UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
O cio nº 40/2021/SIC/UFMT
Cuiabá, 15 de março de 2021.
A Sua Magniﬁcência o Senhor
EVANDRO SOARES DA SILVA
Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso
Assunto: Relatório Anual de Transparência A va (RTA) da UFMT.
Magníﬁco Reitor,
Cordialmente cumprimento-o. Na condição de Autoridade de Monitoramento da Lei de
Acesso à Informação (AML) desta IFES e
Considerando as atribuições do cargo deste subscritor:
1) assegurar o cumprimento das normas rela vas ao acesso à informação, de forma eﬁciente e
adequada aos obje vos da Lei nº 12.527, de 2011 ;
2) avaliar e monitorar a implementação do disposto neste Decreto e apresentar ao dirigente
máximo de cada órgão ou en dade relatório anual sobre o seu cumprimento, encaminhando-o à
Controladoria-Geral da União;
3) recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à
implementação deste Decreto;
4) orientar as unidades no que se refere ao cumprimento deste Decreto; e
5) manifestar-se sobre reclamação apresentada contra omissão de autoridade competente,
observado o disposto no art. 22.
(DECRETO Nº 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012)

Considerando a recomendação exarada no item 3 do O cio 287/2020TCU/SecexEducação, de 05/07/2020, em que recomenda a elaboração de relatório anual de avaliação e
monitoramento da implementação da transparência a va no âmbito da UFMT;
Considerando que a transparência a va é o princípio que exige de órgãos e en dades
públicas a divulgação de informações de interesse geral, independentemente de terem sido solicitadas;
Considerando as recomendações do Guia de Transparência A va (GTA, 6ª edição) para
Órgãos e En dades do Poder Execu vo Federal Controladoria Geral da União (CGU) (3340869) e a
Metodologia de Avaliação de Transparência A va da CGU (3340877);

Considerando a necessidade urgente de a UFMT elevar seu nível de transparência a va,
onde se encontra na na 276º colocação, entre 305 en dades da Administração Federal no ranking de
transparência a va da CGU;
VIMOS por meio deste expediente informar à Vossa Magniﬁcência que em anexo estamos
enviando o primeiro relatório anual de transparência a va (RTA) da UFMT (referente ao ano de 2020)
(3340423), para conhecimento e apreciação, bem como para que após o vosso exame, seja enviado por
meio de o cio circular para amplo conhecimento das unidades administra vas e acadêmicas da
Universidade, com as quais em parceria, possamos instrumentalizar e melhorar a qualidade da
transparência a va desta respeitada Universidade.
P.S. chamamos atenção em especial, para o principal mo vo de muitos itens de
transparência a va da UFMT não estarem sendo cumpridos, que é em razão do “menu de Acesso à
Informação’ não estar no local correto na página ins tucional da Universidade, conforme menciona os
achados de auditoria e consultas junto à CGU:
A seção ‘Acesso à Informação’ deve obrigatoriamente ser um item de menu de 1° nível do site,
conforme
manual
h p://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoioorientacoes/guias-eorientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf. No caso da UFMT, nem existe tal menu.
Orienta-se que se crie o menu “Acesso à informação” no mesmo nível de ‘A Universidade’ ‘Ensino’
‘Pesquisa’ ‘Extensão’ ‘ Comunicação’ ’ ‘Serviços’ ‘Editais’ ‘Ingresso’. Anexo ao Oﬁcio Circular
Nº 77/2020/STPC-CGU, encaminhamos o documento "Metodologia de avaliação da transparência
a va" no qual explicitamos que o menu ‘Acesso à Informação’ deve estar posicionado em
primeiro nível na página oﬁcial do órgão, sendo avaliado de pronto como item não cumprido,
caso não seja atendida essa estruturação. Após alterações, orienta-se que as informações
prestadas no STA sejam atualizadas.

Bem como,
Observamos, entretanto, que a seção "Acesso à Informação" não está no menu principal da
página do órgão, mas dentro de outro menu, in tulado "Transparência", o que representa um
erro em relação ao que está disposto no Guia de Transparência A va (GTA) da CGU.

E, por ﬁm:
Não procede a informação [...] desta Universidade de que a Página de Acesso estaria em 1º nível.
A determinação do posicionamento do menu é da SECOM-PR, para que haja padronização. A
localização correta do menu " Acesso à Informação" da UFMT, conforme consignamos no
formulário de transparência a va do Fala.BR, é posicionada no mesmo nível de 'A UNIVERSIDADE'
'ENSINO' 'PESQUISA' 'EXTENSÃO' ' COMUNICAÇÃO' 'SERVIÇOS' 'EDITAIS' 'INGRESSO'.
Conforme 'Metodologia de Avaliação de Transparência A va' ( cópia anexa), enviada juntamente
com o O cio-Circular nº 77/2020 - STPC-CGU , quando o menu 'Acesso à Informação' não está
posicionado em primeiro nível na página oﬁcial do órgão consideramos de pronto não cumprido.

Deste modo, esta AML ﬁca à disposição para esclarecer e auxiliar esta Egrégia Reitora, bem
como todas as demais unidades da UFMT quanto ao teor deste o cio e seus anexos.
Limitado ao exposto, ﬁque com meus votos de es ma e consideração.
PAULO SÉRGIO ALMEIDA-SANTOS
Autoridade de Monitoramento de LAI/UFMT

Documento assinado eletronicamente por PAULO SERGIO ALMEIDA DOS SANTOS, Autoridade de
Monitoramento - SIC / REITORIA - UFMT, em 15/03/2021, às 16:10, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 3340382 e
o código CRC D6C84793.

