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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAINT 

 

1 INTROUÇÃO  

 

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-2014, aprovado pelo Conselho Superior - CONSUP, 

deste Instituto, para o exercício de 2014.  

 

1.1 AUDITORIA INTERNA 

 

A Unidade de Auditoria Interna do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA é o órgão técnico de controle, que tem como 

finalidade assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão, objetivando a 

eficiência, eficácia e efetividade da Instituição, além de fortalecer a gestão e racionalizar 

as ações de controle e prestar apoio aos Órgãos de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal, consoante preceitos constitucionais e legislações específicas, a seguir 

indicadas:  



5 

 

Constituição Federal: Arts. 70 e 74 

Lei n° 10.180/2001 

Decreto nº 3.591/00 

Decreto n° 4.304/02 

DN/TCU nº 47/2004 

DN/TCU nº 134, de 04/12/2013 

Portaria CGU n° 1.950, de 28/12/2007 

IN/DTN n° 16, de 20/12/91 

IN/CGU nº 01, de 03/01/2007 

IN/CGU nº 07, de 29/12/2006 

 

A Auditoria Interna tem como objetivo a obtenção de resultados que possam subsidiar a 

administração geral desta Instituição para o cumprimento de suas metas, naquilo que 

couber, tendo seu escopo definido em cada área de atuação e seus objetivos planejados 

segundo o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna- PAINT. 

 

 

1.1.1 COMPOSIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA/QUADRO DE PESSOAL  

 

 

Conforme quadro abaixo, a equipe da Unidade de Auditoria Interna é composta pelos 

servidores listados, bem como auxílio de 01 estagiário nas atividades da AUDIN: 

 

 

Lotação Servidor Formação Cargo/ Função 

AUDIN/REITORIA 
Cássia Regina Almeida dos 

Santos 
Economia/Esp. Planejamento e 

Gestão Governamental  
Auditor 

AUDIN/REITORIA Gilberto Ávila 
 

Filosofia/Mestrando em 

Filosofia 
Ass. em 

Administração 

AUDIN/REITORIA 
Eliene Pereira de Cerqueira* 
 

C. Contábeis/MBA em Gestão 

Pública e Responsabilidade 

Fiscal 

Auditor/ 
Coordenadora 

AUDIN 
AUDIN/REITORIA Leila Mendes de Oliveira 

Daltro 
 

Direito/Esp. em Direito Público 
Ass. em 

Administração 

AUDIN/REITORIA 
Sheila Simone Kosminsky 

Weber 

C. Contábeis/Esp. em Auditoria 

em Organizações do Setor 

Público 
Auditor 
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*Insta informar que, a servidora Eliene Pereira de Cerqueira, ocupante do cargo de Auditor foi 

designada para exercer o cargo de Coordenador da Auditoria Interna, conforme teor da Portaria 

nº 1.707,de 24/10/2014, publicada no DOU em 03/11/2014. 

 

 

 

Vale registrar que, constam 03 (três) Auditores aprovados no Concurso Público para 

Provimento de Cargos Técnico-Administrativos em Educação, regido pelo Edital nº 

1/2014, de 21 de janeiro de 2014, aguardando convocação e respectiva nomeação para 

exercício dos referidos cargos. 

 

 
2 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS  

 
2.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS 

PELA ENTIDADE 

 

A atuação da Auditoria Interna abrange as seguintes áreas: Controle da Gestão, Gestão 

Orçamentária, Gestão Financeira, Gestão de Suprimento de Bens e Serviços, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Patrimonial, Gestão Operacional e Reserva Técnica. 

 

Com base nas ações previstas no PAINT/2014, descrevemos abaixo as atividades 

desenvolvidas pela Unidade de Auditoria Interna, no exercício de 2014. 

 

2.1.1 – Trabalhos relevantes realizados no exercício e principais Constatações: 

 

 

Ação Nº. Relatório Constatações 
020 Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões de 

aposentadorias e pensão e 

movimentação de 

servidores 

01 

Sem constatações relevantes 

 

020 
 

 

 
 

 

 
 

Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões de 

aposentadorias e pensão e 

movimentação de 

servidores 

02 

 
CONSTATAÇÃO 1:  Ausência de cópia dos autos de Concessão de Pensão Civil, uma vez 

que no período de exame dos documentos, por parte desta Unidade de Auditoria Interna, 

verificou-se que o processo não se encontrava na Instituição por ter sido encaminhado os autos 

originais para órgão externo, circunstância essa que impediu a análise tempestiva do mesmo. 

  

Cabe ressaltar que, em que pese o princípio da economicidade, a movimentação de 

processos originais pode ocasionar extravio ou perda dos autos, fato que impõe maior 

ônus ao IFBA que teria que reconstituí-los, além da necessidade de abertura de 

sindicância ou processo administrativo, conforme o disposto no item 5.9 da Portaria 

SLTI/MPOG de 05/2002, a seguir transcrito:  

 

5.9 RECONSTITUIÇÃO DE PROCESSOS 

 

Havendo desaparecimento ou extravio de processo, o servidor que primeiro tomar 
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Ação Nº. Relatório Constatações 
conhecimento do fato comunicará, à sua chefia, o ocorrido. 

 

A autoridade administrativa que tiver ciência do fato promoverá a sua apuração 

imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

 

(...) 

CONSTATAÇÃO  4:   Não foi localizado na cópia do processo, despacho exarado 

pela DGP, dando ciência em relação à Concessão de Pensão Civil, em dissonância com 

o procedimento adotado pela referida Diretoria em processos que tratam da mesma 

matéria. 

 
020 Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões de 

aposentadorias e pensão e 

movimentação de 

servidores 

03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09,10 

 

 

Sem constatações relevantes 

 

 
017 Acompanhamento das 

Obras e Reformas do 

Plano de Expansão III 

11 

CONSTATAÇÃO 2: De acordo com as datas dos documentos abaixo listados, a 

execução dos serviços contratados foram iniciados antes do registro da ART, 

contrariando o disposto no Edital, no Contrato e na Resolução CONFEA nº. 

1.025/2009. 

CONSTATAÇÃO 5: Conforme tabela abaixo apresentada, o percentual de execução 

da obra foi, significativamente, inferior ao percentual de execução estabelecido no 

cronograma físico-financeiro. 

CONSTATAÇÃO 10: Falta de Garantia Complementar sobre o valor do acréscimo do 

contrato. 

CONSTATAÇÃO 12: Foi estabelecido Termo Aditivo de Acréscimo de Valor do 

Contrato levando em consideração os itens aditados, sem considerar os itens 

suprimidos. 

CONSTATAÇÃO 16: Manifestação do Fiscal de Contrato sobre a necessidade de 

revisão, por parte do IFBA, do projeto estrutural relacionado ao nível de 

implementação das sapatas (fundação) das edificações apenas no mês de Novembro. 

Segundo o Cronograma Físico-Financeiro, a execução de tal serviço estava programada 

para ser concluído no mês de Março. 
017 Acompanhamento das 

Obras e Reformas do 

Plano de Expansão III 
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Constatação 2: Conforme tabela abaixo apresentada, o percentual de 

execução da obra foi inferior ao percentual de execução estabelecido no 

cronograma físico-financeiro. 

Constatação 5: Ausência de designação formal do fiscal de contrato. 
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CONSTATAÇÃO 1: Não foi localizada a publicação dos atos de concessão de Diárias 

e Passagens no “Sítio Eletrônico da Instituição”, constantes no quadro abaixo, em 

desconformidade ao disposto no art. 6º do Decreto 5.992/2006. 

                 

                                               PDCP  

118 449 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 6º  Os atos de concessão de diárias serão publicados no boletim interno ou de 

pessoal do órgão ou entidade concedente. 

 

CONSTATAÇÃO 2: Prestações de contas apresentadas fora do prazo legal na 

proposta nº 449 no SCDP, em desconformidade com o disposto no parágrafo único, do 

art. 4º, da Portaria nº 505/2009, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - 

MPOG. 

 

Portaria 505/2009 

 

Art. 4º Para a prestação de contas, o servidor deverá apresentar, no prazo máximo de 

cinco dias, contados do retorno da viagem, original ou segunda via dos canhotos dos 

cartões de embarque, ou recibo do passageiro obtido quando da realização do check in 

via internet, bilhetes, ou a declaração fornecida pela empresa de transporte, e relatório 

da viagem. (grifo nosso) 

 

Cabe ressaltar que embora o Relatório de viagem do proposto conste a data de 

14/05/2014, o encaminhamento da prestação de contas para o proponente foi realizado 
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Ação Nº. Relatório Constatações 
no dia 23/05/2014, fora do prazo legal, em decorrência de férias acadêmicas. 

 

 
  14 CONSTATAÇÃO 1: Não foi localizada a publicação dos atos de concessão de Diárias e 

Passagens no “Sítio Eletrônico da Instituição”, constantes no quadro abaixo, em desconformidade 

ao disposto no art. 6º do Decreto 5.992/2006. 

                                  

                             PDCP  

22 41 174 

318 345 466 

 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 6º  Os atos de concessão de diárias serão publicados no boletim interno ou de 

pessoal do órgão ou entidade concedente. 

 

CONSTATAÇÃO 2: Pagamento de diárias durante ou após o deslocamento, em 

desconformidade com o art. 5º do Decreto 5.992/06, transcrito a seguir: 

    

 Decreto 5.992/06 

 

Art. 5º  As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas seguintes 

situações, a critério da autoridade concedente:  

 

I - situações de urgência, devidamente caracterizadas; e 

 

II - quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, caso em que 

poderão ser pagas parceladamente. (grifo nosso) 

 

Cabe alertar que nas propostas citadas no Quadro abaixo, o tempo médio para o 

pagamento da diária ocorreu, em aproximadamente, 26 (vinte e seis) dias após o retorno 

do servidor à sede. 

 Proposta de Concessão de Diárias e Passagens  - PCDP/ 2014. 

PCDP 
Data da 

Viagem 

Data do 
Pagamento 

da diária                       

(ordem 
bancária) 

Quantitativo 

de dias após 

viagem 

22 10/01 -20/01 13/fev 23 

41 10/01 -20/01 07/mar 45 

174 18/03 - 20/03 05/mai 45 

345 29/04 - 07/05 05/mai 0* 

466 04/05 - 07/05 26/mai 18 

Tempo Médio 26 dias 
       Fonte: SCDP/2014. * Pagamento durante o deslocamento do servidor. 

 

CONSTATAÇÃO 3: No Sistema SCDP - tela “Anexos da Viagem” - proposta nº 22, 

não foi localizado o documento que autoriza a viagem do servidor, em dissonância com 

o procedimento estabelecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento e Capacitação - 

COAC, conforme o disposto no sítio do IFBA, a seguir transcrito:  
 

Sítio do IFBA 
 

Afastamento para Curso ou evento no país 
 

Procedimento 
 

O Servidor deve:  
 

- Preencher o formulário “Solicitação para participar em cursos/ eventos”. 

- Abrir processo no setor de Protocolo. 

- Anexar os documentos comprobatórios do evento (curso, congresso, conferência ou 

similar) 

- Anexar ciência da chefia imediata, mediata e Diretoria de Ensino do campus. 
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Ação Nº. Relatório Constatações 
- Informar se irá apresentar trabalho científico no evento ou não. 

(...) 
018 

 

 
 

Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

14 CONSTATAÇÃO 4: Prestação de contas fora do prazo legal, em desconformidade 

com o disposto no Art. 4º da Portaria 505/2009 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão - MPOG.   

 

Portaria nº 505/2009 

 

Art. 4º Para a prestação de contas, o servidor deverá apresentar, no prazo máximo de 

cinco dias, contados do retorno da viagem, original ou segunda via dos canhotos dos 

cartões de embarque, ou recibo do passageiro obtido quando da realização do check in 

via internet, bilhetes, ou a declaração fornecida pela empresa de transporte, e relatório 

da viagem. (grifo nosso) 

   

Cabe ressaltar que nas propostas citadas no Quadro abaixo, o tempo médio para o 

encerramento da prestação de contas no Sistema SCDP ocorreu, em aproximadamente, 

122 (cento e vinte dois) dias após o retorno do servidor à sede. 

  

    Propostas de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP 

PCDP 
Data da 

Viagem 

Data do Relatório de 

viagem do proposto 

Data da Prestação 

encaminhada ao 

Proponente  

Quantitativo de 

dias para a 

prestação de 

contas  no SCDP 

 

22 

 

10/01 -20/01 29/abr 29/abr 98  

41 10/01 -20/01 21/jan 28/abr 

 

97 

 

174 18/03 - 20/03 24/mar 09/set 172  

 

466 

 

04/05 - 07/05 29/mai 08/set 123  

Tempo médio 122 dias 

   Fonte: SCDP/2014. 

 

 

CONSTATAÇÃO 5: Relatório de Viagem apresentado sem anexar documento 

comprobatório da atividade realizada, em desconformidade com o que preceitua o item 

c.6 do Acórdão nº 9.702/2011-1ª Câmara, transcrito a seguir:     

                       

                                                 PCDP 

22 41 

174 466 

 

Acórdão 9.702/2011 

    

Assuntos: DIÁRIAS e PASSAGENS. DOU de 10.11.2011, S. 1, p. 175. Ementa: o 

TCU deu ciência à SESU/MEC sobre a necessidade de adoção das seguintes medidas 

em seus processos de concessão de passagens e diárias:  

(...) 

c) elementos que devem constar dos processos de concessão de passagens e diárias, em 

respeito aos princípios constitucionais da publicidade, moralidade e eficiência, e da 

motivação dos atos administrativos, quais sejam:  

(...) 

c.6) relatório de viagem preenchido de forma circunstanciada pelo servidor que a 

realizou, anexando documentos comprobatórios da realização das atividades do evento 

(atas de reunião, certificado de participação, notícias na imprensa, etc.) (itens 9.7.1 a 

9.7.3, TC-015.520/2007-4, Acórdão nº 9.702/2011-1ª Câmara). (grifo nosso) 

 

 

CONSTATAÇÃO 6: Não foi localizada na prestação de contas da proposta n° 345, 

documento comprobatório do setor de transporte, atestando o deslocamento do veículo 

de Placa NZV – 5524 que conduziu os alunos do Curso de Radiologia para o XVI 

Congresso da Sociedade Brasileira de Radiologia na Cidade de São Paulo, no período 

entre 29/04 e 07/05/2014, em desconformidade com o que preceitua o item c.6 do 
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Ação Nº. Relatório Constatações 
Acórdão nº 9.702/2011-1ª Câmara, transcrito acima.      

      

Cabe ressaltar que não foi encaminhado o Boletim Diário de Viagem do veículo 

supramencionado, conforme solicitado por esta Unidade de Auditoria, por meio da 

Solicitação de Auditoria - S.A nº 163/14.  

 
018 

 

 
 

Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

15 Constatação 01: Não foi localizada a publicação dos atos de concessão de Diárias e 

Passagens no “Sítio Eletrônico da Instituição”, constantes no quadro abaixo, em 

desconformidade com o disposto no art. 6º do Decreto 5.992/2006. 

      

                                   PDCP  

93 128 

284 351 

 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 6º  Os atos de concessão de diárias serão publicados no boletim interno ou de 

pessoal do órgão ou entidade concedente. 

Constatação 02: Inobservância quanto ao princípio da segregação de funções na 

proposta nº 284, conforme o disposto no Quadro, a seguir, em desconformidade com o 

item “b” do Acórdão nº 9.702/2011 do Tribunal de Contas da União - TCU.  

 

PROPOSTO PROPONENTE 

A.B.L A.B.L 

 

Acórdão 9.702/2011 

 

Assuntos: DIÁRIAS e PASSAGENS. DOU de 10.11.2011, S. 1, p.175. Ementa: o TCU 

deu ciência à SESU/MEC sobre a necessidade de adoção das seguintes medidas em 

seus processos de concessão de passagens e diárias: 

(...) 

b) segregação de funções, assegurando que as funções de beneficiário, proponente e 

ordenador de despesas não sejam ocupadas pelo mesmo servidor;  

(...) 

Constatação 03: Solicitação de diária constante no SCDP em data posterior à viagem 

do servidor, na proposta nº 93, conforme o Quadro abaixo. 

     

PCDP Data da Viagem 
Data da 

Solicitação  

Motivo da 

Viagem 

 

Transporte 

93 26/01 - 03/02 20/02/2014 Visita técnica 
Veículo 

Oficial 

 

Observou-se que a autorização das diárias aconteceu no dia 23/01/2014, conforme 

consta no Memo. 01/2013, de 20 de dezembro de 2013, e que o lançamento da 

solicitação da diária, no SCDP, ocorreu em 20/02/2014, isto é, 17 dias após o retorno 

do servidor à sede. 

 

Importante alertar que o fato ocorrido cria situações de desconformidades legais em 

relação aos prazos constantes nas Normas que regem a matéria. 

 

Constatação 04: Pagamento das diárias após o deslocamento, consoante o Quadro 

abaixo, em desconformidade com o art. 5º do Decreto 5.992/2006. 

    

Art. 5º  As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas seguintes 

situações, a critério da autoridade concedente:  

 

I - situações de urgência, devidamente caracterizadas; e 

II - quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, caso em que 

poderão ser pagas parceladamente. 

 

Cabe alertar que, nas propostas citadas no Quadro abaixo, o tempo médio para o 

pagamento da diária ocorreu, em aproximadamente, 79 dias (2 meses e 19 dias) após o 

retorno do servidor à sede. 
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Ação Nº. Relatório Constatações 

Proposta de Concessão de Diárias e Passagens - PCDP/2014. 

PCD

P 
Data da Viagem 

Data do Pagamento da 

diária                       

(ordem bancária) 

Quantitativo de 

dias após viagem 

93 26/01 - 03/02 26/mai 111 

128 10/02 - 14/02 26/mai 100 

284 23/04 - 26/04 03/jul 67 

351 14/04 - 15/04 26/mai 40 

Tempo Médio 79 dias 

  
018 

 
 

 

Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

15 Constatação 05: Prestação de contas fora do prazo legal, em desconformidade com o 

disposto no Art. 4º da Portaria 505/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão - MPOG.   

 

Portaria nº 505/2009 

 

Art. 4º Para a prestação de contas, o servidor deverá apresentar, no prazo máximo de 

cinco dias, contados do retorno da viagem, original ou segunda via dos canhotos dos 

cartões de embarque, ou recibo do passageiro obtido quando da realização do check in 

via internet, bilhetes, ou a declaração fornecida pela empresa de transporte, e relatório 

da viagem. (grifo nosso) 

   

Ressalta-se que nas propostas citadas no Quadro abaixo, o tempo médio para o 

encerramento da prestação de contas no Sistema SCDP ocorreu, em aproximadamente, 

117 dias (3 meses e 17 dias) após o retorno do servidor à sede. 

      

  Propostas de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP 

PCDP Data da Viagem 
Data do Relatório de 

viagem do proposto 

Data da Prestação 

encaminhada ao 

Proponente  

Quantitativo de 

dias para a 

prestação de 

contas  no SCDP 

93 26/01 - 03/02 23/07 21/08 198 

128 10/02 - 14/02 02/06 02/06 107 

284 23/04 - 26/04 14/08 21/08 116 

351 14/04 - 15/04 15/04 02/06 47 

Tempo médio 117 dias 

   Fonte: SCDP/2014. 

 

 

Constatação 06: Ausência de comprovantes de consulta de preços para compras de 

passagens aéreas na proposta nº 128, em desconformidade com o Acórdão 1.834/2008-

TCU - 1º Câmara. 

 

Acórdão 1.834/2008 - TCU 

 

Assunto: PASSAGENS. DOU de 13.06.2008, S. 1, p. 117. Ementa: o TCU determinou 

à SPOA/MTE que fizesse constar nos processos de pagamento relativos à aquisição de 

passagens aéreas comprovantes de consulta de preços que permitissem, a quem 

atestasse as faturas, certificar-se de que ocorrera o menor preço dentre aqueles 

oferecidos pelas companhias aéreas, inclusive os decorrentes da aplicação de tarifas 

promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com as programações das 

viagens(item 1.1, TC-018.594/2006-3, Acórdão nº 1.834/2008-TCU-1ª Câmara). 

 

 

 

Constatação 07: Relatório de Viagem apresentado sem anexar documento 

comprobatório da atividade realizada, em desconformidade com o que preceitua o item 

c.6 do Acórdão nº 9.702/2011-1ª Câmara, transcrito a seguir:  

          

     PCDP 

93 128 

Acórdão 9.702/2011 
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Assuntos: DIÁRIAS e PASSAGENS. DOU de 10.11.2011, S. 1, p. 175. Ementa: o 

TCU deu ciência à SESU/MEC sobre a necessidade de adoção das seguintes medidas 

em seus processos de concessão de passagens e diárias:  

(...) 

c) elementos que devem constar dos processos de concessão de passagens e diárias, em 

respeito aos princípios constitucionais da publicidade, moralidade e eficiência, e da 

motivação dos atos administrativos, quais sejam:  

(...) 

c.6) relatório de viagem preenchido de forma circunstanciada pelo servidor que a 

realizou, anexando documentos comprobatórios da realização das atividades do evento 

(atas de reunião, certificado de participação, notícias na imprensa, etc.) (itens 9.7.1 a 

9.7.3, TC-015.520/2007-4, Acórdão nº 9.702/2011-1ª Câmara). (grifo nosso) 

 
018 

 

 
 

Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

16 Constatação 1: Não foi localizada a publicação dos atos de concessão de Diárias e 

Passagens no “Sítio Eletrônico da Instituição”, constantes no quadro abaixo, em 

desconformidade ao disposto no art. 6º do Decreto 5.992/2006. 

 

    PCDP 

77 108 405 414 

419 512 585 - 

 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 6º  Os atos de concessão de diárias serão publicados no boletim interno ou de 

pessoal do órgão ou entidade concedente. 

 

Constatação 2: Pagamento de diárias durante ou após o deslocamento, consoante o 

disposto no Quadro abaixo, em desconformidade com o art. 5º do Decreto 5.992/06, 

transcrito a seguir: 

     

  Decreto 5.992/06 
 

Art. 5º  As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas seguintes 

situações, a critério da autoridade concedente:  
 

I - situações de urgência, devidamente caracterizadas; e 

II - quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, caso em que 

poderão ser pagas parceladamente. (grifo nosso) 
 

 Quadro - Proposta de Concessão de Diárias e Passagens  - PCDP/ 2014. 

PCDP Data da Viagem 

Data do 

Pagamento da 

diária                       
(ordem bancária) 

Quantitativo de dias após 

viagem 

108 26/02 - 27/02 13/03/2014 13 dias 

405 05/05 - 09/05 06/05/2014 0* 

414 04/05 - 08/05 06/05/2014 0* 

419 25/04 - 27/04 06/05/2014 8 dias 

585 27/05 - 28/05 28/05/2014 0* 
         Fonte: SCDP/2014. * Pagamento durante o deslocamento do servidor. 

 

Cabe registrar, ainda, que as solicitações de diárias, cujos deslocamentos ocorreram por 

meio de veículo oficial, aconteceram em datas muito próximas à viagem, conforme 

disposto no Quadro, a seguir. 
 

PCDP Data da Solicitação Data da Viagem 

108 24/02/2014 26/02 - 27/02 

419 24/04/2014 25/04 - 27/04 

585 23/05/2014 27/05 - 28/05 
     Fonte: SCDP/2014.  

 
018 

 
Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

16 Constatação 3: No Sistema SCDP - tela “Anexos da Viagem” - proposta nº 77, não foi 

localizado o documento que autoriza a viagem do servidor, bem como a ciência da 

Chefia imediata, mediata e Diretoria, em dissonância com o procedimento estabelecido 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento e Capacitação - COAC, conforme o disposto no 
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sítio do IFBA, a seguir transcrito:  

 

Sítio do IFBA 

 

Afastamento para Curso ou evento no país 

 

Procedimento 

 

O Servidor deve:  

 

- Preencher o formulário “Solicitação para participar em cursos/ eventos”. 

- Abrir processo no setor de Protocolo. 

- Anexar os documentos comprobatórios do evento (curso, congresso, conferência ou 

similar) 

- Anexar ciência da chefia imediata, mediata e Diretoria de Ensino do campus. 

- Informar se irá apresentar trabalho científico no evento ou não. 

(...) 

 

Constatação 4: Ausência de justificativa quanto ao deslocamento iniciado  no final de 

semana (domingo 16/03/14), na proposta nº 77, tendo em vista que a abertura do evento 

foi segunda-feira(dia 17/03/14), às 15 horas, em desconformidade com o disposto no 

§ 2º do art.5 do Decreto 5.992/06 e Acórdão 797/2010,  transcritos a seguir: 

 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 5º 

(...) 

§ 2o  As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento iniciar-se em sextas-

feiras, bem como os que incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente 

justificadas, configurando, a autorização do pagamento pelo ordenador de despesas, a 

aceitação da justificativa. (grifo nosso) 

 

 

Acórdão 797/2010 

 

Assunto: DIÁRIAS. DOU de 12.03.2010, S. 1, p. 173. Ementa: 

determinação à Fundação Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para que faça 

constar, nas propostas de concessão de diárias, quando os afastamentos iniciarem nas 

sextas- feiras ou que incluam os finais de 

semana e feriados, as devidas justificativas, conforme prevê o § 2º do art. 5º do Decreto 

nº 5.992/2006, bem como o item 1.4 do Acórdão nº 1.464/2007-2ª C (item 1.4.1.4, TC-

022.470/2008-9, Acórdão nº 797/2010-2ª Câmara). 

 

 

Embora conste justificativa para data de retorno do proposto que ocorreu na sexta-feira, 

dia 21/03/14, não houve alusão ao motivo pelo qual o deslocamento para o evento em 

Foz do Iguaçu/Paraná ter ocorrido no final de semana - domingo (16/03/14).  

 
018 

 
Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

16 Constatação 5: Na tela “Anexos da viagem” da proposta nº 512, no Sistema SCDP, 

não foram localizados os folderes/documentos de suporte referentes ao XI Congresso 

Nacional de Meio Ambiente em Poços de Caldas/Goiás, em desconformidade com o 

disposto no Acórdão nº 9.702/2011, transcrito a seguir: 

 

Acórdão 9.702/2011 

 

Assuntos: DIÁRIAS e PASSAGENS. DOU de 10.11.2011, S. 1, p. 175. Ementa: o 

TCU deu ciência à SESU/MEC sobre a necessidade de adoção das seguintes medidas 

em seus processos de concessão de passagens e diárias:  

(...) 

 

c) elementos que devem constar dos processos de concessão de passagens e diárias, 

em respeito aos princípios constitucionais da publicidade, moralidade e eficiência, 

e da motivação dos atos administrativos, quais sejam:  

(...) 

 

c.5) objetivo da viagem comprovado com documentos de suporte(convites, folders, 
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etc.); 

(itens 9.7.1 a 9.7.3, TC-015.520/2007-4, Acórdão nº 9.702/2011-1ª Câmara). (grifo 

nosso) 

 

Ressalta-se que a COAC estabelece procedimentos que são necessários para o 

afastamento dos servidores com vistas à participação de eventos/cursos, 

disponibilizados no Sítio Eletrônico do IFBA, transcritos a seguir:   

 

Sítio do IFBA 

 

Afastamento para Curso ou evento no país 

 

Procedimento 

 

O Servidor deve:  

 

- Preencher o formulário “Solicitação para participar em cursos/ eventos”. 

- Abrir processo no setor de Protocolo. 

- Anexar os documentos comprobatórios do evento (curso, congresso, conferência 

ou similar) 

(...) 

 

Constatação 6: Devolução de diárias fora do prazo legal, na prestação de contas da 

proposta nº 419, em desconformidade ao que preceitua o parágrafo único do art. 7º do 

Decreto 5.992/06. 

 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 7º  Serão restituídas pelo servidor, em cinco dias contados da data do retorno à 

sede originária de serviço, as diárias recebidas em excesso.  

 

Parágrafo único.  Serão, também, restituídas, em sua totalidade, no prazo estabelecido 

neste artigo, as diárias recebidas pelo servidor quando, por qualquer circunstância, não 

ocorrer o afastamento.  

 

Embora o Gestor tenha justificado que a prestação de contas  aconteceu fora do prazo 

em decorrência dos trâmites internos, cabe salientar que a devolução da diária ao erário 

ocorreu após 30 dias do retorno do servidor à sede. 

 
018 

 
Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

16 Constatação 7: Prestação de contas fora do prazo legal, em desconformidade com o 

disposto no Art. 4º da Portaria 505/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão - MPOG.   

   

Portaria nº 505/2009 

 

Art. 4º Para a prestação de contas, o servidor deverá apresentar, no prazo máximo de 

cinco dias, contados do retorno da viagem, original ou segunda via dos canhotos dos 

cartões de embarque, ou recibo do passageiro obtido quando da realização do check in 

via internet, bilhetes, ou a declaração fornecida pela empresa de transporte, e relatório 

da viagem. (grifo nosso) 

     

          Propostas de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP 

PCDP Data da Viagem 

 

Data do 

encaminhamento da 

Prestação de Contas 

ao Proponente 
(SCDP) 

Quantitativo de dias 

para a prestação de 
contas  no SCDP 

77 16/03 - 21/03 19/05/2014 58 dias 

108 26/02 - 27/02 13/10/2014 227 dias 

419 25/04 - 27/04 07/08/2014 101 dias 

512 19/05 - 24/05 26/08/2014 89 dias 

               Fonte: SCDP/2014. 

