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Unidade Auditada: Campus Campo Novo do Parecis 

 

Nome do Gestor: Fábio Luiz Bezerra 

 

Cargo: Diretor Geral 

Ordem de Serviço: 03/2016 

Assuntos auditados: Ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de 

controle, informação e comunicação, monitoramento. 

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

Observação: Não se aplica. 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria 

nº. 06/2016: não se aplica 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04 /2016 

 

Senhor Gestor,  

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

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

internos do campus Campo Novo do Parecis do IFMT, conforme ação 1.17 prevista no 

PAINT 2015: 

Ação 1.17. Acompanhamento dos controles internos dos campi do IFMT 

no exercício 2016 (avaliação de controle interno). 
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I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

O escopo do trabalho consiste na avaliação da adequação e adesão dos 

controles internos do campus.  

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

indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade 

dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para as 

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

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

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

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

constitucionais da administração pública sejam obedecidos; as operações sejam executadas 

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

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

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

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

ativos públicos sejam protegidos de maneira adequada contra desperdício, perda, mau uso, 

dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida. (Acórdão nº 411/2013 – TCU – 

Plenário) 

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

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

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

de negócio, secretarias, departamentos, áreas etc.) com o propósito de verificar se está 
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adequadamente concebido e se funciona de maneira eficaz. Em outras palavras, significa 

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

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

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

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

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

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

Ambiente de controle consiste no conjunto de normas, processos e 

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

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

as políticas, ações e procedimentos que auxiliam o cumprimento das diretrizes que visam 

mitigar os riscos. Informação e comunicação consiste no processo contínuo de 

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

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

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

Foram aplicadas as seguintes técnicas de auditoria: exame documental, 

questionário e observação direta. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos documentos e informações encaminhados pelo campus em 

resposta à Solicitação de Auditoria nº 05/2016, consultas ao site oficial do campus, reunião 

com a equipe do campus (Diretor Geral, Gabinete, Departamento de Administração e 

Planejamento, Departamento de Ensino, responsáveis pelo almoxarifado, patrimônio, 

PRONATEC e transporte) aplicação de questionários a servidores do campus conforme 
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amostra aleatória e realização de verificação in loco, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 

06/2016, encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação via Google Docs 

em 24/05/2016. Após análise das manifestações pelos Auditores Internos, foi elaborado 

este Relatório de Auditoria com as constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

 

1 - AMBIENTE DE CONTROLE 

Constatação 1.1. Fragilidade no Regimento Interno do campus. 

Descrição 

O Regimento Interno do campus encontra-se defasado, visto que é da Unidade Descentralizada 

de Campo Novo do Parecis, do antigo Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá. 

Manifestação da Unidade: “Utiliza-se o Regimento antigo – CEFET, 

visto que o do próprio Campus ainda não fora aprovado.” 

Análise da AUDIN: De acordo com o art. 120 do Regimento Geral do 

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

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

regimento interno com sua estrutura organizacional, competências e normas de 

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

apreciação do CONSUP. 

Recomendação: Elaborar minuta de regimento interno do campus 

contendo no mínimo a composição, organização, competência e  normas de funcionamento. 
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Constatação 1.2. Inadequações na atual estrutura organizacional e de governança. 

Descrição 

O Regulamento Interno e o organograma apresentados pelo campus não demonstram sua atual 

estrutura organizacional. Não há, também, normas claras e procedimentos prevendo sistemas 

de autorizações e aprovações, definição de linhas de autoridade e atribuições, competências e 

responsabilidades dos cargos e dos setores. 

Manifestação da Unidade: “Novo Organograma elaborado e 

aguardando aprovação.” 

Análise da AUDIN: O campus deve possuir normativas e manuais de 

procedimentos, de forma clara e objetiva, garantindo o princípio da impessoalidade, 

economicidade, eficiência e eficácia. Mesmo não havendo um regimento interno aprovado, 

o Gestor deve elaborar e divulgar o organograma do seu campus à comunidade escolar. 

Cabe ressaltar que, tanto o Regimento Geral do IFMT quanto os regimentos internos de 

cada campus trazem maior segurança nas decisões e competências de seus Gestores. 