Referência: Processo nº 23108.020302/2021-34

SEI nº 3340382
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Ao Prof. Paulo Sérgio Almeida-Santos, Autoridade de Monitoramento de LAI/UFMT,
Ciente do Relatório Anual de Transparência A va - 2020 (3340862), apresentado pela
Autoridade de Monitoramento de LAI/UFMT e dos encaminhamentos tomados junto à SECOMM.
Informo que o referido relatório será encaminhado às unidades acadêmicas e
administra vas, para amplo conhecimento, conforme sugestão apresentada no O cio 40 (3340382).
Res tuo os autos para conhecimento.
EVANDRO APARECIDO SOARES DA SILVA
Reitor UFMT
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“A falta de transparência resulta em
desconfiança e um profundo sentimento de
insegurança. ”
(Dalai Lama)

A) DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
A Lei 12.527, de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, ou
apenas “LAI”, entrou em vigor em 16 de maio de 2012. A LAI regula o acesso
a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art.
37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências1.
A LAI é abrangente, além de garantir o direito fundamental de acesso à
informação, inova a forma como a sociedade passa a se relacionar com o poder
público, ao ter por um de seus preceitos a publicidade como regra geral e o
sigilo como exceção (princípio máximo da publicidade), fomentando assim, a
cultura de transparência e o desenvolvimento do controle social na gestão
pública2.
Outro importante aspecto da lei é o estabelecimento da Transparência
Ativa e Passiva na administração pública, sendo a primeira – objeto de análise
deste relatório – compreendida como a exigência de órgãos e entidades
públicas de divulgar, de forma espontânea, independente de terem sido
solicitadas, informações de interesse geral; e a segunda, refere-se à criação
dos Serviços de informação ao Cidadão (SIC), um canal efetivo para a
sociedade apresentar à administração pública sua demanda de informação3.
B) DA AUTORIDADE DE MONITORAMENTO DE LAI (AML)
De acordo com Art. 67 do Decreto nº 7.724, de 16 de Maio de 2012, o
dirigente máximo de cada órgão ou entidade designará autoridade que lhe seja
diretamente subordinada para exercer as seguintes atribuições4:
1) assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação,
de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei nº 12.527, de 2011 ;
2) avaliar e monitorar a implementação do disposto neste Decreto e
apresentar ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade relatório
anual sobre o seu cumprimento, encaminhando-o à Controladoria-Geral da
União;
3) recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos
necessários à implementação deste Decreto;
4) orientar as unidades no que se refere ao cumprimento deste Decreto; e
5) manifestar-se sobre reclamação apresentada contra omissão de
autoridade competente, observado o disposto no art. 22.

1
2
3
4

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/lei-de-acesso-a-informacao-a-informacao-e-direito-de-todos
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/lei-de-acesso-a-informacao-a-informacao-e-direito-de-todos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm
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C) DA TRANSPARÊNCIA ATIVA DA UFMT
Transparência ativa é o princípio que exige de órgãos e entidades
públicas a divulgação de informações de interesse geral, independentemente
de terem sido solicitadas5.
Neste sentido, seguindo as recomendações do Guia de Transparência
Ativa (GTA, 6ª edição) para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal
Controladoria Geral da União (CGU)6, elencamos e detalhamos a seguir, os 14
itens de transparência ativa obrigatórios de publicização pela Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT).
De 49 subitens de transparência ativa, a UFMT, atualmente cumpre
apenas 1 subitem, quer seja pela falta de informação, mas nomeadamente
pela disponibilidade dessas informações em local não recomendado pela CGU.
Destarte, esta baixa qualidade, posiciona a instituição na 276º colocação,
entre 305 entidades da Administração Federal no ranking de transparência
ativa7 (para melhores detalhes ver anexos e/ou acessar o Painel de
Monitoramento de LAI da CGU).
Assim, este relatório objetiva apresentar os resultados das ações de
monitoramento da Lei de Acesso à Informação (LAI) na UFMT realizado no
período de janeiro a dezembro de 2020, e recomendar medidas para que o
UFMT alcance 100% no cumprimento dos itens e subitens obrigatórios de
Transparência Ativa, a fim de que possa avançar no ranking de transparência
ativa da Controladoria Geral da União, e assim, mostrar à sociedade, seu
compromisso em prestar os seus serviços de forma adequada, observando
rotineiramente os princípios da regularidade, continuidade, efetividade,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia, e nomeadamente com
transparência (cf. Art. 4º da Lei 13.460/2017).
C.1. INSTITUCIONAL
Neste item, são divulgadas informações institucionais e organizacionais
do (a) [nome do órgão ou entidade], compreendendo suas funções,
competências, estrutura organizacional, relação de autoridades (quem é
quem), agenda de autoridades, horários de atendimento e legislação do
órgão/entidade.
A UFMT não cumpre nenhum dos oito subitens obrigatórios de
transparência ativa que compõem esta seção. Embora, o STA8 esteja devidamente
preenchido na Plataforma Fala.BR, a CGU, todavia, esclarece que as informações não
estão publicadas no local correto na página institucional da Universidade
(https://www.ufmt.br/):
"A seção ‘Acesso à Informação’ deve obrigatoriamente ser um item de menu de 1° nível do
site,
conforme
manual
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic
apoiorientacoes/guias-e-orientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf. No caso da UFMT, nem
existe tal menu. Orienta-se que se crie o menu “Acesso à informação” no mesmo
nível de ‘A Universidade’ ‘Ensino’ ‘Pesquisa’ ‘Extensão’ ‘ Comunicação’ ’
‘Serviços’ ‘Editais’ ‘Ingresso’. Anexo ao Oficio Circular Nº 77/2020/STPC-CGU,
5https://www12.senado.leg.br/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes/canais-de

atendimento/transparencia-1/o-que-e-transparencia-ativa
O GTA tem objetivo é auxiliar no correto cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação
(LAI) e demais normas que regem o assunto.
7 http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm (acesso em 12/03/2021).
6
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Sistema de Transparência Ativa.
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encaminhamos o documento "Metodologia de avaliação da transparência ativa"" no qual
explicitamos que o menu ‘Acesso à Informação’ deve estar posicionado em primeiro nível
na página oficial do órgão, sendo avaliado de pronto como item não cumprido, caso não
seja atendida essa estruturação. Após alterações, orienta-se que as informações
prestadas no STA sejam atualizadas."

