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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Unidade Gestora – 153230

Gestão - 26301

Exercício - 2007

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna -

RAINT. 

Este relatório foi elaborado conforme determina a Instrução 

Normativa n° 01 Titulo II de 03 de janeiro de 2007 da 

Controladoria Geral da União e tem como objetivo apresentar 

as atividades de Auditoria Interna, realizadas em função do 

Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAINT aprovado pelo 

Conselho Diretor em 2006, para o Exercício de 2007. 

I – Descrição dos trabalhos de Auditoria Interna realizada:

1.1 – Emissão de Solicitações de Auditoria:

Foram emitidas solicitações de auditoria dirigidas aos 

Departamentos e/ou Coordenações buscando conhecer o controle 

interno implantado no CEFETBA e iniciar o acompanhamento 

previsto no PAINT 2007. Foram emitidas durante o período 245 

Solicitações de Auditoria, conforme planilha abaixo.
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SETOR Quantidade de S. A

DIRETORIA GERAL 02

DOF 64

COPLAN 09

DAMP 36

GABINETE DA DIRETORIA 04

CGRH 31

DIREP 03

DEMAG 05

DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS 18

UNIDADES DESCENTRALIZADAS 30

CTPGP 03

NÚCLEOS ESTRATEGICOS 08

CORREIÇÃO 05

PATRIMÕNIO 04

DIMAP 01

TRASNPORTES 01

DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO 01

COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA 01

COMISSÃO DE CONCURSOS PORT. Nº 542 01

COMISSÃO DE CONCURSOS PORT. Nº 543 01

PROFESSORES/OFIC. DA CGU. 11

CPA 01

SELEÇÃO 03

Total 245

1.2 – Análise do Movimento diário do Exercício de 2007:

Foi analisado todo movimento diário do exercício de 2007, 

verificando além do relatório de conformidade diária, os 

seguintes documentos:

 Relatório Tipo RE (ordens bancárias externas);

 Relatório Tipo RT (ordens bancárias intra siafi);

 As assinaturas necessárias;
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 As  NS lançadas e regularizadas;

 A validade das notas fiscais pagas;

 O recolhimento dos tributos;

 Às deduções pertinentes;

 E a legislação cabível;

1.3 – Verificação “in loco”:

Foi realizada conciliação “in loco” no DOF para verificar:

 A entrega da Declaração Mensal de Serviços em relação ao 

ISS recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador via 

Siafi, a entrega via internet e a conciliação com o 

sistema Siafi; 

 A conciliação do valor recolhido ao INSS através do 

Siafi e apresentado ao CGRH para lançamento na GFIP em 

contrapartida com a conta de Serviço Prestado Pessoa 

Física confrontando com o saldo da conta de recolhimento 

ao INSS no sistema Siafi;

 E conciliação do Almoxarifado saldo contábil no Siafi em 

contrapartida com o RMA – Relatório Mensal do 

Almoxarifado elaborado pelo Almoxarifado deste Centro;

1.4 – Folha de Pagamento:

Através da análise do Movimento Diário fizemos acompanhamento 

da Folha de Pagamento 2007 e solicitamos esclarecimentos 

acerca das rubricas:

 De serviços extraordinários;

 Encargos de curso e/ou concurso;

 E férias indenizadas;
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1.5 – Sistema Siafi:

Através do Sistema Siafi foi realizado:

 Acompanhamento das mensagens e atendimento a 

solicitações de outros órgãos e Unidades:

 Acompanhamento do concontir com atenção especial para 

contas de crédito a receber por cessão de 

pessoal(112191500) de valores a creditar (1126100000), 

valores a debitar (212610000) ordens bancárias 

canceladas(212630000), GRU a classificar (212640000), 

receita corrente a classificar (418000000), receita de 

capital a classificar (428000000)  e outras do grupo 

212600000. 

 Acompanhamento das contas de controle 

212196001(diárias), 212196002(suprimento de fundos), 

212196003(bolsas de estudo).

 Acompanhamento da Receita Própria arrecadada em 

confronto com a receita prevista e o respectivo 

recolhimento do PASEP; 

 Acompanhamento da execução do orçamento do exercício de 

2007 e da execução dos restos a pagar referente aos 

exercícios de 2005 e 2006; 

1.6 – Diário Oficial da União:

A partir do Diário Oficial  da União, fizemos levantamento 

das matérias pertinentes ao CEFETBA: portarias, editais, 

extrato de contratos, portarias e convênios; da Legislação e 

suas alterações.
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1.7 – Processos Licitatórios:

Os processos licitatórios pagos nos meses de janeiro, 

fevereiro e março também foram analisados verificando a 

formalização, a modalidade de licitação, consulta ao sicaf, à

existência de 03 (três) propostas para as dispensas, as 

assinaturas, os empenhos e o enquadramento da despesa. 

1.8 – Auditoria Especifica:

A auditoria Interna realizou duas auditorias específicas:

 Almoxarifado Geral - para identificar os problemas, 

conhecer a estrutura e procedimentos. Observamos itens 

como: segurança, entrada e saída de material, 

localização do almoxarifado e relacionamento com o setor 

de patrimônio e com as unidades descentralizadas. 

 Arquivo Geral - realizada em decorrência dos estragos 

causados no período de chuva, neste item a Auditoria 

Interna verificou as instalações danificadas, visitou as 

instalações que estão sendo utilizadas para guardar a 

documentação e como resultado emitiu Nota de Auditoria 

nº 05/2007 para o Departamento de Administração Geral e 

Patrimônio solicitando providências adotadas, indicação 

de processo licitatórios em andamento e transferência 

temporária dos arquivos para um local adequado.   

1.9 – Emissão de Notas de Auditoria:

Em análise preliminar, indicamos nas notas de auditoria do 

exercício ocorrências referentes à área administrativa, de 
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recursos humanos e de contabilidade e finanças com 

recomendações inclusive sobre os fatos observados. 

Nota de 

Auditoria

Setor Síntese das Recomendações

01 DAMP Sobre restos a pagar 2005; observar a IN nº 09 de 

28/08/94 sobre veículos; observar a IN MARE-GM nº 

05 de 21/07/95  itens 8.7.1 e 8.7.2; formalizar 

processos de dispensa com o mínimo de três 

propostas;  

02 CGRH Acompanhamento efetivo das despesas de encargo com 

curso ou concurso; indicar providências para 

ressarcimento com cessão de pessoal;

03 DOF Evitar o registro de saída de material fora da 

competência; Acompanhamento mais eficiente das 

despesas de manutenção, do concontir; atender a 

Nota de auditoria nº 175144/01-CGU; Indicar 

providências para ressarcimento de despesas de 

pessoal;

04 Diretoria  

Geral

Recomendações para melhorar o desempenho das 

unidades de Simões filho, Santo Amaro, 

Valença,Vitória da Conquista e Eunápolis, em 

relação a: implementação da Receita Própria; 

Segurança da estrutura; funcionamento das 

Cantinas; existência de caixa eletrônico; 

existência de proteção para veículos;

04-A Diretoria  

Geral

Recomendações para melhorar o desempenho da 

unidade de Barreiras em relação a: implementação 

da Receita Própria; Segurança da estrutura; 

funcionamento das Cantinas; existência de caixa 

eletrônico; existência de proteção para veículos;

05 DAMP Solicita indicar providências imediatas para 

resolver questão do arquivo geral; Indicar a 

existência de processo licitatórios ou a 

transferência dos documentos para local mais 

adequado  
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II – Implementação ou cumprimento de recomendação dos órgãos 

do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal: 

2.1 - Prestação de Contas:

A Prestação de Contas referente ao Exercício de 2006 foi 

entregue conforme prazo previsto na Norma de Execução nº 03 

de 28 de dezembro de 2006, item 5.

2.2 – Informações Solicitadas pela CGU/BA:

Procedemos a entrega das informações solicitadas através  do 

ofício nº 8420/GAB/CGU – Regional/BA/CGU-PR e a Solicitação 

de Auditoria Final número 189755/02 com data de 22/03/07 que 

em anexo trazia o Demonstrativo das Constatações e 

determinava um prazo de 05 dias a contar do recebimento para 

a entrega de informações e esclarecimentos adicionais acerca 

dos exames de auditoria  realizados e das constatações 

relativas ao exercício de 2006:

 Encaminhamos aos setores envolvidos: DAMP, DOF, DEMAG, 

CGRH, COPLAN, CORREIÇÃO, PROCURADORIA JURÍDICA, uma 

cópia da solicitação final e pedimos esclarecimentos 

adicionais com vista a atender a Solicitação de 

Auditoria Final nº 189755/02. 