Recomendação: Elaborar e divulgar organograma atual do campus, bem 

como melhorar as práticas de uso de manuais e normativas nos seus procedimentos. 

 

Constatação 1.3. Inexistência de definição de política sustentável na gestão de logística do 

campus. Ainda não existe Plano de Logística Sustentável do campus. 

Manifestação da Unidade: “Estamos em contato com outros Campis que 

possuem o PLS, aonde nos foram disponibilizados modelos para desenvolver o do Campus 

Campo Novo.” 
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Análise da AUDIN: O campus ainda não possui a definição de políticas 

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

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

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

planejamento, com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de 

execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permite ao órgão ou entidade 

estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na 

Administração Pública. 

Recomendação: Elaborar e promover a aprovação da política de 

sustentabilidade do IFMT, iniciando com a criação de um plano de ação e logística 

sustentável do campus. 

 

Constatação 1.4. Ausência de formalização de um planejamento interno periódico (anual) 

de capacitação aos servidores lotados no campus. 

Manifestação da Unidade: “Estaremos elaborando o planejamento e o 

cronograma para os próximos anos” 

Análise da AUDIN: O plano de capacitação é competência da DSGP, 

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

final de cada exercício a necessidade de capacitação de seus servidores para o exercício 

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

caso haja impossiblidade da DSGP em promover as capacitações necessárias aos servidores 
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do campus, O Diretor Geral deve estimular a participação dos servidores para  capacitação 

externa ou mesmo ofertar treinamento no próprio campus. 

Recomendação: Elaborar planejamento interno anual de capacitação aos 

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

por iniciativa do próprio campus. 

 

 

Constatação 1.5. Ausência de  planejamento estratégico e tático formalizado para os 

setores do campus, com vista a definição de prioridades. 

Manifestação da Unidade: “Estaremos elaborando, dentro da 

disponibilidade de tempo/servidores, o planejamento estratégico e tático dos setores, para 

os próximos anos.” 

Análise da AUDIN:  O planejamento estratégico é aquele que define as 

estratégias de longo prazo da empresa. Esse planejamento contribui na definição da visão, 

missão e valores da instituição. Também colabora com a concepção dos objetivos (metas), e 

da análise dos fatores internos e externos da instituição.  No geral, podemos resumi-lo como 

um processo gerencial que possibilita estabelecer o rumo a ser seguido pela instituição, com 

vistas a obter um nível de otimização na relação da instituição com o seu ambiente. O 

planejamento estratégico é um processo permanente e contínuo, sendo sempre  voltado para  

o  futuro. O planejamento tático é aquele que faz a intermediação entre o nível estratégico e 

o operacional. Geralmente, o planejamento tático é projetado a médio prazo  e  abrange  

cada unidade  da  organização,  ele  traduz  e  interpreta  as decisões  do  planejamento  
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estratégico  e os transforma em  planos  concretos  dentro  das  unidades  da  instituição. 

Cada unidade, em específico, procura atingir seus próprios objetivos, que varia desde 

otimizar  determinada área  de  resultado  até  utilizar  de  modo  eficiente  os recursos 

disponíveis.  O planejamento tático também integra a estrutura da organização para  fazer  

frente  aos  desafios  estratégicos, desdobrando  os  objetivos  institucionais  em  objetivos 

departamentais. O planejamento operacional é a formalização dos objetivos e 

procedimentos, ou seja,  a implementação  das  ações  previamente  desenvolvidas  e  

estabelecidas  pelos  baixos  níveis  de gerência  (nível  tático). Tem como principal 

finalidade desdobrar os planos táticos de  cada departamento  em  planos  operacionais  para  

cada  tarefa. É de conhecimento mútuo que o planejamento operacional possui um curto 

alcance (o menor dos  três  níveis  de planejamento),  estando  diretamente  ligado  com  a  

área  técnica  de  execução  de  um determinado plano de ação. Podemos dizer que ele 

envolve cada tarefa ou atividade de forma isolada, preocupando-se com o alcance de metas 

bastante específicas. O planejamento operacional ajuda a colocar em  prática  os  planos  

táticos  de  cada  setor  da instituição,  criando  condições  para  a  realização mais  

adequada  dos  trabalhos  diários  que  são  executados  dentro  da  entidade.  Uma de suas 

principais características é a formalização, principalmente, por meio das metodologias 

estabelecidas e formalmente designadas em documentos corporativos. É importante lembrar 

que cada planejamento operacional deve conter: os recursos necessários para sua 

implantação, os procedimentos básicos a serem adotados,  os  resultados  esperados,  prazos 

estabelecidos e os responsáveis pela sua execução. 
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Recomendação: Formalizar o planejamento tático e operacional das 

áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração, com vista a definição de prioridades, 

no âmbito do campus e do IFMT. 