QUADRO 1 – Institucional (n=8)

INSTITUCIONAL

O órgão ou entidade divulga sua estrutura organizacional [organograma] até o 4º nível
hierárquico?
O órgão ou entidade divulga suas competências até o 4º nível hierárquico?
O órgão ou entidade divulga a base jurídica de sua estrutura organizacional e
competências até o 4º nível hierárquico?
O órgão ou entidade divulga lista de seus principais cargos e respectivos ocupantes
[“quem é quem”] até o 5º nível hierárquico?
O órgão ou entidade divulga telefones, endereços e e-mails de contato dos ocupantes
de seus principais cargos até o 5º nível hierárquico?
O órgão ou entidade divulga a agenda de autoridades até o 4º nível hierárquico?*
O órgão ou entidade divulga os horários de atendimento ao público?
O órgão ou entidade publica os currículos de todos os ocupantes de cargos de direção
e assessoramento superior?

Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre

*Também atende preceitos da Lei nº 12.813/20139.

Da recomendação da AML/UFMT:
Atendimento da ação recomendada pela CGU, e em seguida a
atualização das informações no STA na Plataforma Fala.BR.
C.2. AÇÕES E PROGRAMAS
Neste item, são divulgadas as informações pertinentes aos programas,
ações, projetos e atividades implementadas pelo (a) [nome do órgão ou
entidade].

A UFMT não cumpre nenhum dos seis subitens obrigatórios de transparência ativa
que compõem esta seção. Embora, o STA esteja devidamente preenchido na Fala.BR,
a CGU, todavia, esclarece que as informações não estão publicadas no local correto
na página institucional da Universidade (https://www.ufmt.br/):
A seção ‘Acesso à Informação’ deve obrigatoriamente ser um item de menu de 1° nível do site, conforme
manual
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-eorientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf. No caso da UFMT, nem existe tal menu. Orienta-se que se crie
o menu “Acesso à informação” no mesmo nível de ‘A Universidade’ ‘Ensino’ ‘Pesquisa’
‘Extensão’ ‘ Comunicação’ ’ ‘Serviços’ ‘Editais’ ‘Ingresso’. Anexo ao Oficio Circular Nº
77/2020/STPC-CGU, encaminhamos o documento "Metodologia de avaliação da transparência ativa"
no qual explicitamos que o menu ‘Acesso à Informação’ deve estar posicionado em primeiro nível na
página oficial do órgão, sendo avaliado de pronto como item não cumprido, caso não seja atendida
essa estruturação. Após alterações, orienta-se que as informações prestadas no STA sejam
atualizadas.

QUADRO 2 – Ações e programas (n=8)

AÇÕES E
PROGRAMAS

O órgão ou entidade divulga lista dos programas, projetos e ações executados?
O órgão ou entidade divulga a indicação da unidade responsável pelo desenvolvimento
e implementação de seus programas, projetos e ações?
O órgão ou entidade divulga as principais metas de seus programas, projetos e ações?
O órgão ou entidade divulga indicadores de resultado e impacto, quando existentes,
relativos a seus programas, projetos e ações?
O órgão ou entidade divulga os principais resultados de seus programas, projetos e
ações?
O órgão ou entidade divulga sua Carta de Serviço?
O órgão ou entidade divulga informações gerais sobre programas que resultem em
renúncias de receitas?*
O órgão ou entidade divulga informações sobre programas financiados pelo Fundo de
Amparo ao trabalhador – FAT?*

Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre

*Não se aplica.

Dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos
posteriores ao exercício do cargo ou emprego; e revoga dispositivos da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, e das
Medidas Provisórias nºs 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, e 2.225-45, de 4 de setembro de 2001.
9
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Da recomendação da AML/UFMT:
Atendimento da ação recomendada pela CGU, e em seguida a
atualização das informações no STA na Plataforma Fala.BR.
C.3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Neste item, são divulgadas informações referentes à realização de
audiências públicas, consultas públicas ou outras formas de incentivo à
participação popular, realizadas pelo (a) [nome do órgão ou entidade].
A UFMT não cumpre o único subitem obrigatório de transparência ativa que
compõem esta seção. Embora, o STA esteja devidamente preenchido na Plataforma
Fala.BR, a CGU, todavia, esclarece que as informações não estão publicadas no local
correto na página institucional da Universidade (https://www.ufmt.br/):
A seção ‘Acesso à Informação’ deve obrigatoriamente ser um item de menu de 1° nível do
site, conforme manual http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoioorientacoes/guias-e-orientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf. No caso da UFMT, nem existe
tal menu. Orienta-se que se crie o menu “Acesso à informação” no mesmo nível de
‘A Universidade’ ‘Ensino’ ‘Pesquisa’ ‘Extensão’ ‘ Comunicação’ ’ ‘Serviços’
‘Editais’ ‘Ingresso’. Anexo ao Oficio Circular Nº 77/2020/STPC-CGU, encaminhamos o
documento "Metodologia de avaliação da transparência ativa" no qual explicitamos que o
menu ‘Acesso à Informação’ deve estar posicionado em primeiro nível na página oficial do
órgão, sendo avaliado de pronto como item não cumprido, caso não seja atendida essa
estruturação. Após alterações, orienta-se que as informações prestadas no STA sejam
atualizadas.

QUADRO 3 – Participação social (n=1)
Item
PARTICIPAÇÃO
SOCIAL

Descrição dos subitens

Avaliação

O órgão ou entidade divulga informações sobre as instâncias e mecanismos de
participação social que disponibiliza?

