas afetam a aderência às normas e aos procedimentos, indicando as ações
necessárias para aperfeiçoar os procedimentos administrativos dos órgãos/entidades.
A partir do resultado desse trabalho serão elaborados planos de providências e
monitoramento das medidas recomendadas. Busca-se também, colher elementos para
mapear riscos e selecionar atividades e processos para o acompanhamento simultâneo
e para realização de ações preventivas de orientações e capacitações, bem como, para
subsidiar a elaboração do plano de auditoria da CGE.
Por fim, o relatório dessa avaliação de controle interno será encaminhado ao Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao que determina a Resolução
Normativa nº 12/2017.
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2 - METODOLOGIA
A metodologia para desenvolvimento da avaliação dos controles internos, observa o
disposto na Resolução Normativa nº 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso, bem como, as diretrizes estabelecidas no Plano Anual de Avaliação dos
Controles Internos, e se divide em quatro fases: planejamento, execução, comunicação
(relatório) e monitoramento.
Na Fase de Planejamento, além do levantamento de informações, definição de equipes
e elaboração de cronograma, buscou-se, fundamentalmente, realizar o mapeamento de
riscos dos processos e atividades da área sistêmica.
Considerando a estrutura organizacional do Estado de Mato Grosso, os Macroprocessos
foram tratados na nossa metodologia como subsistema de controle. Neste caso estamos
tratando do subsistema de Trasferênciass. Esta fase do trabalho inicia-se com o
mapeamento dos procedimentos referentes ao controle interno que permitam avaliar a
eficácia na gestão da política de transferências do Executivo Estadual, por meio da
SEPLAN/MT como Órgão Central, com base nas competências, responsabilidades e
atribuições que estão contidas em seu Regimento Interno. A SEPLAN, na função de
Órgão Central, tem como missão formular e coordenar as políticas de transferências e
convênios no âmbito do Poder Executivo Estadual.
A elaboração da Matriz de Planejamento específica para este trabalho teve como
referência a missão e as atribuições da Secretaria de Estado de Planejamento SEPLAN, constantes no seu Regimento Interno.
A presente avaliação busca igualmente identificar o impacto negativo que as falhas de
controle e cumprimento das normas a serem seguidas pelo Órgão Central das políticas
de gestão de aquisições causam nas unidades setoriais.
Sendo assim, foram catalogados os principais problemas, riscos e suas causas, assim
como foram emitidas recomendações de combate às causas originais e riscos potenciais
identificados, buscando solução eficaz mais perene possível.
Na fase da execução da Avaliação dos Controles Internos , utilizamos o método de
análise Problema => Causa. Por este método, busca-se inicialmente realizar análise dos
problemas relacionados a cada Ponto de Controle (processos, subprocessos,
atividades), através de testes de aderência a normas e procedimentos.
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Em seguida, procura-se identificar as fontes das causas dos problemas, a partir da
avaliação da Estrutura, Funcionamento e Segurança dos Controles Internos, com a
finalidade de mapear os riscos decorrentes de falhas nos procedimentos, bem como, o
impacto negativo que as falhas de controle e cumprimento das normas a serem seguidas
pelo Órgão Central das Transferências nas unidades setoriais.
Por fim, são apresentadas as recomendações com a propositura, de maneira factível, de
possíveis soluções, no intuito de combater e mitigar a causa do problema. Sendo assim,
foram catalogados os principais problemas, riscos e suas causas, assim como foram
emitidas recomendações de combate às causas originais e riscos potenciais
identificados, buscando solução eficaz mais perene possível.
Esta fase do trabalho (Execução da Avaliação dos Controles Internos) foi desenvolvida
pelo Auditor do Estado : Frank Araujo de Abreu Cara.
O detalhamento da metodologia das fases planejamento, execução, comunicação
(relatório) e monitoramento são apresentadas em detalhes no Plano Anual de Avaliação
dos Controles Internos, que pode ser acessado no site: www.controladoria.mt.gov.br.
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3 - AVALIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL
Neste capítulo será apresentado o resultado da avaliação dos controles internos do
órgão central de gestão de transferências e convênios do Poder Executivo Estadual, sob
responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral.
3.1 - SUBSISTEMA - TRANSFERÊNCIAS
3.1.1 - Ponto de Controle - Gestão da Política de Transferências e Convênios
A análise desse Ponto de Controle objetivou responder as questões inerentes à Gestão
da Politica de Transferências, conforme procedimento indicado no capítulo 2 deste
relatório e demonstrados na Matriz de Planejamento.
A avaliação foi desenvolvida com a aplicação de testes de aderência às normas e aos
procedimentos, bem como, avaliação da Estrutura, Funcionamento e Segurança dos
controles, sendo apresentado abaixo o achado de auditoria, a sua evidência e a
fundamentação legal, além da causa e o risco para a Administração Pública.
3.1.1.1 - Análise do Problema
A superintendência de convênio não está coordenando e/ou orientando as
unidades setoriais dos órgãos e entidades.
A função de coodenação e gerenciamento corresponde ao conjunto de atividades que
objetivam definir, acompanhar, orientar e corrigir os procedimentos comuns e os
resultados das unidades orçamentárias que sejam participantes do Sistema de Gestão
de Convênios . Participam do Sistema todos os órgãos da administração direta e
indireta do Estado que autonomamente planejem e executem ações de transferências de