 As Respostas encaminhadas foram anexadas  ao Memo nº 

01/07 da Unidade de Auditoria Interna para a GCU/BA 

demonstrando o esforço dos setores em sanar as 

constatações observadas e registradas no Demonstrativo 

das Constatações. 
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 Conforme constatações dos relatórios de auditoria da CGU 

e de recomendações da Auditoria Interna, o CEFETBA criou 

a Coordenação de Correição com seu respectivo titular e 

indicou um servidor responsável pela Conformidade de 

Suporte Documental;  

2.3 – Plano de Providências:

Encaminhamos o Plano de Providências, através do Of. 

Nº09/2007 de 04.12.2007, conforme determina a Norma de 

Execução nº 03 de 28 de dezembro de 2006, item 9, contendo as 

providências que foram ou serão adotadas para evitar as 

constatações indicadas no Relatório nº 189755/02.

2.4 – Auditoria de Acompanhamento de 2007:

Recebemos o ofício nº 33421/2007/CGU-Regional/BA-PR   que 

apresentava a Equipe de Auditoria da CGU  responsável pelo 

Acompanhamento sobre os atos e fatos da gestão do exercício 

de 2007. Este acompanhamento culminou com os Relatórios de 

auditoria nºs 201347, 201470 e 201284 encaminhados através do 

oficio nº41874/2007/CGU – Regional BA/CGU-PR em 13 de 

dezembro de 2007. A cerca destes relatórios, a Auditoria 

Interna encaminhou, em 2008, cópia aos setores envolvidos e 

interessados nos resultados para conhecimento e posterior 

análise e acompanhamento.

2.5 – Acórdão do TCU nº 3796/2007-TCU – 1ª Câmara.

Recebemos em 11 de dezembro de 2007, o Acórdão nº3796/2007-

TCU – 1ª Câmara que julga as contas do Exercício de 2004 e 

determina procedimentos a serem observados pelo CEFETBA 
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alertando inclusive sobre a aplicação de multa no caso de 

reincidência no descumprimento de suas determinações e 

abertura de Comissão de Sindicância. A Auditoria Interna 

encaminhou, através da Diretoria Geral, cópia aos setores 

administrativos, a Correição e a Procuradoria Jurídica para 

posterior acompanhamento das providências para atender as 

determinações do TCU- Tribunal de Contas da União. 

III – Relato Gerencial sobre a gestão de áreas essenciais da 

Unidade com base nos trabalhos realizados:

O acompanhamento referente ao Exercício de 2007 teve como 

objetivo conhecer o controle interno administrativo nos 

aspectos mais básicos para se estabelecer à dimensão do 

escopo de trabalho no Plano Anual de Atividades de Auditoria 

Interna – PAINT 2008. 

3.1 – Manual de Procedimentos:

A Instituição não formalizou um Manual Básico de 

Procedimentos para direcionar a investigação dos Controles 

Internos Administrativo, estabelecer a segregação de funções, 

bem como indicar o responsável pelas autorizações e/ou 

permissões, pontos essenciais para a avaliação gerencial das 

áreas. Outro ponto importante é a falta de conscientização 

sobre a necessidade de ação preventiva na execução dos 

controles existentes. Desde 08 de agosto de 2006, o CEFETBA 

nomeou através da Portaria nº 708 uma Comissão para elaborar 

o referido Manual.

Ainda assim foi possível perceber a necessidade de redefinir 

o escopo de trabalho em áreas já indicadas pelo Controle 

Interno nos diversos relatórios e pareceres, dando especial 
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atenção ao Certificado nº 175144 do exercício de 2005 

publicado na página de transparência pública, e ao Relatório 

de auditoria n° 189755/02.

3.2 - Atendimento aos Princípios Fundamentais do controle 

Interno Administrativo:

 Fixação de Responsabilidades – as responsabilidades 

devem estar claras e definidas no manual de 

procedimentos internos. No CEFETBA, as responsabilidades 

e atribuições estão definidas no Regimento Interno do 

CEFETBA, que atualmente passa por reformulação;

 Segregação de funções - define que uma mesma pessoa não 

pode ocupar mais de uma função dentro do mesmo sistema. 

No CEFETBA, podemos observar casos de uma mesma pessoa 

exercendo mais de uma função dentro do sistema. As vezes 

por necessidade ou por carência de pessoal.

 Manual das Rotinas Internas – todas as rotinas internas 

dos diversos setores devem estar definidas, descritas e 

disponibilizadas, de forma que os procedimentos internos 

possam ser assimilados e executados de forma correta por 

qualquer empregado/servidor. A maioria dos setores do 

CEFETBA não possui manual ficando as rotinas dentro dos 

setores e/ou na cabeça do servidor, o que pode 

dificultar o rodízio de servidores e a circulação da 

informação. 

 Rodízio de Pessoal – a circulação dos 

empregados/servidores dentro das Instituições Públicas 
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visa eliminar ou amenizar a formação de conluio e 

detecção de erros e fraudes. Esse rodízio vêm sendo 

implementando no CEFETBA em função da contratação 

através de Concurso Público de novos servidores e/ou 

relotação. Para a contratação por tarefa esse rodízio 

não vêm sendo eficaz, observamos contratação da mesma 

pessoa em tarefas seguidas sem observância do prazo 

definido em lei; 

 Custo do controle X Benefícios – quando da implentação 

dos controles internos deve haver uma proporcionalidade 

entre custos e benefícios. O CEFETBA precisa implantar 

controles mais eficazes tais como sugere o acórdão TCU 

nº 3796/2007 que recomenda maior especialização nos 

servidores responsáveis para a área de licitação e maior 

aparelhamento da Auditoria Interna.   

 Confronto dos Ativos com os Registros – deve-se 

estabelecer procedimentos que os ativos sejam 

periodicamente confrontados com os registros contábeis. 

No CEFETBA este confronto é feito por ocasião do 

encerramento do exercício entre o setor de patrimônio e 

a contabilidade e mensalmente através da conciliação 

entre o almoxarifado e a contabilidade.

 Restrição de acesso aos Ativos – Á Instituição Pública 

deve restringir o acesso de empregados sobre seus 

ativos. O Manual de procedimento do CEFETBA deverá 

deixar claro as permissões e autorizações de acesso a 

ativos, a exemplo da utilização de veículos nas 
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unidades,o que tem acontecido a partir da legislação em 

vigor.

 Auditoria Interna – a auditoria interna tem como 

atribuição certificar a gestão de que os controles 

internos estão sendo seguidos na prática. No CEFETBA, a 

Auditoria Interna carece de maior aparelhamento de 

recursos humanos, materiais e tecnológicos conforme 

acórdão nº 3796/2007 - TCU e Relatório n° 201284 da 

CGU/BA.

 Amarração do sistema – um sistema de controle interno 

amarrado permite que uma área controle a outra, 

dificultando a ocorrência de erros administrativos e 

permitindo o registro apenas de transações autorizadas. 

No CEFETBA é necessário fortalecer a amarração, 

principalmente sobre os setores administrativos: DAMP, 

DOF, DEMAG, DIREP e CGRH que têm a possibilidade de 

realizar o controle prévio da legislação, evitando 

ocorrências já levantadas pela CGU/BA.  Em relação aos 

setores acadêmicos seria necessário fortalecer a 

amarração em relação à Diretoria de Ensino e seus 

Departamentos/Coordenações. Este fortalecimento seria 

feito entre a amarração do sistema, as rotinas internas, 

o manual de procedimentos, todos eles atrelado ao Código 

de Ética do Servidor. 

3.3 – Gestão dos Atos e Fatos Administrativos:

3.3.1 - Na área de Recursos Humanos:
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 Observamos falta de cobrança para os Créditos a receber 

referente à cessão de pessoal no exercício de 2005, que 

estão registrados no sistema Siafi na conta 112191500 –

Créditos a receber por cessão de pessoal, no valor de R$ 

28.560,97 sendo R$ 14.856,49 referente à Prefeitura de 

Vera Cruz e R$ 13.704,97 referente à Prefeitura de 

Salvador. 

 Não houve apresentação a Auditoria Interna da tabela 

elaborada conforme decreto nº 6.114/07, artigo 7°, para 

pagamento dos encargos de curso e/ou concursos. 