 

Cabe alertar que na proposta nº 108 citada no Quadro acima, o encerramento da 
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prestação de contas no Sistema SCDP ocorreu após 227 dias, isto é, 07 (sete) meses do 

retorno do servidor à sede. 

 

Constatação 8: Relatório de Viagem apresentado sem anexar documento 

comprobatório da atividade realizada, nas propostas discriminadas no Quadro abaixo, 

em desconformidade ao que preceitua os itens 9.7.1 e 9.7.3 do Acórdão nº 9.702/2011, 

transcrito a seguir: 

 
Proposta de Concessão de Diárias e Passagens - PCDP/ 

2014. 

PCDP Motivo da Viagem 

77 Congresso 

108 Visita Técnica 

405 Encontro/ Seminário 

414 Encontro/ Seminário 

419 Visita Técnica 

512 Congresso 

585 Serviço  

  

  

Acórdão 9.702/2011 

 

Assuntos: DIÁRIAS e PASSAGENS. DOU de 10.11.2011, S. 1, p. 175. Ementa: o 

TCU deu ciência à SESU/MEC sobre a necessidade de adoção das seguintes medidas 

em seus processos de concessão de passagens e diárias:  

(...) 

c) elementos que devem constar dos processos de concessão de passagens e diárias, em 

respeito aos princípios constitucionais da publicidade, moralidade e eficiência, e da 

motivação dos atos administrativos, quais sejam:  

(...) 

c.4)formulário de "Requisição de transporte" assinado pelo servidor que realizará a 

viagem; 

c.5) objetivo da viagem comprovado com documentos de suporte(convites, folders, 

etc.); 

c.6) relatório de viagem preenchido de forma circunstanciada pelo servidor que a 

realizou, anexando documentos comprobatórios da realização das atividades do evento 

(atas de reunião, certificado de participação, notícias na imprensa, etc.) (itens 9.7.1 a 

9.7.3, TC-015.520/2007-4, Acórdão nº 9.702/2011-1ª Câmara). (grifo nosso) 
018 

 
Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

16 Constatação 9: Informação divergente em relação ao meio de transporte utilizado no 

deslocamento. No item "Demonstrativo da Solicitação de Viagem" da proposta nº 405, 

o meio de transporte registrado foi veículo oficial, no entanto, no Relatório de viagem 

consta que o deslocamento ocorreu por meio da Empresa Real Expresso - Transportes 

Terrestres.    
015 Avaliação do controle do 

almoxarifado 

17 Constatação 1: Inexistência de valor contratual. 

Constatação 1.1: Inexistência de detalhamento do valor do objeto no instrumento 

contratual, havendo nele apenas a estimativa do valor anual. 

Constatação 1.2: Apesar da Cláusula Sétima do Contrato nº. 05/2011 admitir a 

repactuação dos preços, observada a periodicidade mínima de um ano, bem como da 

emissão de Notas Fiscais de diferença salarial por repactuação pelos Campi Barreiras, 

Valença e Vitória da Conquista, inexiste Termo Aditivo de acréscimo de valor. 
015 Avaliação do controle do 

almoxarifado 

18 
Sem constatações relevantes 

015 Avaliação do controle do 

almoxarifado 

19 
Sem constatações relevantes 

015 Avaliação do controle do 

almoxarifado 

20 
Sem constatações relevantes 

015 Avaliação do controle do 

almoxarifado 

21 
Sem constatações relevantes 

015 Avaliação do controle do 

almoxarifado 

22 
Sem constatações relevantes 
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015 Avaliação do controle do 

almoxarifado 

23 
Sem constatações relevantes 

015 Avaliação do controle do 

almoxarifado 

24 Constatação 03: Apesar da elaboração mensal do “Relatório de Almoxarifado para 

Contabilidade”, o DEPAT informou que, para fins da conciliação contábil, envia ao 

Departamento de Contabilidade apenas as Notas Fiscais – NF’s para pagamento. 

Constatação 07: Existência de materiais sem Ficha de Prateleira ou outro mecanismo 

de registro e acompanhamento de saída de materiais, a exemplo dos listados na Tabela 

02, infra apresentada: 

Constatação 08: Ocorrência de saída de materiais sem o devido registro nas Fichas de 

Prateleira, a exemplo dos constantes na Tabela 03 abaixo: 

Constatação 11: O Almoxarifado encontra-se desorganizado e sem o devido 

aproveitamento do espaço físico disponível, comprometendo a integridade física dos 

materiais, a elaboração do inventário, a inspeção do local e a limpeza do ambiente, 

além de favorecer ao desperdício de tempo, energia e materiais. 

A desorganização do setor ocorre em decorrência do(a): 

 Empilhamento desordenado e desalinhado dos materiais e sem obediência 

às setas indicativas das caixas. 

 Existência de vazamento comprometendo os materiais estocados; 

 Contato direto entre os materiais empilhados e a parede e entre eles e o 

piso; 

 Circulação obstruída devido à disposição e desorganização dos materiais; 

 Obstrução de materiais devido ao acondicionamento inapropriado. 
 

 
Constatação 19: Inexatidão do Saldo Final dos Relatórios de Almoxarifado para 

Contabilidade, tendo em vista a inconsistência da memória de cálculo. 

Constatação 20: A atual formalização do Inventário Físico não permite a fácil 

visualização dos bens existentes no Almoxarifado, como também dificulta a 

comparação do saldo final de um exercício com o saldo inicial do exercício seguinte. 

Constatação 22: Divergência do saldo final do Inventário/2012 com o saldo inicial do 

Inventário/2013, dos itens do Elemento da Despesa 33.90.30-07 (Gêneros de 

Alimentação), que demonstra suposto desaparecimento de R$ 11.550,19 (onze mil, 

quinhentos e cinqüenta reais e dezenove centavos), o qual representa 96,83% do saldo 

final do exercício 2012 (Tabela 9 e 10). 

Constatação 23: Divergência do saldo final do Inventário/2012 com o saldo inicial do 

Inventário/2013, em relação aos itens do Elemento da Despesa 33.90.30-16 (Material 

de Expediente), demonstrando suposto desaparecimento de R$ 1.652,48 (mil seiscentos 

e cinqüenta e dois reais e quarenta e oito centavos), o qual representa 73,53% do saldo 

final do exercício 2012 que foi utilizado como amostra (Tabela 11 e 12). 

Constatação 24: Diferença de R$ 37.427,91 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e 

sete reais e noventa e um centavos) entre o saldo final e o saldo inicial dos itens listados 

na Tabela 13 abaixo disposta, sem que tenha ocorrido o registro de saída. 

Constatação 25: Inexistência do trabalho da comissão quando da elaboração do 

Inventário do Almoxarifado, tendo em vista que o Inventário/2013 foi uma mera cópia 

do “Relatório de Almoxarifado para Contabilidade – Dezembro 2013”. 

Constatação 26:Os Relatórios de Almoxarifado para Contabilidade não traduzem a 

realidade do Almoxarifado em virtude da: 

 Intempestividade do lançamento; 

 Fragilidade do documento utilizado como fonte de informação para 

inserção dos dados no sistema de controle utilizado pelo DEPAT, tendo em 

vista: 

o A inexistência de Fichas de Prateleiras de alguns itens (Tabela 2 

anteriormente apresentada) e 

o A falta de registro de saída de materiais na Ficha de 

Prateleira(Tabela 3 anteriormente disposta). 

Constatação 27: De acordo com a Tabela 14, acima disposta, em alguns itens foram 

constatadas diferenças significativas entre as quantidades registradas nas Fichas de 

Prateleira e a quantidade física existente no Almoxarifado. 

Constatação 30: Existência das seguintes desconformidades no preenchimento das 

Requisições de Materiais: 

Constatação 30.1: Sem o quantitativo do material fornecido (Tabela 15). 

Constatação 30.2: Existência de “Requisição de Materiais” sem Assinatura 

e/ou carimbo do Solicitante (Tabela 16), sendo que foi informado pelo DEPAT 

que para desempenhar este papel, bastaria a comprovação de ser servidor por 
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meio da aposição do carimbo. 

Constatação 30.3: Existência de “Requisição de Materiais” sem Assinatura 

e/ou carimbo do Recebedor (Tabela 17). 

Constatação 30.4: “Requisição de Materiais” com rasuras ou ilegíveis (Tabela 

18). 

Constatação 30.5: “Requisição de Materiais” sem data de Requisição e/ou de 

Recebimento (Tabela 19). 

Constatação 30.6: “Requisição de Materiais” sem especificação adequada 

do(s) material(is) solicitado(s) (Tabela 20), tendo sido descrita de forma 

genérica. 

 

Constatação 30.7: “Requisição de Materiais” sem assinatura e/ou carimbo do 

responsável pelo Almoxarifado (Tabela 21). 

Constatação 30.8: “Requisição de Materiais” sem inutilização das linhas não 

preenchidas (Tabela 22). 

Constatação 30.9: “Requisição de Materiais” sem uniformidade na forma do 

preenchimento quanto a grafia (Tabela 23). 

Constatação 30.10: “Requisição de Materiais” com “Data de Requisição” 

posterior à “Data de Recebimento” e com inconsistência na numeração, tendo 

em vista que a Solicitação de nº 19 foi feita posteriormente à de nº. 23 (Tabela 

24). 

Constatação 31: Existência de Requisições com reduzida credibilidade, tendo em vista 

que: 

- O mesmo servidor desempenhou o papel de requisitante, de responsável pelo 

Almoxarifado e de recebedor do material; 

- Não foram preenchidas, na Requisição, informações imprescindíveis ao 

controle de forma que permitisse averiguar a confiabilidade do documento, a 

exemplo do número e das datas da solicitação e do recebimento. 

Constatação 32: Inobservância dos padrões mínimos de controle interno no momento 

da liberação de materiais devido à ausência da apresentação prévia da Requisição de 

Material. 

Constatação 33: Existência das seguintes desconformidades no preenchimento das 

Requisições de Materiais provenientes da Copa da Reitoria do IFBA (Tabela 26): 

- Rasura; 

- Sem numeração; 

- Sem data de requisição; 

- Sem data de recebimento; 

- Sem especificação da quantidade fornecida; 

- Sem assinatura do responsável pelo Almoxarifado; 

- Sem o carimbo do responsável pelo Almoxarifado e 

- Sem inutilização das linhas não preenchidas. 

Constatação 34: Elevada fragilidade no controle dos Papéis A4 e A4 Reciclado, tendo 

em vista as seguintes observações: 

 Desorganização e desalinhamento no acondicionamento de forma a 

impossibilitar a inspeção e contagem física; 

 Distribuição indiscriminada entre Papel A4 e Papel A4 Reciclado; 

 Inexistência de Ficha de Prateleira ou de qualquer outra forma de registro 

da saída de Papel A4 Reciclado; 

 Falta de registro de algumas saídas na Ficha de Prateleira do Papel A4; 

Falta de registro fidedigno e tempestivo das saídas dos aludidos papéis nos Relatórios 

de Almoxarifado, tendo em vista o histórico constante na Tabela 29 abaixo: 

Constatação 35: Elevada fragilidade no controle dos Envelopes Kraft’s, tendo em vista 

as seguintes observações: 

 Desorganização e desalinhamento no acondicionamento de forma a 

impossibilitar a inspeção e contagem física; 

 Inexistência de Ficha de Prateleira ou de qualquer outra forma de registro 

da saída; 

Falta de registro fidedigno e tempestivo das saídas dos aludidos envelopes nos 

“Relatórios de Almoxarifado para Contabilidade”, tendo em vista que, no período 

compreendido entre janeiro/2013 a julho/2014, apenas foi registrada, em janeiro de 

2013, a saída de 219 (duzentos e dezenove) “Envelope Kraft 160x230 impressão c/ 100 

IFBA”. 

Constatação 36: Elevada fragilidade no controle dos Copos Descartáveis, tendo em 

vista as seguintes observações: 

 Desorganização e desalinhamento no acondicionamento de forma a 
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impossibilitar a inspeção e contagem física; 

 Inexistência de Ficha de Prateleira ou de qualquer outra forma de registro 

da saída; 

Falta de registro fidedigno e tempestivo das saídas dos Copos Descartáveis (50ml e 

200ml) nos “Relatórios de Almoxarifado para Contabilidade”, tendo em vista que no 

período compreendido entre janeiro/2013 a julho/2014, apenas foi registrada, em 

janeiro de 2013, a saída de 200 (duzentos) Copos Descartáveis 200 ml. 

Constatação 37: Embora conste no “Relatório de Almoxarifado para Contabilidade – 

Julho/2014” a existência de 100 (cem) Bobinas de Fax, no dia da auditoria in loco, 

13/08/2014, foi informado por funcionários do DEPAT que não havia bobina de fax no 

Almoxarifado e nem Ficha de Prateleira que pudesse comprovar a eventual saída do 

referido material. 

Constatação 38: Ao ser solicitado à PROAP o envio das cópias das requisições que 

comprovassem a saída, em janeiro/2014, de 33 (trinta e três) Bobinas de Fax, conforme 

apresentado no “Relatório Almoxarifado – Janeiro 2014”, foram encaminhadas a esta 

AUDIN as Requisições constantes na Tabela 33 infra apresentada: 

Constatação 38.1: Apesar do registro de saída se referir a Janeiro/2014, 

apenas a requisição do próprio DEPAT corresponde a esse período. As 

demais se encontram sem data ou refere-se a período posterior ao solicitado. 

Constatação 38.2: Foram constatadas fragilidades nos documentos 

comprobatórios da saída das 33 (trinta e três) Bobinas de Fax, tendo em vista 

a ausência de informações imprescindíveis para averiguação da autenticidade 

das Requisições de Materiais. 

Constatação 38.3: Solicitação de 3 (três) Bobinas de Fax feita pelo DEPAT, 

por meio de documento frágil e em desrespeito ao Princípio da Segregação 

de Funções como demonstrado na Tabela 33 acima, sendo que, de acordo 

com as informações dos funcionários do próprio setor, o fax que se encontra 

no local está em desuso há alguns anos e, conforme a PRPGI, no âmbito da 

Reitoria deste IFBA não se utiliza fax convencional desde 2010. 
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3 RECOMENDAÇÕES FORMULADAS PELA AUDIN INFORMANDO SUAS IMPLEMENTAÇÕES 

 

3.1 Relatórios de Auditoria emitidos no exercício 2014 

 

A Unidade de Auditoria Interna deste Instituto elaborou XX Relatórios Preliminares e Finais de Auditoria concernentes à execução das ações 

previstas no Plano Anual de atividades de Auditoria Interna – PAINT, exercício 2014, conforme Quadros abaixo. 

 

Os Relatórios em apreço foram confeccionados e expedidos por 02 (dois) servidores exercentes do cargo de Auditor em exercício nesta Unidade, aos 

couberam as ações infra relacionadas. Para a consecução da aludida atividade, foram utilizados os seguintes materiais: aos sistemas do Governo 

Federal SIAFI, SIAPE, SCDP, bem como microcomputadores conectados à Internet, com sistema operacional Windows e Programa Microsoft 

Office, além dos materiais de expediente. 

 

3.1.1 Relatórios Preliminares de Auditoria 

 

RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

11 Reitoria Fevereiro a 

maio/2014 

17 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de fevereiro a 

maio/2014, em estrita observância às 

normas de auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, objetivando 

o acompanhamento e análise dos 

documentos relacionados à execução 

do Plano de Expansão III, 

concernentes à construção dos campi 

Brumado, Euclides da Cunha, 

Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo 

CONSTATAÇÃO 1:  De acordo com as datas dos 

documentos abaixo listados, a ART não foi apresentada no 

prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento da ordem de 

serviço, conforme estabelecido no Edital. 

Documento 

Data de 

Emissão/Apre

sentação 

Ordem de 

Serviço 
03/01/2013 

Encaminhame

nto da ART 

ao 

05/04/2013 

Que, nos futuros 

contratos, passe a exigir 

das empresas 

contratadas a 

apresentação da ART 

no prazo estabelecido 

no Edital da Licitação 

e/ou no instrumento 

contratual. 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

Antônio de Jesus. 

Para consecução dos trabalhos de 

auditoria selecionou-se como amostra 

os campus Brumado e Lauro de 

Freitas, sendo que o presente relatório 

refere-se aos exames documentais 

relacionados ao Campus Lauro de 

Freitas. Nenhuma restrição foi 

imposta aos trabalhos. 

 

IFBA/Fiscal 

de Contrato 
 

CONSTATAÇÃO 2: De acordo com as datas dos 

documentos abaixo listados, a execução dos serviços 

contratados foram iniciados antes do registro da ART, 

contrariando o disposto no Edital, no Contrato e na Resolução 

CONFEA nº. 1.025/2009. 

 

 

 

 

Documento 
Data de 

Emissão 

NF-e 201313 03/01/2013 

Anotação de 

Responsabili

dade Técnica 

03/04/2013 

 

 

Que, nos futuros 

contratos, exija a 

apresentação da ART 

antes do início da 

execução dos serviços. 

 

11 Reitoria Fevereiro a 

maio/2014 

17 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de fevereiro a 

maio/2014, em estrita observância às 

normas de auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, objetivando 

o acompanhamento e análise dos 

documentos relacionados à execução 

do Plano de Expansão III, 

concernentes à construção dos campi 

Brumado, Euclides da Cunha, 

Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo 

Antônio de Jesus. 

Para consecução dos trabalhos de 

auditoria selecionou-se como amostra 

os campus Brumado e Lauro de 

CONSTATAÇÃO 3: A ART não está devidamente 

preenchida, tendo em vista ausência de informações 

obrigatórias: 

 Data de início da obra; 

 Data de previsão da obra; 

 Atividade Técnica. 

 

Que, em futuros 

contratos, o setor 

responsável passe a 

verificar o devido 

preenchimento das 

ART’s, antes da sua 

aceitação. 

CONSTATAÇÃO 4: Não foi encaminhado a esta Unidade 

de Auditoria Interna o cronograma físico-financeiro dos 

contratos, consoante solicitado. 

 

Que essa Pró-Reitoria 

passe a promover o 

atendimento das S.A’s 

oriundas desta Unidade 

de Auditoria Interna, de 

modo a não prejudicar o 

trabalho desenvolvido 

pelo setor. 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

Freitas, sendo que o presente relatório 

refere-se aos exames documentais 

relacionados ao Campus Lauro de 

Freitas. Nenhuma restrição foi 

imposta aos trabalhos. 

 

CONSTATAÇÃO 5: Conforme tabela apresentada, o 

percentual de execução da obra foi, significativamente, 

inferior ao percentual de execução estabelecido no 

cronograma físico-financeiro. 

 

Que, em futuros 

contratos, instrua os 

fiscais de contratos a: 

 Acompanhar a 

execução das obras 

e/ou serviços de 

forma a fazer 

cumprir o 

estabelecido no 

cronograma físico-

financeiro, 

conforme 

estabelecido na 

Cláusula Segunda, 

item 3, e Cláusula 

Sexta do Contrato 

nº. 14/2012. 

 Anotar em registro 

próprio todas as 

ocorrências 

relacionadas à 

execução do 

contrato, 

determinando o 

que for necessário 

à regularização das 

faltas ou defeitos 

observados, 

conforme 

estabelecido na Lei 

nº. 8.666/1993, art. 

67, §1º. 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

11 Reitoria Fevereiro a 

maio/2014 

17 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de fevereiro a 

maio/2014, em estrita observância às 

normas de auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, objetivando 

o acompanhamento e análise dos 

documentos relacionados à execução 

do Plano de Expansão III, 

concernentes à construção dos campi 

Brumado, Euclides da Cunha, 

Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo 

Antônio de Jesus. 

Para consecução dos trabalhos de 

auditoria selecionou-se como amostra 

os campus Brumado e Lauro de 

Freitas, sendo que o presente relatório 

refere-se aos exames documentais 

relacionados ao Campus Lauro de 

Freitas. Nenhuma restrição foi 

imposta aos trabalhos. 

 

CONSTATAÇÃO 6: Por meio da tabela apresentada, foi 

constatado: 

6.1- Distinção entre o total dos impostos contidos na NF-e no. 

201326 e o total dos impostos recolhidos por este IFBA; 

6.2- Não recolhimento do INSS referente às NF-e’s nos. 

201356, 201359 e 201362. 

 

Recomendação 1: Que 

instrua o setor 

competente a proceder a 

averiguação das 

informações contidas 

nas Notas Fiscais antes 

de proceder a liquidação 

no sistema e o 

pagamento, de forma a 

recolher os impostos 

devidos ou informar a 

empresa contratada 

sobre a necessidade de 

eventual correção na 

NF. 

Recomendação 2: Que 

adote providências 

necessárias ao 

recolhimento do INSS 

relativo às NF’s nos. 

201326, 201356 e 

201362. 

CONSTATAÇÃO 7: A NF-e nº. 201326 foi paga sem o 

devido ateste pelo fiscal de contrato e, consequentemente, 

sem a certificação de que os serviços prestados foram 

entregues de acordo com o estabelecido no instrumento 

contratual. 

Recomendação 1: Que 

instrua o setor 

responsável a proceder 

a averiguação do direito 

adquirido pelo credor 

por meio de documento 

comprobatório (ateste 

na Nota Fiscal), antes 

de proceder a liquidação 

no sistema. 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

CONSTATAÇÃO 8: Não foi encaminhado a esta Unidade 

de Auditoria Interna a NF-e correspondente a 1ª medição do 

Contrato em análise. 

Que essa Pró-Reitoria 

passe a promover o 

atendimento das S.A’s 

oriundas desta Unidade 

de Auditoria Interna, de 

modo a não prejudicar o 

trabalho desenvolvido 

pelo setor. 

CONSTATAÇÃO 9: Não foram encaminhados Relatórios 

e/ou Registros de Ocorrência do Fiscal de Contrato, conforme 

pleiteado por esta Unidade de Auditoria Interna. 

 

Que essa Pró-Reitoria 

passe a promover o 

atendimento das S.A’s 

oriundas desta Unidade 

de Auditoria Interna, de 

modo a não prejudicar o 

trabalho desenvolvido 

pelo setor. 

11 Reitoria Fevereiro a 

maio/2014 

17 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de fevereiro a 

maio/2014, em estrita observância às 

normas de auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, objetivando 

o acompanhamento e análise dos 

documentos relacionados à execução 

do Plano de Expansão III, 

concernentes à construção dos campi 

Brumado, Euclides da Cunha, 

Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo 

Antônio de Jesus. 

Para consecução dos trabalhos de 

auditoria selecionou-se como amostra 

os campus Brumado e Lauro de 

Freitas, sendo que o presente relatório 

refere-se aos exames documentais 

relacionados ao Campus Lauro de 

Freitas. Nenhuma restrição foi 

imposta aos trabalhos. 

CONSTATAÇÃO 10: Falta de Garantia Complementar sobre 

o valor do acréscimo do contrato. 

Que, em futuros 

contratos, passe a 

solicitar da empresa 

contratada a Garantia 

Complementar 

conforme as exigências 

contidas no Edital de 

Licitação. 

CONSTATAÇÃO 11: Consta na Nota de Empenho (NE) nº. 

2012NE800999, do tipo Valor Global, a quantia de R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) ao invés de 

R$ 9.210.602,34 (nove milhões, duzentos e dez mil, 

seiscentos e dois reais e trinta e quatro centavos), divergindo 

do constante no Contrato nº. 14/2012. 

 

Que, nas futuras 

emissões das Notas de 

Empenho, do tipo Valor 

Global, faça constar 

neste documento o valor 

estabelecido no 

instrumento contratual. 

CONTRATAÇÃO 12: Foi estabelecido Termo Aditivo de 

Acréscimo de Valor do Contrato levando em consideração os 

itens aditados, sem considerar os itens suprimidos. 

Recomendação 1: Que 

se proceda a revisão do 

valor constante no 1º 

Termo Aditivo de 

Acréscimo de Valor do 



24 

 

RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

 Contrato nº. 14/2012. 

Recomendação 2: Que 

instrua o setor 

competente a levar em 

consideração os 

valores que foram 

suprimidos no cálculo 

para celebração de 

Termos Aditivos de 

Acréscimo de Valor do 

Contrato. 

CONTRATAÇÃO 13: O Contrato estabelece valor da 

garantia sobre seu valor inicial, sem deixar margens à 

mudança em caso de eventual celebração de Termo Aditivo 

de alteração de valor, contrariando o disposto no Edital. 

 

Que estabeleça 

mecanismo de controle 

de forma a evitar a 

incidência de erros 

formais nos 

instrumentos contratuais 

adequando, assim, ao 

disposto no Edital e na 

legislação vigente. 

11 Reitoria Fevereiro a 

maio/2014 

17 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de fevereiro a 

maio/2014, em estrita observância às 

normas de auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, objetivando 

o acompanhamento e análise dos 

documentos relacionados à execução 

do Plano de Expansão III, 

concernentes à construção dos campi 

Brumado, Euclides da Cunha, 

Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo 

Antônio de Jesus. 

CONSTATAÇÃO 14: Existência dos seguintes erros formais, 

no Contrato nº. 14/2012: 

a) Foi inserido na Cláusula Oitava do contrato (Da 

Vigência) trecho referente à Cláusula Sétima 

(Recebimento do Serviço). 

b) Inserção do termo “muitas” ao invés de “multas” na 

Cláusula Quinta. 

Que estabeleça 

mecanismo de controle 

de forma a evitar a 

incidência de erros 

formais nos 

instrumentos 

contratuais. 



25 

 

RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

Para consecução dos trabalhos de 

auditoria selecionou-se como amostra 

os campus Brumado e Lauro de 

Freitas, sendo que o presente relatório 

refere-se aos exames documentais 

relacionados ao Campus Lauro de 

Freitas. Nenhuma restrição foi 

imposta aos trabalhos. 

 

CONSTATAÇÃO 15: Não constou no contrato o prazo de 

início da obra e nem sua vinculação aos termos do Edital. 

 

Que estabeleça 

mecanismo de controle 

de forma a evitar a 

incidência de erros 

formais nos 

instrumentos 

contratuais e 

adequando-se ao 

disposto na legislação 

vigente. 

CONSTATAÇÃO 16: Manifestação do Fiscal de Contrato 

sobre a necessidade de revisão, por parte do IFBA, do projeto 

estrutural relacionado ao nível de implementação das sapatas 

(fundação) das edificações apenas no mês de Novembro. 

Segundo o Cronograma Físico-Financeiro, a execução de tal 

serviço estava programada para ser concluído no mês de 

Março. 

Que se instrua os 

fiscais de contratos a 

se manifestarem de 

forma tempestiva 

acerca da execução 

física das obras e/ou 

serviços, a fim de 

evitar o 

comprometimento do 

estabelecido no 

instrumento contratual. 

12 Reitoria Abril a 

julho/2014 

17 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de abril a 

julho/2014, em estrita observância às 

normas de auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, objetivando 

o acompanhamento e análise dos 

documentos relacionados à execução 

do Plano de Expansão III, 

concernentes à construção dos campi 

Brumado, Euclides da Cunha, 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta Unidade de 

Auditoria Interna o cronograma físico-financeiro do contrato, 

conforme solicitado. 

 

Recomendação 1: Que 

essa Pró-Reitoria passe 

a promover o 

atendimento das S.A’s 

oriundas desta Unidade 

de Auditoria Interna, de 

modo a não prejudicar o 

trabalho desenvolvido 

pelo setor. 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo 

Antônio de Jesus. 

Para consecução dos trabalhos de 

auditoria selecionou-se como amostra 

os campus Brumado e Lauro de 

Freitas, sendo que o presente relatório 

refere-se aos exames documentais 

relacionados ao Campus Brumado. 

Nenhuma restrição foi imposta aos 

trabalhos. 

CONSTATAÇÃO 2: Conforme tabela abaixo apresentada, o 

percentual de execução da obra foi inferior ao percentual de 

execução estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

 

Que, em futuros 

contratos, instrua os 

fiscais de contratos a: 

 Acompanhar a 

execução das obras 

e/ou serviços de 

forma a fazer 

cumprir o 

estabelecido no 

cronograma físico-

financeiro, 

conforme 

estabelecido na 

Cláusula Segunda, 

item 3, e Cláusula 

Sexta do Contrato 

nº. 11/2012. 

 Anotar em registro 

próprio todas as 

ocorrências 

relacionadas à 

execução do 

contrato, 

determinando o 

que for necessário 

à regularização das 

faltas ou defeitos 

observados, 

conforme 

estabelecido na Lei 

nº. 8.666/1993, art. 