recursos utilizando-se dos instumentos legais previstos em lei, estando estes órgãos,
portanto, sujeitos à coordenação e gerenciamento da SEPLAN no âmbito das atividades
afeitas ao Sistema.
A atribuição de coordenação do sistema de convênios está definida no Art. 35, inciso I
do regimento interno da Secretaria de Planejamento e é delegada à Secretaria de
Estado de Planejamento através do Decreto 5.126/2005.
Dada a complexidade do Sistema, bem como o seu caráter descentralizado, em que
participam diversos atores políticos e técnicos, é estratégica para o Estado a função de
coordenação e gerenciamento exercida pela SEPLAN. Nesse sentido, a avaliação de
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controle buscou elementos que caracterizem a atuação de coordenação e
gerenciamento, desde o nível operacional até o estratégico, considerando esse último
como as ações de coordenação e gerenciamento correspondentes ao diagnóstico das
fragilidades do Sistema, propostas e ações de melhorias.
Dos dados e entrevistas realizadas percebeu-se, inicalmente, um forte enfoque da
equipe da Superintendência de Convênios em atividades operacionais, em detrimento de
atividades típicas de coordenação. Cita-se o esforço dispendido em atendimento direto
aos órgãos e suporte ao processo de habilitação dos convenentes junto ao SigCon.
Apesar da importância que essas atividades tem junto à execução operacional das
transferências voluntárias, deveriam as atividades operacionais ser postas em equilíbrio
com as ações de coordenação e gerenciamento do Sistema de Gestão de Convênios
como um todo.
Identificaram-se as seguintes ações executadas, ou em execução, associadas à função
de coordenação e gerenciamento do Sistema de Gestão de Convênios.
Licitação e levantamento das necessidades para o novo aplicativo de gestão de
convênios.
Elaboração do Painel Gerencial.
Reuniões de acompanhamento.
Resposta a questionamento dos órgãos de controle: elaboração da resposta do
estado aos apontamentos.
Entende-se que as atividades executadas estão coerentes com a atribuição de
coordenação da superintendência, no entanto, deve-se sinalizar a baixa efetividade de
algumas dessas ações até o presente momento. Além disso, sinaliza-se a pouca
abrangência de ações de coordenação e gerenciamento com amplitude estratégica.
Cita-se, nesse sentido:
O novo aplicativo se encontra nas fases iniciais de concepção, ainda não tendo
sido produzido qualquer documento que consolide a nova visão.
O Painel Gerencial ainda não se encontra operacional.
Ausência de instrumento que caracterize um diagnóstico de problemas do sistema
e planejamento sistemático de ações estratégicas objetivando suas soluções.
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Dessa forma, apontamos como problema a baixa efetividade das ações de coordenação
e gerenciamento executadas pela Superintendência de Convênios da SEPLAN,
ressaltando-se o meritório esforço da equipe dessa unidade no intuito de superar as
difuculdades encontradas, estando estas caracterizadas nessa avaliação como causas
de problemas.
Não há monitoramento da execução dos convênios e outros instrumentos
congêneres.
Foram solicitados relatórios de monitoramento e instrumentos equivalentes que
consolidem as informações das unidades executoras de transferências voluntárias. Os
seguintes
documentos
foram
levantados:
OFÍCIO
CIRCULAR
Nº
008/2017/GAB/SO/SEPLAN, que solicita informações e medidas aos órgãos do Sistema;
Estudo Situacional dos Convênios de Ingressos e Descentralização de Recursos;
OFÍCIO CIRCULAR Nº 017/2017/GAB/SO/SCON/SEPLAN, que solicita medidas sobre a
Convênios de Ingresso com com vigência expirada aos órgãos do Sistema; Nota Técnica
No 001/SCON/SO/SEPLAN/2017, que sumariza informações disponibilizadas pelos
órgãos em responsa ao OFÍCIO No 009/SEPLAN/2017, que solicita informações sobre
Convênios de Ingresso.
Além dos documentos supra citados, foram identificados os seguintes instrumentos que
tem a função de fornecer informações consolidadas: Painel Gerencial e informações
geradas para o portal de transparência.
O monitoramento da execução dos convênios é entendido como o conjunto de ações
que permitam a identificação da situação dos convênios no estado, sumarizando
informações e consolidando dados das diversas unidades. Seu objetivo é fornecer os
meios de acompanhamento, pela alta gestão e órgãos de controle, da execução das
transferências voluntárias do Estado, fornecendo uma visão sintética da situação geral
do Sistema de Convênios do Estado, permitindo uma melhor tomada de decisão sobre
as questões relativas ao Sistema.
A atribuição de monitoramento da execução dos convênios está definida no Art. 35,
inciso III do regimento interno da Secretaria de Planejamento e é delegada à Secretaria
de Estado de Planejamento através do Decreto 5.126/2005, atribuição que se coaduna
com o papel de coordenador e gerente do Sistema de Gestão de Convênios. No âmbito
dessa atribuição, idenificaram-se as seguintes ações relativas ao monitoramento do
sistema:
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Elaboração do Painel Gerencial.
Solicitação de informações às unidades orçamentárias.
Solicitações de tomada de medidas às unidades orçamentárias.
Reuniões de acompanhamento, pareceres e orientações através de e-mails e
pareceres.
Entende-se que as atividades executadas estão coerentes com a atribuição de
monitoramento da superintendência, no entanto deve-se sinalizar a baixa efetividade
dessas ações até o presente momento. Cita-se, nesse sentido que as solicitações de
informações não foram integralmente atendidas, restando silentes diversos órgãos. Além
disso, percebe-se que as atividades de monitoramento são implementadas através de
consolidação manual de informações, muitas vezes dependentes dos próprios órgãos,