 Não houve atendimento das solicitações para apresentação 

dos beneficiários de serviços extraordinários e encargos 

de curso ou concurso para os meses de agosto, setembro e 

outubro. Através do acompanhamento da folha de pagamento 

podemos detectar o aumento destas despesas conforme 

quadro: 

Elemento 2006 2007 Percentual 

de aumento

Prof.Substituto 723.752,13 1.169.330,22 1,61

Serv.Extraordinários 27.500,39 85.295,16 3,10

Encargos de Curso ou 

concursos

169.985,34 242.633,21 1,43

3.3.2 Na  Área Administrativa:

 A falta de obrigação real vinculada a notas de empenho 

inscrita em restos a pagar 2005;

 Falta de procedimento que estabeleça cobrança na 

execução do serviço e/ ou entrega do material por parte 

das empresas;
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 Inobservância na formalização de processos licitatórios, 

que demonstram o não atendimento das diversas 

recomendações da CGU quanto a formalização, consulta a 

sicaf, falta de curriculum para os prestadores de 

serviço, falta de numeração nas folhas.  

 Utilização indevida da Modalidade de Dispensa de 

Licitação e fracionamento de despesas;

 Falta de gestor para acompanhar os contratos, conforme 

recomendações da CGU e da Auditoria Interna;

 Reboques - O CEFETBA adquiriu em 2005 05 reboques para 

uso pelas unidades descentralizadas que conforme 

observação “in loco” feita pelo Coordenador da Auditoria 

Interna, ainda se encontram no estacionamento do Anexo.

A justificativa apresentada pelo setor de transportes, 

através de Memorando 135/07 de 15/06/07, esclarece que 

depende de concessão de suprimento de fundos para 

viabilizar os engates, licenciamento e revisão de toda 

parte elétrica dos veículos; O suprimento de Fundos foi 

concedido e os procedimentos estão em andamento.

 Não atendimento das recomendações de auditoria da CGU, 

referente à Lei nº 8.666/93, conforme relatório;

 Não atendimento as diversas Solicitações de Auditoria 

Interna.

 Realização de despesas de Telefonia Móvel sem contrato e 

utilização de inexigibilidade para essa despesa;

 Valores por modalidade de licitação – o CEFETBA 

apresenta conforme planilha um alto valor em dispensa de 

licitação, apesar de utilizar normalmente o pregão e as 

demais modalidades;
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Modalidade Valores Empenhados

Convite 112.919,70

Tomada de Preços 541.298,60

Concorrência 1.459.894,83

Dispensa de Licitação 2.770.664,79

Licitação Inexigível 110.932,35

Não aplicável 65.169.723,94

Suprimento de fundos 94.341,75

Pregão 1.804.719,18

Total 72.064.495,14

3.3.3 - Na área de contabilidade e finanças;

 Observamos falta de registro da conciliação do 

almoxarifado na competência correta;

 Falhas na estimativa de despesa de manutenção, 

acarretando despesas de exercícios anteriores;

 Falta de acompanhamento para o Concontir;

 Pagamento de despesas de manutenção em atraso;

 Falhas na determinação do elemento de despesa em 

confronto com o tipo de material e/ou serviço;

 Falta de pagamento de despesas referente a convênios 

desde fevereiro de 2007; 

 Empenho de PF em elemento diverso do 339036 a exemplo de 

PF em elemento de despesa de consumo 339030, acarretando 

pagamento sem a tributação adequada; 

 Pagamento realizado em Ordem Bancária de Pagamento para 

diárias de servidor contrariando o que dispõe o manual 

siafi; 

 Excesso de Arrecadação – a receita própria foi realizada 

através de arrecadação de serviços administrativos, 

educacionais e de aluguel, usando como único instrumento 
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de arrecadação a Guia de Recolhimento da União. A 

execução excedeu o previsto em 63%,o que representa em 

valores R$ 649.224,31, conforme planilha  em anexo. Em 

função dessa expectativa em 31/10/07 foi feita pelo DOF 

solicitação de Créditos Adicionais por Excesso de 

Arrecadação no valor de R$ 543.000,00. O CEFETBA recebeu

Créditos Adicionais no valor de R$ 519.000,00.

 Pagamento de despesas sem o respectivo documento fiscal 

em caso de inscrição para  cursos e ressarcimento de 

despesas. 

 Não utilização do Cartão Corporativo - não houve 

execução de despesas através do cartão corporativo do 

Governo Federal.

 Rol de Responsáveis – a atualização vêm sendo feita 

conforme legislação.

 Ressarcimento de passagens rodoviárias apesar da 

existência de contrato com a Empresa Pinheiro 

Turismo.Foram feitas as  justificativas pelos setores.  

 Execução de diária e passagens – através da Portaria n° 

16 de 28/12/07 o limite de diária e passagens para o 

exercício de 2007 foi alterado para R$ 298.892,00, mas o 

gasto total com essa despesa foi de R$ 302.345,99 o que 

representou um gasto acima do permitido de R$ 9.453,99. 

Elemento Executado

Diárias 140.757,54

Passagens 161.588,45

Total 302.345,99

Limite de acordo com o previsto na Portaria nº 

16

298.892,00

Execução acima do previsto pela Portaria nº 16 9.453,99
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 Execução das despesas de capital – Do total de R$ 

18.214.496,36 referente à despesa de capital, inclusive 

com descentralizações para atender ao plano de expansão, 

somente 24.524,53 não foi executado o que representa 

apenas 0,0013 % do liberado.

 Restos a Pagar 2005 e 2006 – através do decreto nº 6.331 

de 28/12/07 foi prorrogado até 30 de junho de 2008 a 

validade dos restos a pagar dos exercícios de 2005 e 

2006, por este motivo o CEFETBA apresenta saldo na conta 

de restos a pagar no encerramento do exercício de 2007 

no valor de R$ 909.710,53.

Prestação de serviço contínuo por Pessoa Física por período 

superior a seis meses contrariando a legislação que permite o 

serviço por tarefa por três meses prorrogável por mais três;

CPF Nome 2007 2006 total

037.729.855-72 America Jatobá  5m 7m 12

629.130.775-87 Ana Carla Bastos  9m 6m 15

740.998.505-44 Ana Paula Piedade  8m 08

076.742.105-10 Constância Souza  6m 6m 12

111.045.975-00 Eliete M. Araújo Santana  5m 1m 06

011.033.225-32 João Ricardo de Jesus  8m 08

024.361.865-49 Leoni Nascimento  11m 9m 20 

805.117.405-49 Marcelino Igor Antunes  5m 1m 06

692.770.105-25 Maria Antonieta Tigre  8m 7m 15

554.976.675-20 Marta Maria Amorim  7m 07

194.445.915-49 Olegário Santos Lima  6m 4m 10

020.633.445-15 Terezinha Ferreira  8m 3m 11

016.152.945-38 Valney Pereira silva  8m 08

416.493.975-34 Vitória Maria Freitas  8m 7m 15

 Em relação à execução do orçamento do exercício de 2007 

foi suplementado, por programa, conforme tabela abaixo:
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3.3.4 – Programas de Trabalho

 Execução dos programas de trabalho – a execução dos 

programas de trabalho ficou em torno de 99% do total 

previsto sendo os programas abaixo os que tiveram 

valores a executar ao final do exercício de 2007. Para 

estes programas, a execução ficou em torno de 99,96% 

considerando o orçamento previsto apenas o constante da 

tabela abaixo.

Programa Código Orçamento Não executado

 Previdência de Inativos e 

Pensionistas da União

0089 13.416.237,00 593,61

Apoio Administrativo 0750 3.464.243,00 759.466,70

Democratizando acesso a Educação 

Profissional, Tecnológica  e 

Universitária

1062 7.275.222,00 203.101,88

Gestão da Política de Educação 1067 33.774,00 1.557,83

Universidade do século XXI 1073 3.653.979,00 114.524,37

Desenvolvimento do Ensino da Pós-

Graduação e Pesq. cientifica

1375 325.345,00 22.570,79

Desenvolvimento do Ensino Médio 1378 1.623.530,00 7.925,78

Total 29.792.330,00 1.109.740,96

Programa Autorizado suplementação

0089 13.416.237,00 80.000,00

0750 3.464.243,00 1.493.230,00

0901 247.996,00 1,00

1062 7.691.679,00 940.457,00

1067 33.774,00 0,00

1073 51.595.910,00 14.553,00

1375 325.345,00 0,00

1378 1.717.538,00 94.008,00

Total 78.492.722,00 2.622.249,00
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3.3.5 - Convênios e Descentralizações – CEFETBA recebeu 

descentralizações através de Portaria para realizar programas 

e ações do plano de expansão.  