 

2 - AVALIAÇÃO DE RISCO 

Constatação 2.1. Ausência de gestão e avaliação de riscos adotada pelo campus a fim de 

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

informações e de conformidade. 

Manifestação da Unidade: “Estaremos elaborando, dentro da 

disponibilidade de tempo/servidores, indicadores de avaliação e gestão de riscos, para os 

próximos anos.” 

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

análise dos riscos relevantes para o alcance dos objetivos e metas da entidade, a fim de 

determinar uma resposta apropriada para mitigá-los. Em análise ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2014-2018 e em consulta aos documentos enviados, 

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

que não há identificação clara dos processos críticos, além de não haver um diagnóstico dos 

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

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

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

uma base para o desenvolvimento de estratégias para tratamento dos riscos identificados 
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(resposta a risco), de maneira a diminuir a probabilidade de sua ocorrência e/ou a 

magnitude de suas consequências. 

Recomendação 1: Instituir política corporativa de gestão de riscos. 

Recomendação 2: Obter o envolvimento ativo da alta administração com 

a institucionalização da gestão de riscos nos campi. 

Recomendação 3: Instituir a delegação clara e formal da 

responsabilidade pelo gerenciamento de riscos aos gestores no campus. 

Recomendação 4: Instituir a capacitação regular de gestores para lidar 

com riscos. 

Recomendação 5: Aprimorar a designação e a capacitação de servidores 

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

Recomendação 6: Manter servidores informados dos objetivos e 

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

Recomendação 7: Orientar e estimular os servidores a encaminhar 

assuntos relacionados a risco às instâncias decisórias adequadas. 

Recomendação 8: Adotar procedimentos de identificação de riscos e 

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

riscos. 

 

Constatação 2.2. Ausência de estabelecimento de metas, de indicadores próprios e de 

relatório periódico de desempenho das atividades dos setores estratégicos do campus, para 

fins de análise e mensuração dos resultados em relação às metas. 
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Manifestação da Unidade: “Estaremos elaborando, dentro da 

disponibilidade de tempo/servidores, controles alternativos para mensurar os resultados.” 

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

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

estabelecimento de indicadores próprios e de relatórios de desempenho. Não há um 

adequado monitoramento das metas e indicadores e nem definição clara dos pontos críticos 

que impactam os objetivos estabelecidos. O controle gerencial é uma importante ferramenta 

que visa levar a organização a atingir seus objetivos institucionais. Um controle gerencial 

eficaz tem por objetivos: a) produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada de 

decisões, para que a organização atinja os seus objetivos; b) avaliar o desempenho da 

organização na execução das suas atividades meio e fim, tomando como parâmetros os 

conceitos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, tendo em vista os seus 

objetivos; c) avaliar o desempenho dos setores administrativos tendo em vista as suas 

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

o período. A qualidade dos bens e serviços públicos deve ser mensurável para que haja 

melhoria contínua das atividades. Esta melhoria se dá por meio da gestão estratégica, que se 

serve do monitoramento e da avaliação dos serviços prestados a fim de realizar ajustes 

necessários ao atingimento dos objetivos previamente estabelecidos. A elaboração de 

relatórios de desempenho das atividades é vital às organizações porque atuam como 

instrumento de planejamento, gerenciamento e controle do gestor público, sinaliza possíveis 

desvios de rota nos planos traçados, e pode, ainda, atuar com caráter preventivo, 
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contribuindo para a redução de gastos, melhoria na eficiência dos processos de trabalho, e 

norteando, em uma ótica maior, a realização da missão institucional. 