Não Cumpre

Da recomendação da AML/UFMT:
Atendimento da ação recomendada pela CGU, e em seguida a
atualização das informações no STA na Plataforma Fala.BR.
C.4. AUDITORIAS
Neste item, são divulgadas informações referentes ao resultado de inspeções,
auditorias, prestações e tomada de contas realizadas no (a) [nome do órgão ou entidade].

A UFMT não cumpre os quatros subitens obrigatórios de transparência ativa
que compõem esta seção. Embora, o STA esteja devidamente preenchido na
Plataforma Fala.BR, a CGU, todavia, esclarece que as informações não estão
publicadas no local correto na página institucional da Universidade
(https://www.ufmt.br/):
A seção ‘Acesso à Informação’ deve obrigatoriamente ser um item de menu de 1° nível do
site, conforme manual http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoioorientacoes/guias-e-orientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf. No caso da UFMT, nem existe
tal menu. Orienta-se que se crie o menu “Acesso à informação” no mesmo nível de
‘A Universidade’ ‘Ensino’ ‘Pesquisa’ ‘Extensão’ ‘ Comunicação’ ’ ‘Serviços’
‘Editais’ ‘Ingresso’. Anexo ao Oficio Circular Nº 77/2020/STPC-CGU, encaminhamos o
documento "Metodologia de avaliação da transparência ativa" no qual explicitamos que o
menu ‘Acesso à Informação’ deve estar posicionado em primeiro nível na página oficial do
órgão, sendo avaliado de pronto como item não cumprido, caso não seja atendida essa
estruturação. Após alterações, orienta-se que as informações prestadas no STA sejam
atualizadas.
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QUADRO 4 – Auditorias (n=4)
Item

Descrição dos subitens

AUDITORIAS

O órgão ou entidade divulga seus relatórios de gestão?
O órgão ou entidade divulga seus relatórios e certificados de auditoria?
O órgão ou entidade divulga Informações sobre os processos de auditorias anuais de
contas?
O órgão ou entidade divulga Informações sobre o Relatório Anual de Atividades de
Auditoria Interna (RAINT)?

Avaliação
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre

Da recomendação da AML/UFMT:
Atendimento da ação recomendada pela CGU, e em seguida a
atualização das informações no STA na Plataforma Fala.BR.
C.5. CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS
Neste item, são divulgadas informações sobre os repasses e
transferências de recursos financeiros efetuados pelo (a) [nome do órgão ou
entidade].
A UFMT não cumpre o único item obrigatório de transparência ativa que
compõe esta seção. Embora, o STA esteja devidamente preenchido na Plataforma
Fala.BR, a CGU, todavia, esclarece que as informações não estão publicadas no local
correto na página institucional da Universidade (https://www.ufmt.br/):
A seção ‘Acesso à Informação’ deve obrigatoriamente ser um item de menu de 1° nível do
site, conforme manual http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoioorientacoes/guias-e-orientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf. No caso da UFMT, nem existe
tal menu. Orienta-se que se crie o menu “Acesso à informação” no mesmo nível de
‘A Universidade’ ‘Ensino’ ‘Pesquisa’ ‘Extensão’ ‘ Comunicação’ ’ ‘Serviços’
‘Editais’ ‘Ingresso’. Anexo ao Oficio Circular Nº 77/2020/STPC-CGU, encaminhamos o
documento "Metodologia de avaliação da transparência ativa" no qual explicitamos que o
menu ‘Acesso à Informação’ deve estar posicionado em primeiro nível na página oficial do
órgão, sendo avaliado de pronto como item não cumprido, caso não seja atendida essa
estruturação. Após alterações, orienta-se que as informações prestadas no STA sejam
atualizadas.

QUADRO 5 – Convênios e transferências (n=1)
Item
CONVÊNIOS E
TRANSFERÊNCIAS

Descrição dos subitens

Avaliação

O órgão ou entidade divulga informações sobre os repasses e transferências de
recursos financeiros?

Não Cumpre

Da recomendação da AML/UFMT:
Atendimento da ação recomendada pela CGU, e em seguida a
atualização das informações no STA na Plataforma Fala.BR.
C.6. RECEITAS E DESPESAS
Neste item, são divulgadas informações sobre a previsão e arrecadação
de receita pública e execução orçamentária e financeira detalhada do (a) [nome
do Órgão ou entidade].
A UFMT não cumpre os quatros subitens obrigatórios de transparência ativa
que compõem esta seção. Embora, o STA esteja devidamente preenchido na
Plataforma Fala.BR, a CGU, todavia, esclarece que as informações não estão
publicadas no local correto na página institucional da Universidade
(https://www.ufmt.br/):
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A seção ‘Acesso à Informação’ deve obrigatoriamente ser um item de menu de 1° nível do
site, conforme manual http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoioorientacoes/guias-e-orientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf. No caso da UFMT, nem existe
tal menu. Orienta-se que se crie o menu “Acesso à informação” no mesmo nível de
‘A Universidade’ ‘Ensino’ ‘Pesquisa’ ‘Extensão’ ‘Comunicação’ ‘Serviços’ ‘Editais’
‘Ingresso’. Anexo ao Oficio Circular Nº 77/2020/STPC-CGU, encaminhamos o documento
"Metodologia de avaliação da transparência ativa" no qual explicitamos que o menu
‘Acesso à Informação’ deve estar posicionado em primeiro nível na página oficial do órgão,
sendo avaliado de pronto como item não cumprido, caso não seja atendida essa
estruturação. Após alterações, orienta-se que as informações prestadas no STA sejam
atualizadas.