 Foi indicado através da portaria nº. 903 de 01/11/07 um 

Coordenador para Convênios e Projetos, que ficará 

responsável pela implementação do setor de convênios, 

inclusive, em alimentar os dados necessários a Página de 

Transparência Pública. 

 Durante o exercício o CEFETBA concedeu destaque no valor 

de 247.996,00 no programa 0901 e recebeu destaque no 

valor total de R$ 20.192.092,33 conforme quadro abaixo.

3.3.6 - Concursos e Processos Seletivos:

Durante o exercício o CEFETBA realizou Concurso Público para 

Professor do Magistério Superior e para Técnico 

Administrativo nível médio e superior; realizou Processo 

Programa Nome do Programa Destaque recebido

0351 Descentralizações 123.382,18

0461 Descentralizações 40.144,94

0471 Descentralizações 1.149.934,66

0901 Operações Especiais 0,00

1061 Descentralizações 6.202.774,81

1062 Desenvolvimento da Ed. Profissional 11.269.182,90

1067 Gestão da Política de Educação 4921,01

1073 Universidade do século XXI 1.177.796,48

1250 Descentralizações 108.176,10

1375 Desenvolvimento do enisno da Pós-

Graduação e Pesquisa cientifica

111.470,00

1377  Descentralizações 4.309,25

Total 20.192.092,33
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Seletivo simplificado para Professor substituto e Processo 

seletivo para ingresso dos alunos nos cursos oferecidos pela  

Instituição. 

*Os valores abaixo informados não consideram o gasto com a 

gratificação de encargos de cursos ou concursos, pagos 

através da folha de pagamento. 

**O processo foi realizado no final do exercício, os dados 

ainda não estão concluídos.

3.3.7 - Página de Transparência Pública - a página foi 

implantada em 2007 conforme determina Decreto nº 5.482 de 

30/06/05, e Portaria Interministerial nº 140 de 16/03/06 da 

CGU, mas em função da falta de implantação do sistema de 

Diária e Passagens e da falta de lançamento das informações 

referente a Convênios no SIAFI a página do CEFETBA não 

apresenta informações completas para o controle por parte da 

sociedade. Em fase de implantação, conforme legislação em 

vigor;

3.3.8 - Plano de Expansão da Rede Federal Tecnológica:

Os créditos referentes ao Plano de Expansão vêm sendo 

empenhados desde 2005, em nome da unidade Gestora conforme 

orienta o ofício n° 079/COPLAG/SETEC/MEC de 23/12/2005 e 

reiterado pelo Ofício Circular nº 

Concurso Receita Despesa Diferença

Edital nº 06 81.715,00 162.230.37 -80.515,37

Edital n° 07 196.725,00 160.832,27 35.892,73

Proc. Seletivo 2007* 188.240,00 47.034,20 141.205,80

Proc. Seletivo 2008 **
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143/2007/CGSIFEP/DPAI/SETEC/MEC de 17/12/07. O procedimento 

acima acarreta alerta tipo 002 na conformidade diária em 

decorrência do favorecido da OB diferente do credor da Nota 

de empenho, além disso, a modalidade de empenho “Não se 

Aplica” não corresponde aos editais e/ou processos  

licitatórios formalizados a posteriori.  

IV – Fatos relevantes de natureza administrativa ou 

organizacional com impacto sobre a auditoria interna:

O CEFETBA através do Plano de Expansão da Rede Federal 

Tecnológica inaugurou as unidades de Santo Amaro, Simões 

Filho e Camaçari, recebeu recursos para reforma do prédio da 

nova Unidade de Porto Seguro, que já se encontra em 

funcionamento. Em dezembro de 2007, recebeu crédito 

orçamentário para construção de unidades em Bom Jesus da 

Lapa, Feira de Santana, Jequié e Jacobina. 

Tais fatos impõem, não só, para Unidade de Auditoria Interna, 

mas também para própria Diretoria Geral e todos os setores 

das áreas administrativa e acadêmica uma necessidade ainda 

maior de controle e procedimentos adequados atrelados a uma 

rotina  atual, e amplamente divulgada.

O pleno funcionamento do CEFETBA, só se daria efetivamente 

com autorização de concurso público para preenchimento de 

vagas para Técnicos Administrativos da Sede.  

Além dos fatos acima existe a proposta já lançada pelo MEC, 

com CHAMADA PÚBLICA-MEC/SETEC Nº002/2007 E NOTA DO CONCEFET 

DE 12 e 13 DE JULHO DE 2007 e em discussão  pela Diretoria 

Geral com a comunidade do CEFETBA para criação do IFETBA -

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnológia da Bahia, 

com extinção do CEFETBA, o que exigiria reformulação do seu 

Estatuto e do Regimento Interno. 
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V – Desenvolvimento Institucional e Capacitação da Auditoria 

Interna:  

5.1 - Iº Congresso do CEFETBA - A Direção Geral através da 

Portaria nº453 de 2007, convocou o Iº Congresso denominado de 

PPI - Projeto Pedagógico Institucional, sob os auspícios da 

SETEC - Secretaria de Educação Tecnológica e Profissional do 

MEC, nos dias 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2007, e em fase 

atual de conclusão, nas dependências do CEFETBA, em Salvador, 

com participação do seu corpo Docente, Discente e dos 

Técnicos Administrativos da Sede/Salvador e das suas Unidades 

do Interior. O Iº Congresso do CEFETBA, teve como tema 

central – A construção do  PPI - Projeto Pedagógico 

Institucional e é orientado pelas discussões  dos seguintes 

temas: 

 Caracterização da Instituição: a escola que temos;

 A concepção de Instituição de ensino público : a escola 

que queremos; 

 Os níveis  e as modalidades de ensino;

 E A organização didática.

A conclusão do PPI, já prevista com êxito, além de ser um 

instrumento para eficiência do Ensino-Aprendizagem em seus 

diversos níveis, a articulação com a pesquisa e extensão, a 

educação continuada e a capacitação dos seus Servidores, será 

também um instrumento para a revisão do nosso Regimento 

Interno e conclusão do Manual de Procedimentos do CEFETBA.

 5.2 - Capacitação da Auditoria Interna : 

 Participação em Cursos – a servidora Maria Aparecida, 

participou da IV Semana de Administração, onde 
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participou do  módulo de Gestão do Controle do Gestor 

com oficinas de Controles na Administração Pública; 

Auditoria Interna; Tomada de Contas Anuais;  Tomada  de 

Contas Especial; Pregão; Lei de Micro e Pequenas 

Empresas e Contrato Administrativo.

 Participação no FONAI/MEC – o Coordenador de Auditoria 

Interna participou do XXVI e XXVII FONAI/MEC com 

palestras sobre: Papel da auditoria Interna Pública; 

Plano de carreira; O Controle Interno na visão da 

ANDIFES/CONCEFET/CONEAF;A execução financeira e o 

Encerramento do Exercício; Exercício da Função da 

Controle Interno; Licitações e contratos; Trilhas para 

auditorias; 

Introdução ao Siafi Gerencial e Processo Administrativo 

Disciplinar;

 Participação do Iº Fórum de Auditoria Interna na Escola 

Agrotécnica de Catu/Ba – 22 de maio de 2007 - O 

Coordenador de Auditoria Interna participou do Fórum com 

Palestras realizadas pelo TCU sobre Atribuições do TCU e 

Licitações e Contratos; Pela CGU sobre Atribuições da 

CGU; controle da Administração Pública; auditoria 

Interna – Responsabilidade Administrativa.

 Participação do Mini-curso Procedimentos de Auditoria 

nas Instituições Federais de Ensino do MEC- ministrado 

pela Dra. Theea Werbgor – Assistente da Assessoria da 

Supervisão da SETEC/MEC-  em 2007. 

 Participação em cursos à distância – o Coordenador da 

Auditoria Interna participou da I e II etapa do Curso de 

Gestão Estratégica para Auditores do MEC/Fundação 

Joaquim Nabuco e a servidora Maria Aparecida participou 



Relatório de 2007 - Unidade de Auditoria Interna  - CEFETBA – Telefones: 2102-
9563/9561 

25

da II Etapa do Curso de Gestão Estratégica para 

Auditores do MEC/Fundação Joaquim Nabuco.