cujas informações já foram sinalizadas nesse documento como incompletas. Falta, por
isso, um conjunto de ferramentas que consolide as informações do Sistema de
Convêncios tempestivamente. Uma iniciativa nessa direção é o Painel Gerencial, que, no
entanto, não se encontra operacional por dificuldades de extração de informações
confiáveis do sistema de software em operação (SigCon).
Dessa forma, apontamos como problema a baixa efetividade das ações de
monitoramento executadas pela Superintendência de Convênios da SEPLAN,
ressaltando-se o meritório esforço da equipe dessa unidade no intuito de superar as
difuculdades encontradas, estando estas caracterizadas nessa avaliação como causas
de problemas e relatadas nesse documento posteriomente.
Não há boletim informativo de transferência voluntárias ou instrumentos
congêneres.
A Superintendência de Convênios não produz o Boletim Informativo de Transferências
Voluntárias ou instrumentos congêneres, conforme atribuição definida no Inciso XIII do
Art. 37 do Regimento Interno da Secretaria de Planejamento (SEPLAN).
Não há disponibilização de informações sobre transferências voluntárias.
Não foram indentificados instrumentos que indiquem a disponibilização sistemática e
contínua de informações sobre transferências voluntárias realizadas pelo Estado. Tal
atribuição está definida nos incisos XI e XIV do Art. 37 do Regimento Interno da
SEPLAN.
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3.1.1.2 - Identificação da(s) Causa(s)
As causas dos problemas indicados na sessão anterior são apresentados abaixo:
Servidores em número insuficiente
Para que a execução das atribuições da unidade sejam executadas de forma efetiva,
faz-se necessário a correta mensuração do tamanho da equipe. As atribuições da
Superintendência são abrangentes e estratégicas para a adminstração pública, contando
atualmente com apenas 7 (sete) servidores alocados nas suas duas coordenações.
Segundo relatado, as atividades mais frequentes da Superintendência são atendimento
aos convenentes e concedentes, seja de forma presencial ou eletrônica, demandando,
por vezes, a emissão de pareceres. Ainda é função da superintendência a habilitação
dos convenentes no sistema de software, o que implica em recepção e conferência de
documentos, e, em outra frente, o desenvolvimento de capacitações para todos os
participantes do Sistema de Convênios. Além das atividades habituais há um conjunto
de ações de melhorias e evolução do Sistema de Convênios, valendo citar a elaboração
da especificação do novo sistema de software de convênios.
Percebe-se pelo conjunto de atividades operacionais executados continuamente que a
mão-de-obra dos servidores encontra-se plenamente absorvida. No entanto, como
sinalizado na análise de problemas, há demanda não cumprida por ações estratégicas
de coordenação e gerenciamento, a serem executadas de forma contínua e estruturada.
Por isso, assumindo-se a manutenção das atividades correntes sob encargo da
Superintendência, e mantendo-se a atual demanda, a quantidade de servidores é
insuficiente para que a Superintendência possa dedicar mais atenção à coordenação e
monitoramento do Sistema de Convênios.
Processos mal concebidos/inconsistentes (exemplo: fluxo, desenho, etc.).
As atividades habituais da Superintendência estão estruturadas em 4 grupos:
Suporte e orientação aos concedentes e convenentes, incluindo treinamento e
emissão de pareceres técnicos.
Cadastramento, parametrização e administração do sistema de software de
convênios (SigCon).
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Habilitação de convenentes.
Atendimento à demandas específicas dos convenentes e concedentes o que,
muitas vezes, inclui atendimento presencial.
As atividades foram divididas pelo efetivo de servidores da Superintendência,
especializando a atuação de cada servidor em grupos de atividades. Dessa forma, por
exemplo, alguns servidores ficaram focados em treinamento, outros em habilitação e
assim por diante.
É fato que os servidores estão devidamente alocados em atividades e com alto fator de
ocupação, no entanto, percebemos que o grupo de atividades habituais contempla
apenas parcialmente as funções típicas de coordenação e gerenciamento do Sistema
(definição, acompanhamento, monitoramento de resultados e correção).
Nesse sentido, recomenda-se a priorização das atividades de coordenação e
gerenciamento do Sistema, com a devida definição de processos de trabalho que
contemplem essa reorientação, e, como consequência, com atribuição de papéis e
responsabilidades aos servidores e coordenadores da Superintendência.
Merece menção, por outro lado, as ações de melhoria do Sistema de Gestão de
Convênios, em especial, a especificação do novo sistema de software de convênios.
Ressalvado o mérito da ação, o que argumenta-se é que inciativas como essas devem
ser constantemente executadas e fruto de um diagnóstico e planejamento de melhorias
do Sistema de Gestão de Convênios.
Manuais, instruções ou normas (procedimentos e/ou documentos padronizados)
desatualizados ou inexistentes
É responsabilidade institucional da Superintendência de Convênios, como coordenadora
do Sistema de Gestão de Convênios, propor alterações nas normatizações afins. Uma
das dificuldades encontradas para a implementação do monitoramento do Sistema, foi a
falta de retorno das solicitações de informações sobre execução de convênios, conforme
relatado nos achados de problemas. Apenas uma parte das unidades setoriais
apresentou informações sobre a situação dos convênios quando solicitada.
Depreende-se, desse fato, a necessidade de fortalecimento da autoridade da unidade
sistêmica em relação as setoriais. Se é da natureza constitutiva do Sistema de
Convênios o seu caráter descentralizado, também o é a atribuição de acompanhamento
e monitoramento do órgão central.