67, §1º. 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

12 Reitoria Abril a 

julho/2014 

17 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de abril a 

julho/2014, em estrita observância às 

normas de auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, objetivando 

o acompanhamento e análise dos 

documentos relacionados à execução 

do Plano de Expansão III, 

concernentes à construção dos campi 

Brumado, Euclides da Cunha, 

Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo 

Antônio de Jesus. 

Para consecução dos trabalhos de 

auditoria selecionou-se como amostra 

os campus Brumado e Lauro de 

Freitas, sendo que o presente relatório 

refere-se aos exames documentais 

relacionados ao Campus Brumado. 

Nenhuma restrição foi imposta aos 

trabalhos. 

CONSTATAÇÃO 3: Os valores das Ordens Bancárias não 

correspondem aos valores constantes nas Notas Fiscais, 

conforme tabela abaixo apresentada. 

Recomendação 1: Que 

instrua o setor 

competente a proceder a 

averiguação das 

informações contidas 

nas Notas Fiscais antes 

de proceder a liquidação 

no sistema e o 

pagamento, de forma a 

recolher os impostos 

devidos ou informar a 

empresa contratada 

sobre a necessidade de 

eventual correção na 

NF. 

 

Recomendação 2: Que 

adote providências 

necessárias ao 

recolhimento do INSS 

relativo às NF’s nº. 

201343, nº. 201348 e nº. 

201357. 

CONSTATAÇÃO 4: As NF-e’s nº. 201314 e 201315 foram 

pagas sem o devido ateste pelo fiscal de contrato e, 

consequentemente, sem a certificação de que os serviços 

prestados foram entregues de acordo com o estabelecido no 

instrumento contratual. 

Que instrua o Setor de 

Contabilidade a 

proceder a averiguação 

do direito adquirido 

pelo credor por meio de 

documento 

comprobatório (ateste 

na Nota Fiscal), antes 

de proceder a liquidação 

no sistema. 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

CONSTATAÇÃO 5: Ausência de designação formal do 

fiscal de contrato. 

 

Que, nas futuras 

contratações, designe 

formalmente um fiscal 

para cada contrato a 

ser executado. 

CONSTATAÇÃO 6: Não foi encaminhados Relatórios e/ou 

Registros de Ocorrência do fiscal de Contrato, conforme 

pleiteado por esta Unidade de Auditoria Interna. 

 

Que essa Pró-Reitoria 

passe a promover o 

atendimento das S.A.’s 

oriundas desta Unidade 

de Auditoria Interna, 

de modo a não 

prejudicar o trabalho 

desenvolvido pelo 

setor. 

12 Reitoria Abril a 

julho/2014 

17 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de abril a 

julho/2014, em estrita observância às 

normas de auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, objetivando 

o acompanhamento e análise dos 

documentos relacionados à execução 

do Plano de Expansão III, 

concernentes à construção dos campi 

Brumado, Euclides da Cunha, 

Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo 

Antônio de Jesus. 

Para consecução dos trabalhos de 

auditoria selecionou-se como amostra 

os campus Brumado e Lauro de 

Freitas, sendo que o presente relatório 

refere-se aos exames documentais 

relacionados ao Campus Brumado. 

Nenhuma restrição foi imposta aos 

CONSTATAÇÃO 7: Não foi enviada a esta Unidade de 

Auditoria Interna a cópia da Nota de Empenho. 

 

Que essa Pró-Reitoria 

passe a promover o 

atendimento das S.A.’s 

oriundas desta Unidade 

de Auditoria Interna, 

de modo a não 

prejudicar o trabalho 

desenvolvido pelo 

setor. 

CONTRATAÇÃO 8: O Contrato estabelece valor da garantia 

sobre seu valor inicial, sem deixar margens a mudança em 

caso de eventual celebração de Termo Aditivo de alteração de 

valor, contrariando o disposto no Edital. 

 

Que estabeleça 

mecanismo de controle 

de forma a evitar a 

incidência de erros 

formais nos 

instrumentos 

contratuais e de se 

adequar ao disposto no 

Edital e na legislação 

vigente. 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

trabalhos. CONSTATAÇÃO 9: Existência dos seguintes erros formais 

no Contrato nº. 11/2012: 

a) Foi inserido na Cláusula Oitava do contrato (Da 

Vigência) trecho referente à Cláusula Sétima 

(Recebimento do Serviço). 

b) Inserção do termo “muitas” ao invés de “multas” na 

Cláusula Quinta. 

 

Que estabeleça 

mecanismo de controle 

de forma a evitar a 

incidência de erros 

formais nos 

instrumentos 

contratuais. 

CONSTATAÇÃO 10: Não constou no contrato o prazo de 

início da obra e nem sua vinculação aos termos do Edital. 

 

Que estabeleça 

mecanismo de controle 

de forma a evitar a 

incidência de erros 

formais nos 

instrumentos 

contratuais e de se 

adequar ao disposto na 

legislação vigente. 

14 Salvador 
01/08 a 

30/09/2014 
18 

Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados, no período de 01/08 até 

30/09, com o objetivo de acompanhar 

os atos e fatos administrativos na 

concessão de diárias e passagens 

ocorridos na Reitoria e nos Campi: 

Camaçari, Porto Seguro e Salvador.  

 

O presente Relatório foi elaborado 

com base nos exames documentais 

relacionados ao CAMPUS 

SALVADOR, a partir da análise das 

Propostas extraídas do Sistema de 

Concessão de Diárias e Passagens - 

SCDP.  

Verificou-se o cumprimento das 

normas internas e legislação 

pertinente, em estrita observância às 

normas aplicáveis ao Serviço Público 

Constatação 1: Não foi localizada a publicação dos atos de 

concessão de Diárias e Passagens no “Sítio Eletrônico da 

Instituição”, constantes no quadro abaixo, em 

desconformidade ao disposto no art. 6º do Decreto 

5.992/2006. 

 
PDCP  

22 41 174 

318 345 466 

 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 6º Os atos de concessão de diárias serão publicados no 

boletim interno ou de pessoal do órgão ou entidade 

concedente. 

 

 

 

Recomendação 1: Que 

se esclareça o meio de 

publicização utilizado 

pelo órgão para atender 

ao princípio da 

publicidade dos atos de 

concessão de diárias e 

passagens. 

 

 

 

 

 

 

Recomendação 2: Que 

se atente para a 

publicação dos atos de 

concessão de diárias e 

passagens, conforme o 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

Federal. Cabe ressaltar que nenhuma 

restrição foi imposta aos exames 

realizados pela Unidade de Auditoria 

Interna. 

 

disposto no art. 6º do 

Decreto 5.992/2006. 

 

 

    

 Constatação 2: Pagamento de diárias durante ou após o 

deslocamento, em desconformidade com o art. 5º do Decreto 

5.992/06, transcrito a seguir: 

 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 5º As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só 

vez, exceto nas seguintes situações, a critério da autoridade 

concedente:  

 

I - situações de urgência, devidamente caracterizadas; e 

II - quando o afastamento compreender período superior a 

quinze dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente. 

(grifo nosso) 

 

Cabe alertar que nas propostas citadas no Quadro abaixo, o 

tempo médio para o pagamento da diária ocorreu, em 

aproximadamente, 26 (vinte e seis) dias após o retorno do 

servidor à sede. 

 

Recomendação 1: Que 

se promovam as 

medidas necessárias 

com o objetivo de 

otimizar as rotinas de 

concessão de diárias e 

passagens com vistas a 

assegurar de forma 

tempestiva a 

indenização do servidor 

que se deslocou a 

serviço de sua sede, 

conforme o disposto no 

art. 5º  do Decreto 

5.992/2006. 

    

 Constatação 3: No Sistema SCDP - tela “Anexos da 

Viagem” - proposta nº 22, não foi localizado o documento 

que autoriza a viagem do servidor, em dissonância com o 

procedimento estabelecido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento e Capacitação - COAC, conforme o 

disposto no sítio do IFBA, a seguir transcrito: 

 

Sítio do IFBA 

 

Afastamento para Curso ou evento no país 

 

Recomendação 1: Que 

se atente para o 

adequado 

preenchimento do 

Formulário de 

Solicitação, anexando 

documento que 

autoriza a viagem do 

servidor, nas futuras 

propostas de concessão 

de diárias e passagens, 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

Procedimento 

   

O Servidor deve:  

- Preencher o formulário “Solicitação para participar em 

cursos/ eventos”. 

- Abrir processo no setor de Protocolo. 

- Anexar os documentos comprobatórios do evento (curso, 

congresso, conferência ou similar) 

- Anexar ciência da chefia imediata, mediata e Diretoria 

de Ensino do campus. 

- Informar se irá apresentar trabalho científico no evento ou 

não. 

(...) 

 

em conformidade com 

os procedimentos 

estabelecidos pela 

COAC, 

disponibilizados no 

Sítio Eletrônico do 

IFBA. 

    

 Constatação 4: Prestação de contas fora do prazo legal, em 

desconformidade com o disposto no Art. 4º da Portaria 

505/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão - MPOG. 

 

Portaria nº 505/2009 

 

Art. 4º Para a prestação de contas, o servidor deverá 

apresentar, no prazo máximo de cinco dias, contados do 

retorno da viagem, original ou segunda via dos canhotos dos 

cartões de embarque, ou recibo do passageiro obtido quando 

da realização do check in via internet, bilhetes, ou a 

declaração fornecida pela empresa de transporte, e relatório 

da viagem. (grifo nosso) 

 

Cabe ressaltar que nas propostas citadas no Quadro abaixo, o 

tempo médio para o encerramento da prestação de contas no 

Sistema SCDP ocorreu, em aproximadamente, 122 (cento e 

vinte dois) dias após o retorno do servidor à sede. 

 

 
 

Recomendação 1: Que 

se proceda a prestação 

de contas 

tempestivamente,confor

me o disposto no art. 5º 

do Decreto 5.992/2006. 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

 

 
 

 

 

 

 
Propostas de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP 

PC

DP 

Data da 

Viagem 

Data do 

Relatório 

de viagem 

do 

proposto 

Data da Prestação 

encaminhada ao 

Proponente  

Quantitat

ivo de 

dias para 

a 

prestação 

de contas 

no SCDP 

 

22 

 

10/01 -

20/01 
29/abr 29/abr 98  

41 
10/01 -

20/01 
21/jan 28/abr 

 

97 

 

174 
18/03 - 

20/03 
24/mar 09/set 172  

 

466 

 

04/05 - 

07/05 
29/mai 08/set 123  

Tempo médio 122 dias 

  Fonte: SCDP/2014. 
 

 

    

 Constatação 5: Relatório de Viagem apresentado sem anexar 

documento comprobatório da atividade realizada, em 

desconformidade com o que preceitua o item c.6 do Acórdão 

nº 9.702/2011-1ª Câmara, transcrito a seguir:  

 

                              PCDP 

22 41 

174 466 

 

Acórdão 9.702/2011 

 

Assuntos: DIÁRIAS e PASSAGENS. DOU de 10.11.2011, S. 

Recomendação 1: Que 

se anexe junto ao 

Relatório de viagem dos 

propostos, em futuras 

propostas de concessão 

de diárias e 

passagens,documentos 

comprobatóriosda 

realização das 

atividades do evento 

(atas de reuniões, 

certificados de 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

1, p. 175. Ementa: o TCU deu ciência à SESU/MEC sobre a 

necessidade de adoção das seguintes medidas em seus 

processos de concessão de passagens e diárias:  

(...) 

c) elementos que devem constar dos processos de concessão 

de passagens e diárias, em respeito aos princípios 

constitucionais da publicidade, moralidade e eficiência, e da 

motivação dos atos administrativos, quais sejam:  

(...) 

c.6) relatório de viagem preenchido de forma 

circunstanciada pelo servidor que a realizou, anexando 

documentos comprobatórios da realização das atividades 

do evento (atas de reunião, certificado de participação, 

notícias na imprensa, etc.) (itens 9.7.1 a 9.7.3, TC-

015.520/2007-4, Acórdão nº 9.702/2011-1ª Câmara). (grifo 

nosso) 

 

participação, notícias 

deimprensa, formulário 

de requisiçãode 

transporte, boletins de 

viagem dos veículos 

oficiais no período do 

deslocamento, lista de 

presença em cursos, e 

etc.). 

 

Recomendação 2: Que o 

proponente se abstenha 

de aprovar a prestação 

de contas quando não 

estiver com os 

documentos 

comprobatórios da 

atividade realizada; 

    

 Constatação 6: Não foi localizada na prestação de contas da 

proposta n° 345, documento comprobatório do setor de 

transporte, atestando o deslocamento do veículo de Placa 

NZV – 5524 que conduziu os alunos do Curso de Radiologia 

para o XVI Congresso da Sociedade Brasileira de Radiologia 

na Cidade de São Paulo, no período entre 29/04 e 07/05/2014,  

em desconformidade com o que preceitua o item c.6 do 

Acórdão nº 9.702/2011-1ª Câmara, transcrito acima.     

 

  

Cabe ressaltar que não foi encaminhado o Boletim Diário de 

Viagem do veículo supramencionado, conforme solicitado 

por esta Unidade de Auditoria,por meio da Solicitação de 

Auditoria - S.A nº 163/14. 

 

Recomendação 1: que 

se atenda às 

Solicitações de 

Auditoria, na íntegra, 

como forma de não 

prejudicar os trabalhos 

de auditoria. 

 

Recomendação 2: nos 

casos em que o 

proposto se deslocar da 

sede para condução de 

servidores em veículo 

oficial que se anexe, 

junto ao Relatório de 

Viagem, em futuras 

propostas de concessão 

de diárias e passagens, 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

documento 

comprobatório que 

demonstre o percurso 

realizado (boletim de 

viagem / ficha própria 

do motorista com os 

percursos realizados). 

15 
Porto 

Seguro 
01/08 a 30/09 18 

Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados, no período de 01/08 até 

30/09, com o objetivo de acompanhar 

os atos e fatos administrativos na 

concessão de diárias e passagens 

ocorridos na Reitoria e nos Campi: 

Camaçari, Porto Seguro e Salvador.  

 

O presente Relatório foi elaborado 

com base nos exames documentais 

relacionados ao CAMPUS PORTO 

SEGURO, pautado da análise das 

Propostas extraídas do Sistema de 

Concessão de Diárias e Passagens - 

SCDP.  

 

Verificou-se o cumprimento das 

normas internas e legislação 

pertinente, em estrita observância às 

normas aplicáveis ao Serviço Público 

Federal. Cabe ressaltar que nenhuma 

restrição foi imposta aos exames 

realizados pela Unidade de Auditoria 

Interna. 

Constatação 01: Não foi localizada a publicação dos atos de 

concessão de Diárias e Passagens no “Sítio Eletrônico da 

Instituição”, constantes no quadro abaixo, em 

desconformidade com o disposto no art. 6º do Decreto 

5.992/2006. 

 

PDCP  

93 128 

284 351 

 

 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 6º Os atos de concessão de diárias serão publicados no 

boletim interno ou de pessoal do órgão ou entidade 

concedente. 

 

Recomendação 1: Que 

se esclareça o meio de 

publicização utilizado 

pelo órgão para atender 

ao princípio da 

publicidade dos atos de 

concessão de diárias e 

passagens. 

 

Recomendação 2: Que 

se atente para a 

publicação dos atos de 

concessão de diárias e 

passagens, conforme o 

disposto no art. 6º do 

Decreto 5.992/2006. 

    

 Constatação 02: Inobservância quanto ao princípio da 

segregação de funções na proposta nº 284, conforme o 

disposto no Quadro, a seguir, em desconformidade com o 

item “b” do Acórdão nº 9.702/2011 do Tribunal de Contas da 

União - TCU. 

Recomendação 1: Que 

se atente para a 

observância do 

princípio da Segregação 

de Funções em futuras 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

 

 

 

PROPOSTO PROPONENETE 

A.B.L. A.B.L. 

 

 

Acórdão 9.702/2011 

 

Assuntos: DIÁRIAS e PASSAGENS. DOU de 10.11.2011, 

S. 1, p.175. Ementa: o TCU deu ciência à SESU/MEC sobre a 

necessidade de adoção das seguintes medidas em seus 

processos de concessão de passagens e diárias: 

(...) 

b) segregação de funções, assegurando que as funções de 

beneficiário, proponente e ordenador de despesas não 

sejam ocupadas pelo mesmo servidor;  

(...) 

(itens 9.7.1 a 9.7.3, TC-015.520/2007-4, Acórdão nº 

9.702/2011-1ª Câmara). (grifo nosso) 

 

Com o objetivo de esclarecer o conceito acerca do Princípio 

da Segregação de Funções, foi transcrito o item IV, Capítulo 

VII, Seção VIII, da IN/SFC nº. 01/2001 do Manual de 

Controle Interno: 

 

“Segregação de Funções - a estrutura das unidades/entidades 

deve prever a separação entre as funções de 

autorização/aprovação de operações, execução, controle e 

contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha 

competências e atribuições em desacordo com este princípio.” 

 

propostas de concessão 

de diárias e passagens 

nesse Campus. 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

    

 Constatação 03: Solicitação de diária constante no SCDP em 

data posterior a viagem do servidor na proposta nº 93, 

conforme o Quadro abaixo. 

 

 

 

 

PCDP 
Data da 

Viagem 

Data da 

Solicit

ação  

Motivo 

da 

Viagem 

 

Transpo

rte 

93 
26/01 - 

03/02 

20/02/2

014 

Visita 

técnica 

Veículo 

Oficial 

Observou-se que a autorização das diárias aconteceu no dia 

23/01/2014, conforme consta no Memo. 01/2013, de 20 de 

dezembro de 2013, e que o lançamento da solicitação da 

diária no SCDP ocorreu em 20/02/2014, isto é, 17 dias após o 

retorno do servidor à sede. 

 

Importante alertar que o fato ocorrido cria situações de 

desconformidades legais em relação aos prazos constantes 

nas Normas que regem a matéria. 

Recomendação 1: Que 

se promovam as 

medidas necessárias 

com o objetivo de 

otimizar as rotinas de 

concessão de diárias e 

passagens, com vistas a 

evitar que a data da 

solicitação da viagem 

no SCDP seja posterior 

ao deslocamento. 

    

 Constatação 04: Pagamento das diárias após o deslocamento, 

consoante o Quadro abaixo, em desconformidade com o art. 

5º do Decreto 5.992/2006. 

 

Art. 5ºAs diárias serão pagas antecipadamente, de uma só 

vez, exceto nas seguintes situações, a critério da autoridade 

concedente:  

 

I - situações de urgência, devidamente caracterizadas; e 

 

II - quando o afastamento compreender período superior a 

quinze dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente. 

 

Cabe alertar que nas propostas citadas no Quadro abaixo, o 

tempo médio para o pagamento da diária ocorreu, em 

aproximadamente, 79 dias (2 meses e 19 dias) após o retorno 

Recomendação 1: Que 

se promovam as 

medidas necessárias 

com o objetivo de 

otimizar as rotinas de 

concessão de diárias e 

passagens, com vistas a 

assegurar de forma 

tempestiva a 

indenização do servidor 

que se deslocou a 

serviço de sua sede, 

conforme o disposto no 

art. 5º  do Decreto 

5.992/2006. 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

do servidor à sede. 
 

Proposta de Concessão de Diárias e 

Passagens - PCDP/2014. 

PCDP 
Data da 

Viagem 

Data do 

Pagamento 

da diária                       

(ordem 

bancária) 

Quantitati

vo de dias 

após 

viagem 

93 

26/01 - 

03/02 26/mai 111 

128 

10/02 - 

14/02 26/mai 100 

284 

23/04 - 

26/04 03/jul 67 

351 

14/04 - 

15/04 26/mai 40 

Tempo Médio 79 dias 

*Pagamento durante o deslocamento do servidor. 

 

 

 

    

 Constatação 05: Prestação de contas fora do prazo legal, em 

desconformidade com o disposto no Art. 4º da Portaria 

505/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão - MPOG. 

 

Portaria nº 505/2009 

 

Art. 4º Para a prestação de contas, o servidor deverá 

apresentar, no prazo máximo de cinco dias, contados do 

retorno da viagem, original ou segunda via dos canhotos dos 

cartões de embarque, ou recibo do passageiro obtido quando 

da realização do check in via internet, bilhetes, ou a 

declaração fornecida pela empresa de transporte, e relatório 

da viagem. (grifo nosso) 

   

Ressalta-se que nas propostas citadas no Quadro abaixo, o 

Recomendação 1: Que 

se proceda a prestação 

de contas 

tempestivamente, 

conforme o disposto no 

art. 5 do Decreto 

5.992/2006. 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

tempo médio para o encerramento da prestação de contas no 

Sistema SCDP ocorreu, em aproximadamente, 117 dias (3 

meses e 17 dias) após o retorno do servidor à sede. 

 

 

 

 

 

 
Propostas de Concessão de Diárias e Passagens - 

SCDP 

PCDP 

Data 

da 

Viagem 

Data do 

Relatório 

de viagem 

do 

proposto 

Data da 

Prestação 

encaminhada 

ao 

Proponente  

Quantitat

ivo de 

dias para 

a 

prestação 

de contas 

no SCDP 

93 

26/01 

- 

03/02 

23/07 21/08 198 

128 

10/02 

- 

14/02 

02/06 02/06 107 

284 

23/04 

- 

26/04 

14/08 21/08 116 

351 

14/04 

- 

15/04 

15/04 02/06 47 

Tempo médio 117 dias 

  Fonte: SCDP/2014. 

 

    

 Constatação 06: Ausência de comprovantes de consulta de 

preços para compras de passagens aéreas na proposta nº 128, 

em desconformidade com o Acórdão 1.834/2008-TCU - 1º 

Câmara. 

 

Acórdão 1.834/2008 – TCU 

Recomendação 1: Que 

se oriente o servidor 

responsável, nos casos 

em que houver a 

emissão de passagens 

aéreas, a instruir a 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

 

Assunto: PASSAGENS. DOU de 13.06.2008, S. 1, p. 117. 

Ementa: o TCU determinou à SPOA/MTE que fizesse constar 

nos processos de pagamento relativos à aquisição de 

passagens aéreas comprovantes de consulta de preços que 

permitissem, a quem atestasse as faturas, certificar-se de que 

ocorrera o menor preço dentre aqueles oferecidos pelas 

companhias aéreas, inclusive os decorrentes da aplicação de 

tarifas promocionais ou reduzidas para horários compatíveis 

com as programações das viagens(item 1.1, TC-

018.594/2006-3, Acórdão nº 1.834/2008-TCU-1ª Câmara). 

proposta com 

comprovantede consulta 

de preço, a fim de se 

verificar se houve o 

atendimento ao critério 

de menor preço em 

cumprimento ao 

Acórdão  1.834/2008-

TCU. 

    

 Constatação 07: Relatório de Viagem apresentado sem 

anexar documento comprobatório da atividade realizada, em 

desconformidade com o que preceitua o item c.6 do Acórdão 

nº 9.702/2011-1ª Câmara, transcrito a seguir:  

   
PCDP 

93 128 

 

Acórdão 9.702/2011 

 

Assuntos: DIÁRIAS e PASSAGENS. DOU de 

10.11.2011, S. 1, p. 175. Ementa: o TCU deu ciência à 

SESU/MEC sobre a necessidade de adoção das seguintes 

medidas em seus processos de concessão de passagens e 

diárias:  

(...) 

c) elementos que devem constar dos processos de 

concessão de passagens e diárias, em respeito aos 

princípios constitucionais da publicidade, moralidade e 

eficiência, e da motivação dos atos administrativos, 

quais sejam:  

(...) 

c.6) relatório de viagem preenchido de forma 

circunstanciada pelo servidor que a realizou, anexando 

documentos comprobatórios da realização das atividades 

Recomendação 1: Que 

se anexe junto ao 

Relatório de Viagem 

dos propostos, em 

futuras propostas de 

concessão de diárias e 

passagens, documentos 

comprobatórios da 

realização das 

atividades do evento 

(atas de reuniões, 

certificados de 

participação, notícias de 

imprensa, formulário de 

requisição de transporte, 

boletins de viagem dos 

veículos oficiais no 

período do 

deslocamento, lista de 

presença em cursos, e 

etc.). 
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RELATÓRIOS PRELIMINARES DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 

Setor/ 

Campus 
Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

do evento (atas de reunião, certificado de participação, 

notícias na imprensa, etc.) (itens 9.7.1 a 9.7.3, TC-

015.520/2007-4, Acórdão nº 9.702/2011-1ª Câmara). 

(grifo nosso) 
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3.2 Relatórios Finais de Auditoria 

 

 

RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

01 DGP/Reitoria 10/03 a 04/04/2014 20 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de 10/03 até 

04/04, em estrita observância às 

normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal, objetivando o 

acompanhamento e análise do 

processo nº 23142004350/2009 de 

Concessão da Pensão para a 

beneficiária M.L.T.P.P., matrícula 

05199701, companheira do 

servidor M.G.P., matrícula 

394299. 

 

Vale Ressaltar que nenhuma 

restrição foi imposta aos exames 

realizados pela Unidade de 

Auditoria Interna. 

Constatação 1: Registro do pagamento de 

pensão civil da beneficiária M.L.T.T.P somente a 

partir de jan/2010, de acordo com a função 

(FPCOFICHAF) do Sistema SIAPE, embora o 

servidor tenha falecido no dia 13/05/2009 e sua 

esposa requerido o benefício em 27/08/09. 

Recomendação 1:Que se 

esclareça o fato de haver 

ocorrido o pagamento da 

pensão da beneficiária 

M.L.T.T.P somente a 

partir de Jan/2010. 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

02 DGP/Reitoria 07/05 a 09/05/2014 20 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de 07/05 até 

09/05, em estrita observância às 

normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal, objetivando o 

acompanhamento e análise do 

processo nº 23278001655/2013-73 

de Concessão de Pensão para os 

beneficiários A.G.B.C. e T.B.V.S., 

matrículas 5756529 e 5756596, 

respectivamente, esposa separada 

judicialmente e filha do Instituidor 

de Pensão J.C.P., matrícula 50785. 

 

Vale Ressaltar que nenhuma 

restrição foi imposta aos exames 

realizados pela Unidade de 

Auditoria Interna. 

Constatação 1: Ausência de cópia dos autos de 

Concessão de Pensão Civil, uma vez que no 

período de exame dos documentos, por parte 

desta Unidade de Auditoria Interna, verificou-se 

que o processo não se encontrava na Instituição 

por ter sido encaminhado os autos originais para 

órgão externo, circunstância essa que impediu a 

análise tempestiva do mesmo. 

 

Cabe ressaltar que, em que pese o princípio da 

economicidade, a movimentação de processos 

originais pode ocasionar extravio ou perda dos 

autos, fato que impõe maior ônus ao IFBA que 

teria que reconstituí-los, além da necessidade de 

abertura de sindicância ou processo 

administrativo, conforme o disposto no item 5.9 

da Portaria SLTI/MPOG de 05/2002, a seguir 

transcrito: 

 

5.9 RECONSTITUIÇÃO DE PROCESSOS 

 

Havendo desaparecimento ou extravio de 

processo, o servidor que primeiro tomar 

conhecimento do fato comunicará, à sua chefia, o 

ocorrido. 

 

A autoridade administrativa que tiver ciência do 

fato promoverá a sua apuração imediata, 

mediante sindicância ou processo administrativo 

disciplinar. 

 

(...) 

 

Recomendação 1: Que 

se avalie o 

custo/benefício de se 

reproduzir cópia de 

processos; 

 

Recomendação 2: em 

havendo a viabilidade 

econômica, que se 

produza uma cópia, 

apondo o  carimbo de 

“Confere com o original” 

para dar autenticidade 

aos documentos, nos 

casos em que houver a 

necessidade de 

encaminhar os processos 

originais para órgãos de 

controle externo, 

conforme o ocorrido no 

processo em tela. 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

02 DGP/Reitoria 07/05 a 09/05/2014 20 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de 07/05 até 

09/05, em estrita observância às 

normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal, objetivando o 

acompanhamento e análise do 

processo nº 23278001655/2013-73 

de Concessão de Pensão para os 

beneficiários A.G.B.C. e T.B.V.S., 

matrículas 5756529 e 5756596, 

respectivamente, esposa separada 

judicialmente e filha do Instituidor 

de Pensão J.C.P., matrícula 50785. 

 

Vale Ressaltar que nenhuma 

restrição foi imposta aos exames 

realizados pela Unidade de 

Auditoria Interna. 

Constatação 2:Folhas do processo insertas nos 

autos se encontram sem carimbo do órgão, 

numeração e rubrica do servidor, em 

desconformidade com a alínea “d” do item 5.1 da 

Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002, a seguir, 

transcrito: 

 

Item 5.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 

A autuação, também chamada formação de 

processo, obedecerá a seguinte rotina: 

 

(...) 

 

d) Numerar as folhas, apondo o respectivo 

carimbo (órgão, número da folha e rubrica do 

servidor que estiver numerando o processo); 

Recomendação 1: Que 

se oriente o servidor 

responsável a apor o 

carimbo, o número da 

folha e a rubrica nas 

peças dos processos.  