Tabela de Siglas:

Sigla Nome
CGRH Coordenação Geral de Recursos Humanos
COINF Coordenação de Informática
COPLAN Coordenação de Planejamento
CPL Comissão Permanente de Licitação
CGU Controladoria Geral da União 
DAMP Departamento de Administração de Materiais e 

Patrimônio
DDE Diretoria de Ensino
DEMAG Departamento de Engenharia e Manutenção Geral
DIREP Diretoria de Relações Empresariais
DOF Departamento de Orçamento e Finanças
DOU Diário Oficial da União
TCU Tribunal de Contas da União
UNED’S Unidades Descentralizadas de Ensino

Salvador, 30 de janeiro de 2008.

Juliano Marques de Aguilar
Coordenador de Auditoria Interna

Matricula nº0268289
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA


UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA


Unidade Gestora – 153230


Gestão - 26301


Exercício - 2007


Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT. 


Este relatório foi elaborado conforme determina a Instrução Normativa n° 01 Titulo II de 03 de janeiro de 2007 da Controladoria Geral da União e tem como objetivo apresentar as atividades de Auditoria Interna, realizadas em função do Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAINT aprovado pelo Conselho Diretor em 2006, para o Exercício de 2007. 


I – Descrição dos trabalhos de Auditoria Interna realizada:


1.1 – Emissão de Solicitações de Auditoria:

Foram emitidas solicitações de auditoria dirigidas aos Departamentos e/ou Coordenações buscando conhecer o controle interno implantado no CEFETBA e iniciar o acompanhamento previsto no PAINT 2007. Foram emitidas durante o período 245 Solicitações de Auditoria, conforme planilha abaixo.


		SETOR

		Quantidade de S. A



		DIRETORIA GERAL

		02



		DOF

		64



		COPLAN

		09



		DAMP

		36



		GABINETE DA DIRETORIA

		04



		CGRH

		31



		DIREP

		03



		DEMAG

		05



		DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS

		18



		UNIDADES DESCENTRALIZADAS

		30



		CTPGP

		03



		NÚCLEOS ESTRATEGICOS

		08



		CORREIÇÃO

		05



		PATRIMÕNIO

		04



		DIMAP

		01



		TRASNPORTES

		01



		DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO

		01



		COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA

		01



		COMISSÃO DE CONCURSOS PORT. Nº 542

		01



		COMISSÃO DE CONCURSOS PORT. Nº 543

		01



		PROFESSORES/OFIC. DA CGU.

		11



		CPA

		01



		SELEÇÃO

		03



		Total

		245





1.2 – Análise do Movimento diário do Exercício de 2007:


Foi analisado todo movimento diário do exercício de 2007, verificando além do relatório de conformidade diária, os seguintes documentos:


· Relatório Tipo RE (ordens bancárias externas);


· Relatório Tipo RT (ordens bancárias intra siafi);


· As assinaturas necessárias;


· As  NS lançadas e regularizadas;


· A validade das notas fiscais pagas;


· O recolhimento dos tributos;


· Às deduções pertinentes;


· E a legislação cabível;


1.3 – Verificação “in loco”:

Foi realizada conciliação “in loco” no DOF para verificar:


· A entrega da Declaração Mensal de Serviços em relação ao ISS recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador via Siafi, a entrega via internet e a conciliação com o sistema Siafi; 


· A conciliação do valor recolhido ao INSS através do Siafi e apresentado ao CGRH para lançamento na GFIP em contrapartida com a conta de Serviço Prestado Pessoa Física confrontando com o saldo da conta de recolhimento ao INSS no sistema Siafi;


· E conciliação do Almoxarifado saldo contábil no Siafi em contrapartida com o RMA – Relatório Mensal do Almoxarifado elaborado pelo Almoxarifado deste Centro;


1.4 – Folha de Pagamento:


Através da análise do Movimento Diário fizemos acompanhamento da Folha de Pagamento 2007 e solicitamos esclarecimentos acerca das rubricas:


· De serviços extraordinários;


· Encargos de curso e/ou concurso;


· E férias indenizadas;


1.5 – Sistema Siafi:


Através do Sistema Siafi foi realizado:


· Acompanhamento das mensagens e atendimento a solicitações de outros órgãos e Unidades:


· Acompanhamento do concontir com atenção especial para contas de crédito a receber por cessão de pessoal(112191500) de valores a creditar (1126100000), valores a debitar (212610000) ordens bancárias canceladas(212630000), GRU a classificar (212640000), receita corrente a classificar (418000000), receita de capital a classificar (428000000)  e outras do grupo 212600000. 


· Acompanhamento das contas de controle 212196001(diárias), 212196002(suprimento de fundos), 212196003(bolsas de estudo).


· Acompanhamento da Receita Própria arrecadada em confronto com a receita prevista e o respectivo recolhimento do PASEP; 


· Acompanhamento da execução do orçamento do exercício de 2007 e da execução dos restos a pagar referente aos exercícios de 2005 e 2006; 


1.6 – Diário Oficial da União:

A partir do Diário Oficial  da União, fizemos levantamento das matérias pertinentes ao CEFETBA: portarias, editais, extrato de contratos, portarias e convênios; da Legislação e suas alterações.


1.7 – Processos Licitatórios:


Os processos licitatórios pagos nos meses de janeiro, fevereiro e março também foram analisados verificando a formalização, a modalidade de licitação, consulta ao sicaf, à existência de 03 (três) propostas para as dispensas, as assinaturas, os empenhos e o enquadramento da despesa. 


1.8 – Auditoria Especifica:

A auditoria Interna realizou duas auditorias específicas:


· Almoxarifado Geral - para identificar os problemas, conhecer a estrutura e procedimentos. Observamos itens como: segurança, entrada e saída de material, localização do almoxarifado e relacionamento com o setor de patrimônio e com as unidades descentralizadas. 


· Arquivo Geral - realizada em decorrência dos estragos causados no período de chuva, neste item a Auditoria Interna verificou as instalações danificadas, visitou as instalações que estão sendo utilizadas para guardar a documentação e como resultado emitiu Nota de Auditoria nº 05/2007 para o Departamento de Administração Geral e Patrimônio solicitando providências adotadas, indicação de processo licitatórios em andamento e transferência temporária dos arquivos para um local adequado.   


1.9 – Emissão de Notas de Auditoria:

Em análise preliminar, indicamos nas notas de auditoria do exercício ocorrências referentes à área administrativa, de recursos humanos e de contabilidade e finanças com recomendações inclusive sobre os fatos observados. 


		Nota de 


Auditoria

		Setor

		Síntese das Recomendações



		01

		DAMP

		Sobre restos a pagar 2005; observar a IN nº 09 de 28/08/94 sobre veículos; observar a IN MARE-GM nº 05 de 21/07/95  itens 8.7.1 e 8.7.2; formalizar processos de dispensa com o mínimo de três propostas;  



		02

		CGRH

		Acompanhamento efetivo das despesas de encargo com curso ou concurso; indicar providências para ressarcimento com cessão de pessoal;



		03

		DOF

		Evitar o registro de saída de material fora da competência; Acompanhamento mais eficiente das despesas de manutenção, do concontir; atender a Nota de auditoria nº 175144/01-CGU; Indicar providências para ressarcimento de despesas de pessoal;



		04

		Diretoria  Geral

		Recomendações para melhorar o desempenho das unidades de Simões filho, Santo Amaro, Valença,Vitória da Conquista e Eunápolis, em relação a: implementação da Receita Própria; Segurança da estrutura; funcionamento das Cantinas; existência de caixa eletrônico; existência de proteção para veículos;



		04-A

		Diretoria  Geral

		Recomendações para melhorar o desempenho da unidade de Barreiras em relação a: implementação da Receita Própria; Segurança da estrutura; funcionamento das Cantinas; existência de caixa eletrônico; existência de proteção para veículos;



		05

		DAMP

		Solicita indicar providências imediatas para resolver questão do arquivo geral; Indicar a existência de processo licitatórios ou a transferência dos documentos para local mais adequado  





II – Implementação ou cumprimento de recomendação dos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal: 


2.1 - Prestação de Contas:


A Prestação de Contas referente ao Exercício de 2006 foi entregue conforme prazo previsto na Norma de Execução nº 03 de 28 de dezembro de 2006, item 5.