11 de 31

As instruções normativas que ordenam o Sistema de Convênios atribuem a função
precípua de fiscalização à CGE, no entanto é silente quanto a atribuição de
acompanhamento e monitoramento da unidade central do Sistema de Convênios.
Portanto, uma das formas de mitigação das dificuldades de monitoramento dos órgãos
setorias é a atualização das instruções normativas, ressaltando o poder/dever do órgão
cental de acompanhar a execução e prestação de contas das transferências voluntárias,
e enfatizando, por outro lado, a obrigação e responsabilidade de prestação de
informações dos órgãos setoriais através da figura do fiscal de convênios.
Integração entre os sistemas deficitária/ineficiente.
O acompanhamento e controle do Sistema de Convênios é dependente das
funcionalidades disponibilizadas pelo sistema de software SigCon , que foi definido como
padrão para operacionalização das transferências voluntárias no âmbito do Estado,
através do Decreto 5.126/2005. Para tanto, faz-se necessário que o sistema de software
disponibilize informações, através de relatórios e exportação de dados, suficientes para
a execução da missão institucional dos membros do Sistema de Gestão de Convênios.
Em especial, no que diz respeito ao monitoramento da situação dos convênios,
percebe-se como uma das causas das dificuldades para execução da tarefa a ausência
de relatórios consolidados e informações analíticas no SigCon .
Como citado, o SigCon é a ferramenta utilizada em todas o ciclo de vida do convênio,
desde a proposta até a prestação de contas. Um sistema de software que implemente as
regras de negócios atinentes ao Sistema de Gestão de Convênios, de forma segura,
garantindo a integridade das informações, e, principalmente, assegurando que a todo
fato administrativo do convênio corresponda um respectivo registro no sistema de
software, é, este sistema, ferramenta estratégica e inestimável para a efetividade e
economicidade do negócio.
No entanto, a versão corrente do SigCon ainda apresenta lacunas importantes nas
funcionalidades em produção, bem como apresenta pouco nível de controle quanto as
informações alimentadas no sistema. Por isso, outro elemento a ser pontuado é a baixa
confiabilidade das informações disponibilizadas, o que afeta diretamente a capacidade
de monitoramento dos membros do Sistema de Gestão de Convênios, obrigando que
haja, frequentemente, interferências manuais e controles paralelos dos membros do
Sistema de Convênios, órgãos centrais e unidades sistêmicas, para o acompanhamento
da situação das transferências voluntárias.
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Em resumo, uma das causa de descontrole e dificuldades de monitoramento, no âmbito
do Sistema de Convênios, é a baixa qualidade da versão atual do sistema de software
SigCon .
Instalações e/ou layout inadequados
O espaço físico deve ser adequado as atribuições da Superintendência de Convênios,
que são variadas, e cujos atividades habituais vão desde o atendimento ao público,
quando faz a habilitação dos convenentes, até reuniões com gestores e autoriades de
todas as esferas (municipal, estadual e federal). Além disso, são oferecidos treinamentos
frequentes, com turmas de algumas dezenas de alunos.
Dessa forma, as instalações da Superintendência de Convênios devem, minimamente,
prever sala de reunião privativa, sala de treinamento, espaço de espera para
atendimento separado da sala dos servidores e sala comum de trabalho.
No entanto, deve-se salientar que as instalações atuais da superintendência estão
distantes do adequado. O espaço comum de trabalho é compartilhado com três outras
equipes, que ocupam mais da metade da área útil. Além disso, não há espaço privativo
para reuniões ou atendimento ao público, fazendo com que todas as questões, mesmo
as estratégicas, sejam encaminhadas no espaço comum.
Esse arranjo do espaço não é adequado às responsabildiades de coordenação e
gerenciamento de um subsistema tão crítico quanto o de transferências voluntárias, que
envolve grande quantidade de atores heterogêneos e com alto nível de
descentralização.
Ausência ou insuficiência de investimentos em infraestrutura física