QUADRO 6 – Receitas e despesas (n=4)
Item

Descrição dos subitens

RECEITAS E
DESPESAS

O órgão ou entidade divulga informações sobre sua receita pública?
O órgão ou entidade divulga informações detalhadas sobre a execução orçamentária
de suas despesas (por unidade orçamentária)?
O órgão ou entidade divulga informações detalhadas sobre a execução financeira de
suas despesas?
O órgão ou entidade divulga informações detalhadas sobre suas despesas com diárias
e passagens?

Avaliação
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre

Da recomendação da AML/UFMT:
Atendimento da ação recomendada pela CGU, e em seguida a
atualização das informações no STA na Plataforma Fala.BR.
C.7. LICITAÇÕES E CONTRATOS
Neste item, são divulgadas as licitações e contratos realizados pelo (a) [nome
do órgão ou entidade].
A UFMT não cumpre os dois subitens obrigatórios de transparência ativa
que compõem esta seção. Embora, o STA esteja devidamente preenchido na
Plataforma Fala.BR, a CGU, todavia, esclarece que as informações não estão
publicadas no local correto na página institucional da Universidade
(https://www.ufmt.br/):
A seção ‘Acesso à Informação’ deve obrigatoriamente ser um item de menu de 1° nível do
site, conforme manual http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoioorientacoes/guias-e-orientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf. No caso da UFMT, nem existe
tal menu. Orienta-se que se crie o menu “Acesso à informação” no mesmo nível de
‘A Universidade’ ‘Ensino’ ‘Pesquisa’ ‘Extensão’ ‘ Comunicação’ ’ ‘Serviços’
‘Editais’ ‘Ingresso’. Anexo ao Oficio Circular Nº 77/2020/STPC-CGU, encaminhamos o
documento "Metodologia de avaliação da transparência ativa" no qual explicitamos que o
menu ‘Acesso à Informação’ deve estar posicionado em primeiro nível na página oficial do
órgão, sendo avaliado de pronto como item não cumprido, caso não seja atendida essa
estruturação. Após alterações, orienta-se que as informações prestadas no STA sejam
atualizadas.

QUADRO 7 – Licitações e contratos (n=2)
Item
LICITAÇÕES E
CONTRATOS
LICITAÇÕES E
CONTRATOS

O órgão ou entidade divulga informações sobre suas licitações?

Descrição dos subitens

Avaliação
Não Cumpre

O órgão ou entidade divulga informações sobre os contratos firmados em seu âmbito?

Não Cumpre

Obs. É necessário disponibilizar o inteiro teor de todos os contratos, bem como é necessário
disponibilizar o inteiro teor dos processos de licitação.

Ademais, a partir da publicação do Acórdão nº 1.855/2018 – Plenário,
o Tribunal de Contas da União (TCU) passou também a exigir a publicação do
inteiro teor dos contratos celebrados por órgãos e entidades nessa subseção.
Assim, para o correto cumprimento das obrigações desse item, além dos links
© SIC/REITORIA/UFMT/2021
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para a área específica do órgão Portal de Transparência, devem ser
disponibilizados o inteiro teor dos contratos.
Da recomendação da AML/UFMT:
Atendimento da ação recomendada pela CGU e TCU, e em seguida a
atualização das informações no STA na Plataforma Fala.BR e Portal da
Transparência no site da Universidade.
C.8. SERVIDORES
Neste item, são divulgadas informações sobre concursos públicos de
provimento de cargos e relação dos servidores públicos lotados ou em exercício no (a)
[nome do órgão ou entidade].
A UFMT não cumpre os três subitens obrigatórios de transparência ativa
que compõem esta seção. Embora, o STA esteja devidamente preenchido na
Plataforma Fala.BR, a CGU, todavia, esclarece que as informações não estão
publicadas no local correto na página institucional da Universidade
(https://www.ufmt.br/):
A seção ‘Acesso à Informação’ deve obrigatoriamente ser um item de menu de 1° nível do
site, conforme manual http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoioorientacoes/guias-e-orientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf. No caso da UFMT, nem existe
tal menu. Orienta-se que se crie o menu “Acesso à informação” no mesmo nível de
‘A Universidade’ ‘Ensino’ ‘Pesquisa’ ‘Extensão’ ‘ Comunicação’ ’ ‘Serviços’
‘Editais’ ‘Ingresso’. Anexo ao Oficio Circular Nº 77/2020/STPC-CGU, encaminhamos o
documento "Metodologia de avaliação da transparência ativa" no qual explicitamos que o
menu ‘Acesso à Informação’ deve estar posicionado em primeiro nível na página oficial do
órgão, sendo avaliado de pronto como item não cumprido, caso não seja atendida essa
estruturação. Após alterações, orienta-se que as informações prestadas no STA sejam
atualizadas.

QUADRO 8 – Servidores (n=3)
Item

Descrição dos subitens

SERVIDORES

O órgão ou entidade divulga informações sobre seus servidores?
O órgão ou entidade divulga as íntegras dos editais de concursos públicos realizados?
O órgão ou entidade divulga a relação completa de empregados terceirizados?

Avaliação
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre

Da recomendação da AML/UFMT:
Atendimento da ação recomendada pela CGU, e em seguida a
atualização das informações no STA na Plataforma Fala.BR.
C.9. INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS
Neste item, são divulgados rol das informações classificadas em cada grau de
sigilo e o rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses no âmbito do
[nome do órgão ou entidade]. Além disso, são disponibilizados formulários de pedido
de desclassificação e de recurso referente a pedido de desclassificação.
A UFMT não cumpre nove dos subitens obrigatórios de transparência ativa
que compõem esta seção. Embora, o STA esteja devidamente preenchido na
Plataforma Fala.BR, a CGU, todavia, esclarece que as informações não estão
publicadas no local correto na página institucional da Universidade
(https://www.ufmt.br/):
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A seção ‘Acesso à Informação’ deve obrigatoriamente ser um item de menu de 1° nível do
site, conforme manual http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoioorientacoes/guias-e-orientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf. No caso da UFMT, nem existe
tal menu. Orienta-se que se crie o menu “Acesso à informação” no mesmo nível de
‘A Universidade’ ‘Ensino’ ‘Pesquisa’ ‘Extensão’ ‘ Comunicação’ ’ ‘Serviços’
‘Editais’ ‘Ingresso’. Anexo ao Oficio Circular Nº 77/2020/STPC-CGU, encaminhamos o
documento "Metodologia de avaliação da transparência ativa" no qual explicitamos que o
menu ‘Acesso à Informação’ deve estar posicionado em primeiro nível na página oficial do
órgão, sendo avaliado de pronto como item não cumprido, caso não seja atendida essa
estruturação. Após alterações, orienta-se que as informações prestadas no STA sejam
atualizadas.