2.2 – Informações Solicitadas pela CGU/BA:


Procedemos a entrega das informações solicitadas através  do ofício nº 8420/GAB/CGU – Regional/BA/CGU-PR e a Solicitação de Auditoria Final número 189755/02 com data de 22/03/07 que em anexo trazia o Demonstrativo das Constatações e determinava um prazo de 05 dias a contar do recebimento para a entrega de informações e esclarecimentos adicionais acerca dos exames de auditoria  realizados e das constatações relativas ao exercício de 2006:


· Encaminhamos aos setores envolvidos: DAMP, DOF, DEMAG, CGRH, COPLAN, CORREIÇÃO, PROCURADORIA JURÍDICA, uma cópia da solicitação final e pedimos esclarecimentos adicionais com vista a atender a Solicitação de Auditoria Final nº 189755/02. 


· As Respostas encaminhadas foram anexadas  ao Memo nº 01/07 da Unidade de Auditoria Interna para a GCU/BA demonstrando o esforço dos setores em sanar as constatações observadas e registradas no Demonstrativo das Constatações. 


· Conforme constatações dos relatórios de auditoria da CGU e de recomendações da Auditoria Interna, o CEFETBA criou a Coordenação de Correição com seu respectivo titular e indicou um servidor responsável pela Conformidade de Suporte Documental;  


2.3 – Plano de Providências:


Encaminhamos o Plano de Providências, através do Of. Nº09/2007 de 04.12.2007, conforme determina a Norma de Execução nº 03 de 28 de dezembro de 2006, item 9, contendo as providências que foram ou serão adotadas para evitar as constatações indicadas no Relatório nº 189755/02.


2.4 – Auditoria de Acompanhamento de 2007:


Recebemos o ofício nº 33421/2007/CGU-Regional/BA-PR   que apresentava a Equipe de Auditoria da CGU  responsável pelo Acompanhamento sobre os atos e fatos da gestão do exercício de 2007. Este acompanhamento culminou com os Relatórios de auditoria nºs 201347, 201470 e 201284 encaminhados através do oficio nº41874/2007/CGU – Regional BA/CGU-PR em 13 de dezembro de 2007. A cerca destes relatórios, a Auditoria Interna encaminhou, em 2008, cópia aos setores envolvidos e interessados nos resultados para conhecimento e posterior análise e acompanhamento.


2.5 – Acórdão do TCU nº 3796/2007-TCU – 1ª Câmara.


Recebemos em 11 de dezembro de 2007, o Acórdão nº3796/2007-TCU – 1ª Câmara que julga as contas do Exercício de 2004 e determina procedimentos a serem observados pelo CEFETBA alertando inclusive sobre a aplicação de multa no caso de reincidência no descumprimento de suas determinações e abertura de Comissão de Sindicância. A Auditoria Interna encaminhou, através da Diretoria Geral, cópia aos setores administrativos, a Correição e a Procuradoria Jurídica para posterior acompanhamento das providências para atender as determinações do TCU- Tribunal de Contas da União. 


III – Relato Gerencial sobre a gestão de áreas essenciais da Unidade com base nos trabalhos realizados:


O acompanhamento referente ao Exercício de 2007 teve como objetivo conhecer o controle interno administrativo nos aspectos mais básicos para se estabelecer à dimensão do escopo de trabalho no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2008. 


3.1 – Manual de Procedimentos:


A Instituição não formalizou um Manual Básico de Procedimentos para direcionar a investigação dos Controles Internos Administrativo, estabelecer a segregação de funções, bem como indicar o responsável pelas autorizações e/ou permissões, pontos essenciais para a avaliação gerencial das áreas. Outro ponto importante é a falta de conscientização sobre a necessidade de ação preventiva na execução dos controles existentes. Desde 08 de agosto de 2006, o CEFETBA nomeou através da Portaria nº 708 uma Comissão para elaborar o referido Manual.


Ainda assim foi possível perceber a necessidade de redefinir o escopo de trabalho em áreas já indicadas pelo Controle Interno nos diversos relatórios e pareceres, dando especial atenção ao Certificado nº 175144 do exercício de 2005 publicado na página de transparência pública, e ao Relatório de auditoria n° 189755/02.


3.2 - Atendimento aos Princípios Fundamentais do controle Interno Administrativo:


· Fixação de Responsabilidades – as responsabilidades devem estar claras e definidas no manual de procedimentos internos. No CEFETBA, as responsabilidades e atribuições estão definidas no Regimento Interno do CEFETBA, que atualmente passa por reformulação;


· Segregação de funções - define que uma mesma pessoa não pode ocupar mais de uma função dentro do mesmo sistema. No CEFETBA, podemos observar casos de uma mesma pessoa exercendo mais de uma função dentro do sistema. As vezes por necessidade ou por carência de pessoal.


· Manual das Rotinas Internas – todas as rotinas internas dos diversos setores devem estar definidas, descritas e disponibilizadas, de forma que os procedimentos internos possam ser assimilados e executados de forma correta por qualquer empregado/servidor. A maioria dos setores do CEFETBA não possui manual ficando as rotinas dentro dos setores e/ou na cabeça do servidor, o que pode dificultar o rodízio de servidores e a circulação da informação. 


· Rodízio de Pessoal – a circulação dos empregados/servidores dentro das Instituições Públicas visa eliminar ou amenizar a formação de conluio e detecção de erros e fraudes. Esse rodízio vêm sendo implementando no CEFETBA em função da contratação através de Concurso Público de novos servidores e/ou relotação. Para a contratação por tarefa esse rodízio não vêm sendo eficaz, observamos contratação da mesma pessoa em tarefas seguidas sem observância do prazo definido em lei; 


· Custo do controle X Benefícios – quando da implentação dos controles internos deve haver uma proporcionalidade entre custos e benefícios. O CEFETBA precisa implantar controles mais eficazes tais como sugere o acórdão TCU nº 3796/2007 que recomenda maior especialização nos servidores responsáveis para a área de licitação e maior aparelhamento da Auditoria Interna.   


· Confronto dos Ativos com os Registros – deve-se estabelecer procedimentos que os ativos sejam periodicamente confrontados com os registros contábeis. No CEFETBA este confronto é feito por ocasião do encerramento do exercício entre o setor de patrimônio e a contabilidade e mensalmente através da conciliação entre o almoxarifado e a contabilidade.


· Restrição de acesso aos Ativos – Á Instituição Pública deve restringir o acesso de empregados sobre seus ativos. O Manual de procedimento do CEFETBA deverá deixar claro as permissões e autorizações de acesso a ativos, a exemplo da utilização de veículos nas unidades,o que tem acontecido a partir da legislação em vigor.


· Auditoria Interna – a auditoria interna tem como atribuição certificar a gestão de que os controles internos estão sendo seguidos na prática. No CEFETBA, a Auditoria Interna carece de maior aparelhamento de recursos humanos, materiais e tecnológicos conforme acórdão nº 3796/2007 - TCU e Relatório n° 201284 da CGU/BA.


· Amarração do sistema – um sistema de controle interno amarrado permite que uma área controle a outra, dificultando a ocorrência de erros administrativos e permitindo o registro apenas de transações autorizadas. No CEFETBA é necessário fortalecer a amarração, principalmente sobre os setores administrativos: DAMP, DOF, DEMAG, DIREP e CGRH que têm a possibilidade de realizar o controle prévio da legislação, evitando ocorrências já levantadas pela CGU/BA.  Em relação aos setores acadêmicos seria necessário fortalecer a amarração em relação à Diretoria de Ensino e seus Departamentos/Coordenações. Este fortalecimento seria feito entre a amarração do sistema, as rotinas internas, o manual de procedimentos, todos eles atrelado ao Código de Ética do Servidor. 


3.3 – Gestão dos Atos e Fatos Administrativos:


3.3.1 - Na área de Recursos Humanos:

· Observamos falta de cobrança para os Créditos a receber referente à cessão de pessoal no exercício de 2005, que estão registrados no sistema Siafi na conta 112191500 – Créditos a receber por cessão de pessoal, no valor de R$ 28.560,97 sendo R$ 14.856,49 referente à Prefeitura de Vera Cruz e R$ 13.704,97 referente à Prefeitura de Salvador. 


· Não houve apresentação a Auditoria Interna da tabela elaborada conforme decreto nº 6.114/07, artigo 7°, para pagamento dos encargos de curso e/ou concursos. 