Faz parte das atividades operacionais da superintendência a habilitação e guarda dos
documentos dos convenentes, o que demanda espaço e mobiliário adequado a esse fim.
Atualmente a superintendência faz uso de armários não específicos para esse fim,
estando alguns dos quais em mal estado de conservação.
O risco de utilização de mobiliário inadequado é de perda de dados, seja por problemas
de segurança, dada a vulnerabilidade do mobiliário, seja por exposição aos agentes da
natureza, como fogo ou mesmo goteiras.
Vale salientar que a correta e diligente incumbência de guardar os documentos cabe ao
Estado, podendo ser solicitada a documentação pelos órgãos de controle. Dessa forma,
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faz-se necessária a evolução dos meios para esse fim
Ausência ou insuficiência de investimentos em Tecnologia de Informação
É parte das atribuições da superintendência está a realização da coordenação e
gerenciamento do Sistema de Gestão de Convênios. Para a realização dessa atribuição
é necessário a realização constante de reuniões, palestras e, dessa forma,
deslocamentos entre as unidades.
Por isso, um instrumento básico é a utilização de computadores notebooks , que
possibilitam mobilidade. A superintendência não contém nenhum notebook próprio.
Dessa forma, recomendamos a aquisição de notebooks para o superintendente e
coordenadores da área.
3.1.1.3 - Recomendações
Objetivando a melhoria do processo objeto dessa análise, apresentamos as seguintes
recomendações:
Incrementar a equipe da Superintendência de Convênios para que a os
superintendentes, coordenadores e gestores governamentais da equipe possam se
dedicar mais a atividades de coordenação e gerência.
Redefinir os processo de trabalho para priorizar as atividades de coordenação e
gerenciamento do Sistema.
Atualização das instruções normativas, ressaltando o poder/dever do órgão cental
de acompanhar a execução e prestação de contas das transferências voluntárias.
Atualização das instruções normativas enfatizando a obrigação e responsabilidade
de prestação de informações dos órgãos setoriais pelo fiscal de convênios.
Desenvolvimento de novo sistema de convenios com envolvimento das unidades
na concepção.
Readequação do espaço físico da Superintendência de Convênios, considerando a
necessidade de sala de reunião, sala de treinamento, espaço de recepção e
espera aos convenentes e sala comum de trabalho exclusiva para a equipe da
Superintendência.
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Aquisição de armário arquivo a prova de fogo, segundo especificações técnicas
para armazenamento e preservação de grande quantidade de documentos.
Aquisição de notebooks para os gestores da Superintendência de Convênios.
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4 - AVALIAÇÃO GERENCIAL
Esse relatório sumariza os resultados da avaliação de controle do ano de 2017,
consolidando a informação dos 8 órgãos avaliados: SECID, SINFRA, SEDUC, SEJUDH,
UNEMAT, SEMA, SESP e SES.
A avaliação de controle interno dos órgãos centra-se em 3 eixos: análise de problemas,
análise de causas e recomendações. A análise de problemas é feita através de
amostragem dos processos de celebração e prestação de contas de convênios com
vista a verificar as adequações as normas e procedimentos.
A anállise de causas está baseada na estrutura, funcionamento e segurança do sistema,
que divide as atividades de uma organização em 7 macro-processos: gestão de pessoal,
gestão de processos, estrutura organizacional, sistemas informatizados, infraestrutura
física, infraestrutura tecnológica e externalidades.
Apresentamos, no corpo desse relatório, os resultados numéricos dessa avaliação.
4.1 - ACHADOS DE PROBLEMAS
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Nos gráficos temos a distribuição de achados de problemas por órgão, com
especificação em quantidades na tabela. Pode-se perceber dos valores em tabela que a
quantidade bruta de achados para a SEDUC é significativamente maior. Nesse sentido,
esse órgão é o que mais apresenta achados de problemas, seguido de perto pela SES e
UNEMAT, que conjuntamente representam mais da metade dos achados.
SECID SINFRA SEDUC SEJUDH UNEMAT SEMA SESP SES Total
QTD