 

 

 

 

 

Constatação 3: Cópias de documentos 

constantes no processo estão sem o carimbo 

“Confere com o original”, em desconformidade 

com o item 6.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 

05/2002, a seguir, transcrito: 

 

Item 6.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 

 

O carimbo “confere com o original” será utilizado 

para autenticar a reprodução do documento ou 

peças de processo, cujos originais são 

imprescindíveis à Administração. 

Recomendação 1: Que 

se oriente o servidor 

responsável a colocar o 

carimbo de “Confere com 

o original” para dar 

autenticidade as cópias 

dos documentos. 

 

Constatação 4: Não foi localizado na cópia do 

processo, despacho exarado pela DGP, dando 

ciência em relação à Concessão de Pensão Civil, 

em dissonância com o procedimento adotado pela 

referida Diretoria em processos que tratam da 

mesma matéria. 

 

Recomendação 1: Que 

se atente para a 

necessidade da DGP 

declarar, em futuros 

processos de Concessão 

de Pensão Civil, a ciência 

em relação à matéria 

tratada 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

03 DGP/Reitoria 10/03 a 04/04/2014 20 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de 10/03/14 

a 04/04/14, em estrita observância 

às normas de auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal, 

objetivando o acompanhamento e 

análise do processo 

nº23142001078/2010 de 

Concessão de Pensão para a 

Beneficiária C.M.R.S, matrícula 

05288894, esposa do servidor 

W.C.S, matrícula 268223.  

 

Vale ressaltar que nenhuma 

restrição foi imposta aos exames 

realizados pela Unidade de 

Auditoria Interna. 

 

Constatação 1: Folhas do processo insertas nos 

autos se encontram  sem carimbo do órgão, 

numeração e rubrica do servidor, em 

desconformidade com a alínea “d” do item 5.1 da 

Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002, a seguir 

transcrito: 

 

Item 5.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 

A autuação, também chamada formação de 

processo, obedecerá a seguinte rotina: 

 

(...) 

 

d) Numerar as folhas, apondo o respectivo 

carimbo (órgão, número da folha e rubrica do 

servidor que estiver numerando o processo); 

Recomendação 1: Que 

se oriente o servidor 

responsável a apor o 

carimbo, o número da 

folha e a rubrica nas 

peças dos processos. 

Constatação 2: Cópias de documentos 

constantes no processo estão sem o carimbo 

“Confere com o original”, em desconformidade 

com o item 6.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 

05/2002, a seguir transcrito: 

 

Item 6.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 

 

O carimbo “confere com o original” será utilizado 

para autenticar a reprodução do documento ou 

peças de processo, cujos originais são 

imprescindíveis à Administração. 

Recomendação 1: Que 

se oriente o servidor 

responsável a colocar o 

carimbo de “Confere com 

o original” para dar 

autenticidade às cópias 

dos documentos. 

 

04 DGP/Reitoria 10/03 a 04/04/2014 20 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de 10/03 até 

04/04, em estrita observância às 

normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal, objetivando o 

acompanhamento e análise do 

processo nº 23279005031/2012-34 

de Concessão da Pensão para a 

Constatação 1: Cópia de documento constante no 

processo está sem o carimbo “Confere com o 

original”, em desconformidade com o item 6.1 da 

Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

 

Item 6.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 

 

O carimbo “confere com o original” será utilizado 

Recomendação 1: Que se 

oriente o servidor 

responsável a apor o 

carimbo de “Confere com 

o original” para dar 

autenticidade às cópias 

dos documentos. 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

beneficiária D.A.C., matrícula 

5577101, esposa do servidor 

D.S.C, matrícula 268328.  

 

Vale Ressaltar que nenhuma 

restrição foi imposta aos exames 

realizados pela Unidade de 

Auditoria Interna. 

para autenticar a reprodução do documento ou 

peças de processo, cujos originais são 

imprescindíveis à Administração. 

 

 

05 DGP/Reitoria 10/03 a 04/04/2014 20 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de 10/03 até 

04/04, em estrita observância às 

normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal, objetivando o 

acompanhamento e análise do 

processo nº 23279000668/2011-53 

de Concessão da Pensão para a 

beneficiária D.N.S, matrícula 

5417597, filha do servidor 

A.A.S.F, matrícula 394077. 

 

Vale Ressaltar que nenhuma 

restrição foi imposta aos exames 

realizados pela Unidade de 

Auditoria Interna. 

 

Constatação 1: Folhas do processo insertas nos 

autos se encontram sem carimbo do órgão, 

numeração e rubrica do servidor, em 

desconformidade com a alínea “d” do item 5.1 da 

Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

 

Item 5.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 

A autuação, também chamada formação de 

processo, obedecerá a seguinte rotina: 

 

(...) 

 

d) Numerar as folhas, apondo o respectivo 

carimbo (órgão, número da folha e rubrica do 

servidor que estiver numerando o processo); 

 

Recomendação 1: Que 

se oriente o servidor 

responsável a apor o 

carimbo, o número da 

folha e a rubrica nas 

peças dos processos.  

 

Constatação 2: Cópias de documentos 

constantes no processo estão sem o carimbo 

“Confere com o original”, em desconformidade 

com o item 6.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 

05/2002. 

Item 6.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 

 

O carimbo “confere com o original” será utilizado 

para autenticar a reprodução do documento ou 

peças de processo, cujos originais são 

imprescindíveis à Administração. 

Recomendação 1: Que 

se oriente o servidor 

responsável a apor o 

carimbo de “Confere com 

o original” para dar 

autenticidade às cópias 

dos documentos. 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

06 DGP/Reitoria 10/03 a 04/04/2014 20 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de 10/03 até 

04/04, em estrita observância às 

normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal, objetivando o 

acompanhamento e análise do 

processo nº 352/2012 de 

Concessão da Pensão para a 

beneficiária F.W.C.C, matrícula 

5642710, esposa do servidor 

E.B.P.C, matrícula 1084605. 

 

Vale Ressaltar que nenhuma 

restrição foi imposta aos exames 

realizados pela Unidade de 

Auditoria Interna. 

Constatação 1: Folhas do processo insertas nos 

autos se encontram  sem carimbo do órgão, 

numeração e rubrica do servidor, em 

desconformidade com a alínea “d” do item 5.1 da 

Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

 

Item 5.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 

A autuação, também chamada formação de 

processo, obedecerá a seguinte rotina: 

 

(...) 

 

d) Numerar as folhas, apondo o respectivo 

carimbo (órgão, número da folha e rubrica do 

servidor que estiver numerando o processo); 

 

Recomendação 1: Que 

se oriente o servidor 

responsável a apor o 

carimbo, o número da 

folha e a rubrica nas 

peças dos processos.  

 

 

07 DGP/Reitoria 10/03 a 04/04/2014 20 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de 10/03 até 

04/04, em estrita observância às 

normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal, objetivando o 

acompanhamento e análise do 

processo nº 23142001728/2010 de 

Concessão da Pensão para a 

beneficiária G.S.N.B, matrícula 

05297125, esposa do servidor 

P.I.B.B, matrícula 394297. 

 

Vale Ressaltar que nenhuma 

restrição foi imposta aos exames 

realizados pela Unidade de 

Auditoria Interna. 

 

Constatação 1: Cópias de documentos constantes 

no processo estão sem o carimbo “Confere com o 

original”, em desconformidade com o item 6.1 da 

Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

 

Item 6.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 

 

O carimbo “confere com o original” será utilizado 

para autenticar a reprodução do documento ou 

peças de processo, cujos originais são 

imprescindíveis à Administração. 

 

 

Recomendação 1: Que 

se oriente o servidor 

responsável a apor o 

carimbo de “Confere com 

o original” para dar 

autenticidade às cópias 

dos documentos. 

 

08 DGP/Reitoria 10/03 a 04/04/2014 20 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de 10/03 até 

04/04, em estrita observância às 

Constatação 1: Cópias de documentos constantes 

no processo estão sem o carimbo “Confere com o 

original”, em desconformidade com o item 6.1 da 

Recomendação 1: Que 

se oriente o servidor 

responsável a apor o 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal, objetivando o 

acompanhamento e análise 

doprocesso nº 23279001094/2011-

31 de Concessão da Pensão para 

os beneficiários J.C.N e M.L.R.N, 

matrículas 05421217 e 05434688, 

respectivamente, esposo e filha da 

servidora S.M.R.N, matrículas 

268469 e 8268499.  

 

Vale Ressaltar que nenhuma 

restrição foi imposta aos exames 

realizados pela Unidade de 

Auditoria Interna. 

Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

 

Item 6.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 

 

O carimbo “confere com o original” será utilizado 

para autenticar a reprodução do documento ou 

peças de processo, cujos originais são 

imprescindíveis à Administração. 

 

 

 

 

 

 

 

carimbo de “Confere com 

o original” para dar 

autenticidade as cópias 

dos documento. 

 

09 DGP/Reitoria 10/03 a 04/04/2014 20 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de 10/03 até 

04/04, em estrita observância às 

normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal, objetivando o 

acompanhamento e análise do 

processo nº 23279007509/2012-61 

de Concessão da Pensão para a 

beneficiária L.O.L, matrícula 

5621640, esposa do servidor 

V.B.L, matrícula 268221.  

 

Vale Ressaltar que nenhuma 

restrição foi imposta aos exames 

realizados pela Unidade de 

Auditoria Interna. 

Constatação 1: Folhas do processo insertas nos 

autos se encontram sem carimbo do órgão, 

numeração e rubrica do servidor, em 

desconformidade com a alínea “d” do item 5.1 da 

Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

 

Item 5.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 

A autuação, também chamada formação de 

processo, obedecerá a seguinte rotina: 

 

(...) 

 

d) Numerar as folhas, apondo o respectivo 

carimbo (órgão, número da folha e rubrica do 

servidor que estiver numerando o processo); 

 

Recomendação 1: Que 

se oriente o servidor 

responsável a apor o 

carimbo, o número da 

folha e a rubrica nas 

peças dos processos. 

Constatação 2: Cópias de documentos constantes 

no processo estão sem o carimbo “Confere com o 

original”, em desconformidade com o item 6.1 da 

Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

 

Recomendação 1: Que 

se oriente o servidor 

responsável a apor o 

carimbo de “Confere com 

o original” para dar 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

Item 6.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 

 

O carimbo “confere com o original” será utilizado 

para autenticar a reprodução do documento ou 

peças de processo, cujos originais são 

imprescindíveis à Administração. 

 

autenticidade às cópias 

dos documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DGP/Reitoria 10/03 a 04/04/2014 20 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados no período de 10/03 a 

04/04, em estrita observância às 

normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal, objetivando o 

acompanhamento e análise do 

processo nº 23278000325/2013-61 

de Concessão da Pensão para a 

beneficiária R.S.J, matrícula 

5689953, companheira do servidor 

R.F.S, matrícula 268461.  

 

Vale Ressaltar que nenhuma 

restrição foi imposta aos exames 

realizados pela Unidade de 

Auditoria Interna. 

Constatação 1: Cópias de documentos constantes 

no processo estão sem o carimbo “Confere com o 

original”, em desconformidade com o item 6.1 da 

Portaria Normativa SLTI nº. 12/2009. 

 

Item 6.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 12/2009 

 

O carimbo “confere com o original” será utilizado 

para autenticar a reprodução do documento ou 

peças de processo, cujos originais são 

imprescindíveis à Administração. 

 

 

Recomendação 1: Que 

se oriente o servidor 

responsável a apor o 

carimbo de “Confere com 

o original” para dar 

autenticidade as cópias 

dos documentos. 

 

Constatação 2: Numeração duplicada no 

processo (folha 6). 

 

 

Recomendação 1: Que 

se promova a revisão dos 

próprios atos com o 

objetivo de se evitar 

erros. 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

13 Camaçari 01/08 a 30/09 18 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados, no período de 01/08 até 

30/09, com o objetivo de 

acompanhar os atos e fatos 

administrativos na concessão de 

diárias e passagens ocorridos na 

Reitoria e nos Campi: Camaçari, 

Porto Seguro e Salvador.  

 

O presente Relatório foi elaborado 

com base nos exames documentais 

relacionados ao CAMPUS 

CAMAÇARI, a partir da análise 

das Propostas extraídas do Sistema 

de Concessão de Diárias e 

Passagens - SCDP.  

 

Verificou-se o cumprimento das 

normas internas e legislação 

pertinente, em estrita observância 

às normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal. Cabe ressaltar 

que nenhuma restrição foi imposta 

aos exames realizados pela 

Unidade de Auditoria Interna 

Constatação 01: Não foi localizada a publicação 

dos atos de concessão de Diárias e Passagens no 

“Sítio Eletrônico da Instituição”, constantes no 

quadro abaixo, em desconformidade ao disposto 

no art. 6º do Decreto 5.992/2006. 

     

   PDCP  

118 449 

 

 

 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 6º  Os atos de concessão de diárias serão 

publicados no boletim interno ou de pessoal do 

órgão ou entidade concedente. 

 

 

 

Recomendação 1: Que 

se esclareça o meio de 

publicização utilizado 

pelo órgão para atender 

ao princípio da 

publicidade dos atos de 

concessão de diárias e 

passagens.   

 

Recomendação 2: Que 

se atente para a 

publicação dos atos de 

concessão de diárias e 

passagens, conforme o 

disposto no art. 6º do 

Decreto 5.992/2006.   
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

13 Camaçari 01/08 a 30/09 18 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados, no período de 01/08 até 

30/09, com o objetivo de 

acompanhar os atos e fatos 

administrativos na concessão de 

diárias e passagens ocorridos na 

Reitoria e nos Campi: Camaçari, 

Porto Seguro e Salvador.  

 

O presente Relatório foi elaborado 

com base nos exames documentais 

relacionados ao CAMPUS 

CAMAÇARI, a partir da análise 

das Propostas extraídas do Sistema 

de Concessão de Diárias e 

Passagens - SCDP.  

 

Verificou-se o cumprimento das 

normas internas e legislação 

pertinente, em estrita observância 

às normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal. Cabe ressaltar 

que nenhuma restrição foi imposta 

aos exames realizados pela 

Unidade de Auditoria Interna 

Constatação 02: Prestações de contas 

apresentadas fora do prazo legal na proposta nº 

449 no SCDP, em desconformidade com o 

disposto no parágrafo único, do art. 4º, da 

Portaria nº 505/2009, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 

 

Portaria 505/2009 

 

Art. 4º Para a prestação de contas, o servidor 

deverá apresentar, no prazo máximo de cinco 

dias, contados do retorno da viagem, original ou 

segunda via dos canhotos dos cartões de 

embarque, ou recibo do passageiro obtido quando 

da realização do check in via internet, bilhetes, ou 

a declaração fornecida pela empresa de 

transporte, e relatório da viagem. (grifo nosso) 

 

Cabe ressaltar que embora o Relatório de viagem 

do proposto conste a data de 14/05/2014, o 

encaminhamento da prestação de contas para 

oproponente foi realizado no dia 23/05/2014, fora 

do prazo legal, em decorrência de férias 

acadêmicas. 

 

Recomendação 1: Que 

se promovam as medidas 

necessárias para se evitar 

que situações de 

ocorrência de 

afastamento de 

servidores venham a 

provocar 

desconformidades legais, 

em futuros processos de 

concessão de diárias e 

passagens. 

 

 

Recomendação 2: Que 

se proceda a prestação de 

contas tempestivamente, 

em futuros processos de 

concessão de diárias e 

passagens, conforme o 

disposto no parágrafo 

único do art. 4º da 

Portaria nº 505/2009 do 

MPOG.   
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

16 DGP/Reitoria 01/08 a 10/10 18 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados, no período de 01/08 até 

10/10, com o objetivo de 

acompanhar os atos e fatos 

administrativos na concessão de 

diárias e passagens ocorridos na 

Reitoria e nos Campi: Camaçari, 

Porto Seguro e Salvador.  

 

O presente Relatório foi elaborado 

com base nos exames documentais 

relacionados à REITORIA, 

pautado na análise das Propostas 

extraídas do Sistema de Concessão 

de Diárias e Passagens - SCDP.  

 

Verificou-se o cumprimento das 

normas internas e legislação 

pertinente, em estrita observância 

às normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal. Cabe ressaltar 

que nenhuma restrição foi imposta 

aos exames realizados pela 

Unidade de Auditoria Interna. 

Constatação 01: Não foi localizada a publicação 

dos atos de concessão de Diárias e Passagens no 

“Sítio Eletrônico da Instituição”, constantes no 

quadro abaixo, em desconformidade ao disposto 

no art. 6º do Decreto 5.992/2006. 

 

  PCDP 
77 108 405 414 

419 512 585 - 

 

Decreto 5.992/06 
 
Art. 6º  Os atos de concessão de diárias serão 

publicados no boletim interno ou de pessoal do órgão 

ou entidade concedente. 

 

 

 

Recomendação 1: Que se 

esclareça o meio de 

publicização utilizado 

pelo órgão para atender 

ao princípio da 

publicidade dos atos de 

concessão de diárias e 

passagens. 

 

Recomendação 2: Que 

se atente para a 

publicação dos atos de 

concessão de diárias e 

passagens, conforme o 

disposto no art. 6º do 

Decreto 5.992/2006.   
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

16 DGP/Reitoria 01/08 a 10/10 18 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados, no período de 01/08 até 

10/10, com o objetivo de 

acompanhar os atos e fatos 

administrativos na concessão de 

diárias e passagens ocorridos na 

Reitoria e nos Campi: Camaçari, 

Porto Seguro e Salvador.  

 

O presente Relatório foi elaborado 

com base nos exames documentais 

relacionados à REITORIA, 

pautado na análise das Propostas 

extraídas do Sistema de Concessão 

de Diárias e Passagens - SCDP.  

 

Verificou-se o cumprimento das 

normas internas e legislação 

pertinente, em estrita observância 

às normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal. Cabe ressaltar 

que nenhuma restrição foi imposta 

aos exames realizados pela 

Unidade de Auditoria Interna. 

Constatação 02:Pagamento de diárias durante ou 

após o deslocamento, consoante o disposto no 

Quadro abaixo, em desconformidade com o art. 

5º do Decreto 5.992/06, transcrito a seguir: 

 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 5º  As diárias serão pagas antecipadamente, 

de uma só vez, exceto nas seguintes situações, a 

critério da autoridade 

concedente:  

 

I - situações de urgência, devidamente 

caracterizadas; e 

 

II - quando o afastamento compreender período 

superior a quinze dias, caso em que poderão ser 

pagas parceladamente. (grifo nosso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendação 1: Que 

se promovam as medidas 

necessárias com a 

finalidade de otimizar as 

rotinas de concessão de 

diárias e passagens com 

vistas a assegurar de 

forma tempestiva a 

indenização do servidor 

que se deslocou a serviço 

de sua sede, conforme o 

disposto no art. 5º  do 

Decreto 5.992/2006.  
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

Fonte: SCDP/2014. * Pagamento durante o deslocamento do 

servidor. 

 

Cabe registrar, ainda, que as solicitações de 

diárias, cujos deslocamentos ocorreram por meio 

de veículo oficial, aconteceram em datas muito 

próximas à viagem, conforme disposto no 

Quadro, a seguir. 

 

PCDP Data da Solicitação Data da Viagem 

108 24/02/2014 26/02 - 27/02 

419 24/04/2014 25/04 - 27/04 

585 23/05/2014 27/05 - 28/05 

Fonte: SCDP/2014. 

 Quadro - Proposta de Concessão de Diárias e Passagens  

- PCDP/ 2014. 

PCDP 
Data da 

Viagem 

Data do 

Pagamento da 

diária                       

(ordem bancária) 

Quantitativo 

de dias após 

viagem 

108 26/02 - 27/02 13/03/2014 13 dias 

405 05/05 - 09/05 06/05/2014 0* 

414 04/05 - 08/05 06/05/2014 0* 

419 25/04 - 27/04 06/05/2014 8 dias 

585 27/05 - 28/05 28/05/2014 0* 

Recomendação 2: Que 

se estabeleça por meio de 

ato normativo próprio, a 

formalização de critérios 

para concessão de diárias 

e passagens  com o 

objetivo de orientar os 

servidores, bem como 

racionalizar e distribuir o 

recurso orçamentário 

destinado ao pagamento 

dos referidos 

auxílios/indenizações no 

âmbito do IFBA. 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

16 DGP/Reitoria 01/08 a 10/10 18 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados, no período de 01/08 até 

10/10, com o objetivo de 

acompanhar os atos e fatos 

administrativos na concessão de 

diárias e passagens ocorridos na 

Reitoria e nos Campi: Camaçari, 

Porto Seguro e Salvador.  

 

O presente Relatório foi elaborado 

com base nos exames documentais 

relacionados à REITORIA, 

pautado na análise das Propostas 

extraídas do Sistema de Concessão 

de Diárias e Passagens - SCDP.  

 

Verificou-se o cumprimento das 

normas internas e legislação 

pertinente, em estrita observância 

às normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal. Cabe ressaltar 

que nenhuma restrição foi imposta 

aos exames realizados pela 

Unidade de Auditoria Interna. 

Constatação 03:No Sistema SCDP - tela 

“Anexos da Viagem” - proposta nº 77, não foi 

localizado o documento que autoriza a viagem do 

servidor, bem como a ciência da Chefia imediata, 

mediata e Diretoria, em dissonância com o 

procedimento estabelecido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento e Capacitação - COAC, 

conforme o disposto no sítio do IFBA, a seguir 

transcrito:  

 

 

Sítio do IFBA 

 

Afastamento para Curso ou evento no país 

 

Procedimento 

 

O Servidor deve:  

 

- Preencher o formulário “Solicitação para 

participar em cursos/ eventos”. 

- Abrir processo no setor de Protocolo. 

- Anexar os documentos comprobatórios do 

evento (curso, congresso, conferência ou 

similar) 

- Anexar ciência da chefia imediata, mediata e 

Diretoria de Ensino do campus. 

- Informar se irá apresentar trabalho científico 

no evento ou não. 

 

(...) 

 

 

Recomendação 1: Que 

se oriente o proposto 

para cumprimento  dos 

procedimentos com 

vistas ao afastamento 

para participação de 

Curso/Evento, 

anexandojunto ao 

formulário de Solicitação, 

documento que expressa a 

ciência da Chefia 

imediata, mediata e da 

Diretoria, nas futuras 

propostas de concessão de 

diárias e passagens, em 
conformidade com os 

procedimentos 

estabelecidos pela 

COAC, disponibilizados 

no Sítio Eletrônico do 

IFBA. 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

16 DGP/Reitoria 01/08 a 10/10 18 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados, no período de 01/08 até 

10/10, com o objetivo de 

acompanhar os atos e fatos 

administrativos na concessão de 

diárias e passagens ocorridos na 

Reitoria e nos Campi: Camaçari, 

Porto Seguro e Salvador.  

 

O presente Relatório foi elaborado 

com base nos exames documentais 

relacionados à REITORIA, 

pautado na análise das Propostas 

extraídas do Sistema de Concessão 

de Diárias e Passagens - SCDP.  

 

Verificou-se o cumprimento das 

normas internas e legislação 

pertinente, em estrita observância 

às normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal. Cabe ressaltar 

que nenhuma restrição foi imposta 

aos exames realizados pela 

Unidade de Auditoria Interna. 

Constatação 04: Ausência de justificativa quanto 

ao deslocamento iniciadono final de semana 

(domingo 16/03/14), na proposta nº 77, tendo em 

vista que a abertura do evento foi segunda-

feira(dia 17/03/14), às 15 horas, em 

desconformidade com o disposto no § 2º do art.5 

do Decreto 5.992/06 e Acórdão 797/2010,  

transcritos a seguir: 
 

Decreto 5.992/06 
 

Art. 5º (...) 
 

§ 2o  As propostas de concessão de diárias, 

quando o afastamento iniciar-se em sextas-feiras, 

bem como os que incluam sábados, domingos e 

feriados, serão expressamente justificadas, 

configurando, a autorização do pagamento pelo 

ordenador de despesas, a aceitação da 

justificativa. (grifo nosso) 
 

Acórdão 797/2010 
 

Assunto: DIÁRIAS. DOU de 12.03.2010, S. 1, p. 

173. Ementa: determinação à Fundação 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para 

que faça constar, nas propostas de concessão de 

diárias, quando os afastamentos iniciarem nas 

sextas- feiras ou que incluam os finais de 

semana e feriados, as devidas justificativas, 

conforme prevê o § 2º do art. 5º do Decreto nº 

5.992/2006, bem como o item 1.4 do Acórdão nº 

1.464/2007-2ª C (item 1.4.1.4, TC-022.470/2008-

9, Acórdão nº 797/2010-2ª Câmara). 
 

Embora conste justificativa para data de retorno 

do proposto que ocorreu na sexta-feira, dia 

21/03/14, não houve alusão ao motivo pelo qual o 

Recomendação 1: Que 

se atente para a 

exigência legal de se 

justificar os 

deslocamentos ocorridos 

nos finais de semana em 

atendimento ao § 2º do 

art. 5º do Decreto 

5.992/06 e Acórdão 

797/2010. 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

deslocamento para o evento em Foz do 

Iguaçu/Paraná ter ocorrido no final de semana - 

domingo (16/03/14). 

16 DGP/Reitoria 01/08 a 10/10 18 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados, no período de 01/08 até 

10/10, com o objetivo de 

acompanhar os atos e fatos 

administrativos na concessão de 

diárias e passagens ocorridos na 

Reitoria e nos Campi: Camaçari, 

Porto Seguro e Salvador.  

 

O presente Relatório foi elaborado 

com base nos exames documentais 

relacionados à REITORIA, 

pautado na análise das Propostas 

Constatação 05:Na tela “Anexos da viagem” da 

proposta nº 512, no Sistema SCDP, não foram 

localizados os folderes/documentos de suporte 

referentes ao XI Congresso Nacional de Meio 

Ambiente em Poços de Caldas/Goiás, em 

desconformidade com o disposto no Acórdão nº 

9.702/2011, transcrito a seguir: 

 

Acórdão 9.702/2011 

 
Assuntos: DIÁRIAS e PASSAGENS. DOU de 

10.11.2011, S. 1, p. 175. Ementa: o TCU deu ciência à 

SESU/MEC sobre a necessidade de adoção das 

Recomendação 1: Que 

se anexe junto à proposta 

de solicitação de diárias 

e passagens os 

folderes/documentos de 

suporte referentes ao 

evento, em atendimento 

ao Acórdão nº 

9.702/2011.     
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

extraídas do Sistema de Concessão 

de Diárias e Passagens - SCDP.  

 

Verificou-se o cumprimento das 

normas internas e legislação 

pertinente, em estrita observância 

às normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal. Cabe ressaltar 

que nenhuma restrição foi imposta 

aos exames realizados pela 

Unidade de Auditoria Interna. 

seguintes medidas em seus processos de concessão de 
passagens e diárias:  

(...) 

c) elementos que devem constar dos processos de 
concessão de passagens e diárias, em respeito aos 

princípios constitucionais da publicidade, moralidade e 

eficiência, e da motivação dos atos administrativos, 
quais sejam:  

(...) 

c.5) objetivo da viagem comprovado com documentos 
de suporte(convites, folders, etc.); 

(itens 9.7.1 a 9.7.3, TC-015.520/2007-4, Acórdão 

nº 9.702/2011-1ª Câmara). (grifo nosso) 

 

Ressalta-se que a COAC estabelece procedimentos 

que são necessários para o afastamento dos 

servidores com vistas à participação de 

eventos/cursos, disponibilizados no Sítio 

Eletrônico do IFBA, transcritos a seguir:   

 

Sítio do IFBA 

 

Afastamento para Curso ou evento no país 

 

Procedimento 

 

O Servidor deve:  

 

- Preencher o formulário “Solicitação para 

participar em cursos/ eventos”. 

- Abrir processo no setor de Protocolo. 

- Anexar os documentos comprobatórios do 

evento (curso, congresso, conferência ou similar) 

 

(...) 

 

Recomendação 2: Que 

as Chefias se abstenham 

de deferir o afastamento 

para cursos/eventos 

quando as solicitações 

estiverem em 

desconformidade com os 

procedimentos 

estabelecidos pela 

Coordenação COAC, 

consoante o disposto no 

Sítio do IFBA. 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

16 DGP/Reitoria 01/08 a 10/10 18 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados, no período de 01/08 até 

10/10, com o objetivo de 

acompanhar os atos e fatos 

administrativos na concessão de 

diárias e passagens ocorridos na 

Reitoria e nos Campi: Camaçari, 

Porto Seguro e Salvador.  

 

O presente Relatório foi elaborado 

com base nos exames documentais 

relacionados à REITORIA, 

pautado na análise das Propostas 

extraídas do Sistema de Concessão 

de Diárias e Passagens - SCDP.  

 

Verificou-se o cumprimento das 

normas internas e legislação 

pertinente, em estrita observância 

às normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal. Cabe ressaltar 

que nenhuma restrição foi imposta 

aos exames realizados pela 

Unidade de Auditoria Interna. 