QUADRO 9 – Informações classificadas (n=9)
Item

Descrição dos subitens

Avaliação
Não Cumpre

INFORMAÇÕES
CLASSIFICADAS

O órgão ou entidade divulga o rol das informações classificadas em cada grau de
sigilo?
Data da última atualização do rol:
O órgão ou entidade divulga o rol das informações desclassificadas, no período de 1º
de junho do ano anterior a 31 de maio do corrente ano, em cada grau de sigilo?
Data da última atualização do rol:
O órgão ou entidade disponibiliza o formulário de pedido de desclassificação e recurso
referente a pedido de desclassificação?
Qual o total de Informações Classificadas como ‘Reservadas’ no órgão ou entidade
atualmente?
Qual o total de Informações Classificadas como ‘Secretas’ no órgão ou entidade
atualmente?
Qual o total de Informações Classificadas como ‘Ultrassecretas’ no órgão ou entidade
atualmente?*
Qual o total de informações desclassificadas no órgão ou entidade no período de 1º de
junho do ano anterior a 31 de maio do corrente ano?

Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre

*Não se aplica.

Da recomendação da AML/UFMT:
Atendimento da ação recomendada pela CGU, e em seguida a
atualização das informações no STA na Plataforma Fala.BR.
C.10. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)
Neste item, são divulgadas informações sobre o Serviço de Informação
ao Cidadão (SIC), pertinentes ao seu funcionamento, localização e dados de
contato no âmbito do (a) [nome do órgão ou entidade]. Também podem ser
divulgados, nesta área, os relatórios estatísticos de atendimento à Lei de
Acesso à Informação.
A UFMT não cumpre os quatros subitens obrigatórios de transparência ativa
que compõem esta seção. Embora, o STA esteja devidamente preenchido na
Plataforma Fala.BR, a CGU, todavia, esclarece que as informações não estão
publicadas no local correto na página institucional da Universidade
(https://www.ufmt.br/):
A seção ‘Acesso à Informação’ deve obrigatoriamente ser um item de menu de 1° nível do
site, conforme manual http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoioorientacoes/guias-e-orientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf. No caso da UFMT, nem existe
tal menu. Orienta-se que se crie o menu “Acesso à informação” no mesmo nível de
‘A Universidade’ ‘Ensino’ ‘Pesquisa’ ‘Extensão’ ‘ Comunicação’ ’ ‘Serviços’
‘Editais’ ‘Ingresso’. Anexo ao Oficio Circular Nº 77/2020/STPC-CGU, encaminhamos o
documento "Metodologia de avaliação da transparência ativa" no qual explicitamos que o
menu ‘Acesso à Informação’ deve estar posicionado em primeiro nível na página oficial do
órgão, sendo avaliado de pronto como item não cumprido, caso não seja atendida essa
estruturação. Após alterações, orienta-se que as informações prestadas no STA sejam
atualizadas.
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QUADRO 10 – Serviço de informação ao cidadão (SIC) (n=4)
Item

SERVIÇO DE
INFORMAÇÃO AO
CIDADÃO (SIC)

Descrição dos subitens
O órgão ou entidade divulga informações sobre o Serviço de Informação ao Cidadão
(SIC)? [Localização; horário de funcionamento; nome dos servidores; telefone e e-mails
específicos para orientação e esclarecimentos de dúvidas; nome e cargo da autoridade
de monitoramento da LAI]
O órgão ou entidade disponibiliza o modelo de formulário de solicitação de informação
para aqueles que queiram apresentar o pedido em meio físico (papel) junto ao SIC?
O órgão ou entidade publica em seu sítio eletrônico banner para o Sistema Eletrônico
do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC)?
O órgão ou entidade divulga os relatórios estatísticos de atendimento à Lei de Acesso
à Informação?

Avaliação
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre
Não Cumpre

Obs.: Para cumprir as obrigações do art. 30, III, da LAI (publicar relatórios estatísticos sobre pedidos recebidos e
solicitantes) o órgão deve: a) disponibilizar relatório próprio semestral, em formato aberto; b) disponibilizar relatório
próprio mensal, em formato aberto; e c) disponibilizar link para os relatórios do e-SIC ou Painel da LAI.