4

4

8

4

5

-

4

6

35

A segmentação por fases, por outro lado, mostra significativo acúmulo de problemas na
fase de celebração, totalizando 71,43% dos achados.

FASE DE CELEBRAÇÃO
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A fase de celebração tem 14 possíveis achados, e seu peso relativo é de 71,43%,
considerando-se todos os achados de problemas. Percebe-se que a SEDUC, UNEMAT
e SES são as mais significativas dessa fase com, respectivamente, 20%, 16% e 20%,
totalizando 56% dos achados da fase de celebração.
SECID SINFRA SEDUC SEJUDH UNEMAT SEMA SESP SES Total
QTD

3

2

4

3

5

-

3

5

25
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Os dois achados de problemas mais significativos, segundo o gráfico de detalhamento,
são ausência de atribuição do fiscal do convênio (24%) e critérios de liberação de
recursos não seguidos (20%).
Também foram achados relevantes a existência de pareceres técnicos superficiais (peso
relativo de 16%) e ausência de documentos relativos aos convênios (12%).

FASE DE EXECUÇÃO

A fase de execução tem peso relativo de 11,43% do total de achados de problemas da
avaliação. Essa fase sinalizou ausência de fiscalização sistemática dos convênios, que é
o único achado de problema identificado na avaliação, em 4 órgãos, com igual
incidência: SECID, SINFRA, SEDUC e SEJUDH.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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A prestação de contas tem peso relativo de 17,14% do total de achados de problemas
da avaliação. Nessa fase pode-se perceber grande concentração de problemas na
SEDUC, tendo a SINFRA, SESP e SES também sinalizado problemas com igual peso.
O detalhamento dos achados mostra que a ausência de aprovação formal em 40% dos
casos sinalizados como problemáticos nessa fase, e 40% de ausência/insuficiência nos
pareceres (técnicos ou financeiros).
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4.2 - ACHADOS DE CAUSAS

No primeiro gráfico, que apresenta o percentual de causas por órgão, pudemos perceber
uma relativa homogeneidade de quantidade de causas. Não há nenhum órgão que se
destaque sobremaneira, apesar de haver diferença quantitativa entre eles. No entanto,
vale observar que a SESP, SES, SECID e SEDUC totalizam 72% dos achados de
causas.
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Numa análise do total de achados de causa, segundo uma visão de grupo de causa , há
maior relevância no grupo de gestão de processos, que corresponde à normatização,
manuais e responsabilidades na execução das atividades do Sistema de Convênios.
Percebe-se, também, que o grupo externalidades está presente com grande influência
nos problemas. Especificamente foi possível identificar que o contingenciamento de
recursos tem grande reflexo na adequada execução dos convênios, aparecendo, dessa
forma, com grande peso nas causas. Finalmente, teve relevância, da mesma forma, o
grupo de gestão de pessoas, que abrange a quantidade de servidores na
superintendência de convênios, bem como a capacitação dos mesmos.
Portanto, da visão macro do RACI 2017 podemos tirar como prioridade no
acompanhamento e monitoramento os 4 órgãos apresentados (SESP, SES, SECID e
SEDUC), bem como o foco indicado para atuação seja na gestão de processos.