Recomendação 1: Estabelecer formalmente as rotinas, metas e objetivos 

a fim de identificar/mensurar os processos/pontos críticos da sua atividade, auxiliando na 

tomada de decisão. 

Recomendação 2: Estabelecer indicadores próprios de desempenho e 

elaborar periodicamente relatórios de desempenho das atividades do campus, a fim de 

subsidiar o acompanhamento das atividades desempenhadas. 

Recomendação 3: Implantar ferramenta de pesquisa de satisfação dos 

usuários em relação aos serviços prestados pelo campus. 

 

 

3 - ATIVIDADES DE CONTROLE 

Constatação 3.1. Fragilidade na elaboração de normativos estabelecendo procedimentos, 

prazos, fluxogramas e instruções operacionais padronizados para as principais atividades do 

campus (check-list, manuais, orientações normativas, orientações técnicas, Nota Técnica, 

etc). 

Descrição 

Foram encaminhados dois manuais da área de extensão, os quais se encontram incompletos. 

Não há normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ orientações de rotinas/ 

procedimentos (práticas operacionais) e fluxogramas sobre as atividades do Departamento de 

Administração, tais como sobre gestão e controle de almoxarifado e patrimônio; sobre o fluxo 

processual de licitações, compras e contratos; sobre rotinas para emissão de empenhos, 
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liquidações e pagamentos; sobre rotinas para retenção e recolhimento de tributos, taxas e 

contribuições. 

Não há normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ orientações de rotinas/ 

procedimentos (práticas operacionais) e fluxogramas sobre as atividades do do Coordenação 

de Gestão de Pessoas do campus. 

Não há normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ orientações de rotinas/ 

procedimentos (práticas operacionais) e fluxogramas sobre as atividades do Departamento de 

Ensino, tais como sobre concessão de bolsas diversas da assistência estudantil; sobre pesquisa 

e execução das atividades de extensão; sobre elaboração, controle e arquivamento de Plano de 

Trabalho Docente. 

Manifestação da Unidade: “O manual da Pesquisa está completo; 

estamos aguardando envio do manual da Extensão.  

Alguns setores vinculados ao DAP possuem manual (mesmo inacabado) 

próprio de atividades, além de seguir as legislações vigentes e instruções normativas. Com 

o decorrer dos trabalhos e disponibilidade de tempo/servidores, estaremos elaborando os 

fluxogramas e demais rotinas. 

Quanto aos procedimentos aqui elencados, a CGP segue o Manual de 

Procedimentos da DSGP. 

O Departamento de Ensino possui algumas instruções operacionais, 

porém as mesmas ainda não foram repassadas. Estaremos relacionando e enviando 

posteriormente.” 

Análise da AUDIN: Os manuais, checklists e orientações normativas são 

necessários para padronização e disseminação do conhecimento das rotinas e atividades 

executadas no interior do campus e não apenas para o público externo. A constatação se 

refere a normativos internos, para orientação dos próprios servidores na execução de suas 

atividades, incluindo prazos e instruções operacionais, a fim de otimizar o tempo e tornar a 
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atividade mais eficiente e eficaz. Tal medida também minimiza o impacto causado pela 

rotatividade no setor. Em visita in loco, consulta ao site oficial da instituição  e na 

manifestação do Gestor foi observado a fragilidade de manuais, rotinas, procedimentos, 

checklists e orientações técnicas das atividades em áreas do campus. 

Recomendação: Implementar a elaboração e disponibilização de 

manuais, checklists, procedimentos e orientações técnicas no site oficial  da instituição e 

difundi-los para toda a equipe. 

 

4 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Constatação 4.1. Fragilidade na transparência das informações no site institucional do 

campus. 

Descrição 

Ausência de publicação no site institucional dos contratos e das atas de registro de preços 

firmados pelo campus. 

Manifestação da Unidade: “Segundo levantado, esse procedimento era 

desconhecido pelo setor de Contratos. Estamos verificando quem poderá fazer as 

publicações, devido a licença maternidade da pessoa responsável pelo setor de 

Comunicação do Campus.” 