Constatação 06:Devolução de diárias fora do 

prazo legal, na prestação de contas da proposta nº 

419, em desconformidade ao que preceitua o 

parágrafo único do art. 7º do Decreto 5.992/06. 

 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 7º  Serão restituídas pelo servidor, em cinco 

dias contados da data do retorno à sede originária 

de serviço, as diárias recebidas em excesso.  
 

Parágrafo único.  Serão, também, restituídas, em 

sua totalidade, no prazo estabelecido neste artigo, 

as diárias recebidas pelo servidor quando, por 

qualquer circunstância, não ocorrer o 

afastamento.  
 

Embora o Gestor tenha justificado que a 

prestação de contasaconteceu fora do prazo em 

decorrência dos trâmites internos, cabe salientar 

que a devolução da diária ao erário ocorreu após 

30 dias do retorno do servidor à sede. 

 

Recomendação 1: Que 

se promovam as medidas 

necessárias para se   

resolver os entraves 

internos ocorridos na 

tramitação das propostas 

de concessão de diárias e 

passagens com vistas à 

restituição tempestiva da 

diárias, conforme o 

disposto no art. 7º do 

Decreto 5.992/2006. 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

16 DGP/Reitoria 01/08 a 10/10 18 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados, no período de 01/08 até 

10/10, com o objetivo de 

acompanhar os atos e fatos 

administrativos na concessão de 

diárias e passagens ocorridos na 

Reitoria e nos Campi: Camaçari, 

Porto Seguro e Salvador.  

 

O presente Relatório foi elaborado 

com base nos exames documentais 

relacionados à REITORIA, 

pautado na análise das Propostas 

extraídas do Sistema de Concessão 

de Diárias e Passagens - SCDP.  

 

Verificou-se o cumprimento das 

normas internas e legislação 

pertinente, em estrita observância 

às normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal. Cabe ressaltar 

que nenhuma restrição foi imposta 

aos exames realizados pela 

Unidade de Auditoria Interna. 

Constatação 07:Prestação de contas fora do 

prazo legal, em desconformidade com o disposto 

no Art. 4º da Portaria 505/2009 do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.   
 

Portaria nº 505/2009 
 

Art. 4º Para a prestação de contas, o servidor deverá 

apresentar, no prazo máximo de cinco dias, contados do 
retorno da viagem, original ou segunda via dos 

canhotos dos cartões de embarque, ou recibo do 

passageiro obtido quando da realização do check in via 
internet, bilhetes, ou a declaração fornecida pela 

empresa de transporte, e relatório da viagem. (grifo 

nosso) 

 
Propostas de Concessão de Diárias e 

Passagens - SCDP 

Fonte: SCDP/2014. 
  

 

 
PCDP 

Data 

da 

Viagem 

 

Data do 

encaminham

ento da 

Prestação 

de Contas 

ao 

Proponente 

(SCDP) 

Quantitativo 

de dias para a 

prestação de 

contasno SCDP 

77 

16/03 

- 

21/03 

19/05/2014 58 dias 

108 

26/02 

- 

27/02 

13/10/2014 227 dias 

419 

25/04 

- 

27/04 

07/08/2014 101 dias 

512 

19/05 

- 

24/05 

26/08/2014 89 dias 

Recomendação 1: Que 

se promovam as medidas 

necessárias a fim de  

evitar as situações de 

prestações de contas 

intempestivas com o 

objetivo de atender o 

disposto no art. 5º do 

Decreto 5.992/2006. 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

Cabe alertar que na proposta nº 108 citada no 

Quadro acima, o encerramento da prestação de 

contas no Sistema SCDP ocorreu após 227 dias, 

isto é, 07 (sete) meses do retorno do servidor à 

sede. 

16 DGP/Reitoria 01/08 a 10/10 18 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados, no período de 01/08 até 

10/10, com o objetivo de 

acompanhar os atos e fatos 

administrativos na concessão de 

diárias e passagens ocorridos na 

Reitoria e nos Campi: Camaçari, 

Porto Seguro e Salvador.  

 

O presente Relatório foi elaborado 

com base nos exames documentais 

relacionados à REITORIA, 

pautado na análise das Propostas 

extraídas do Sistema de Concessão 

de Diárias e Passagens - SCDP.  

 

Verificou-se o cumprimento das 

normas internas e legislação 

pertinente, em estrita observância 

Constatação 08:Relatório de Viagem 

apresentado sem anexar documento 

comprobatório da atividade realizada, nas 

propostas discriminadas no Quadro abaixo, em 

desconformidade ao que preceitua os itens 9.7.1 e 

9.7.3 do Acórdão nº 9.702/2011, transcrito a 

seguir: 
Proposta de Concessão de Diárias e 

Passagens - PCDP/ 2014. 

PCDP Motivo da Viagem 

77 Congresso 

108 Visita Técnica 

405 Encontro/ Seminário 

414 Encontro/ Seminário 

419 Visita Técnica 

512 Congresso 

585 Serviço  

Recomendação 1: Que 

se anexe junto ao 

Relatório de Viagem dos 

propostos, documentos 

comprobatórios da 

efetiva participação do 

proposto na atividade 

prevista, a exemplo de: 

atas de reuniões, listas de 

presenças em cursos e 

reuniões, boletins de 

viagens em veículos 

oficiais, certificados de 

participaçãoem 

seminários, palestra e 

congêneres, notícias de 

imprensa, dentre outros. 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

às normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal. Cabe ressaltar 

que nenhuma restrição foi imposta 

aos exames realizados pela 

Unidade de Auditoria Interna. 

  
Acórdão 9.702/2011 

 

Assuntos: DIÁRIAS e PASSAGENS. DOU de 

10.11.2011, S. 1, p. 175. Ementa: o TCU deu 

ciência à SESU/MEC sobre a necessidade de 

adoção das seguintes medidas em seus processos 

de concessão de passagens e diárias:  

(...) 

c) elementos que devem constar dos processos de 

concessão de passagens e diárias, em respeito aos 

princípios constitucionais da publicidade, 

moralidade e eficiência, e da motivação dos atos 

administrativos, quais sejam:  

(...) 

c.4)formulário de "Requisição detransporte" 

assinado pelo servidor que realizará a viagem; 

 

c.5) objetivo da viagem comprovado com 

documentos de suporte(convites, folders, etc.); 

 

c.6) relatório de viagem preenchido de forma 

circunstanciada pelo servidor que a realizou, 

anexando documentos comprobatórios da 

realização das atividades do evento (atas de 

reunião, certificado de participação, notícias na 

imprensa, etc.) 

 

(itens 9.7.1 a 9.7.3, TC-015.520/2007-4, Acórdão 

nº 9.702/2011-1ª Câmara). (grifo nosso) 

Recomendação 2: Que o 

proponente se atente para 

a documentação 

comprobatória da 

prestação de contas, 

abstendo-se de aprová-la 

quando não estiverem 

anexados os documentos 

quecomprovam a 

atividade realizada; 
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RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA  

Nº 

Relatório 
Setor/ Campus Cronograma 

Ação 

Paint/2014 
Escopo Constatação Recomendações 

16 DGP/Reitoria 01/08 a 10/10 18 Os trabalhos de Auditoria foram 

realizados, no período de 01/08 até 

10/10, com o objetivo de 

acompanhar os atos e fatos 

administrativos na concessão de 

diárias e passagens ocorridos na 

Reitoria e nos Campi: Camaçari, 

Porto Seguro e Salvador.  

 

O presente Relatório foi elaborado 

com base nos exames documentais 

relacionados à REITORIA, 

pautado na análise das Propostas 

extraídas do Sistema de Concessão 

de Diárias e Passagens - SCDP.  

 

Verificou-se o cumprimento das 

normas internas e legislação 

pertinente, em estrita observância 

às normas aplicáveis ao Serviço 

Público Federal. Cabe ressaltar 

que nenhuma restrição foi imposta 

aos exames realizados pela 

Unidade de Auditoria Interna. 

Constatação 09:Informação divergente em 

relação ao meio de transporte utilizado no 

deslocamento. No item "Demonstrativo da 

Solicitação de Viagem" da proposta nº 405, o 

meio de transporte registrado foi veículo oficial, 

no entanto, no Relatório de viagem consta que o 

deslocamento ocorreu por meio da Empresa Real 

Expresso - Transportes Terrestres. 

 

 

Recomendação 1: Que 

se esclareça o meio de 

transporte utilizado para 

o deslocamento do 

proposto, tendo em vista 

que no Sistema SCDP 

consta registrado que o 

deslocamento foi 

realizado por meio de 

Veículo Oficial,enquanto 

que no Relatório de 

Viagem se encontra 

registrado que o meio de 

locomoção foi por 

intermédio da Empresa 

Real Expresso - 

Transportes Terrestre.  
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3.2 Recomendações formuladas pela Unidade de Auditoria Interna – exercício 

2014 

 

 
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº 

Relatório 
Ação 

Paint/2014 
Recomendações Situação das implementações 

001/2014 20 Que se esclareça o fato de haver ocorrido o 

pagamento da pensão da beneficiária M.L.T.T.P 
somente a partir de Jan/2010. 

Atendida.  Por meio do Memorando  nº 32/2014/DGP/DEQUAV, 

o fato ocorrido foi esclarecido pelo setor com a apresentação da 
documentação comprobatória. 

002/2014 20 Que se avalie o custo/benefício de se reproduzir cópia 

de processos; 

Conforme o Memorando nº 33/2014/DGP/DEQUAV, o Gestor 

manifestou-se favorável ao atendimento das recomendações. 

Nesse sentido, o cumprimento das recomendações será objeto de 

acompanhamento em futuros  processos de  concessão de Pensão. 

Em havendo a viabilidade econômica, que se produza 
uma cópia, apondo o carimbo de “Confere com o 

original” para dar autenticidade aos documentos, nos 
casos em que houver a necessidade de encaminhar os 

processos originais para órgãos de controle externo, 

conforme o ocorrido no processo em tela. 

Que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo, o número da folha e a rubrica nas peças dos 

processos. 

Que se oriente o servidor responsável a colocar o 
carimbo de “Confere com o original” para dar 

autenticidade as cópias dos documentos. 

 

Que se atente para a necessidade da DGP declarar, em 
futuros processos de Concessão de Pensão Civil, a 

ciência em relação à matéria tratada. 

003/2014 20 Que se oriente o servidor responsável a apor o 
carimbo, o número da folha e a rubrica nas peças dos 

processos. 

O Gestor manifestou-se favorável ao atendimento das 

recomendações. Nesse sentido, o cumprimento destas 
recomendações será objeto de acompanhamento em futuros 

processos de concessão de Pensão. 

Que se oriente o servidor responsável a colocar o 

carimbo de “Confere com o original” para dar 
autenticidade às cópias dos documentos. 

004/2014 20 Que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo de “Confere com o original” para dar 
autenticidade às cópias dos documentos. 

005/2014 20 Que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo, o número da folha e a rubrica nas peças dos 

processos. 

Que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo de “Confere com o original” para dar 

autenticidade às cópias dos documentos. 

006/2014 10 Que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo, o número da folha e a rubrica nas peças dos 

processos.  
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007/2014 20 Que se oriente o servidor responsável a apor o 
carimbo de “Confere com o original” para dar 

autenticidade às cópias dos documentos. 

O Gestor manifestou-se favorável ao atendimento das 
recomendações. Nesse sentido, o cumprimento destas 

recomendações será objeto de acompanhamento em futuros 

processos de concessão de Pensão. 

008/2014 20 Que se oriente o servidor responsável a apor o 
carimbo de “Confere com o original” para dar 

autenticidade as cópias dos documento. 

009/2014 20 Que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo, o número da folha e a rubrica nas peças dos 
processos. 

Que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo de “Confere com o original” para dar 
autenticidade às cópias dos documentos. 

010/2014 20 Que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo de “Confere com o original” para dar 
autenticidade às cópias dos documentos. 

Que se promova a revisão dos próprios atos com o 

objetivo de se evitar erros. 

 

011/2014 17 Que, nos futuros contratos, passe a exigir das 

empresas contratadas a apresentação da ART no 

prazo estabelecido no Edital da Licitação e/ou no 
instrumento contratual. 

 

Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

 
 

 

 
 

Que, nos futuros contratos, exija a apresentação da 

ART antes do início da execução dos serviços. 

 

Que, em futuros contratos, o setor responsável passe a 

verificar o devido preenchimento das ART’s, antes da 

sua aceitação. 

Que essa Pró-Reitoria passe a promover o 
atendimento das S.A’s oriundas desta Unidade de 

Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o 

trabalho desenvolvido pelo setor. 

Que, em futuros contratos, instrua os fiscais de 

contratos a: 

 

 Acompanhar a execução das obras e/ou 

serviços de forma a fazer cumprir o 
estabelecido no cronograma físico-financeiro, 

conforme estabelecido na Cláusula Segunda, 

item 3, e Cláusula Sexta do Contrato nº. 
14/2012. 

 

Cláusula Segunda: 
Para garantir o cumprimento do presente 

Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a: 

(...) 
1. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a 

execução do Contrato através de 

representante especialmente designado para 
essa função. 

 

Cláusula Sexta: 
A execução do contrato será acompanhada e 

fiscalizada por representante da Contratante 

especialmente designado, doravante 
denominado Fiscal de Contrato (...). 

 

 Anotar em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução do 

contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos 

observados, conforme estabelecido na Lei nº. 

8.666/1993, art. 67, §1º. 
 

Lei nº. 8.666/1993, art. 67, § 1o: 

O representante da Administração anotará em 
registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos 

observados. 
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Que instrua o setor competente a proceder a 
averiguação das informações contidas nas Notas 

Fiscais antes de proceder a liquidação no sistema e o 

pagamento, de forma a recolher os impostos devidos 
ou informar a empresa contratada sobre a necessidade 

de eventual correção na NF. 

 
Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

Que adote providências necessárias ao recolhimento 
do INSS relativo às NF’s nos. 201326, 201356 e 

201362. 

Que instrua o setor responsável a proceder a 

averiguação do direito adquirido pelo credor por meio 
de documento comprobatório (ateste na Nota Fiscal), 

antes de proceder a liquidação no sistema. 

011/2014 17 Que essa Pró-Reitoria passe a promover o 
atendimento das S.A’s oriundas desta Unidade de 

Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o 

trabalho desenvolvido pelo setor. 

Que essa Pró-Reitoria passe a promover o 

atendimento das S.A’s oriundas desta Unidade de 

Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o 
trabalho desenvolvido pelo setor. 

Que, em futuros contratos, passe a solicitar da 

empresa contratada a Garantia Complementar 

conforme as exigências contidas no Edital de 
Licitação. 

Que, nas futuras emissões das Notas de Empenho, do 

tipo Valor Global, faça constar neste documento o 
valor estabelecido no instrumento contratual. 

Que se proceda a revisão do valor constante no 1º 

Termo Aditivo de Acréscimo de Valor do Contrato nº. 

14/2012. 

Que instrua o setor competente a levar em 

consideração os valores que foram suprimidos no 

cálculo para celebração de Termos Aditivos de 
Acréscimo de Valor do Contrato. 

Que estabeleça mecanismo de controle de forma a 

evitar a incidência de erros formais nos instrumentos 

contratuais adequando, assim, ao disposto no Edital e 
na legislação vigente. 

Que estabeleça mecanismo de controle de forma a 

evitar a incidência de erros formais nos instrumentos 
contratuais. 

Que estabeleça mecanismo de controle de forma a 

evitar a incidência de erros formais nos instrumentos 
contratuais e adequando-se ao disposto na legislação 

vigente. 

Que se instrua os fiscais de contratos a se 

manifestarem de forma tempestiva acerca da 
execução física das obras e/ou serviços, a fim de 

evitar o comprometimento do estabelecido no 

instrumento contratual. 

012/2014 17 Que essa Pró-Reitoria passe a promover o 

atendimento das S.A’s oriundas desta Unidade de 

Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o 
trabalho desenvolvido pelo setor. 

Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

Que, em futuros contratos, instrua os fiscais de 

contratos a: 

 

 Acompanhar a execução das obras e/ou 

serviços de forma a fazer cumprir o 
estabelecido no cronograma físico-financeiro, 

conforme estabelecido na Cláusula Segunda, 

item 3, e Cláusula Sexta do Contrato nº. 
11/2012. 

 

Cláusula Segunda: 
Para garantir o cumprimento do presente 

Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a: 

(...) 
2. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a 

execução do Contrato através de representante 

especialmente designado para essa função. 

Cláusula Sexta: 

A execução do contrato será acompanhada e 

fiscalizada por representante da Contratante 
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especialmente designado, doravante 
denominado Fiscal de Contrato (...). 

 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, 

determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados, 

conforme estabelecido na Lei nº. 8.666/1993, 

art. 67, §1º. 
 

Lei nº. 8.666/1993, art. 67, § 1o: 

O representante da Administração anotará em 
registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

 
 

Que instrua o setor competente a proceder a 

averiguação das informações contidas nas Notas 
Fiscais antes de proceder a liquidação no sistema e o 

pagamento, de forma a recolher os impostos devidos 

ou informar a empresa contratada sobre a necessidade 
de eventual correção na NF. 

Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

Que adote providências necessárias ao recolhimento 

do INSS relativo às NF’s nº. 201343, nº. 201348 e nº. 

201357. 
 

Que instrua o Setor de Contabilidade a proceder a 

averiguação do direito adquirido pelo credor por meio 
de documento comprobatório (ateste na Nota Fiscal), 

antes de proceder a liquidação no sistema. 

Que, nas futuras contratações, designe formalmente 
um fiscal para cada contrato a ser executado. 

Que essa Pró-Reitoria passe a promover o 

atendimento das S.A.’s oriundas desta Unidade de 

Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o 
trabalho desenvolvido pelo setor. 

Que essa Pró-Reitoria passe a promover o 

atendimento das S.A.’s oriundas desta Unidade de 
Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o 

trabalho desenvolvido pelo setor. 

Que estabeleça mecanismo de controle de forma a 

evitar a incidência de erros formais nos instrumentos 
contratuais e de se adequar ao disposto no Edital e na 

legislação vigente. 

Que estabeleça mecanismo de controle de forma a 
evitar a incidência de erros formais nos instrumentos 

contratuais. 

Que estabeleça mecanismo de controle de forma a 

evitar a incidência de erros formais nos instrumentos 
contratuais e de se adequar ao disposto na legislação 

vigente. 

13/2014 18 Que se esclareça o meio de publicização utilizado 
pelo órgão para atender ao princípio da publicidade 

dos atos de concessão de diárias e passagens.  

 
 

Não houve manifestação  do Gestor. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de Providência 2015” 

com o intuito de verificar as medidas adotadas pelo Gestor em 
prol de promover seu atendimento. 

Que se atente para a publicação dos atos de concessão 

de diárias e passagens, conforme o disposto no art. 6º 
do Decreto 5.992/2006.   

 

Que se promovam as medidas necessárias para se 

evitar que situações de ocorrência de afastamento de 
servidores venham a provocar desconformidades 

legais, em futuros processos de concessão de diárias e 

passagens. 
 

Que se proceda à prestação de contas 

tempestivamente, em futuros processos de concessão 
de diárias e passagens, conforme o disposto no 

parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 505/2009 do 

MPOG.   
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14/2014 18 Que se estabeleça junto à DGP, órgão responsável 
pela publicação de documentos no Boletim de 

Pessoal, os procedimentos necessários para que a 

referida Diretoria possa publicar os atos de concessão 
de diárias e passagens, conforme o disposto no art. 

163 do Regimento Interno do IFBA.   

 

O cumprimento desta recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as medidas 

adotadas pelo Gestor em prol de promover seu atendimento. 
 

 

Que se atente para a publicação dos atos de concessão 

de diárias e passagens, conforme o disposto no art. 6º 

do Decreto 5.992/2006.   
 

 

Que se promovam as medidas necessárias com o 
objetivo de otimizar as rotinas de concessão de diárias 

e passagens com vistas a assegurar de forma 

tempestiva a indenização do servidor que se deslocou 
a serviço de sua sede, conforme o disposto no art. 5º  

do Decreto 5.992/2006.  

 

Que se atente para o adequado preenchimento do 
Formulário de Solicitação, anexando documento que 

autoriza a viagem do servidor, nas futuras propostas 

de concessão de diárias e passagens, em 
conformidade com os procedimentos estabelecidos 

pela COAC, disponibilizados no Sítio Eletrônico do 

IFBA. 
 

 Que se proceda à prestação de contas 

tempestivamente, conforme o disposto no art. 5º do 
Decreto 5.992/2006. 

 

Que se estabeleça por meio de ato normativo próprio, 

a formalização de critérios para concessão de diárias e 
passagens com o objetivo de orientar os servidores, 

bem como disciplinar as situações de inobservância 

quanto aos prazos da prestação de conta por parte do 
proposto. 

 

Que se anexe junto ao Relatório de viagem dos 
propostos, em futuras propostas de concessão de 

diárias e passagens, documentos comprobatórios da 

realização das atividades do evento (atas de reuniões, 

certificados de participação, notícias de imprensa, 

boletins de viagem dos veículos oficiais no período do 

deslocamento, lista de presença em cursos, e etc.). 

Que o proponente se abstenha de aprovar a prestação 

de contas quando não estiver com os documentos 

comprobatórios da atividade realizada;  

Que se atenda às Solicitações de Auditoria, na íntegra, 
como forma de não prejudicar os trabalhos de 

auditoria. 

 

Nos casos em que o proposto se deslocar da sede para 

condução de servidores em veículo oficial que se 

anexe, junto ao Relatório de Viagem, em futuras 
propostas de concessão de diárias e passagens, 

documento comprobatório que demonstre o percurso 

realizado (boletim de viagem / ficha própria do 
motorista com os percursos realizados). 

 

15/2014 18  

Que se estabeleça junto à DGP, órgão responsável 

pela publicação de documentos no Boletim de 

Pessoal, os procedimentos necessários para que a 

referida Diretoria possa publicar os atos de concessão 
de diárias e passagens, conforme o disposto no art. 

163 do Regimento Interno do IFBA.   
 

O cumprimento desta recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as medidas 

adotadas pelo Gestor em prol de promover seu atendimento. 

. 
 

 

 

 

Que se atente para a publicação dos atos de concessão 

de diárias e passagens, conforme o disposto no art. 6º 
do Decreto 5.992/2006. 

 

 
 



68 

 

15/2014 18 Que se atente para a observância do princípio da 
Segregação de Funções em futuras propostas de 

concessão de diárias e passagens nesse Campus.  

Atendida parcialmente. Por meio do Ofício 
139/2014/DIRETORIA, o Gestor informou  que a situação já 

está sendo resolvida, sem apresentar documentação 

comprobatória. O cumprimento desta recomendação será 
objeto do “Plano de Providência 2015” com o intuito de 

verificar as medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 
 

Que se promovam as medidas necessárias com o 

objetivo de otimizar as rotinas de concessão de diárias 
e passagens, com vistas a evitar que a data da 

solicitação da viagem no SCDP seja posterior ao 

deslocamento.  

 
O cumprimento desta recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as medidas 

adotadas pelo Gestor em prol de promover seu atendimento. 
 

 

 
 

. 

Que se promovam as medidas necessárias com o 

objetivo de otimizar as rotinas de concessão de diárias 

e passagens, com vistas a assegurar de forma 
tempestiva a indenização do servidor que se deslocou 

a serviço de sua sede, conforme o disposto no art. 5º 

do Decreto 5.992/2006.  

Que se planeje a participação dos servidores nos 
eventos/congressos, visando o quanto possível evitar 

a assunção de compromissos financeiros para os quais 

a Unidade não tenha condições de cumprir 
tempestivamente, principalmente quando não houver 

disponibilidade orçamentária e financeira. 

 
Que se proceda à prestação de contas 

tempestivamente, conforme o disposto no art. 5º do 

Decreto 5.992/2006. 
 

Que se oriente o servidor responsável, nos casos em 

que houver a emissão de passagens aéreas, a instruir a 

proposta com comprovante de consulta de preço, a 
fim de se verificar se houve o atendimento ao critério 

de menor preço em cumprimento ao 

Acórdão1.834/2008-TCU 

 

Que se anexe junto ao Relatório de Viagem dos 

propostos, em futuras propostas de concessão de 
diárias e passagens, documentos comprobatórios da 

realização das atividades do evento (atas de reuniões, 

certificados de participação, notícias de imprensa, 

boletins de viagem dos veículos oficiais no período do 

deslocamento, lista de presença em cursos, e etc.). 

 

16/2014 18 Que se esclareça o meio de publicização utilizado 

pelo órgão para atender ao princípio da publicidade 

dos atos de concessão de diárias e passagens. 

Não houve manifestação do Gestor .O cumprimento destas 

recomendações será objeto do “Plano de Providência 2015” 

com o intuito de verificar as medidas adotadas pelo Gestor em 
prol de promover seu atendimento. 

 

 

 

 
Que se atente para a publicação dos atos de concessão 

de diárias e passagens, conforme o disposto no art. 6º 

do Decreto 5.992/2006. 

 

Que se promovam as medidas necessárias com a 

finalidade de otimizar as rotinas de concessão de 
diárias e passagens com vistas a assegurar de forma 

tempestiva a indenização do servidor que se deslocou 

a serviço de sua sede, conforme o disposto no art. 5º  
do Decreto 5.992/2006. 

Que se estabeleça por meio de ato normativo próprio, 

a formalização de critérios para concessão de diárias e 

passagens com o objetivo de orientar os servidores, 

bem como racionalizar e distribuir o recurso 

orçamentário destinado ao pagamento dos referidos 

auxílios/indenizações no âmbito do IFBA. 
 

Que se oriente o proposto para cumprimento dos 

procedimentos com vistas ao afastamento para 
participação de Curso/Evento, anexando junto ao 

formulário de Solicitação, documento que expressa a 

ciência da Chefia imediata, mediata e da Diretoria, 
nas futuras propostas de concessão de diárias e 

passagens, em conformidade com os procedimentos 

estabelecidos pela COAC, disponibilizados no Sítio 
Eletrônico do IFBA. 
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16/2014 18 Que se atente para a exigência legal de se justificar os 
deslocamentos ocorridos nos finais de semana em 

atendimento ao § 2º do art. 5º do Decreto 5.992/06 e 

Acórdão 797/2010. 
 

Não houve manifestação do Gestor. O cumprimento destas 

recomendações será objeto do “Plano de Providência 2015” 

com o intuito de verificar as medidas adotadas pelo Gestor em 
prol de promover seu atendimento. 

 

 
 

Que se anexe junto à proposta de solicitação de 

diárias e passagens os folderes/documentos de suporte 
referentes ao evento, em atendimento ao Acórdão nº 

9.702/2011.     

 

Que as Chefias se abstenham de deferir o afastamento 
para cursos/eventos quando as solicitações estiverem 

em desconformidade com os procedimentos 
estabelecidos pela Coordenação COAC, consoante o 

disposto no Sítio do IFBA.   

 

Que se promovam as medidas necessárias para se 
resolver os entraves internos ocorridos na tramitação 

das propostas de concessão de diárias e passagens 

com vistas à restituição tempestiva das diárias, 
conforme o disposto no art. 7º do Decreto 5.992/2006. 

 

Que se promovam as medidas necessárias a fim de 
evitar as situações de prestações de contas 

intempestivas com o objetivo de atender o disposto no 

art. 5º do Decreto 5.992/2006. 

Que se anexe junto ao Relatório de Viagem dos 

propostos, documentos comprobatórios da efetiva 

participação do proposto na atividade prevista, a 
exemplo de: atas de reuniões, listas de presenças em 

cursos e reuniões, boletins de viagens em veículos 

oficiais, certificados de participação em seminários, 
palestra e congêneres, notícias de imprensa, dentre 

outros. 

Que o proponente se atente para a documentação 
comprobatória da prestação de contas, abstendo-se de 

aprová-la quando não estiverem anexados os 

documentos que comprovam a atividade realizada;  
 

Que se esclareça o meio de transporte utilizado para o 

deslocamento do proposto, tendo em vista que no 

Sistema SCDP consta registrado que o deslocamento 
foi realizado por meio de Veículo Oficial, enquanto 

que no Relatório de Viagem se encontra registrado 

que o meio de locomoção foi por intermédio da 
Empresa Real Expresso - Transportes Terrestre.  

 

017/2014 
 

18 Que a PROAP, por meio de Termo Aditivo, insira os 
valores suficientemente detalhados do objeto 

acordado no Contrato nº. 05/2011. 

Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

018/2014 18 Que se proceda a instrução dos fiscais de contratos a 

atestarem as NF’s somente após verificar se as 
informações nelas contidas estão de acordo com as 

cláusulas contratuais. 

Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

019/2014 18 Que se instrua a empresa CESBA a detalhar a 
“Discriminação dos Serviços” constante na NF, de 

forma a demonstrar a memória de cálculo do valor 

devido. 

Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

020/2014 18 Que se proceda a instrução dos fiscais de contratos a 

atestarem as NF’s somente após verificar se as 

informações, contidas na “Discriminação dos 

Serviços”, estão devidamente detalhadas, de forma a 

evidenciar o valor conforme disposto no instrumento 

contratual. 

Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

021/2014 18 Que se proceda à instrução dos fiscais de contratos a 
atestarem as NF’s somente após verificar se as 

informações nelas contidas estão de acordo com as 

cláusulas contratuais. 

Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

Que se instrua a empresa CESBA a detalhar a 

“Discriminação dos Serviços” constante na NF, de 

forma a demonstrar a memória de cálculo do valor 
devido. 

Que se proceda à instrução dos fiscais de contratos a 

atestarem as NF’s somente após verificar se as 
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informações, contidas na “Discriminação dos 
Serviços”, estão devidamente detalhadas, de forma a 

evidenciar o valor conforme disposto no instrumento 

contratual. 

022/2014 18 Que instrua o setor responsável a proceder à 

averiguação do direito adquirido pelo credor por meio 

de documento comprobatório (ateste na Nota Fiscal), 
antes de proceder à liquidação no sistema. 

Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

Em não havendo, que passe a designar Fiscal de 

Contrato para acompanhamento e fiscalização dos 

contratos executados nesse campus. 

Que se insira a matrícula SIAPE nos carimbos 

confeccionados por esse campus. 

Que se insira o carimbo de identificação do servidor 
responsável pelo atesto. 

Que se proceda à instrução dos fiscais de contratos a 

atestarem as NF’s somente após verificarem se as 

informações nelas contidas estão de acordo com as 
cláusulas contratuais. 

Que se instrua a empresa CESBA a detalhar a 

“Discriminação dos Serviços” constante na NF, de 
forma a demonstrar a memória de cálculo do valor 

devido. 

Que se proceda à instrução dos fiscais de contratos a 

atestarem as NF’s somente após verificarem se as 
informações, contidas na “Discriminação dos 

Serviços”, estão devidamente detalhadas, de forma a 

evidenciar o valor conforme disposto no instrumento 
contratual. 

023/2014 18 Que esse campus passe a promover o atendimento às 

S.A.’s oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, 
de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido 

pelo setor. 

Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

Que se providenciem documentos do discente Paulo 

Mateus Cavalcante Ferraz (Curso de Informática) que 
justifiquem a contratação do CESBA. 

Que, nas futuras contratações do CESBA, sejam 

providenciados todos os documentos que comprovem 
a necessidade do discente. 

Em não havendo, que passe a designar Fiscal de 

Contrato para acompanhamento e fiscalização dos 
contratos executados nesse campus. 

Que se insira a matrícula SIAPE nos carimbos 

confeccionados por esse campus. 

Que se crie o manual de rotinas/procedimentos 
referente às atividades intrínsecas do Almoxarifado, 

com o objetivo de estabelecer responsabilidades, 

salvaguardar os bens estocados, elevar a eficiência 
patrimonial e evitar eventual desvio. 

Que os servidores do DEPAT participem de curso 

específico e direcionado à gestão de almoxarifado. 

Que o DEPAT passe a encaminhar mensalmente ao 
Setor Contábil o Relatório Mensal do Almoxarifado 

para fins de conciliação. 

024/2014 15 Que se estabeleça mecanismo de recebimento 

provisório e definitivo de material, conforme 
estabelecido no art. 73, inciso II, da Lei nº. 

8.666/1993. 

Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

Que o DEPAT crie mecanismo para verificar, de 
forma periódica, a existência de materiais ociosos 

estocados no Almoxarifado, bem como sua adequada 

destinação. 

Que o DEPAT crie mecanismo para verificar, de 
forma periódica, a existência de materiais vencidos e 

a vencer. 

Que o DEPAT, no momento do recebimento 
definitivo dos materiais, verifique a existência da data 

de validade dos produtos recebidos e, se for o caso, a 

proximidade de sua expiração. 

Que o DEPAT passe a utilizar Ficha de Prateleira ou 

outro mecanismo de registro e acompanhamento de 

saída de materiais, em todos os itens constantes no 
Almoxarifado. 
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Que os funcionários do DEPAT passem a registrar 
nas Fichas de Prateleira, ou em outro instrumento de 

controle equivalente, todas as saídas de materiais do 

Almoxarifado. 

Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

Que o DEPAT evite fornecer materiais em quantidade 

acima da que foi solicitada. 

Que se promova o registro de saída dos materiais nos 

Relatórios de Almoxarifado para Contabilidade, e de 
forma tempestiva, com vistas a propiciar controle e 

fidelidade das informações neles contidas. 

Que se evite adquirir materiais, sobretudo gêneros 
alimentícios, em quantidades excessivas, a fim de 

evitar a sua eventual perda. 

Que se crie mecanismo para a efetiva apuração do 
estoque mínimo e máximo dos bens alocados no 

Almoxarifado, de acordo com os itens 7.5 a 7.8 da IN 

SEDAP/PR nº. 205/1988, de forma a evitar aquisição 
de materiais em excesso, bem como interrupção no 

abastecimento por escassez. 

Que o IFBA adquira programa informatizado de 

gestão para uso e controle do Almoxarifado. 

Que sejam providenciadas estantes, prateleiras e/ou 

gaveteiros para o Almoxarifado, no intuito de 

promover a organização do setor. 

Que o DEPAT organize o Almoxarifado de forma a 
evitar o empilhamento desordenado dos materiais, a 

obstrução da área de circulação e a aproximação dos 

materiais estocados aos eventuais vazamentos 
existentes. 

 

Que o DEPAT passe a respeitar a necessidade de 
arejamento, estocando os materiais empilhados a uma 

distância de 50 cm da parede, conforme alínea “l” do 

item supracitado. 

Que se evite o contato direto dos materiais com o piso 
e passe a utilizar corretamente os acessórios de 

estocagem com intuito de protegê-los, conforme 

alínea “e” do item supramencionado. 

Que o setor competente tome as providências 

necessárias para o fim do vazamento localizado no 

Almoxarifado. 

Que o DEPAT evite usar o Almoxarifado como 

arquivo e depósito de materiais e documentos 

estranhos à sua finalidade. 

Que o DEPAT evite usar o Almoxarifado como 
depósito de quaisquer bens sem entrada prévia e 

formal no setor. 

Que o setor competente providencie escada de forma 
a facilitar o manuseio da parte superior das 

prateleiras, por parte dos servidores lotados no 

Almoxarifado. 

Que se providencie guarda-corpo de forma a reduzir o 
risco aos funcionários do setor e, se for o caso, se 

adéque às exigências da Norma Reguladora/MTE nº. 

35. 

Que passe a inserir descrições detalhadas dos 

materiais, com as características físicas necessárias 

para devida identificação dos mesmos. 

Que o DEPAT proceda ao levantamento da descrição 
de todos os itens do Almoxarifado e passe a utilizar 

descrições detalhadas dos materiais, com as 

características físicas necessárias para a devida 

identificação dos mesmos. 

Que se tomem providências necessárias a fim de 

evitar a inserção de descrição genérica dos materiais 
no Relatório de Almoxarifado para Contabilidade. 

Que o DEPAT promova as devidas descrições e 

respectivas atualizações dos objetos que integram os 
“Equipamentos de Proteção de Segurança”. 

Que o DEPAT use a fórmula “Saldo Inicial + 

Entradas – Saídas = Saldo Final/Atual” nos Relatórios 

de Almoxarifado para Contabilidade. 
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Que a primeira coluna do inventário refira-se à 
relação dos materiais em ordem alfabética, 

considerando os Elementos das Despesas, 

independente do número da Nota de Empenho - NE e 
da destinação dos mesmos. 

Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

Que utilize a expressão “Saldo Final do Exercício 

Anterior” (ou expressão equivalente) em detrimento a 
“Saldo Mês Anterior”. 

Que a comissão inventariante do exercício 2012 

justifique a origem dos valores apresentados no saldo 

inicial do Inventário/2012, tendo em vista que não 
coincide com o saldo final do inventário/2012 e nem 

com o saldo inicial do “Relatório de Almoxarifado 
para Contabilidade – Janeiro 2013”. 

Que seja apurada a ocorrência de eventual perda ou 

desvio e, se for o caso, que sejam tomadas 

providências para identificar a responsabilidade. 

Que a comissão inventariante do exercício 2012 

justifique a origem dos valores apresentados no saldo 

inicial do Inventário/2013, tendo em vista que não 
coincide com o saldo final do inventário/2012 e nem 

com o saldo inicial do “Relatório de Almoxarifado 

para Contabilidade – Janeiro 2013”. 

Que seja apurada a ocorrência de eventual perda ou 
desvio e, se for o caso, que sejam tomadas 

providências para identificar a responsabilidade. 

Que apure se houve ou não ocorrência da eventual 
saída dos espirais de encadernação do Almoxarifado 

no exercício 2013 e, se for o caso, adéque os registros 

de forma que coincida a quantidade física dos 
referidos bens existentes no estoque e o quantitativo 

registrado. 

Que se apure a responsabilidade da eventual 

saída/baixa de materiais sem documento(s) 
comprobatório(s). 

Que se crie mecanismo para instruir futuros 

servidores, integrantes das comissões inventariantes, a 
proceder aos trabalhos inerentes à comissão no intuito 

de elaborar o respectivo inventário. 

Que se apurem as responsabilidades dos servidores 
integrantes, da Comissão de Inventário de 

Almoxarifado da Reitoria do IFBA do exercício 2013, 

pelo não desempenho das atribuições a eles 
instituídas. 

Que o DEPAT passe a atualizar as informações no 

sistema utilizado pelo Almoxarifado, de forma 

tempestiva e tomando como base documentos mais 
consistentes e eficazes. 

Que passe a manter os instrumentos de registros de 

entradas e saídas atualizados, conforme dita o item 
7.3.1, alínea “b” da IN SEDAP/PR nº. 205/1988. 

Que se proceda aos ajustes necessários de forma que 

as informações, contidas na ficha de prateleira e 

consequentemente no sistema, sejam coincidentes 
com as quantidades físicas existentes no 

Almoxarifado. 

Que passe a promover conciliações periódicas de 
forma a fazer com que as informações contidas no 

sistema sejam sincrônicas com as contidas nas Fichas 

de Prateleiras, e que estas sejam coincidentes com a 
quantidade física dos materiais existentes no estoque, 

conforme preceitua o item 7.3.1, alínea “c” da IN 

SEDAP/PR nº. 205/1988. 

Que passe a organizar as pastas das Requisições de 
Materiais em ordem cronológica. 

Que se evite colocar documentos estranhos na pasta 

das Requisições de Materiais. 

Que o DEPAT evite liberar as Requisições de 

Materiais quando: 

- Estiverem com rasura; 
- O preenchimento estiver desuniforme (manual e 

eletronicamente) e 

- As linhas não preenchidas não estiverem 
inutilizadas. 
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Que o DEPAT só libere os materiais após verificar o 
devido preenchimento das seguintes informações nas 

Requisições: 

- Número da Requisição; 
- Nome e carimbo do solicitante; 

- Data da solicitação e 

- Especificação completa dos materiais. 

Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

Que o DEPAT preencha a quantidade fornecida e 

insira assinatura e aposição do carimbo nas 

Requisições antes da liberação dos materiais. 

Que, durante a entrega dos materiais, o DEPAT exija 
do servidor responsável pelo recebimento a 

assinatura, a aposição do carimbo e o preenchimento 
da data na Requisição. 

Que o DEPAT passe a preencher devidamente os 

campos das Requisições de Materiais de forma a não 

comprometer a credibilidade do referido documento. 

Que o DEPAT passe a observar o Princípio da 

Segregação de Funções quando desempenhar o papel 

de solicitante de materiais do Almoxarifado. 

Que o DEPAT passe a exigir a apresentação da 
Requisição de Materiais devidamente preenchida 

antes de proceder à liberação dos bens solicitados. 

Que o DEPAT evite liberar as Requisições de 
Materiais quando: 

- Estiverem com rasura; 

- As linhas não preenchidas não estiverem 
inutilizadas; 

- Estiverem sem o número da requisição; 

- Estiverem sem nome e carimbo do solicitante; 
- Estiverem sem a data de solicitação; 

- Estiverem sem a devida especificação do material 

solicitado. 

Que o DEPAT preencha a quantidade fornecida e 
insira a assinatura e a aposição do carimbo nas 

Requisições antes da liberação dos materiais. 

Que, no momento da entrega dos materiais, o DEPAT 
exija do servidor responsável pelo recebimento a 

assinatura, a aposição do carimbo e o preenchimento 

da data na Requisição. 

Que o DEPAT organize fisicamente os Papéis A4 e 

A4 Reciclado de forma condizente ao estabelecido na 

IN SEDAP/PR nº. 205/1988. 

Que o DEPAT proceda ao levantamento do 
quantitativo de Papel A4 e Papel A4 Reciclado de 

forma a deixar atualizado os registros no sistema e 

nas Fichas de Prateleira. 

Que o DEPAT passe a atuar em consonância com os 

itens 7.9 e 12 da IN SEDAP/PR e ao art. 74, inciso 

III, do Regimento Interno/CEFET-
BA,utilizandoFichas de Prateleira como forma de 

controle do Papel A4 Reciclado. 

Que o DEPAT passe a atuar em consonância com os 

itens 7.9 e 12 da IN SEDAP/PR e ao art. 74, inciso 
III, do Regimento Interno/CEFET-BA, registrando 

todas as saídas de materiais nas respectivas Fichas de 

Prateleira. 

Que o DEPAT organize fisicamente os Envelopes 

Kraft’s de forma condizente ao estabelecido na IN 

SEDAP/PR nº. 205/1988. 

Que o DEPAT proceda ao levantamento do 
quantitativo dos Envelopes Kraft’s de modo que 

promova a atualização dos registros no sistema e nas 

Fichas de Prateleiras. 

Que o DEPAT passe a atuar em consonância com os 

itens 7.9 e 12 da IN SEDAP/PR e ao art. 74, inciso 

III, do Regimento Interno/CEFET-BA, utilizando 
Fichas de Prateleira como forma de controle dos 

envelopes Kraft’s. 

Que o DEPAT organize fisicamente os Copos 
Descartáveis de forma condizente ao estabelecido na 

IN SEDAP/PR nº. 205/1988. 
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Que o DEPAT passe a atuar em consonância com os 
itens 7.9 e 12 da IN SEDAP/PR e ao art. 74, inciso 

III, do Regimento Interno/CEFET-BA, utilizando 

Fichas de Prateleira como forma de controle dos 
copos descartáveis. 

Que o DEPAT proceda ao levantamento do 

quantitativo dos Copos Descartáveis de modo que 
promova a atualização dos registros no sistema e nas 

Fichas de Prateleira. 

Em fase de elaboração de Relatório Final de Auditoria 

Que o DEPAT passe a utilizar Ficha de Prateleira ou 

outra forma de controle de saída das Bobinas de Fax. 

Que se apure eventual perda ou extravio das Bobinas 

de Fax e, se for o caso, apure a responsabilidade de 

quem houver dado causa. 

Que o DEPAT evite entregar materiais enquanto as 

requisições não contenham informações 

imprescindíveis para efetivo controle interno de forma 
a garantir a credibilidade do documento. 

Que o DEPAT justifique a solicitação de 3 (três) 

Bobinas de Fax em janeiro/2014. 

Que o DEPAT apenas promova a saída das Capas de 
Encadernação ou de qualquer outro material após o 

devido registro e conforme a necessidade do setor 

solicitante. 
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3.3 Quantitativo das Recomendações formuladas pela Unidade de Auditoria 

Interna por meio dos Relatórios de Auditoria – exercício 2014 

 

QUANTITATIVO DE RECOMENDAÇÕES - 2014  

AÇÃO ÁREA 
RELATÓRIO 

Nº 
RECOMENDAÇÃO  

20 GESTÃO DE PESSOAS 01 01 

20 GESTÃO DE PESSOAS 02 05 
20 GESTÃO DE PESSOAS 03 02 
20 GESTÃO DE PESSOAS 04 01 
20 GESTÃO DE PESSOAS 05 02 
20 GESTÃO DE PESSOAS 06 01 
20 GESTÃO DE PESSOAS 07 01 
20 GESTÃO DE PESSOAS 08 01 
20 GESTÃO DE PESSOAS 09 02 
20 GESTÃO DE PESSOAS 10 02 

17 
GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS 
E SERVIÇOS 

11 18 

17 
GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS 
E SERVIÇOS 

12 11 

18 
GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS 
E SERVIÇOS 

13 04 

18 GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS 
E SERVIÇOS 

14 09 

18 GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS 
E SERVIÇOS 

15 08 

18 GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS 
E SERVIÇOS 

16 13 

 

 

No tocante à implementação das recomendações é possível observá-la no item 3.2 

acima descrito. 
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3.4 Plano de Providências – Relatórios de Auditoria Exercício 2013  

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE –PPP- IFBA  

 

Conforme Quadro abaixo foramexpedidos “Planos de Providências Permanente - 

PPP” relativos aos Relatórios de Atividades de Auditoria, emitidos no exercício 2013, 

com o fito de se obter informações acerca das providências adotadas com vistas ao 

atendimento das “Recomendações” objeto das “Constatações” dispostas nos Relatórios 

Finais de Auditoria. 

 
Nº 

Relatório 
Ação 

Paint/2013 
 

Recomendações 
 

Situação da Implementação 

001/2013 02 Que oriente os setores desta Pró-Reitoria sobre a necessidade de 

aposição do respectivo carimbo, após assinatura do servidor. 

Em fase de análise  

Que oriente os setores desta Pró-Reitoria sobre a necessidade de 
constar nos documentos emitidos, local e data de sua confecção. 

Em fase de análise  

Que estabeleça mecanismo de controle de forma a evitar a 

inserção de documentos duplicados nos processos. 

Em fase de análise  

Que estabeleça mecanismo de controle de forma a evitar a 
incidência de erros formais no preenchimento dos formulários 

integrantes do processo. 

Em fase de análise  

Que instrua o(s) Pregoeiro(s) e o(s) presidente(s) da(s) 
Comissão(ões) de Licitação, a inserir, nos próximos editais, a 

nomenclatura das fórmulas referentes aos índices concernentes à 

capacitação econômica dos licitantes, de modo que fique 
condizente com a legislação em vigor. 

Em fase de análise  

Que instrua o(s) presidente(s) da(s) Comissão(ões) de Licitação, 

sobre a necessidade de substituir, nos próximos editais, os 

valores constantes no componentes do BDI, de forma a conduzir 
o valor total apresentado através do uso da fórmula. 

Em fase de análise  

Que instrua a(s) Comissão(ões) de Licitação a estabelecer 

mecanismo de controle, de forma a evitar falhas formais nos 
futuros editais licitatórios. 

Em fase de análise  

Que instrua os membros da(s) Comissão(ões) de Licitação, a 

inserir suas rubricas em todas as folhas dos editais licitatórios. 

Em fase de análise  

Que instrua a(s) Comissão(ões) de Licitação a estabelecer 
mecanismo de controle, de forma a evitar erros nas publicações 

no DOU. 

Em fase de análise  

Que instrua o(s) presidente(s) da(s) Comissão(ões) de Licitação 

a inserir em processos futuros, cópia de documento de 
identificação dos representantes de todas as empresas 

participantes do certame. 

Em fase de análise  

Que instrua o(s) presidente(s) da(s) Comissão(ões) de Licitação 
a verificar a entrega, pelos licitantes, de todos os documentos de 

habilitação exigido no edital. 

Em fase de análise  

Que instrua o(s) presidente(s) da(s) Comissão(ões) de Licitação 
a proceder correta verificação e análise dos documentos de 

habilitação dos licitantes, a fim de constatar a adequação dos 

mesmos com o objeto licitado. 

Em fase de análise  

Que passe a inserir nos documentos emitidos a data de sua 

confecção. 

Em fase de análise  
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002/2013 02 Que envie a esta Unidade de Auditoria Interna cópia das 
Notas Fiscais referentes ao fornecimento do objeto licitado 

nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2012. 

Em fase de análise  

Que passe a promover o atendimento às S.A. oriundas desta 
Unidade de Auditoria Interna, conforme preceitua o item 9.6.2 

do Acórdão TCU nº. 194/2007 – Segunda Câmara, abaixo 

transcrito, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido 
pelo setor. 

Em fase de análise  

Que seja criado mecanismos de divulgação acerca da 

necessidade e importância do “atesto”, nas notas fiscais, tendo 

em vista que este é a forma que a Administração Pública 
utiliza para certificar-se que os serviços prestados/bens 

adquiridos foram devidamente entregues/fornecidos e estão de 
acordo com o estabelecido no contrato ou documento 

equivalente. 

Em fase de análise  

Que o Setor de Contabilidade proceda a averiguação do 

direito adquirido pelo credor por meio de documento 
comprobatório (ateste na Nota Fiscal), antes de proceder a 

liquidação no sistema. 

Em fase de análise  

Que o Setor de Contabilidade passe a inserir, em processos 
futuros, as Notas de Anulação de Empenho, quando houver. 

Em fase de análise  

Que faça constar nas Notas de Empenho, posteriores às 

anuladas, justificativa quanto a modificação que tenha 

acarretado a sua anulação, conforme pode ser verificado na 
NE 2012NE800040, que sucedeu a NE 2012NE800038. 

Em fase de análise  

Considerando que o empenho determina termos do contrato, 

se faz necessário que nas futuras emissões de NE’s proceda-se 
à adequada classificação da sua modalidade. 

Em fase de análise  

Que faça constar, em processos futuros, prova de regularidade 

para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da empresa contratada. 

Em fase de análise  

Que justifique a motivação pela qual o Chefe do DEPAD foi 

signatário dos campos 12 e 14 do formulário “Enquadramento 

do Serviço ou Material”, destinado à Direção do Campus. 

Em fase de análise  

Que se proceda às devidas atualizações/revisões do 
formulário, de forma que nos Enquadramento de Serviços ou 

Material, inseridos nos processos futuros, conste como 

signatário o atual ocupante do Cargo de Direção. 

Em fase de análise  

Que instrua o Setor de Contabilidade a emitir a Nota de 

Empenho, somente após verificar se o encaminhamento foi 

realizado pelo servidor competente. 
 

Que solicite o fornecimento do objeto licitado, somente após 

publicação no DOU e emissão da Nota de Empenho. 

Em fase de análise  

 Que, considerando os normativos abaixo transcritos, antes de 

solicitar o fornecimento do objeto, seja aguardado: 

a) O envio do orçamento elaborado pelas empresas 
convidadas a fazê-lo; 

b) A emissão da Nota de Empenho. 

Em fase de análise  

Que, em processos futuros, faça constar no “Enquadramento 

de Serviço ou Material” a indicação dos recursos para 
pagamento das despesas. 

Em fase de análise  

Que, em processos futuros, passe a constar o inciso I, quando 

os mesmos referirem-se a “obras e serviços de engenharia”. 

Em fase de análise  

Que faça constar, em documentos futuros, descrição sucinta e 
detalhada do objeto. 

Em fase de análise  

Que passe a encaminhar ao Diretor do campus a comunicação 

da dispensa para sua ratificação e, posterior publicação na 
Imprensa Oficial. 

Em fase de análise  

Que passe a inserir em processos futuros, a cópia da 

publicação do Extrato da Dispensa no DOU.  

Em fase de análise  

Que nas futuras contratações, por dispensa de licitação, 

encaminhe o processo para manifesto da Procuradoria 

Jurídica. 

Em fase de análise  

Que instrua os setores quanto ao devido preenchimento do 
formulário “Aquisição de Material ou Serviço” no que se 

refere ao campo “Chefe Imediato” e as  

respectivas assinaturas. 

Em fase de análise  

Que instrua os setores quanto ao devido preenchimento do 
formulário “Aquisição de Material ou Serviço” no que se 

refere ao campo “Setor Solicitante” e as respectivas 

assinaturas. 

Em fase de análise  
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  Que instrua os setores quanto ao devido preenchimento da 
“Aquisição de Material ou Serviço” no que se refere ao 

preenchimento do campo destinado ao número da aquisição. 

Em fase de análise  

Que estabeleça mecanismo de controle quanto aos cálculos 
elaborados, tendo em vista que o mesmo repercute no valor 

total da compra. 

Em fase de análise  

Que oriente o Setor de Compras a inserir, junto à sua 

assinatura do responsável, o respectivo carimbo de sua 
identificação, contendo: nome, função e matrícula SIAPE. 

 

Em fase de análise  

Que passe a inserir, em processos futuros, os orçamentos que 
deram suporte ao valor estimado. 

 

Em fase de análise  

Que passe a inserir nos processos de contratação, documento 
comprovando que o Diretor do campus autorizou a sua 

abertura. 

Em fase de análise  

Que oriente o Setor de Protocolo a iniciar a numeração do 

processo, com a respectiva rubrica do servidor, assim que 
proceda a sua abertura. 

Em fase de análise  

Que informe os setores do campus, sobre a necessidade e a 

importância de numerar e rubricar as folhas dos processos. 

Em fase de análise  

Que passe a inserir na primeira folha do processo, etiqueta 

com o respectivo número de protocolo. 

Em fase de análise  

Que faça constar, na capa dos processos, campos destinados 

ao preenchimento da movimentação dos mesmos, e que 
instrua os setores quanto ao seu devido preenchimento. 

Em fase de análise  

  Que justifique o fato de constar “José Dilson & Cia”, como 

favorecido das Notas de Empenho 2012NE800038 e 

2012NE800040, em detrimento de Kairós Delicatessen Ltda. 

Em fase de análise  

003/2013 02 Considerando que o inciso II, do art. 57, da Lei nº. 8.666/1993 

preceitua que a prestação de serviços a serem executados de 

forma contínua poderá ter a sua duração limitada a 60 
(sessenta) meses e, considerando que o empenho foi emitido 

em 2012 para cobrir despesas decorrentes do processo do 

exercício de 2003, recomendamos que se proceda uma nova 
licitação para contratação de empresa prestadora do serviço de 

telefonia. 

Em fase de análise  

004/2013 02 Em não havendo, que passe a ter em sua guarda, cópia de 

todos os contratos que são executados nos campus. 

Em fase de análise  

Que informe a empresa Locrhon sobre a necessidade de se 

discriminar nas Notas Fiscais a relação dos serviços que estão 

sendo prestados, bem como os respectivos quantitativos. 

Em fase de análise  

Que passe a promover o atendimento às S.A. oriundas desta 

Unidade de Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o 

trabalho desenvolvido pelo setor. 

Em fase de análise  

005/2013 10 Que se instrua os setores, responsáveis pela formalização do 
processo, a posicionarem o carimbo no canto superior direito 

da página. 

Em fase de análise  

Que se instrua os setores, pelos quais tramita o processo, para 
o preenchimento da sua movimentação na capa. 

Em fase de análise  

Que se instrua os setores envolvidos, quanto à necessidade do 

preenchimento de todos os campos do formulário, relativo à 

Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos. 

Em fase de análise  

Que se instrua os setores, pelos quais tramita o 

processo,quanto à aposição, junto às assinaturas, do respectivo 

carimbo de identificação, contendo: nome, função e matrícula 
SIAPE. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos, quanto à solicitação, junto ao 

fornecedor, da declaração de recebimento da importância paga 

pela aquisição do material ou serviço. 
 

Em fase de análise  

006/2013 10 Que se instrua os supridos a anexarem as devidas solicitações 

às próximas aquisições/contratações de serviços. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos a anexarem, às próximas 
aquisições/contratações de serviços, as devidas solicitações a 

fim de se certificar que o “Ateste” foi efetuado pelo 
demandante da despesa. 

Em fase de análise  

Que se instrua o setor competente a anexar as cópias da Nota 

de Sistema de reclassificação e baixa dos valores não 

utilizados e da Fatura aos processos futuros. 

Em fase de análise  



79 

 

006/2013 10 Que se instrua os Supridos, quanto à necessidade de 
solicitação, junto ao fornecedor, da declaração de recebimento 

da importância paga pela aquisição do material ou serviço. 

Em fase de análise  

  Que se instrua os Supridos a anexarem as devidas solicitações 
às próximas aquisições/contratações de serviços. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos a anexarem, às próximas 

aquisições/contratações de serviços, as devidas solicitações, a 

fim de se certificar que o “Ateste” foi efetuado pelo 
demandante da despesa. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos a consultarem, durante a execução 

do Suprimento de Fundos, sobre a inexistência de cobertura 
contratual para a aquisição do material ou contratação do 

serviço. 

Em fase de análise  

Que se instrua o setor competente a anexar as cópias da fatura 
e do comprovante da operação com o cartão de crédito aos 

processos futuros 

Em fase de análise  

007/2013 10 Que se instrua os setores, responsáveis pela formalização do 

processo, a numerarem os documentos acrescidos ao processo 
de forma seqüencial. 

Em fase de análise  

Que se instrua os setores, pelos quais tramita o processo, para 

o preenchimento da sua movimentação na capa. 