Da recomendação da AML/UFMT:
Atendimento da ação recomendada pela CGU, e em seguida a
atualização das informações no STA na Plataforma Fala.BR.
C.11. PERGUNTAS FREQUENTES
Neste item, são divulgadas informações sobre o Serviço de Informação
ao Cidadão (SIC), pertinentes ao seu funcionamento, localização e dados de
contato no âmbito do (a) [nome do órgão ou entidade]. Também podem ser
divulgados, nesta área, os relatórios estatísticos de atendimento à Lei de
Acesso à Informação.
A UFMT não cumpre o único item obrigatório de transparência ativa
que compõem esta seção. Embora, o STA esteja devidamente preenchido na
Plataforma Fala.BR, a CGU, todavia, esclarece que as informações não estão
publicadas no local correto na página institucional da Universidade
(https://www.ufmt.br/):
A seção ‘Acesso à Informação’ deve obrigatoriamente ser um item de menu de 1° nível do
site, conforme manual http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoioorientacoes/guias-e-orientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf. No caso da UFMT, nem existe
tal menu. Orienta-se que se crie o menu “Acesso à informação” no mesmo nível de
‘A Universidade’ ‘Ensino’ ‘Pesquisa’ ‘Extensão’ ‘ Comunicação’ ’ ‘Serviços’
‘Editais’ ‘Ingresso’. Anexo ao Oficio Circular Nº 77/2020/STPC-CGU, encaminhamos o
documento "Metodologia de avaliação da transparência ativa" no qual explicitamos que o
menu ‘Acesso à Informação’ deve estar posicionado em primeiro nível na página oficial do
órgão, sendo avaliado de pronto como item não cumprido, caso não seja atendida essa
estruturação. Após alterações, orienta-se que as informações prestadas no STA sejam
atualizadas.

QUADRO 11 – Perguntas frequentes (n=1)
Item

Descrição dos subitens

Avaliação

PERGUNTAS
FREQUENTES

O órgão ou entidade divulga em seus sítios eletrônicos as respostas a perguntas mais
frequentes da sociedade? Informe no campo ‘observação’ a data da última
atualização.

Não Cumpre

Da recomendação da AML/UFMT:
Atendimento da ação recomendada pela CGU, e em seguida a
atualização das informações no STA na Plataforma Fala.BR.
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C.12. DADOS ABERTOS
Neste item, é divulgado o Plano de Dados Abertos (PDA) no âmbito do
(a) [nome do órgão ou entidade].
A UFMT não cumpre os dois subitens obrigatórios de transparência
ativa que compõem esta seção. Embora, o STA esteja devidamente preenchido
na Plataforma Fala.BR, a CGU, todavia, esclarece que as informações não
estão publicadas no local correto na página institucional da Universidade
(https://www.ufmt.br/):
A seção ‘Acesso à Informação’ deve obrigatoriamente ser um item de menu de 1° nível do
site, conforme manual http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoioorientacoes/guias-e-orientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf. No caso da UFMT, nem existe
tal menu. Orienta-se que se crie o menu “Acesso à informação” no mesmo nível de
‘A Universidade’ ‘Ensino’ ‘Pesquisa’ ‘Extensão’ ‘ Comunicação’ ’ ‘Serviços’
‘Editais’ ‘Ingresso’. Anexo ao Oficio Circular Nº 77/2020/STPC-CGU, encaminhamos o
documento "Metodologia de avaliação da transparência ativa" no qual explicitamos que o
menu ‘Acesso à Informação’ deve estar posicionado em primeiro nível na página oficial do
órgão, sendo avaliado de pronto como item não cumprido, caso não seja atendida essa
estruturação. Após alterações, orienta-se que as informações prestadas no STA sejam
atualizadas.

QUADRO 12 – Dados abertos (n=2)
DADOS ABERTOS

O órgão ou entidade divulga informações sobre a implementação da política de dados
abertos?
O site do órgão ou entidade possibilita gravação de relatórios em diversos formatos
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários (tais como planilhas e texto, de modo
a facilitar a análise das informações)?

Não Cumpre
Não Cumpre

Da recomendação da AML/UFMT:
Atendimento da ação recomendada pela CGU, e em seguida a
atualização das informações no STA na Plataforma Fala.BR. Repise que a
UFMT ainda não tem um PDA aprovado pela CGU, e neste sentido, este
documento deve estar à disposição para amplo da comunidade interna e
externa da UFMT, o mais brevemente possível.
C.13. FERRAMENTAS
INSTITUCIONAIS

E

ASPECTOS

TECNOLÓGICOS

DOS

SITES

Significa criar ou tornar as ferramentas e páginas web acessíveis a um
maior número de usuários, inclusive pessoas com deficiências.
Este subitem é cumprido integralmente pela UFMT.
ITEM 13 – Ferramentas e aspectos tecnológicos dos sites institucionais (n=1)
FERRAMENTAS E
ASPECTOS
O sítio eletrônico do órgão ou entidade disponibiliza ferramenta de pesquisa de
TECNOLÓGICOS DOS conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente e clara?
SITES DOS ÓRGÃOS

Cumpre

C.14. OUTROS
A UFMT não cumpre este subitem. A CGU, esclarece:
A divulgação espontânea do maior número possível de informações, além de
facilitar o acesso, também é vantajosa porque tende a reduzir as demandas sobre o
assunto nos canais de transparência passiva, minimizando o trabalho e os custos de
processamento e gerenciamento dos pedidos de acesso.
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ITEM 14 – Outros (n=1)
OUTROS

Além das informações obrigatórias, o órgão ou entidade publica outras informações
em transparência ativa? Informar a lista de informações publicadas no campo
observações e o endereço eletrônico onde se encontram esse banco de dados.

Não Cumpre

Da recomendação da AML/UFMT:
Atendimento da ação recomendada pela CGU, e em seguida a
atualização das informações no STA na Plataforma Fala.BR.

D. DA CONCLUSÃO E AÇÕES DA AML/UFMT
Do relatório, depreende-se que, embora, a UFMT tenha quase a
totalidade das informações exigidas pelo CGU sob custódia, e tenha criado
uma página de Acesso à Informação, todavia, não tem disponibilizado este
canal de informação no local mais adequado em sua página eletrônica
institucional, conforme os apontamentos de auditoria da CGU. Para este órgão
central de controle interno, tal menu deve estar totalmente visível para os
usuários conforme indicado pela “flecha” na Figura abaixo.