Análise da AUDIN: A divulgação de contratos e atas de registro de 

preços firmados pelo campus garante o princípio da publicidade. Existem várias 

possibilidades de divulgação, sendo a publicação no sítio eletrônico a principal, tendo em 

vista seu alcance (atinge tanto o público interno quanto o externo), bem como a 

determinação legal de observância da transparência ativa, conforme artigo 7º e seguintes do 
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Decreto 7.724/2012, que regulamenta a Lei 12.527/2011 (Lei do Acesso à Informação). A 

regra da transparência ativa, segundo a qual a Administração Pública Federal deve 

disponibilizar em sua página oficial o maior número possível de informações, assegura o 

controle social de suas atividades e também reduz a quantidade de demandas junto ao setor, 

relativas às solicitações de informações e esclarecimento de dúvidas, tanto do público 

interno quanto do público externo.  

Recomendação: Atualizar a página do campus com informações 

tempestivas referentes aos contratos e atas de registro de preços firmados com o campus. 

 

Constatação 4.2. Ausência de publicação de Boletins de Serviços de 2016 no site 

institucional do campus. 

Manifestação da Unidade: “Não estava sendo feito devido a pessoa 

responsável do setor de Comunicação do Campus, estar em licença maternidade. Estava 

sendo solicitado para a estagiária do setor, que enviava para a Reitoria publicar. Contudo, 

já estamos verificando um novo responsável para tal procedimento.” 

Análise da AUDIN: De acordo com o artigo 1º, II, da lei n
o
 4.965, de 5 

de maio de 1966,  é dever do gestor a emissão e publicação dos boletins internos constando 

os atos de concessão de vantagens pecuniárias, com a finalidade de garantir a transparência 

dos atos administrativos à sociedade, e deve ocorrer no mês subsequente à efetivação dos 

atos. Sendo assim, orientamos que o Gestor do campus publique em boletins internos as 

portarias, ordens administrativas, concessões de diárias, concessões de férias e licenças 

médicas (quando os atos forem do campus). 
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Recomendação: Providenciar a divulgação dos atos administrativos do 

campus  nos boletins de serviços no mês subsequente à sua efetivação. 

 

5 - MONITORAMENTO 

Não houve constatações. 

 

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade no estabelecimento de rotinas, procedimentos e 

manuais, das ações do campus. 

Causa 2: Ausência de gerenciamento de riscos do campus. 

Causa 3: Fragilidade na divulgação das informações e ações originadas 

no campus. 

Causa 4: Fragilidade no planejamento, execução e monitoramento das 

atividades de competência de cada área (ensino, pesquisa, extensão e administração) do 

campus. 

Causa 5: Fragilidade na formalização da estrutura organizacional e 

organograma do campus. 

Causa 6: Ausência de  planejamento tático e operacional. 

Causa 7: Ausência de monitoramento dos controle interno do campus. 

Causa 8: Fragilidade na divulgação de boletim de serviço. 
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    C- 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 Campo Novo 

do Parecis, sendo que ao final do exercício 2016 será emitida o resultado final sobre os 

campi no  IFMT. 

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

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

organizacional. 

  

Unidade Jurisdicionada: Campus Campo Novo do Parecis 

Componente do COSO Pontuação Grau de Maturidade 

Ambiente de controle Nota: 56% Intermediário 

Avaliação de risco Nota: 38% Básico 

Atividades de controle Nota: 48% Intermediário 

Informação e comunicação Nota: 64% Intermediário 

Monitoramento Nota: 30% Básico 

Avaliação geral do campus Nota: 47% Intermediário 
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Legenda: 

Nível   
Pontuação                                          Definição 

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

controles internos não disponíveis, ausência de 

comunicação sobre os controles. 

Básico   
0

20,1%  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. 
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III – Conclusão 

  

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de 

todas as inconsistências relatadas nos procedimentos analisados pela auditoria interna, 

assumindo os riscos pelo não aprimoramento dos controles internos do IFMT. 

  

Informamos que as providências adotadas pelo Gestor, em relação às 

recomendações descritas neste relatório de auditoria, serão acompanhadas ao longo do 

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

providências. 

  Cuiabá, 30 de maio de 2016. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe  

Renata Bueno Contrera Coordenadora de Auditoria 

na Área de Obras e 

Suprimento de Bens e 

Serviços 

 

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor  

 