Em fase de análise  

Que se instrua os setores envolvidos, quanto à necessidade de 

preenchimento de todos os campos do formulário, relativo à 

Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos a registrarem, no formulário de 
comprovação, a data que se efetuou a prestação de contas do 

suprimento de fundos. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos, quanto à necessidade de 

solicitação, junto ao fornecedor, da declaração de recebimento 
da importância paga pela aquisição do material ou serviço. 

Em fase de análise  

008/2013 10 Que se instrua os servidores, responsáveis pela formalização 

do processo, quanto à inserção de documento em via única. 

Em fase de análise  

Que se instrua os setores responsáveis a carimbarem e 
numerarem, na ordem cronológica dos fatos, todas as peças 

incluídas no processo de Suprimento de Fundos. 

Em fase de análise  

Que se instrua os setores envolvidos, quanto à necessidade de 
preenchimento de todos os campos do formulário, relativo à 

Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos. 

Em fase de análise  

Que se instrua os setores,pelos quais tramita o 
processo,quanto à aposição, junto às assinaturas, do respectivo 

carimbo de identificação, contendo: nome, função e matrícula 

SIAPE. 

Em fase de análise  

Que se instrua os setores responsáveis a fazer constar, nos 
empenhos relativos à concessão de Suprimento de Fundos, a 

assinatura da autoridade responsável. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos, quanto à solicitação, junto ao 
fornecedor, da declaração de recebimento da importância paga 

pela aquisição do material ou serviço. 

Em fase de análise  

Que se instrua os demandantes, quanto à presença do ateste, 

nos comprovantes de despesas do Suprimento de Fundos. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos a comprovarem o Suprimento de 

Fundos dentro do prazo legal. 

 

Em fase de análise  

Que se instrua o responsável pela contabilização, sobre o 
registro adequado das informações necessárias à completa 

identificação do fato/ato contábil, no campo observação das 

Notas de Sistema. 

Em fase de análise  

009/2013 10 Que se instrua os setores, responsáveis pela formalização do 

processo, a obedecerem à sequência cronológica durante a 

inserção das peças no processo. 

Em fase de análise  

Que se instrua o setor competente a observar o limite máximo 
para a concessão do Suprimento de Fundos. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos, quanto à necessidade de 

solicitação, junto ao fornecedor, da declaração de recebimento 
da importância paga pela aquisição do material ou serviço. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos a anexarem as devidas solicitações 

às próximas aquisições/contratações de serviços. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos a anexarem, às próximas 
aquisições/contratações de serviços, as devidas solicitações a 

fim de se certificar que o “Ateste” foi efetuado pelo 

demandante da despesa. 

Em fase de análise  

Que se instrua o setor competente a anexar as cópias da Nota 

de Sistema de reclassificação e baixa dos valores não 

utilizados e das faturas aos processos futuros 

Em fase de análise  
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010/2013 10 Que se instrua os setores,responsáveis pela formalização do 
processo, a obedecerem à sequência cronológica durante a 

inserção das peças no processo. 

Em fase de análise  

Que se instrua os setores envolvidos, quanto à necessidade de 
preenchimento de todos os campos do formulário, relativo à 

Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos. 

Em fase de análise  

010/2013 10 Que se instrua os setores, pelos quais tramita o processo, para 

o preenchimento da sua movimentação na capa. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos, quanto à solicitação, junto ao 

fornecedor, da declaração de recebimento da importância paga 

pela aquisição do material ou serviço. 

Em fase de análise  

Que se instrua os supridos a anexarem as devidas solicitações 
às próximas aquisições/contratações de serviços. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos a anexarem, às próximas 

aquisições/contratações de serviços, as devidas solicitações a 
fim de se certificar que o “Ateste” foi efetuado pelo 

demandante da despesa. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos a executarem as despesas, inclusive 
o pagamento destas, dentro do período fixado para a aplicação 

dos recursos. 

Em fase de análise  

Que se instrua os servidores responsáveis a aplicarem as 

devidas restrições relativas à Conformidade Contábil. 

Em fase de análise  

Que se instrua o setor competente a anexar os comprovantes 

da operação com o cartão de crédito aos processos futuros. 

Em fase de análise  

Que se instrua os servidores, responsáveis pela formalização 

do processo, quanto à inserção de documento em via única. 

Em fase de análise  

Que se instrua os setores,responsáveis pela formalização do 

processo, a obedecerem à sequência cronológica durante a 

inserção das peças no processo. 

Em fase de análise  

Que se instrua os setores envolvidos, quanto à necessidade de 
preenchimento de todos os campos do formulário, relativo à 

Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos. 

Em fase de análise  

011/2013 10 Que se instrua os setores, pelos quais tramita o 
processo,quanto à aposição, junto às assinaturas, do respectivo 

carimbo de identificação, contendo: nome, função e matrícula 

SIAPE. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos, quanto à solicitação, junto ao 
fornecedor, da declaração de recebimento da importância paga 

pela aquisição do material ou serviço. 

Em fase de análise  

Que se instrua os supridos a anexarem as devidas solicitações 
às próximas aquisições/contratações de serviços. 

Em fase de análise  

Que se instrua os Supridos a anexarem, às próximas 

aquisições/contratações de serviços, as devidas solicitações a 
fim de se certificar que o “Ateste” foi efetuado pelo 

demandante da despesa. 

Em fase de análise  

Que se instrua o setor competente a anexar as cópias das 

faturas e dos comprovantes de venda aos processos futuros. 

Em fase de análise  

012/2013 16 Que seja observada a inexistência da informação referente ao 

“cargo a ser ocupado” pela servidora, no órgão de destino. 
Não atendidas. Ausência de 

manifestação do Gestor. 
Que se instrua os setores da DGPa inserir, no processo, toda 

documentação concernente ao mesmo, em atendimento ao 
normativo. 
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013/2013 16 Que se exija do cessionário a apresentação de documento de 
freqüência mensal do servidor em atendimento ao Normativo. 

Não atendidas. Ausência de 
manifestação do Gestor. 

Que se oriente o setor para que, em futuros processos de 

cessão seja apresentado documento mensal de freqüência. 

Que se oriente o setor responsável pela movimentação de 
pessoal quanto a necessidade de incluir, em futuros processos 

de cessão, a cópia da Portaria de exoneração do cargo para 

qual o servidor fora designado; 

Que se instrua o setor responsável pela movimentação de 

pessoal, quanto a necessidade de inclusão, em processos 

futuros, de toda a documentação pertinente ao mesmo.  

Que se atente, em processos futuros, quanto a necessidade de 
se apor a assinatura do responsável pela Instrução Funcional 

do processo. 

Em não havendo, que se proceda ao devido ressarcimento 
referente ao mês abril/11. 

Que se revisem os cálculos das despesas decorrentes da cessão 

do servidor, bem como dos valores ressarcidos pelo Governo 
do Estado da Bahia, regularizando-se, se for o caso. 

Que se atente, em cessões futuras, quanto a necessidade de 

exclusão da gratificação de Dedicação Exclusiva, no caso de 

docentes cedidos para outra instância administrativa. 

014/2013 16 Que se oriente o setor de movimentação de pessoal sobre a 

necessidade de se apor o carimbo próprio em todas as folhas 

dos processos; 

Não atendidas. Ausência de 

manifestação do Gestor. 

Que se instrua o setor de movimentação de pessoal a não 
numerar a capa do processo, bem como o verso dos 

documentos, conforme dispõe o Normativo. 

Que se oriente o setor de movimentação de pessoal a apor a 
rubrica do servidor responsável nas folhas dos processos.  

Que se oriente o setor de movimentação de pessoal a proceder 

a devida revisão e correção dos registros no SIAPE.  

015/2013 16 Que a DGP/ COMOP promova uma busca criteriosa, a fim de 
localizar o processo de cessão do servidor H.J.D.L. 

Não atendidas. Ausência de 

manifestação do Gestor. 

Que se revise os controles internos administrativos, de forma a 

se oportunizar o exame dos atos administrativos, com a 

finalidade de verificar se as operações foram realizadas de 
maneira apropriada e registradas de acordo com o aparato 

legal. 

016/2013 16 Que se proceda à prorrogação anual da cessão, mediante 
atualização da Portaria. 

Não atendidas. Ausência de 

manifestação do Gestor. 

Que se exija do cessionário a apresentação de documento de 

frequência mensal do servidor, de acordo com a exigência da 
Portaria. 

Que se instrua o setor de movimentação de pessoal a inserir o 

carimbo próprio nas folhas dos processos, conforme preceitua 

a Portaria. 

Que se oriente o setor de movimentação de pessoal para o 

correto ordenamento das páginas do processo. 

Que se revisem os cálculos das despesas do servidor, bem 

como o valor ressarcido pelo Governo do Estado da Bahia, 
regularizando se for o caso.  

Que se proceda ao ressarcimento das despesas do servidor 

referente ao mês de mar/2013.   

Que se atente, em cessões futuras, quanto a necessidade de 
exclusão da gratificação de Dedicação Exclusiva, no caso de 

docentes cedidos para outra instância administrativa. 

017/2013 16 Que se proceda à prorrogação anual da cessão mediante 
atualização da Portaria.  

Não atendidas. Ausência de 
manifestação do Gestor. 

Que se exija do cessionário a apresentação de documento de 

frequência mensal do servidor, de acordo com a exigência da 

Portaria. 
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018/2013 02 Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer 
mecanismo de controle quanto aos cálculos elaborados, tendo 

em vista que os mesmos devem refletir o valor total da 

compra. 

Em fase de análise 

Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a se atentar para 

inserção do local, da data e do carimbo dos signatários, a fim 

de promover a validade do ato. 

Em fase de análise  

Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria estabelecer 
mecanismo de controle quanto aos cálculos elaborados, tendo 

em vista que os mesmos repercutem no valor total da 

aquisição. 

Em fase de análise  

  Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer 

mecanismo de controle, observando o preenchimento do 

“Enquadramento do Serviço ou Material” no que concerne à 
indicação do tipo de licitação. 

Em fase de análise  

Que instrua os setores dessa Pró-reitoria a estabelecer 

mecanismo de controle, atentando para inserção de elementos 
necessários à validação do ato: local, data, carimbo e 

assinatura dos servidores, bem como autorização da Magnífica 

Reitora. 
 

Em fase de análise  

Que instrua o Pregoeiro a estabelecer mecanismo de controle, 

observando o quanto disposto nos documentos, a fim evitar 

possíveis invalidações destes. 

Em fase de análise  

Que instrua o Pregoeiro a estabelecer no edital as condições de 

entrega do objeto licitado de forma mais detalhada, 

observando as previsões normativas. 

Em fase de análise  

Que instrua o Pregoeiro a estabelecer mecanismo de controle, 
de forma que seja evitada a ocorrência de equívocos e/ou 

repetições desnecessárias dos textos. 

Em fase de análise  

Que instrua o Pregoeiro a estabelecer mecanismo de controle 
quanto aos cálculos elaborados, tendo em vista que os mesmos 

repercutem no valor total da compra. 

Em fase de análise  

Que se estabeleça mecanismo de controle, observando o 

quanto disposto nos documentos, de modo a evitar erros 
formais. 

Em fase de análise  

Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria que estes, na 

condição de Solicitante, procedam à motivação dos seus atos, 
a fim de conferirem à justificativa do pedido os pressupostos 

fáticos e jurídicos que ensejaram a solicitação. 

Em fase de análise  

Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer 
mecanismo de controle, observando a devida juntada dos 

documentos nos autos, de modo a respeitar a ordem 

cronológica durante a respectiva inserção. 

Em fase de análise  

Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer 
mecanismo de controle quanto aos cálculos elaborados, tendo 

em vista que os mesmos devem refletir no valor total da 

compra. 

Em fase de análise  

Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer 

mecanismo de controle, de modo que se atente para o teor dos 

opinativos proferidos pela Procuradoria Jurídica deste 
Instituto. 

Em fase de análise  
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  Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer 
mecanismo de controle, atentando para a inserção, junto 

à assinatura do responsável, do respectivo carimbo de sua 

identificação, contendo: nome, função e matricula 
SIAPE. 

Em fase de análise  

Que o Pregoeiro atente para os prazos dispostos nos atos, 

a fim de evitar que equívocos e/ou falta de justificativa 
de alterações dos períodos os invalidem. 

Em fase de análise  

Que o Pregoeiro proceda à motivação dos atos que 

provoquem alterações nos prazos dispostos nos 

processos. 

Em fase de análise  

Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer 

mecanismo de controle, a fim de evitar que a ocorrência 

de equívocos na publicação dos atos suscite nova 
publicação e, por conseguinte, novos dispêndios. 

Em fase de análise  

Que o Pregoeiro observe os prazos legais quando da 

prática de atos nos processos licitatórios, a fim de evitar 
possíveis prejuízos à regular conclusão dos autos e aos 

direitos dos administrados. 

Em fase de análise  

Que o Pregoeiro se atente ao cumprimento das 

determinações legais, de modo que os prazos de 
realização dos certames sejam definidos em 

conformidade com os normativos. 

Em fase de análise  

Que o Pregoeiro observe o prazo de validade das 
declarações de regularidade fiscal apresentadas pelas 

empresas vencedoras do certame. 

Em fase de análise  

Que o Pregoeiro observe o cumprimento das exigências 

legais no que tange às condições habilitatórias dos 
licitantes. 

Em fase de análise  

Que o Pregoeiro observe o prazo de validade das 

declarações de regularidade fiscal apresentadas pelas 
empresas vencedoras do certame. 

Em fase de análise  

Que oriente os servidores dessa Pró-Reitoria acerca da 

necessidade e da importância de numerar e rubricar todas 

as folhas dos processos. 

Em fase de análise  

Que oriente os servidores dessa Pró-Reitoria acerca da 

necessidade e da importância de aposição da numeração 

e rubrica nas peças do processo, pelos responsáveis que 
as adicionarem. 

Em fase de análise  

Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer 

mecanismo de controle, observando a devida juntada dos 
documentos nos autos, de modo a respeitar a ordem 

cronológica durante a respectiva inserção. 

Em fase de análise  

Que estabeleça mecanismo de controle quanto aos 

cálculos elaborados, de forma que os mesmos estejam 
com valores totalizados, a fim de permitir que se 

certifique que o montante licitado é compatível com o 

quantum previsto no Edital. 

Em fase de análise  

Que seja evitado a ocorrência de equívocos e/ou 

repetições desnecessárias dos textos. 

Em fase de análise  

Que se atente para a inserção das assinaturas dos 

documentos, a fim de assegurar a validade dos mesmos. 

Em fase de análise  

Que estabeleça mecanismo de controle, de modo que se 

atente para o teor dos documentos formulados, a fim de 

observar os requisitos imprescindíveis à sua regularidade. 

Em fase de análise  

Que se atente à assinatura das Atas de Registro, 
solicitando da empresa vencedora do certame a devida 

assinatura do representante legal constante no respectivo 

contrato social 

Em fase de análise  

Que o Pregoeiro observe as determinações legais, 

fazendo constar no processo documentos imprescindíveis 

para regular tramitação do certame licitatório. 

Em fase de análise  

019/2013 21  Que essa Comissão estabeleça mecanismo de controle, 
observando a devida juntada dos documentos nos autos, 

de modo a respeitar a ordem cronológica durante a 
respectiva inserção. 

 

Em fase de análise  

Que essa Comissão estabeleça mecanismo de controle, 

atentando para a inserção, junto à assinatura do 
responsável, do respectivo carimbo de sua identificação, 

contendo: nome, função e matricula SIAPE. 

Em fase de análise  

Que se observe as datas dispostas nos documentos 
confeccionados por esta Comissão, a fim de evitar 

possíveis invalidações destes. 

Em fase de análise  
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Que essa Comissão atente para o registro de informações 
acerca dos atos praticados junto às partes envolvidas no 

processo. 

Em fase de análise  

Que se observe as datas dispostas nos documentos 
confeccionados por esta Comissão, a fim de evitar 

possíveis invalidações destes. 

Em fase de análise  

028/2013 13 Que esse campus passe a promover o atendimento às 

S.A. oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de 
modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo 

setor. 

Em fase de análise  

029/2013 18 Que a DGP proceda à execução, o controle e efetivo 
acompanhamento das atividades concernentes ao Plano 

Anual de Capacitação, a fim de atender ao disposto no 

Decreto n. 5.707, de 23/02/2006 e na Lei n. 11.784, de 
22/09/2008, uma vez que a responsabilidade legal 

pertence a essa Diretoria conforme o previsto no 

Regimento Geral da Instituição. 

Não Atendida. Por meio do 
Memorando 78/2014,  o Gestor informa 

que a implementação dos cursos 

relativos ao Plano de Capacitação 2014 
deverão ser ofertados a partir de 

setembro do referido ano. Além disso, a 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 
informa que constituirá uma comissão 

interna para elaboração do Plano de 

Capacitação 2015. Não houve a   

apresentação de documentação 

comprobatória.  

030/2013 13 Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 
pelo menos a cada três meses, preferencialmente por 

meio eletrônico, as orientações relativas à utilização de 

veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 
conforme preceitua seu art. 38. 

Em fase de análise  

Que seja providenciado, junto ao órgão competente, o 

CRLV’s dos veículos acima mencionados,  referentes ao 

exercício 2013. 
 

Em fase de análise  

Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a 

atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos 
veículos oficiais deste campus. 

Em fase de análise  

 Que seja observado o teor das Solicitações de Auditoria 

– S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a 

serem executados por esta Unidade. 

Em fase de análise  

 Que passe a promover o adequado preenchimento do 

“Boletim Diário”. 

Em fase de análise  

Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de forma a 
contemplar o disposto no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 

Em fase de análise  

031/2013 13 Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 

pelo menos a cada três meses, preferencialmente por 

meio eletrônico, as orientações relativas à utilização de 
veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 

conforme preceitua seu art. 38. 

Em fase de análise  

: Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a 
atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos 

veículos oficiais desse campus. 

Em fase de análise  

Que seja providenciado as atualizações dos CRLV’s dos 

veículos do campus. 

Em fase de análise  

Que seja observado o teor das Solicitações de Auditoria 

– S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a 

serem executados por esta Unidade. 

Em fase de análise  

Em não havendo, que promova mecanismo de controle 
de cadastro dos veículos oficiais, de forma a 

implementar o disposto nos Anexos III da IN 

SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

Em fase de análise  

Que promova mecanismo de controle de cadastro dos 

veículos oficiais, no intuito de cumprir o art. 23 e Anexo 

III da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008. 
 

 

Em fase de análise  
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032/2013 13 Que seja observado o teor das Solicitações de Auditoria 
– S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a 

serem executados por esta Unidade. 

Em fase de análise  

Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 
pelo menos a cada três meses, preferencialmente por 

meio eletrônico, as orientações relativas à utilização de 

veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 
conforme preceitua seu art. 38. 

Em fase de análise  

   Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a 

atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos 

veículos oficiais desse campus. 

Em fase de análise  

Em não estando, que seja providenciado as atualizações 

dos CRLV’s dos veículos acima mencionados. 

Em fase de análise  

033/2013 13 Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 
pelo menos a cada três meses, preferencialmente por 

meio eletrônico, as orientações relativas à utilização de 

veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 
conforme preceitua seu art. 38. 

Em fase de análise  

Que seja observado, na íntegra, o teor das Solicitações 

de Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os 

trabalhos a serem executados por esta Unidade. 

Em fase de análise  

 Que seja providenciada, junto ao órgão competente, a 

atualização de “Nome” e “CNPJ” no documento do 

veículo acima citado. 

Em fase de análise  

Que promova mecanismo de controle de cadastro dos 
veículos oficiais, no intuito de implementar o disposto 

nos Anexos II, III e VIII da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

Em fase de análise  

Que instrua os condutores de veículos oficiais quanto ao 
correto preenchimento do Boletim Diário, tendo em vista 

as exigências do art. 4º da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

Em fase de análise  

Que o Setor de Transporte crie mecanismo de controle, 

de modo a permitir que apenas servidores que ocupam 
cargo de “Motorista”, terceirizados contratados para este 

fim e servidores devidamente autorizados conduzam os 

veículos oficiais desse campus. 

Em fase de análise  

Que seja observado o teor das Solicitações de Auditoria 

– S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a 

serem executados por esta Unidade. 

Em fase de análise  

034/2013 13 Que sejam criadas e disponibilizadas, preferencialmente 
em meio eletrônico, orientações relativas à utilização de 

veículos oficiais, conforme preceitua o art. 38 da IN 
SLTI/MPOG nº. 3/2008. 

Em fase de análise  

Que seja observado o teor das Solicitações de Auditoria 

– S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a 

serem executados por esta Unidade. 
 

Em fase de análise  

Em não havendo, que sejam providenciados os CRLV’s 

dos veículos acima relacionados. 

Em fase de análise  
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  Caso estejam desatualizados, que sejam 
providenciadas as atualizações dos CRLV’s dos 

veículos acima mencionados. 

Em fase de análise  

 Que seja providenciada, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” 

nos documentos dos veículos oficiais deste 

IFBA/Reitoria. 

Em fase de análise  

Que promova mecanismo de controle de cadastro 
dos veículos oficiais da Reitoria deste Instituto, a 

fim de cumprir com a previsão do art. 23 e Anexo 

III da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

Em fase de análise  

Que promova mecanismo de controle do 

desempenho e manutenção dos veículos oficiais da 

Reitoria deste IFBA, de forma a contemplar o 
disposto no art. 23 e Anexo III da IN SLTI/MPOG 

nº. 03/2008. 

Em fase de análise  

Que seja observado o teor das Solicitações de 
Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar 

os trabalhos a serem executados por esta Unidade. 

Em fase de análise  

Que instrua os condutores de veículos oficiais 

quanto ao correto preenchimento do Boletim 
Diário, tendo em vista as exigências do art. 4º da 

IN SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

Em fase de análise  

Que passe a promover o adequado preenchimento 
do “Boletim Diário” e/ou do relatório intitulado 

“Análise de Consumo – Analítico”. 

Em fase de análise  

Que passe a promover o adequado preenchimento 

do “Boletim Diário” e/ou do documento intitulado 
“Análise de Consumo – Analítico”. 

 

Em fase de análise  

Que passe a promover o adequado preenchimento 
do documento intitulado “Análise de Consumo – 

Analítico”. 

Em fase de análise  

Que crie mecanismo de controle de modo que as 

informações constantes no “Boletim Diário” 
reflitam naquelas insertas na “Análise de 

Consumo-Analítico” e vice-versa. 

Em fase de análise  

 Que o Setor de Transporte crie mecanismo de 
controle, de modo a permitir que apenas os 

servidores que ocupam cargo de “Motorista”, os 

terceirizados contratados para este fim e os 
servidores devidamente autorizados possam 

conduzir os veículos oficiais do IFBA/Reitoria. 

Em fase de análise  

Que se passe a promover, no sistema utilizado para 
fins de controle da frota de veículo desta Reitoria, 

o devido cadastramento dos motoristas e/ou 

servidores autorizados a conduzir veículos oficiais. 

Em fase de análise  

Que seja observado o teor das Solicitações de 
Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar 

os trabalhos a serem executados por esta Unidade. 

Em fase de análise  

Que o DEPAD faça constar nos documentos por 
ele emitidos, informações condizentes e precisas, 

de forma a refletir a realidade dos dados 

apresentados. 
 

Em fase de análise  

Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar 

os trabalhos a serem executados por esta Unidade. 

Em fase de análise  

Recomendação 1: Que seja observado o teor das 

Solicitações de Auditoria – S.A.’s, com intuito de 

não prejudicar os trabalhos a serem executados por 
esta Unidade. 

Em fase de análise  

035/2013 13 Em não havendo, que disponibilize aos seus 

servidores, pelo menos a cada três meses, 

preferencialmente por meio eletrônico, as 
orientações relativas à utilização de veículos 

oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 
conforme preceitua seu art. 38. 

Em fase de análise  

Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar 

os trabalhos a serem executados por esta Unidade. 

Em fase de análise  

Que seja observado, na íntegra, o teor das 

Solicitações de Auditoria – S.A.’s, com intuito de 

não prejudicar os trabalhos a serem executados por 
esta Unidade. 

Em fase de análise  
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Que seja providenciada, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” 

nos documentos dos veículos oficiais desse 

campus. 

Em fase de análise  

Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar 

os trabalhos a serem executados por esta Unidade. 

Em fase de análise  

Em não havendo, que implemente mecanismos de 
controle, de forma a contemplar o disposto nos 

Anexos II, III e VIII da IN SLTI/MPOG nº. 

03/2008. 

Em fase de análise  

Que passe a promover o adequado preenchimento 

do “Boletim Diário”. 

Em fase de análise  

Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de 
forma a contemplar o disposto no art. 4º da IN 

SLTI nº. 03/2008. 

Em fase de análise  

Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar 
os trabalhos a serem executados por esta Unidade. 

 

Em fase de análise  

036/2013 20 Que se proceda à suspensão dos pagamentos de 
adicionais de periculosidade/insalubridade, uma 

vez que não existe Laudo de Avaliação Ambiental 

naquele Campus; 

Não atendidas. Ausência de  

manifestação do Gestor. 

Que se proceda ao pagamento de adicionais de 
insalubridade/periculosidade apenas quando houver 

Laudos de Avaliação Ambiental vigentes. 

 
 

Que se proceda à suspensão dos pagamentos de 

adicionais de insalubridade/periculosidade, visto 
que não foram observados ambientes perigosos e 

insalubres, conforme o disposto no Laudo de 

Avaliação Ambiental. 

Que se proceda à suspensão dos pagamentos dos 
adicionais de insalubridade, tendo em vista que não 

houve Avaliação Conclusiva dos ambientes, 

conforme o disposto nos Laudos de Avaliação 
Ambiental. 

Que se proceda ao pagamento de adicional de 

insalubridade apenas quando houver a avaliação 
conclusiva do ambiente já periciado e declarado 

insalubre; 

Que se promovam as medidas necessárias/urgentes 
para se regularizar os ambientes cujos laudos 

apresentaram “Avaliação Não Conclusiva” quanto 

ao risco. 

Que se proceda ao recadastramento dos servidores 
tendo como base o Laudo de Avaliação Ambiental 

expedidos pela DGP em 2012, atualmente em 

vigência; 
 

Que se proceda à suspensão do pagamento de 

adicionais de insalubridade/periculosidade nos 
casos de servidores que exercem atividades nos 

ambientes sem Avaliação Conclusiva; 

Que se promovam as medidas necessárias/ urgentes 

para regularizar a situação dos 20 ambientes 
constantes no Laudo de Avaliação Ambiental do 

Campus que apresentaram “Avaliação Não 

Conclusiva” quanto ao risco. 

Que se proceda a apuração quanto ao 

exercício/lotação do servidor no período entre 

01/12/2012 e 05/05/2013, uma vez que ocasionou o 
pagamento retroativo de adicional de insalubridade 

no mês de ago/2013. 
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037/2013 13 Que passe a promover o adequado preenchimento 
das planilhas encaminhadas por esta Unidade de 

Auditoria Interna. 

Em fase de análise  

Que seja providenciado, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” 

nos documentos dos veículos oficiais deste 

campus. 

Em fase de análise  

  Que seja observado o teor das Solicitações de 
Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar 

os trabalhos a serem executados por esta Unidade. 

Em fase de análise  

038/2013 13 Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, 

preferencialmente por meio eletrônico, as 

orientações relativas à utilização de veículos 
oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 

conforme preceitua seu art. 38. 

Em fase de análise  

Que passe a promover o adequado preenchimento 
das planilhas encaminhadas por esta Unidade de 

Auditoria Interna. 

 

Em fase de análise  

Que seja observado o teor das Solicitações de 
Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar 

os trabalhos a serem executados por esta Unidade. 

Em fase de análise  

Que seja providenciado, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” 

nos documentos dos veículos oficiais deste 

campus. 
 

Em fase de análise  

Que seja providenciado as atualizações dos 

CRLV’s dos veículos acima mencionados. 

Em fase de análise  

Que passe a promover o adequado preenchimento 
do “Boletim Diário”. 

Em fase de análise  

Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de 

forma a contemplar o disposto no art. 4º da IN 

SLTI nº. 03/2008. 
 

 

Em fase de análise  

039/2013 13 Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, 

preferencialmente por meio eletrônico, as 

orientações relativas à utilização de veículos 
oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 

conforme preceitua seu art. 38. 

Em fase de análise  

 Que seja observado o teor das Solicitações de 
Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar 

os trabalhos a serem executados por esta Unidade. 

Em fase de análise  

 Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar 
os trabalhos a serem executados por esta Unidade. 

 

Em fase de análise  

040/2013 13 Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, 

preferencialmente por meio eletrônico, as 

orientações relativas à utilização de veículos 
oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 

conforme preceitua seu art. 38. 

Em fase de análise  

041/2013 13 Em não havendo, que disponibilize aos seus 

servidores, pelo menos a cada três meses, 
preferencialmente por meio eletrônico, as 

orientações relativas à utilização de veículos 

oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 
conforme preceitua seu art. 38. 

Em fase de análise  

Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar 
os trabalhos a serem executados por esta Unidade. 

Em fase de análise  

Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar 
os trabalhos a serem executados por esta Unidade. 

Em fase de análise  

Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de 

forma a inserir as informações dispostas no art. 4º 

da IN SLTI nº. 03/2008. 

