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Cuiabá, 29 de dezembro de 2017. 
MEMORANDO N. 211/2017/PROAD 
 
Da: Pró-Reitoria de Administração 
 
Ao Auditor Chefe 
M. D. Sr. Edson Jeronimo Nobre 
 
Assunto: Relatório de Gestão 2017. 

        
Senhor Chefe, 

 
1. Em atenção à Instrução Normativa TCU nº. 63/2010, à Decisão Normativa TCU 

nº. 161 e 163/2017, e visando subsidiar a Comissão especial designada para elaboração do 

Relatório de Gestão 2017 (Portaria IFMT n.º 2.623/2017), solicitamos que providencie a 

atualização das informações contempladas no conteúdo do Relatório de Gestão 20161, itens 

“Atuação da unidade de auditoria interna, Sobreposição de carga horária - Pronatec” (p. 

85-89), “Constatações encontradas pela Auditoria Interna nos Campi do IFMT, Grau de 

Maturidade dos Campi do IFMT” (p. 99-102), “Tratamento de determinações e 

recomendações do TCU, Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno” (p. 

186-188), considerando a orientação do TCU o anexo único deste. 

2. Ressaltamos que nos próximos dias poderá ser solicitado o encaminhamento de 

informações complementares, visto que o TCU, até o momento, não realizou o completo 

detalhamento das orientações para a elaboração do Relatório de Gestão do presente exercício. 

3. Assim, visando à definição de prazos razoáveis tanto para a elaboração das 

respostas por esse campus, quanto para a consolidação dos dados dos diversos setores, 

solicitamos que as informações acima requeridas sejam coletadas e confeccionadas em 

documento editável (doc/docx), conforme modelo do texto / tabela / quadro informado. 

                                                           
1
 Disponível na página do IFMT (aba “Institucional > Serviços > Prestação de Contas”). Link: 

<http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/prestacao-de-contas/>. 
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4. Esses documentos deverão ser direcionadas aos e-mails 

thiago.campos@ifmt.edu.br, helena.snowareski@ifmt.edu.br, tulio.figueiredo@ifmt.edu.br e 

vandervanio.santos@ifmt.edu.br ou alimentadas em planilhas específicas a ser disponibilizadas 

na página da Pró-Reitoria de Administração, link: http:/proad.ifmt.edu.br, aba “Institucional > 

Prestação de Contas Anual > Elaboração do Relatório de Gestão 2017”. 

5. Prazo: até 18/01/2018.  

 

Atenciosamente, 
 
 

TULIO MARCEL R. DE V. FIGUEIREDO 
Pró-Reitor de Administração 

Portaria IFMT nº. 2.882, de 30/11/2017 
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ANEXO ÚNICO AO MEMO N.211/2017/PROAD 

Orientações para elaboração do item de informação “Atuação da unidade de auditoria interna” 

1. Este item deve compor o arquivo que tratará do capítulo GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E 
CONTROLES INTERNOS e tem por finalidade informar, de forma sucinta, sobre a estrutura a estrutura e 
funcionamento da unidade de auditoria interna (AI).  

2. Neste item devem ser abordadas as informações que demonstrem o relacionamento da AI com as demais 
instâncias de governança da UPC. Assim, pode ser informado especialmente sobre: 

a) indicação do estatuto ou normas que regulam a atuação da auditoria interna. Se o estatuto ou 
normas estiverem disponíveis na Internet, basta indicar o cominho para acesso. Se não estiverem 
disponíveis, as normas ou estatuto devem ser inseridas no anexo do relatório de gestão; 

b) demonstração dos elementos que caracterizam a independência e objetividade da unidade de 
auditoria interna, tomando-se por base a INTOSAI GOV 9140 (Independência da auditoria interno 
no setor público), que é uma das diretrizes Organização Internacional das Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), os §§ 3º, 4º e 5º do art. 15 do Decreto 3.591/2000 ou outras 
normas específicas que regulam a atuação da unidade de auditoria no âmbito da UPC; 

c) estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades descentralizadas, 
quando houver; 

d) demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada, de como é feita a escolha do 
titular, qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da unidade prestadora da conta 
(UPC); 

e) informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das recomendações 
feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não implementação de tais 
recomendações; 

f) descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e ao 
comitê de auditoria, quando houver, sobre riscos considerados elevados decorrentes da não 
implementação das recomendações da auditoria interna pela alta gerência; 

g) eventuais adequações na estrutura organizacional da unidade de auditoria, inclusive 
reposicionamento na estrutura da entidade, demonstrando os ganhos operacionais deles 
decorrentes. 

3. Não há estrutura padronizada para as informações solicitadas neste item. Assim, a unidade poderá escolher 
a forma de apresentação dos dados solicitados que julgar mais adequada. Na escolha do formato de 
apresentação, devem-se levar em consideração os aspectos de clareza, concisão, completude, exatidão e 
objetividade das informações prestadas. 