GESTÃO DE PESSOAS
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A gestão de pessoas corresponde a 18,18% do total de achados de causa.
Apenas 4 órgãos tiveram achados de causas relacionados à gestão de pessoa. São
esses: SECID, SINFRA, SESP e SES, cujos achados são: deficiência na capacitação de
servidores e servidores em número insuficiente para atender à demanda.

GESTÃO DE PROCESSOS
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A gestão de processos corresponde a 31,83% dos achados de causas, sendo, dessa
forma, o grupo de causas mais significativo da avaliação.
No grupo de causas gestão de processos, os órgãos tem situação relativamente
semelhante, destacando-se, apenas, a SEDUC com maior incidência de achados de
causas (26% do total).
Por outro lado, detalhando-se o grupo gestão de processos, podemos perceber
claramente que a grande incidência de achados de causas se dá por
ausência/deficiência nos manuais e procedimentos da área de convênios. Esse achado
(manuais e procedimentos) totalizou 85,71% do total de achados do grupo gestão de
processos, sinalizando uma clara carência de ações de melhoria com foco em atividades
correlatas a melhoria de manuais e procedimentos.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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A estrutura organizacional foi sinalizada como causadora de problemas em apenas 3
órgãos, SECID, SEDUC e SESP, não havendo incidência quantitativa diferenciada de
achado de causas entre eles. Por outro lado, temos uma ênfase significativa (66,67% do
total de achados de causa do grupo estrutura organizacional) para o achado ausência de
clareza quanto às funções e responsabilidades.

INFRAESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE SISTEMAS
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A infraestrutra tecnológica foi causa de problemas apenas na SES, que sinalizaoui
problemas de hardware obsoleto. No que tange à Sistemas, apenas a SESP sinalizou
problema de integração entre os sistemas. Os demais órgãos não tiveram representação
nesses itens de causa.
Infraestrutura tecnológica

SES

Sistemas Informatizados

SESP

Hardware obsleto
Integração de sistemas

A infraestrutura física, por sua vez, foi causa de problemas para a SESP e SES,
respectivamente por causa de instalações inadequadas e localização inadequada.
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5 - CONCLUSÕES
A avaliação de controle foi elaborada amparando-se em três eixos: problemas, causas e
recomendações. O diagnóstico de problemas foi elaborado através de análise de
amostra de processos dos 8 órgãos avaliados em 2017. As causas de problemas são
processos sistêmicos a serem incrementados através das recomendações.
Esse relatório gerencial sumariza os achados de problemas e causas de todos os
órgãos. Nessa seção apresenta-se um resumo traça-se algumas recomendações a
serem observadas pelo órgão central nas suas atribuições de coordenação e
monitoramento do Sistema de Convênios.
Problemas:
Órgãos +
significativos

Fase

SEDUC
Geral

SES, UNEMAT
TOTAL DO GRUPO

Celebração

SEDUC, UNEMAT,
SES

Execução

SECID, SINFRA,
SEDUC, SEJUDH

SEDUC
Prestação
Contas

de
SINFRA, SESP, SES

%

Informações

22,86 Órgão mais significativo.
31,43 Fase de celebração tem maior
54,29 incidência de problemas (71,43%).
Concentração dos problemas em falta
de designação de fiscal, parecer
56
técnico insuficiente e critérios de
liberação não seguidos.
Percetual igual entre os órgãos.
100 Foi apontado falta de fiscalização
sistemática nos quatro órgãos.
Órgão com maior índice de problemas
50% na prestação de contas (metade dos
achados).
O problema mais significativo foi a falta
de pareceres técnicos de prestação de
50%
contas (50% dos problemas em todos
os órgãos).

Na tabela estão expressos os principais pontos da análise dos achados de problemas.
Como sumarização geral cita-se os 3 órgãos com maior índice de problemas (SEDUC,
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SES e UNEMAT). Deve-se observar que a fase de celebração é a que tem maior
participação nos problemas, dessa forma, sendo prioridade de atuações corretivas. Em
detalhamento percebe-se que as atividades de atribuição de fiscais e elaboração de
pareceres técnicos merecem atenção.