Fonte: https://www.ufmt.br/ufmt/site/

No mesmo sentido, em diligência a respeito da Plano de Dados Abertos,
o Núcleo de Dados Abertos/CGU, fez o seguinte apontamento:
Observamos, entretanto, que a seção "Acesso à Informação" não está no menu
principal da página do órgão, mas dentro de outro menu, intitulado
"Transparência", o que representa um erro em relação ao que está disposto no
Guia de Transparência Ativa (GTA) da CGU.

Em consulta realizada junto à Coordenação-Geral de Governo Aberto e
Transparência Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção10, a fim
de dirimir quaisquer dúvidas e elucidar o caso, assim respondeu esse órgão a
esta AML:
Não procede a informação [...] desta Universidade de que a Página de Acesso estaria em
1º nível.
A determinação do posicionamento do menu é da SECOM-PR, para que haja
padronização. A localização correta do menu " Acesso à Informação" da UFMT,
conforme consignamos no formulário de transparência ativa do Fala.BR, é
posicionada no mesmo nível de 'A UNIVERSIDADE' 'ENSINO' 'PESQUISA'
'EXTENSÃO' ' COMUNICAÇÃO' 'SERVIÇOS' 'EDITAIS' 'INGRESSO'.
Conforme 'Metodologia de Avaliação de Transparência Ativa' (cópia anexa), enviada
juntamente com o Ofício-Circular nº 77/2020 - STPC-CGU, quando o menu 'Acesso à
Informação' não está posicionado em primeiro nível na página oficial do órgão
consideramos de pronto não cumprido.

10

Ofício nº 18/2021/SIC/UFMT (Processo SEI nº 23108.008911/2021-15).
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Nesta perspectiva, até que a UFMT realize – as devidas adequações do
menu de Acesso à Informação – conforme destacado em tela, ainda que esta
AML preencha devidamente o STA, a CGU continuará atestando que a UFMT
não cumpre os determinados subitens obrigatórios de transparência ativa,
elencados neste relatório. Logo, a recomendação geral desta AML é o
atendimento da ação recomendada pela CGU, e em seguida a atualização
das informações no STA na Plataforma Fala.BR. Ao Serviço de Informação
ao Cidadão (SIC)/UFMT, que faça as diligências necessárias junto às
unidades da UFMT a fim de obter as informações indispensáveis para
atualização do STA.
Por parte desta AML/UFMT, já houve notificação às unidades
responsáveis por meio de diligências internas, tanto em relação ao fomento da
transparência ativa em todo o âmbito da entidade (p. ex.: Processo SEI nº
23108.037495/2020-81, nº 23108.091105/2020-19, 23108.090551/202014, 23108.098373/2020-61), quanto ao Plano de Dados Abertos – PDA
(Processo
SEI
nº
23108.052954/2020-57, 23108.094390/2020-20,
23108.009279/2021-27) e disposição do menu de acesso à informação no
local recomendado pela CGU (p. ex. Processo SEI nº 23108.071522/2020-45).
De modo especial, em relação ao novo PDA da UFMT (Fevereiro/2021 –
Fevereiro/2023), este está em diligências para aprovação final por parte da
CGU, com recomendações obrigatórias repassadas à Comissão Permanente de
Dados Abertos da UFMT (vide Processo SEI nº 23108.094390/2020-20).
Ademais, repise-se que o esforço desta AML não é no sentido de coagir
as unidades da UFMT com recomendações exigidas pela LAI ou outra
legislação afim, mas sim, por meio do diálogo fomentar a transparência ativa
no âmbito de todas as unidades desta Egrégia IFE, e deste modo, mostrar à
sociedade, seu compromisso em prestar os seus serviços de forma adequada,
observando rotineiramente os princípios da regularidade, continuidade,
efetividade, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, e nomeadamente
da transparência (cf. Art. 4º da Lei 13.460/2017).
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ANEXOS
Informações detalhadas do – Relatório de Transparência Ativa – em formato
xlsx. acessar < https://bityli.com/Fuocp>.

© SIC/REITORIA/UFMT/2021

Relatório de Transparência Ativa
Órgão

UFMT – Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

Data da Consulta

3/15/2021 12:02:09 PM

1 - Quantidade de itens preenchidos por órgão
Quantidade Total de Itens

49

Quantidade de itens preenchidos pelo
órgão:

49

Quantidade de itens não preenchidos pelo
órgão:

0

2 - Itens preenchidos pelo Órgão:
Quantidade de Itens com Resposta 'SIM'

36 (73%)

Quantidade de Itens com Resposta 'NÃO'

1 (2%)

Quantidade de Itens com Resposta 'NÃO SE APLICA'
Quantidade de Itens sem Resposta
Total de itens

12 (24%)
0 (0%)
49

3 - Avaliação da Controladoria Geral da União:
Quantidade de Itens Avaliados pela CGU:
Quantidade de Registros avaliados pela CGU como 'Cumpre':

49
1

Relatório de Transparência Ativa
Quantidade de Registros avaliados pela CGU como 'Não Cumpre':
Quantidade de Registros avaliados pela CGU como 'Cumpre Parcialmente':

48
0

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

DESPACHO

Processo nº 23108.020302/2021-34
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
Cuiabá, 18 de março de 2021.

Prezados(as) Senhores(as),
Em tempo, informo que Secretaria de Comunicação e Mul méios (SECOMM), de modo
solícito, já realizou a adequação do menu de Acesso à Informação na página ins tucional da UFMT,
conquanto, as demais recomendações con das no relatório (3340862) estejam man das.
Atenciosamente,
PAULO SÉRGIO ALMEIDA-SANTOS
Autoridade de Monitoramento de LAI/UFMT
Documento assinado eletronicamente por PAULO SERGIO ALMEIDA DOS SANTOS, Autoridade de
Monitoramento - SIC / REITORIA - UFMT, em 18/03/2021, às 17:12, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 3353681 e
o código CRC 7464A180.

Referência: Processo nº 23108.020302/2021-34

SEI nº 3353681