Orientações para elaboração do item de informação “Tratamento de determinações e 
recomendações do TCU” 

1. Este item deve compor o arquivo que tratará do capítulo CONFORMIDADE DA GESTÃO E 
DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE e tem por finalidade de oferecer ao leitor uma 
visão gerencial de como a UPC trata as determinações e recomendações do Tribunal de Contas da 
União, apresentando os principais números e resultados relacionados.   
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2. As deliberações do Tribunal, consubstanciadas em acórdãos, podem resultar em determinações ou 
recomendações para as unidades prestadoras de contas.  

3. Neste item, a UPC deve: 

a) apresentar uma visão geral sobre as deliberações feitas pelo TCU em acórdãos do exercício de 
referência, informando a quantidade de determinações e recomendações recebidas do TCU 
comparativamente à quantidade atendida pela UPC em cada uma das classificações; 

b) informar sobre as formas de que dispõe para o efetivo acompanhamento das deliberações do Tribunal, 
tais como designação de área específica, sistema informatizado, estrutura de controles etc; 

c) relacionar, na forma do quadro abaixo, as determinações e recomendações feitas em acórdãos do TCU 
decorrentes do julgamento de contas anuais de exercícios anteriores que estejam pendentes de 
atendimento (não atendidas ou atendidas parcialmente) no momento da finalização do relatório de 
gestão, com as devidas justificativas. A discriminação das determinações feitas pelo TCU à UPC, e não 
cumpridas, tem por objetivo auxiliar o Tribunal na aplicação do disposto no § 1º do art. 209 da 
Resolução TCU 246/2011 (Regimento Interno do TCU). 

4. Também devem ser tratadas no relatório de gestão, de forma individual e com as devidas 
justificativas, as determinações do TCU que remetem a obrigação de informar sobre o andamento 
das providências para o relatório de gestão anual. Essas determinações podem ser tratadas nas 
seções específicas do relatório, se for pertinente a depender do tema, ou neste tópico. 

5. A UPC poderá utilizar o modelo a seguir para apresentação das informações sobre as 
determinações e recomendações feitas em processo de contas e não atendidas e também sobre as 
que devam ser tratadas no relatório por força de acórdão específico. 

Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

 
    

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

 

Descrição da determinação/recomendação 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Caracterização da determinação do TCU 
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Processo: Número do processo no TCU que deu origem ao acórdão. Seu formato é 999.999/9999-9, sendo 
os seis primeiros dígitos o número do processo, os quatro números seguintes ao exercício de autuação do 
processo e o último, o dígito verificador. 

Acórdão: Combinação de informações no seguinte formato: nº do acórdão/ano-colegiado que o proferiu, 
podendo o colegiado ser PLENÁRIO, PRIMEIRA CÂMARA ou SEGUNDA CÂMARA. 

Item: Item do acórdão correspondente à determinação ou recomendação ainda não atendida, podendo ser 
individual ou agregado. O item individual é aquele que não se desdobra em subitens, enquanto o item 
agregado é o que se desdobra em subitens, os quais também devem ser considerados na explanação do 
gestor. 

Comunicação expedida: Ofício ou aviso enviado pelo Tribunal para dar ciência ao responsável sobre o 
acórdão lavrado. 

Data da ciência: indicação da data em que o(s) responsável(is) pela unidade destinatária da deliberação 
tomou conhecimento formal da determinação ou recomendação do TCU.  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação ou recomendação: Identificação da unidade 
prestadora de contas ou subunidade destinatária da determinação ou recomendação e responsável pelo seu 
cumprimento, direta ou indiretamente.  

Descrição da determinação: Texto da determinação ou recomendação constante do item do acórdão, 
podendo ser resumido para melhor apresentação. 

Justificativa do não cumprimento: Apresentar a síntese dos argumentos e justificativas para o não 
cumprimento pelo UPC da determinação ou recomendação feita pelo TCU. No caso de atendimento 
parcial, relacionar de forma sucinta as providências adotadas até o momento da elaboração do relatório de 
gestão. 

Orientações para elaboração do item de informação “Tratamento de recomendações do órgão de 
controle interno” 

1. Este item deve compor o arquivo que tratará do capítulo CONFORMIDADE DA GESTÃO E 
DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE e tem por finalidade de oferecer ao leitor uma 
visão gerencial de como a UPC trata as recomendações do órgão de controle interno (OCI) a que 
esteja vinculado, apresentando os principais números e resultados relacionados.   

2. Neste item, a UPC deve apresentar uma visão geral sobre das recomendações feitas pelo seu órgão 
de controle interno no exercício de referência, informando a quantidade de recomendações 
recebidas comparativamente à quantidade atendida pela UPC. Também, a UPC poderá destacar, 
de forma sucinta, as recomendações que tenham provocado maior impacto na gestão da unidade.  

3. A exemplo do tópico que trata das deliberações do TCU, a UPC deve informar sobre as formas de 
que dispõe para o efetivo acompanhamento das recomendações do OCI, tais como designação de 
área específica, sistema informatizado, estrutura de controles etc. Se tais informações forem 
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comuns às do tópico sobre deliberações do TCU, a UPC deverá fazer o tratamento em local único.   
 