· Não houve atendimento das solicitações para apresentação dos beneficiários de serviços extraordinários e encargos de curso ou concurso para os meses de agosto, setembro e outubro. Através do acompanhamento da folha de pagamento podemos detectar o aumento destas despesas conforme quadro: 


		Elemento 

		2006

		2007

		Percentual de aumento



		Prof.Substituto

		723.752,13

		1.169.330,22

		1,61



		Serv.Extraordinários

		27.500,39

		85.295,16

		3,10



		Encargos de Curso ou concursos

		169.985,34

		242.633,21

		1,43





3.3.2 Na  Área Administrativa:


· A falta de obrigação real vinculada a notas de empenho inscrita em restos a pagar 2005;


· Falta de procedimento que estabeleça cobrança na execução do serviço e/ ou entrega do material por parte das empresas;


· Inobservância na formalização de processos licitatórios, que demonstram o não atendimento das diversas recomendações da CGU quanto a formalização, consulta a sicaf, falta de curriculum para os prestadores de serviço, falta de numeração nas folhas.  


· Utilização indevida da Modalidade de Dispensa de Licitação e fracionamento de despesas;


· Falta de gestor para acompanhar os contratos, conforme recomendações da CGU e da Auditoria Interna;


· Reboques - O CEFETBA adquiriu em 2005 05 reboques para uso pelas unidades descentralizadas que conforme observação “in loco” feita pelo Coordenador da Auditoria Interna, ainda se encontram no estacionamento do Anexo. A justificativa apresentada pelo setor de transportes, através de Memorando 135/07 de 15/06/07, esclarece que depende de concessão de suprimento de fundos para viabilizar os engates, licenciamento e revisão de toda parte elétrica dos veículos; O suprimento de Fundos foi concedido e os procedimentos estão em andamento.


· Não atendimento das recomendações de auditoria da CGU, referente à Lei nº 8.666/93, conforme relatório;


· Não atendimento as diversas Solicitações de Auditoria Interna.


· Realização de despesas de Telefonia Móvel sem contrato e utilização de inexigibilidade para essa despesa;


· Valores por modalidade de licitação – o CEFETBA apresenta conforme planilha um alto valor em dispensa de licitação, apesar de utilizar normalmente o pregão e as demais modalidades;


		Modalidade

		Valores Empenhados



		Convite

		112.919,70



		Tomada de Preços

		541.298,60



		Concorrência

		1.459.894,83



		Dispensa de Licitação

		2.770.664,79



		Licitação Inexigível

		110.932,35



		Não aplicável

		65.169.723,94



		Suprimento de fundos

		94.341,75



		Pregão

		1.804.719,18



		Total

		72.064.495,14





3.3.3 - Na área de contabilidade e finanças;

· Observamos falta de registro da conciliação do almoxarifado na competência correta;


· Falhas na estimativa de despesa de manutenção, acarretando despesas de exercícios anteriores;


· Falta de acompanhamento para o Concontir;


· Pagamento de despesas de manutenção em atraso;


· Falhas na determinação do elemento de despesa em confronto com o tipo de material e/ou serviço;


· Falta de pagamento de despesas referente a convênios desde fevereiro de 2007; 


· Empenho de PF em elemento diverso do 339036 a exemplo de PF em elemento de despesa de consumo 339030, acarretando pagamento sem a tributação adequada; 


· Pagamento realizado em Ordem Bancária de Pagamento para diárias de servidor contrariando o que dispõe o manual siafi; 


· Excesso de Arrecadação – a receita própria foi realizada através de arrecadação de serviços administrativos, educacionais e de aluguel, usando como único instrumento de arrecadação a Guia de Recolhimento da União. A execução excedeu o previsto em 63%,o que representa em valores R$ 649.224,31, conforme planilha  em anexo. Em função dessa expectativa em 31/10/07 foi feita pelo DOF solicitação de Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 543.000,00. O CEFETBA recebeu Créditos Adicionais no valor de R$ 519.000,00.


· Pagamento de despesas sem o respectivo documento fiscal em caso de inscrição para  cursos e ressarcimento de despesas. 


· Não utilização do Cartão Corporativo - não houve execução de despesas através do cartão corporativo do Governo Federal.


· Rol de Responsáveis – a atualização vêm sendo feita conforme legislação.


· Ressarcimento de passagens rodoviárias apesar da existência de contrato com a Empresa Pinheiro Turismo.Foram feitas as  justificativas pelos setores.  


· Execução de diária e passagens – através da Portaria n° 16 de 28/12/07 o limite de diária e passagens para o exercício de 2007 foi alterado para R$ 298.892,00, mas o gasto total com essa despesa foi de R$ 302.345,99 o que representou um gasto acima do permitido de R$ 9.453,99. 


		Elemento

		Executado



		Diárias

		140.757,54



		Passagens

		161.588,45



		Total

		302.345,99



		Limite de acordo com o previsto na Portaria nº 16

		298.892,00



		Execução acima do previsto pela Portaria nº 16

		9.453,99





· Execução das despesas de capital – Do total de R$ 18.214.496,36 referente à despesa de capital, inclusive com descentralizações para atender ao plano de expansão, somente 24.524,53 não foi executado o que representa apenas 0,0013 % do liberado.


· Restos a Pagar 2005 e 2006 – através do decreto nº 6.331 de 28/12/07 foi prorrogado até 30 de junho de 2008 a validade dos restos a pagar dos exercícios de 2005 e 2006, por este motivo o CEFETBA apresenta saldo na conta de restos a pagar no encerramento do exercício de 2007 no valor de R$ 909.710,53.

Prestação de serviço contínuo por Pessoa Física por período superior a seis meses contrariando a legislação que permite o serviço por tarefa por três meses prorrogável por mais três;


		CPF

		Nome

		2007

		2006

		total



		037.729.855-72

		America Jatobá

		 5m

		7m

		12



		629.130.775-87

		Ana Carla Bastos

		 9m

		6m

		15



		740.998.505-44

		Ana Paula Piedade

		 8m

		

		08



		076.742.105-10

		Constância Souza

		 6m

		6m

		12



		111.045.975-00

		Eliete M. Araújo Santana

		 5m

		1m

		06



		011.033.225-32

		João Ricardo de Jesus

		 8m

		

		08



		024.361.865-49

		Leoni Nascimento

		 11m

		9m

		20 



		805.117.405-49

		Marcelino Igor Antunes

		 5m

		1m

		06



		692.770.105-25

		Maria Antonieta Tigre

		 8m

		7m

		15



		554.976.675-20

		Marta Maria Amorim

		 7m

		

		07



		194.445.915-49

		Olegário Santos Lima

		 6m

		4m

		10



		020.633.445-15

		Terezinha Ferreira

		 8m

		3m

		11



		016.152.945-38

		Valney Pereira silva

		 8m

		

		08



		416.493.975-34

		Vitória Maria Freitas

		 8m

		7m

		15





· Em relação à execução do orçamento do exercício de 2007 foi suplementado, por programa, conforme tabela abaixo:


		Programa

		Autorizado

		suplementação



		0089

		13.416.237,00

		80.000,00



		0750

		3.464.243,00

		1.493.230,00



		0901

		247.996,00

		1,00



		1062

		7.691.679,00

		940.457,00



		1067

		33.774,00

		0,00



		1073

		51.595.910,00

		14.553,00



		1375

		325.345,00

		0,00



		1378

		1.717.538,00

		94.008,00



		Total

		78.492.722,00

		2.622.249,00





3.3.4 – Programas de Trabalho


· Execução dos programas de trabalho – a execução dos programas de trabalho ficou em torno de 99% do total previsto sendo os programas abaixo os que tiveram valores a executar ao final do exercício de 2007. Para estes programas, a execução ficou em torno de 99,96% considerando o orçamento previsto apenas o constante da tabela abaixo.


		Programa

		Código

		Orçamento

		Não executado



		 Previdência de Inativos e Pensionistas da União

		0089

		13.416.237,00

		593,61



		Apoio Administrativo

		0750

		3.464.243,00

		759.466,70



		Democratizando acesso a Educação Profissional, Tecnológica  e Universitária

		1062

		7.275.222,00

		203.101,88



		Gestão da Política de Educação 

		1067

		33.774,00

		1.557,83



		Universidade do século XXI

		1073

		3.653.979,00

		114.524,37



		Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e Pesq. cientifica

		1375

		325.345,00

		22.570,79



		Desenvolvimento do Ensino Médio

		1378

		1.623.530,00

		7.925,78



		

		Total

		29.792.330,00

		1.109.740,96





3.3.5 - Convênios e Descentralizações – CEFETBA recebeu descentralizações através de Portaria para realizar programas e ações do plano de expansão.  


· Foi indicado através da portaria nº. 903 de 01/11/07 um Coordenador para Convênios e Projetos, que ficará responsável pela implementação do setor de convênios, inclusive, em alimentar os dados necessários a Página de Transparência Pública. 