Causas dos problemas:
Órgãos +
significativos

Grupo

SECID, SEDUC,
SESP, SES

Geral

Gestão
Processos

de

Gestão
Pessoas

de

SEDUC
SECID, SINFRA,
SESP, SES

Estrutura
SECID, SEDUC, SESP
Organizacional

%

Informações

Gestão de processos é a mais
significativa (31,82%), seguida de
72,73 gestão de pessoas e estrutura
organziacional. Somados esses grupos
contribuem com 63,64% dos achados.
28,57

100

100

85,71% das casusas por deficiência
nas normas, manuais e procedimentos.
50% das causas são servidores em
número
insuficiente
e
ausência/insuficiência de capacitação.
66% das causas dizem respeito à
ausência de clareza quanto às funções
e responsabilidades.

Na tabela estão expressos os principais pontos da análise de causas de problemas.
Como sumarização geral cita-se os 4 órgãos com maior índice de causas (SEDUC, SES,
SESP e SECID). Deve-se observar que o macro-processo gestão de processos tem
maior incidência como causa de problemas, sendo, portanto, a área de atuação
prioritária para solução sistêmica dos problemas.

Análise de Causas X Problemas:
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O gráfico ilustra a quantidade de problemas e causas por órgão. O objetivo é permitir a
articulação de análises que levem em conta o risco (quantidade de problemas) de cada
órgão em relação ao esforço de correção (quantidade de causas). Nesse sentido, os
órgãos foram separados em uma matriz de risco e esforço, segundo a tabela.
Baixo Risco (<= 4
problemas)

Alto Risco (> 4
problemas)

Alto Esforço (>= 3
causas)

SINFRA, SECID, SESP

SES, SEDUC

Baixo Esforço < 3
causas)

SEMA

SEJUDH, UNEMAT

A partir da matriz de risco os gestores podem elaborar o plano de ação, levando-se em
conta ao menos duas estratégias.
Priorizar correções por índice de risco. Levando-se em conta o risco, a atuação
prioritária deve se dar na SES e SEDUC, que apresentam tanto grande quantidade
de problemas, quanto causas de problemas.
Priorizar correções por índice de esforço. Levando-se em conta apenas o esforço,
ou seja, as causas que devem ser atacadas, o conjunto de órgãos é maior, no
entanto a SEJUDH e UNEMAT terão melhor retorno por investimento.
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Atuação do órgão central
O órgão central, SEPLAN, como gestor do Sistema de Convênios, tem atribuição de
coordenar e monitorar os órgãos concedentes com relação às atividades afins do
Sistema. Como ferramenta auxiliar na execução dessa missão, esse relatório identificou
os principais grupo de processos, fases e atividades da gestão de convênios, na
modalidade de descentralização de recursos, que apresentaram maior deficiências.
Ênfase da coordenação e monitoramento
Fase de Celebração
Atribuição de Fiscal de Convênios
Incremento da qualidade do parecer técnico
Atividades
Fase de Prestação de Contas
Fiscalização contínua dos convênios
Gestão de Processos
Processos

Órgãos

Detalhamento dos manuais e procedimentos
SEDUC : órgão com maior quantidade de problemas, estando
estes presentes em todas as fases.
Outros órgãos: SES, SESP, SINFRA e SECID

Nesse sentido, recomendamos a SEPLAN, como órgão central:
Orientar os órgãos setoriais acerca da importância da designação de fiscias de
convênios e suas atribuições, haja vista que os fiscais servem como ponto focal
para o cumprimento do objeto, bem como para interação entre o órgão central e os
órgãos concedentes, possibilitando melhor monitoramento dos convênios;
Orientar os órgãos setoriais acerca da necessidade de parecer técnico com
qualidade dos convênios. O parecer técnico adequado aumenta as chances do
convênio atingir o interesse público, entregando as obras e serviços acordados;
Atuar mais próximo dos órgãos setoriais para melhorar/adequar os manuais e
procedimentos do Sistema de Convênios;
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Priorizar o acompanhamento dos órgãos setoriais que possuem os maiores
problemas em decorrência de maiores riscos, tais como: materialidade (valor),
relevância (educação, saúde, etc).

É nosso relatório;
À apreciação superior.
Cuiabá, 13 de Março de 2018

_______________________________
Emerson Hideki Hayashida
Superintendente de Controle em Contratações e Transferências
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