· Durante o exercício o CEFETBA concedeu destaque no valor de 247.996,00 no programa 0901 e recebeu destaque no valor total de R$ 20.192.092,33 conforme quadro abaixo. 


		Programa

		Nome do Programa

		Destaque recebido



		0351

		Descentralizações

		123.382,18



		0461

		Descentralizações

		40.144,94



		0471

		Descentralizações

		1.149.934,66



		0901

		Operações Especiais

		0,00



		1061

		Descentralizações

		6.202.774,81



		1062

		Desenvolvimento da Ed. Profissional

		11.269.182,90



		1067

		Gestão da Política de Educação

		4921,01



		1073

		Universidade do século XXI

		1.177.796,48



		1250

		Descentralizações

		108.176,10



		1375

		Desenvolvimento do enisno da Pós-Graduação e Pesquisa cientifica

		111.470,00



		1377

		 Descentralizações

		4.309,25



		Total

		

		20.192.092,33





3.3.6 - Concursos e Processos Seletivos:

Durante o exercício o CEFETBA realizou Concurso Público para Professor do Magistério Superior e para Técnico Administrativo nível médio e superior; realizou Processo Seletivo simplificado para Professor substituto e Processo seletivo para ingresso dos alunos nos cursos oferecidos pela  Instituição. 


		Concurso

		Receita 

		Despesa

		Diferença



		Edital nº 06

		81.715,00

		162.230.37

		-80.515,37



		Edital n° 07

		196.725,00

		160.832,27

		35.892,73



		Proc. Seletivo 2007*

		188.240,00

		47.034,20

		141.205,80



		Proc. Seletivo 2008

		**

		

		



		

		

		

		





*Os valores abaixo informados não consideram o gasto com a gratificação de encargos de cursos ou concursos, pagos através da folha de pagamento. 


**O processo foi realizado no final do exercício, os dados ainda não estão concluídos.


3.3.7 - Página de Transparência Pública - a página foi implantada em 2007 conforme determina Decreto nº 5.482 de 30/06/05, e Portaria Interministerial nº 140 de 16/03/06 da CGU, mas em função da falta de implantação do sistema de Diária e Passagens e da falta de lançamento das informações referente a Convênios no SIAFI a página do CEFETBA não apresenta informações completas para o controle por parte da sociedade. Em fase de implantação, conforme legislação em vigor;


3.3.8 - Plano de Expansão da Rede Federal Tecnológica:

Os créditos referentes ao Plano de Expansão vêm sendo empenhados desde 2005, em nome da unidade Gestora conforme orienta o ofício n° 079/COPLAG/SETEC/MEC de 23/12/2005 e reiterado pelo Ofício Circular nº 143/2007/CGSIFEP/DPAI/SETEC/MEC de 17/12/07. O procedimento acima acarreta alerta tipo 002 na conformidade diária em decorrência do favorecido da OB diferente do credor da Nota de empenho, além disso, a modalidade de empenho “Não se Aplica” não corresponde aos editais e/ou processos  licitatórios formalizados a posteriori.  

IV – Fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional com impacto sobre a auditoria interna:


O CEFETBA através do Plano de Expansão da Rede Federal Tecnológica inaugurou as unidades de Santo Amaro, Simões Filho e Camaçari, recebeu recursos para reforma do prédio da nova Unidade de Porto Seguro, que já se encontra em funcionamento. Em dezembro de 2007, recebeu crédito orçamentário para construção de unidades em Bom Jesus da Lapa, Feira de Santana, Jequié e Jacobina. 


Tais fatos impõem, não só, para Unidade de Auditoria Interna, mas também para própria Diretoria Geral e todos os setores das áreas administrativa e acadêmica uma necessidade ainda maior de controle e procedimentos adequados atrelados a uma rotina  atual, e amplamente divulgada.


O pleno funcionamento do CEFETBA, só se daria efetivamente com autorização de concurso público para preenchimento de vagas para Técnicos Administrativos da Sede.   


Além dos fatos acima existe a proposta já lançada pelo MEC, com CHAMADA PÚBLICA-MEC/SETEC Nº002/2007 E NOTA DO CONCEFET DE 12 e 13 DE JULHO DE 2007 e em discussão  pela Diretoria Geral com a comunidade do CEFETBA para criação do IFETBA - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnológia da Bahia, com extinção do CEFETBA, o que exigiria reformulação do seu Estatuto e do Regimento Interno. 

V – Desenvolvimento Institucional e Capacitação da Auditoria Interna:  


 5.1 - Iº Congresso do CEFETBA - A Direção Geral através da Portaria nº453 de 2007, convocou o Iº Congresso denominado de PPI - Projeto Pedagógico Institucional, sob os auspícios da SETEC - Secretaria de Educação Tecnológica e Profissional do MEC, nos dias 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2007, e em fase atual de conclusão, nas dependências do CEFETBA, em Salvador, com participação do seu corpo Docente, Discente e dos Técnicos Administrativos da Sede/Salvador e das suas Unidades do Interior. O Iº Congresso do CEFETBA, teve como tema central – A construção do  PPI - Projeto Pedagógico Institucional e é orientado pelas discussões  dos seguintes temas: 


· Caracterização da Instituição: a escola que temos;


· A concepção de Instituição de ensino público : a escola que queremos; 


· Os níveis  e as modalidades de ensino;


· E A organização didática.


A conclusão do PPI, já prevista com êxito, além de ser um instrumento para eficiência do Ensino-Aprendizagem em seus diversos níveis, a articulação com a pesquisa e extensão, a educação continuada e a capacitação dos seus Servidores, será também um instrumento para a revisão do nosso Regimento Interno e conclusão do Manual de Procedimentos do CEFETBA.


 5.2 - Capacitação da Auditoria Interna : 


· Participação em Cursos – a servidora Maria Aparecida, participou da IV Semana de Administração, onde participou do  módulo de Gestão do Controle do Gestor com oficinas de Controles na Administração Pública; Auditoria Interna; Tomada de Contas Anuais;  Tomada  de Contas Especial; Pregão; Lei de Micro e Pequenas Empresas e Contrato Administrativo. 


· Participação no FONAI/MEC – o Coordenador de Auditoria Interna participou do XXVI e XXVII FONAI/MEC com palestras sobre: Papel da auditoria Interna Pública; Plano de carreira; O Controle Interno na visão da ANDIFES/CONCEFET/CONEAF;A execução financeira e o Encerramento do Exercício; Exercício da Função da Controle Interno; Licitações e contratos; Trilhas para auditorias; 


Introdução ao Siafi Gerencial e Processo Administrativo Disciplinar;


· Participação do Iº Fórum de Auditoria Interna na Escola Agrotécnica de Catu/Ba – 22 de maio de 2007 - O Coordenador de Auditoria Interna participou do Fórum com Palestras realizadas pelo TCU sobre Atribuições do TCU e Licitações e Contratos; Pela CGU sobre Atribuições da CGU; controle da Administração Pública; auditoria Interna – Responsabilidade Administrativa.


· Participação do Mini-curso Procedimentos de Auditoria nas Instituições Federais de Ensino do MEC- ministrado pela Dra. Theea Werbgor – Assistente da Assessoria da Supervisão da SETEC/MEC-  em 2007. 


· Participação em cursos à distância – o Coordenador da Auditoria Interna participou da I e II etapa do Curso de Gestão Estratégica para Auditores do MEC/Fundação Joaquim Nabuco e a servidora Maria Aparecida participou da II Etapa do Curso de Gestão Estratégica para Auditores do MEC/Fundação Joaquim Nabuco.


Tabela de Siglas:

		Sigla

		Nome



		CGRH

		Coordenação Geral de Recursos Humanos



		COINF

		Coordenação de Informática



		COPLAN

		Coordenação de Planejamento



		CPL

		Comissão Permanente de Licitação



		CGU

		Controladoria Geral da União 



		DAMP

		Departamento de Administração de Materiais e Patrimônio



		DDE

		Diretoria de Ensino



		DEMAG

		Departamento de Engenharia e Manutenção Geral



		DIREP

		Diretoria de Relações Empresariais



		DOF

		Departamento de Orçamento e Finanças



		DOU

		Diário Oficial da União



		TCU

		Tribunal de Contas da União



		UNED’S

		Unidades Descentralizadas de Ensino






Salvador, 30 de janeiro de 2008.

Juliano Marques de Aguilar


Coordenador de Auditoria Interna


Matricula nº0268289
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