Em fase de análise  
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042/2013 13  Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, 

preferencialmente por meio eletrônico, as 

orientações relativas à utilização de veículos 
oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 

conforme preceitua seu art. 38. 

Em fase de análise  

Que esse campus passe a promover o atendimento 
às S.A. oriundas desta Unidade de Auditoria 

Interna, de modo a não prejudicar o trabalho 

desenvolvido pelo setor. 

Em fase de análise  

043/2013 13 Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, 

preferencialmente por meio eletrônico, as 
orientações relativas à utilização de veículos 

oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 

conforme preceitua seu art. 38. 

Em fase de análise  

044/2013 13 Que esse campus passe a promover o atendimento 
às S.A. oriundas desta Unidade de Auditoria 

Interna, de modo a não prejudicar o trabalho 

desenvolvido pelo setor. 

Em fase de análise  

Em não havendo, que disponibilize aos seus 

servidores, pelo menos a cada três meses, 

preferencialmente por meio eletrônico, as 
orientações relativas à utilização de veículos 

oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 

conforme preceitua seu art. 38. 
 

Em fase de análise  

Que esse campus passe a promover o atendimento 

às S.A. oriundas desta Unidade de Auditoria 

Interna, de modo a não prejudicar o trabalho 
desenvolvido pelo setor. 

Em fase de análise  

 

 
 

4 VOLUME DE RECURSOS AUDITADOS PELA AUDITORIA INTERNA  

No exercício em destaque, foi auditado o volume de recursos abaixo descrito: 

 
VOLUME DE RECURSOS AUDITADOS - EXERCÍCIO 2014 

Relatório de 

Auditoria 
Ação/PAINT 

Total de 

Recursos da 

Amostra            

(R$ 1,00) 

Unidade Auditada Observação 

01, 02, 03, 04, 05, 

06, 07, 08, 09 e 

10 

20 - Verificações dos 

atos de vacâncias, 

concessões de 

aposentadorias e pensão 

e movimentação de 

servidores 

       

176.619,86  
DGP/COAP 

Consolidação dos gastos 

com pagamento de 

pensionistas no período 

entre Jan e abril/2014 

para os dependentes de 

servidores instituidores 

de pensão da Amostra.  

011  17 - Acompanhamento 

das Obras e Reformas do 

Plano de Expansão III 

9.210.602,34  - 

012 17 - Acompanhamento 

das Obras e Reformas do 

Plano de Expansão III 

9.515.541,37  - 

13, 14, 15 e 16 18 - Acompanhamento 

dos atos de concessão de 

diárias e passagens 

         

28.256,43 DGP/CCSP 

Consolidação dos gastos 

com viagens dos 

beneficiários da amostra. 

017 

19 - Acompanhamento 

de contratos e 

fornecimentos de bens e 

serviços adquiridos nas 

diversas modalidades de 

*S/ Valor 

Auditado 

Pró-Reitoria de 

Administração e 

Planejamento - 

PROAP 

 

 

___ 
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licitação e sistema de 

pregão, bem como nas 

contratações diretas 

018 

19 – Acompanhamento 

de contratos e 

fornecimentos de bens e 

serviços adquiridos nas 

diversas modalidades de 

licitação e sistema de 

pregão, bem como nas 

contratações diretas 

17.440,29 Campus Porto 

Seguro 

 

 

___ 

019 

19 – Acompanhamento 

de contratos e 

fornecimentos de bens e 

serviços adquiridos nas 

diversas modalidades de 

licitação e sistema de 

pregão, bem como nas 

contratações diretas 

96.993,78 Campus Salvador  

_____ 

020 

19 – Acompanhamento 

de contratos e 

fornecimentos de bens e 

serviços adquiridos nas 

diversas modalidades de 

licitação e sistema de 

pregão, bem como nas 

contratações diretas 

20.000,00 Campus Jequié _____ 

021 

19 – Acompanhamento 

de contratos e 

fornecimentos de bens e 

serviços adquiridos nas 

diversas modalidades de 

licitação e sistema de 

pregão, bem como nas 

contratações diretas 

13.301,09 Campus Barreiras _____ 

022 

19 – Acompanhamento 

de contratos e 

fornecimentos de bens e 

serviços adquiridos nas 

diversas modalidades de 

licitação e sistema de 

pregão, bem como nas 

contratações diretas 

8.309,14 Campus Valença _____ 

023 

19 – Acompanhamento 

de contratos e 

fornecimentos de bens e 

serviços adquiridos nas 

diversas modalidades de 

licitação e sistema de 

pregão, bem como nas 

contratações diretas 

51.436,06 Campus Vitória da 

Conquista 

_____ 

024 

15 - Avaliação do 

controle do almoxarifado 

303.231,64 Pró-Reitoria de 

Administração e 

Planejamento - 

PROAP 

_____ 

TOTAL R$ 19.441.732,00 
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5 JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES DO PAINT NÃO REALIZADAS NO EXERCÍCIO 

       DE 2014 

 

 

Ao longo do exercício de 2014, aconteceram fatos não previstos no planejamento desta 

Unidade de Auditoria Interna, os quais impactaram  irrefutavelmente na consecução das 

atividades dispostas no PAINT 2014.  

 

Dentre as circunstâncias motivadoras, pontua-se o advento da “Greve dos Servidores” 

deste Instituto, no período de abril a julho/2014, afetando sobremaneira as ações 

propostas para o exercício em comento, haja vista o esvaziamento dos setores, não 

sendo, por conseguinte, viável colocá-las, na íntegra, em prática neste exercício. 

 

Outro fator preponderante para a não realização, in totum, das atividades desta Unidade 

de Auditoria Interna foi a fase de transição para a assunção da nova Coordenadora da 

Unidade em tela, visto que o trâmite entre a indicação, aprovação pela CGU e nomeação 

perdurou cerca de 04 (quatro) meses, iniciado no final de junho e concluído no inicio de 

novembro/2014. 

 

Em decorrência desta transição, houve a necessidade de organização e finalização de 

algumas atividades iniciadas e capitaneadas pela Coordenadora, à época, fato que 

reverberou no desempenho das atividades desta Unidade de Auditoria Interna, inclusive, 

no cumprimento das ações previstas no PAINT. 

 

Outrossim, é importante trazer à baila a ocorrência do evento da Copa do Mundo 2014, 

realizado no Brasil entre os dias 13/06 a 14/07/2014, posto que, ainda que a sua 

ocorrência tenha sido levada em consideração quando da confecção do PAINT 2014, na 

prática, no momento fático, houve uma redução da jornada de trabalho ainda maior que 

a aguardada. Isto porque, a Capital baiana sediou jogos que interferiram na rotina da 

Cidade. Além da suspensão e/ou  redução dos horários de expedientes nos dias de jogos 

da seleção brasileira. 
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Feitas estas ponderações, expomos abaixo as ações constantes no PAINT 2014 

efetivamente realizadas e pendentes, para fins de esclarecimento: 

 

Plano de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2014 

Ação 

Objetivos Período de Realização 
Situação 

de 
Realização 

Observação 
Nº. Descrição 

1 
Elaboração do Manual 
da Unidade de 
Auditoria Interna. 

Padronizar as rotinas 
referentes às atividades e 
atribuições da Unidade de 
Auditoria Interna 

Maio a Novembro Não houve 

 Em razão da transição da 

titular da Unidade de 
Auditoria Interna acima 
relatada, não foi 
implementada a ação em 
tela. 

2 

Acompanhamento do 
Plano de Providências 
Permanente – PPP – 
CGU.  

Acompanhar, junto aos 
setores, para os quais 
houve formulação de 
Recomendação por parte 
da CGU, a informação 
acerca das implementações 
das melhorias 
recomendadas;Atualizar o 
Plano de Providências 
Permanente- PPP- CGU 
com vistas a promover 
maior eficácia desse canal 
de interlocução entre a 
CGU e o IFBA. 

No decorrer do exercício Realizada 

Implementações com vistas 
ao atendimento das 
Recomendações oriundas 
da CGU, devidamente 
atualizadas.  

3 

Acompanhamento do 
Programa de 
Assistência Estudantil - 
PAE 

Verificar a existência de 
normas para seleção de 
bolsistas; Analisar o 
atendimento aos critérios 
fixados; Verificar o 
atendimento para o 
cumprimento do Programa 

Janeiro/fevereiro Não houve 

Foi realizado o 
levantamento de 
informações junto aos 
Campi com o objetivo de 
obter informações sobre o 
calendário de atividades 
acerca do Programa de 
Apoio ao Educando- PAE. 
Elaborou-se o Programa de 
Trabalho do PAE, no 
entanto, para o 
desenvolvimento dos 
trabalhos, foi aguardada a 
aprovação, pelo CONSUP, 
do Normativo que disciplina 
a condução da Política do 
Programa, a qual não 
ocorreu. Fato este que 
impossibilitou a execução 
da Ação relativa ao referido 
Programa. 

4 

Participação na 
elaboração do 
Relatório de Gestão – 
Exercício 2013   

Participar da construção do 
Relatório de Gestão - 
2013;Responder aos itens 
do Relatório de Gestão 
2013, referentes à Unidade 
de Auditoria Interna deste 
IFBA, conforme o disposto 
nas Decisões Normativas – 
DN do TCU vigentes. 

Janeiro/fevereiro/março Realizada 
________ 
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5 

Participação na 
elaboração de 
Relatórios de 
Atividades de Auditoria 
Interna. 

Participar da construção 
dos Relatórios Preliminares 
e Finais de Auditoria 
Interna. 

No decorrer do exercício 
 
 

Realizada 

 
______ 

6 

Acompanhamento de 
Convênios celebrados 
entre o IFBA com 
outros 
órgãos/entidades 
federais, estaduais e 
municipais e de Termos 
de Parceria 

Verificar a conformidade 
na execução dos convênios 
existentes e o 
cumprimento das práticas 
recomendadas pela 
legislação 

Outubro/novembro/dezembro Não houve 
Ação adiada para o 
exercício 2015. 

7 

Acompanhamento das 
demandas dos Órgãos 
de Controle Interno e 
Externo (CGU/TCU) 

Auxiliar na efetiva 
implementação das 
Determinações/ 
Recomendações oriundas 
dos órgãos de controle; 
Oferecer suporte aos 
trabalhos de auditoria 
realizados pelos órgãos de 
controle (CGU/TCU) 

No decorrer do exercício Realizada 
______ 

 
 
 

8 Elaboração do RAINT 

Elaborar RAINT/2014 com 
vistas à apresentação dos 
resultados dos trabalhos da 
Auditoria referente ao 
exercício 2014, de acordo 
com a IN nº. 01/2007 - CGU 

Dezembro Realizada 
______ 

 

 

9 Elaboração do PAINT 

Elaborar o Planejamento 
anual das atividades de 
auditoria para o exercício 
de 2015, de acordo com a 
IN nº. 01/2007 - CGU 

Outubro Realizada ________ 

 

10 

Elaboração do Plano de 
Providências da AUDIN 
- Monitoramento das 
Recomendações 
emanadas pela 
Unidade de Auditoria 
Interna 

Elaborar Plano de 
Providência da Unidade de 
Auditoria Interna e, sua 
respectiva atualização; 
Verificar, junto aos 
Campi/Setores,se as 
Recomendações dispostas 
nos Relatórios de 
Atividades de Auditoria 
estão sendo 
implementadas. 

Junho Realizada 

1- Elaboração de 6 (seis) 
Planos de Providência 
referentes à concessão de  
Cessão de Servidores/PAINT 
2013; 
2 - Elaboração de 01 Plano 
de Providência referente as 
ações de capacitação de 
servidores/ PAINT 2013;                                                                                                                                                        
3- O Plano de Providência 
referente ao Relatório de 
Auditoria de  Adicionais 
será encaminhado a partir 
de novembro/14;                                                                                                                                                          
4- Elaboração de 13 
(quatorze) Planos de 
Providências referentes à 
avaliação da frota de 
veículos/ PAINT 2013;                                                                                                                                                                                                      
5- Elaboração de 5 (cinco) 
Planos de Providências 
referentes ao 
acompanhamento de 
contrato/ PAINT 2013;                                                                                                                                                                       
6- Elaboração de 7 (sete) 
Planos de Providências  
referentes ao 
acompanhamento da 
aplicação das despesas 
realizadas através do CPGF/ 
PAINT 2013;                                                                                                                                                    
7 - Elaboração de 01(um) 
Plano de Providência 
referente ao 
acompanhamento das 
ações promovidas pela 
Comissão de Ética/PAINT 
2013. 



94 

 

11 Apuração de denúncia 
Apurar as denúncias 
apresentadas à Unidade de 
Auditoria Interna. 

No decorrer do exercício Realizada 
______ 

 

12 
Governança de 
Tecnologia da 
Informação 

Acompanhar as ações que 
estão sendo 
implementadas pelos 
setores responsáveis, bem 
como avaliar a efetividade 
das ações que estão sendo 
tomadas; Cumprimento do 
preceituado nas Notas 
Técnicas dos órgãos que 
regulam a matérias, assim 
como o atendimento e 
adequação ao preceituado 
nos Acórdãos do TCU com 
relação à Governança e 
Gestão de TI. 

Janeiro/fevereiro/março Não houve 
Ação adiada para o 
exercício 2015. 

13 

Exame dos pagamentos 
e execução das 
despesas conforme 
LOA 

Acompanhar os 
procedimentos de 
pagamentos tomando por 
critério a documentação 
fiscal e os dispositivos da 
Lei nº. 4.320/1967, bem 
como outras legislações 
tributárias; assegurar a 
legalidade e conformidade 
dos processos 

Mensal Realizada 

Acompanhamento mensal 
das ocorrências de 
Conformidade Contábil e de 
Gestão junto aos 
Campi/Setores do IFBA 

14 

Acompanhamento da 
aplicação das despesas 
realizadas através do 
Cartão de Pagamento 
do Governo Federal - 
CPGF 

Verificar a natureza dos 
processos, sua legalidade e 
fidedignidade na aplicação 
e prestação de contas das 
despesas realizadas; evitar 
a fragilidade dos controles; 
evitar gastos em discordo 
com as normas vigentes 

Setembro /Novembro Não houve 

Foi realizado o 
levantamento dos 
Normativos e Legislações 
pertinentes a Auditoria em 
questão. Porém, diante da 
atual estrutura de pessoal 
da Unidade, não foi 
implementada a ação em 
comento. 

15 
Avaliação do controle 
do almoxarifado 

Avaliar a efetividade dos 
controles internos do 
almoxarifado. 

Agosto/Setembro Realizada 

Foi realizada auditoria in 
loco na Reitoria e 
levantamento de 
informações concernentes 
ao controle interno no 
Almoxarifado dos Campi 
Salvador, Simões Filho, 
Camaçari e Feira de 
Santana. 
Foi elaborado e expedido  
Relatório Preliminar de 
Auditoria. 
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16 

Avaliação da gestão do 
patrimônio imobiliário 
de responsabilidade da 
UJ, classificado como 
“bens de uso especial” 

Verificar o cadastramento 
dos imóveis da UJ no 
Sistema de Patrimônio 
Imobiliário da União – 
SpiuNet; 
Avaliar a estrutura de 
pessoal da UJ designada 
para gerir os bens imóveis; 
Averiguar a existência ou 
não de estrutura 
tecnológica para gerir os 
imóveis 

Março/ Abril Não houve 

Diante da atual estrutura 
de pessoal da Unidade, não 
foi implementada a ação 
em comento. 
 
 
 

 

 

Acompanhamento das 
Obras e Reformas do 
Plano de Expansão III 

Verificar o cumprimento 
das cláusulas contratuais e 
possível existência de 
aditivos, averiguando a 
legalidade; analisar 
alterações de planilhas 
decorrentes de aditivos; 
examinar os processos de 
pagamento; verificar a 
conformidade dos serviços 
prestados; verificar se 
foram feitas as devidas 
vistorias e emissão de 
"habite-se". 

Junho/Julho Realizada 

Foi elaborado o Programa 
de Auditoria, solicitados 
documentos para 
elaboração da amostra e 
para execução da auditoria 
e foram elaborados e 
emitidos 2 (dois) Relatórios 
Preliminares de Auditoria. 
Foram encaminhados 2 
(dois) Relatórios 
Preliminares de Auditoria. 

18 
Acompanhamento dos 
atos de concessão de 
diárias e passagens 

Verificar a legalidade do 
ato de concessão de diárias 
e passagens, em 
conformidade com a 
legislação; Evitar 
pagamentos indevidos. 

Agosto/setembro Realizada 

Foi realizado o 
levantamento de 
informações junto ao SCDP, 
SIAFI e SIAPE para 
elaboração da amostra e do 
Programa de Auditoria de 
diárias e passagens. 
Procedeu-se a análise dos 
processos da amostra, 
foram elaborados e 
expedidos 04 Relatórios 
Preliminares de Auditoria 
para Reitoria e Campus 
Salvador, Camaçari e Porto 
Seguro. 

19 

Acompanhamento de 
contratos e 
fornecimentos de bens 
e serviços adquiridos 
nas diversas 
modalidades de 
licitação e sistema de 
pregão, bem como nas 
contratações diretas 

Avaliar os controles 
internos existentes e 
verificar a eficácia, 
eficiência e economicidade 
nos processos licitatórios e 
de contratação 
direta;Identificar o 
cumprimento de cláusulas 
contratuais; aferir a efetiva 
prestação dos serviços e 
reciprocidade das 
obrigações; Analisar 
legalidade dos editais. 

Agosto/setembro Realizada 

Foram emitidas Solicitações 
de Auditoria para 
levantamento de 
informações no intuito de 
se estabelecer o universo 
amostral. 
Foram encaminhados 7 
(sete) Relatórios 
Preliminares de Auditoria. 

20 

Verificação dos atos de 
vacâncias, concessões 
de aposentadorias e 
pensão e 
movimentação de 
servidores. 

Averiguar a legalidade dos 
pagamentos decorrentes 
de aposentarias e pensões. 

Março/Julho Realizada 

Foi realizado o 
levantamento de 
informações junto ao SIAPE 
sobre instituidores de 
pensão e pensionistas para 
elaboração da amostragem. 
Procedeu-se a elaboração 
do Programa de Auditoria 
de Pensão, bem como a 
análise dos processos e 
elaboração de 02 Relatórios 
Preliminares e 10 Finais.   
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21 

Monitoramento da 
folha de pagamento 
referente à 
remuneração, 
benefícios e vantagens 

Averiguar a legalidade dos 
pagamentos. 

Outubro/Novembro Não houve 

Emitiu-se o Relatório de 
"Demonstrativo de 
Despesas com Pessoal - 
DDP" do Sistema SIAPE para 
monitoramento da folha de 
pagamento 
trimestralmente.  
Ação adiada para o 
exercício 2015. 

22 

Participação de 
servidores em 
aperfeiçoamentos 
técnicos para realização 
das atividades de 
Auditoria Interna. 

Proporcionar a devida 
atualização técnica em 
administração pública e 
controle interno. 

No decorrer do exercício Realizada 

Participação de 01 
servidora no Curso de 
"Fiscalização de Contratos 
de Obras Públicas", 
ofertado pelo Programa 
CAPACITA/CGU, bem como 
no Curso “Extrator de 
Dados e Data Warehouse-
DW, realizado peloCentro 
Regional de Treinamento 
da ESAF na Bahia – 
Centresaf/BA. 

23 
Participação de 
servidores no39º e 40º 
FONAITEC. 

Atualizar e capacitar os 
técnicos da Unidade de 
Auditoria Interna; 

Maio/Novembro Realizada 

Participação de 01 (uma) 
servidora no 39º FONAITEC, 
ocorrido no mês de 
maio/14. Diante da 
transição de Coordenador 
da Unidade de Auditoria 
Interna, nomeada em 
03/11/2014, não houve 
participação no 
40ºFONAITEC, visto que o 
evento foi realizado em 
novembro/2014. 
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6 ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES DOS 

ÓRGÃOS DE CONTROLE – TCU e CGU 

6.1DETERMINAÇÕES EXARADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

6.1.1 Cumprimento das Deliberações do TCU atendidas no exercício 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 014.992/2012-4 
7506/2013 – TCU- 2ª. 

Câmara 
9.3 DE Ofício nº 19065/2013/TCU/SEFIP 

Descrição da Deliberação 

Determinar ao IFBA que: 

9.3.1 com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno do TCU, 

faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos concessórios impugnados, no prazo de 15(quinze) dias, a 

contar da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa 

omissa; 

 9.3.2. comunique aos interessados acerca da presente deliberação do Tribunal, alertando-os de que o efeito 

suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos 

valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de não provimento; 

 9.3.3. emita novos atos, livres da irregularidade ora apontada, submetendo-os a nova apreciação por este 

Tribunal, no prazo de 30(trinta) dias, a contar da ciência da deliberação que declarou a ilegalidade dos atos 

originais, nos termos do §1º do art. 15 da IN/TCU nº 55/2007; 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP  

Providência Adotada 

O Departamento de Qualidade de Vida – DEQUAV, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, 

informou que, em resposta ao Ofício epigrafado emanado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, foram 

tomadas as seguintes providencias: 

-No que tange ao aposentado W.F.H., foi comunicado que a Portaria de concessão da aposentadoria de nº 

652/2007, publicada em 11/09/2007, foi alterada pela Portaria nº 317/2014, publicada no DOU em 20/02/2014, 

sendo devidamente registrada no SISAC sob o Ato 100112923-04-2014-000003-1. 

-Em relação à aposentada M.C.C.N, observou-se que a aposentadoria não havia sido submetida às revisões 

contidas no Comunica SIAPE nº 552589, que trata da aplicação da Emenda Constitucional nº 70/2012. A 

retificação do benefício conferido pela citada EC foi feita mediante a Portaria nº 299/2014, publicada no DOU 

em 19/02/2014 e devidamente registrada no SISAC sob o nº 100112923-04-2014-000001-5.  

-No tocante à aposentada O.O., a aposentadoria desta já havia sido submetida ao beneficio da Emenda 

Constitucional nº 70/2012, conforme Portaria nº 535/2008, Processo nº 231420007338/2008. 

Ao final, foi solicitada a reconsideração do julgamento de ilegalidade das aposentadorias das servidoras 

M.C.C.N e  O.O., pelos motivos anteriormente expostos. 
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Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

02 009.036/2012-1 
1013-07/2014 – TCU- 

2ª. Câmara 
9.5 DE Ofício nº 2353/2014-TCU/SEFIP 

Descrição da Deliberação 

9.5. determinar ao Instituto Federal de Educação da Bahia que: 

 9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão, o pagamento da vantagem 

impugnada na pensão de O. M.S., cujo ato é considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da 

autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 

 9.5.2. cientifique a interessada do inteiro teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

de eventual interposição de recursos não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a 

notificação, em caso de não provimento desses recursos; e 

 9.5.3. emita novo ato em favor de O. M.S., livre da irregularidade apontada (horas-extras), e submeta-o à 

apreciação do Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, nos termos do §1º do 

art. 15 da IN/TCU nº 55/2007. 

 9.5.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, para cadastrar no sistema Sisac os 

atos relativos às duas pensões deixadas por W. F. V., em favor de R. M. F. F. A.V, adequadamente preenchidos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP  

Providência Adotada 

O Departamento de Qualidade de Vida – DEQUAV, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, informa, 

por meio do Ofício nº 10/2014/DEQUAV/DGP/IFBA, que foram adotadas medidas no sentido de dar ciência à 

interessada O.M.S. e dar cumprimento dos ritos exigidos pelo Sistema SIAPE, bem como foi realizado registro 

no SISAC da pensão da beneficiária R.M.F.F.A.V. Ao final, foi salientado que o ato de pensão de nº 100092102-

05-2003-000003-1, foi julgado legal.    
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Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

03 006.437/2014-1 
2835/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7 DE Ofício nº 8127/2014-TCU/SEFIP 

Descrição da Deliberação 

1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

 1.7.1. dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças nºs 3 e 4 dos autos, esclarecendo-lhe 

que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores 

percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso 

porventura impetrado; 

 1.7.2. encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no 

item anterior; 

 1.7.3. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária 

da autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no 

presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 

 1.7.4. comunique ao TCU as medidas adotadas; 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP  

Providência Adotada 

O Departamento de Qualidade de Vida – DEQUAV,vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, informa, 

por meio do Ofício n.º 15/2014/COAP/DEQUAV/DGP/IFBA, que o aposentado teve ciência do teor do referido 

Acórdão em 08/09/2014. Após a ciência do interessado, foi feita a exclusão da rubrica 16171(DECISÃO 

JUDICIAL TRANS JUG APO) no valor de R$ 1.207,19, no sistema SIAPE, emitido novo ato de concessão da 

aposentadoria e disponibilizado no SISAC sob nº. 10012923-04-2014-000040-6. 
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Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

04 009.005/2014-5 
3888/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7 DE 

Ofício nº 7604/2014-

TCU/SEFIP 

Descrição da Deliberação 

Determinar ao IFBA que: 

- corrija no sistema SISAC o número do CPF do Instituidor do ato de peça nº 2,R.P.S. para 

“040.611.445-53”, conforme pesquisa obtida junto ao sistema CPF da Secretaria da Receita Federal 

(peça n.º 4). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP  

Providência Adotada 

O Departamento de Qualidade de Vida – DEQUAV, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, 

informa, por meio do Ofício n.º 18/2014/DEQUAV/DGP/IFBA, que esta autarquia cumpriu a 

determinação do item 1.7 do referido Acórdão e o novo ato está registrado no SISAC com o número de 

controle 10012923-05-2014-000001-4. 
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Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

05 006.435/2014-9 
2155/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7 DE 

Ofício nº 9946/2014-

TCU/SEFIP 

Descrição da Deliberação 

1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

 1.7.1. dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças nºs 3 e 4 dos autos, 

esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime 

da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em 

caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 

 1.7.2. encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do 

contido no item anterior; 

 1.7.3. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade 

solidária da autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade 

apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 

 1.7.4. comunique ao TCU as medidas adotadas; 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP  

Providência Adotada 

O Departamento de Qualidade de Vida – DEQUAV, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, 

informa, por meio do Ofício nº 19/2014/COAP/DEQUAV/DGP/IFBA, que determinou a exclusão da 

rubrica 16171(DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO) no valor de R$ 898,91, referente às horas 

extras incorporadas, em virtude do reconhecimento do pedido de reexame pelo Senhor E.N.Q., o qual 

foi atendido na folha de pagamento do mês de outubro/2014, como determina o Ofício n.º 9946/2014-

TCU/SEFIP. 
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Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

06 023.812/2008-1 
5128/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
9.2 DE 

Ofício nº 10736/2014-

TCU/SEFIP 

Descrição da Deliberação 

9.2. reiterar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia que: 

 9.2.1. emita e disponibilize no Sisac novos atos de concessão de aposentadoria em favor de M. G. B. S., 

M. V. B. S., M. S. F. C., A. M. R., C. S. O., I. T. M. S. e T. I. A. A., conforme já determinado pelo item 

9.4.2 do acórdão 6760/2009-TCU-1ª Câmara, nos termos do art. 15, § 1º, da IN TCU 55/2007; 

 9.2.2. suspenda todo e qualquer pagamento referente ao ato de aposentadoria da sra. I. V. R., sob pena 

de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, escoimado 

da irregularidade verificada, submetendo-se à apreciação deste Tribunal (art. 262, caput e § 2º, do 

RI/TCU). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP  

Providência Adotada 

O Departamento de Qualidade de Vida – DEQUAV, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, 

informa, por meio do Ofício n.º 14/2014/COAP/DEQUAV/DGP/IFBA, que foram emitidos e 

disponibilizados no SISAC os atos de concessão de aposentadoria nominais a M. B. Sn.º 10012923-04-

2014-000032-5; M.S.F.C n.º 10012923-04-2014-000035-0; A.M.R n.º 10012923-04-2014-000036-8, 

C.S.O n.º 10012923-04-2014-000033-3;I.T.M.S nº 10012923-04-2014-000037-6 e T.I.A.A n.º 

10012923-04-2014-000038-4. No que tange à aposentadoria da Senhora I.V.R, a aposentada teve 

ciência do teor do Acórdão em 28/10/2014 e que foi realizado o ajuste da proporcionalidade do 

benefício para 75%, conforme Portaria 1.726/2014. A alteração em pauta está atualizada no sistema 

SIAPE e o ato de concessão está disponível no SISAC sob o n.º 10012923-04-2014-000039-2. 
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Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

07 006.434/2014-2 
2154/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7 DE 

Ofício nº 5200/2014-

TCU/SEFIP 

Descrição da Deliberação 

1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

1.7.1. dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças nºs 3 e 4 dos autos, 

esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime 

da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em 

caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 

1.7.2. encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do 

contido no item anterior; 

1.7.3. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade 

solidária da autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade 

apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 

1.7.4. comunique ao TCU as medidas adotadas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP  

Providência Adotada 

O Departamento de Qualidade de Vida – DEQUAV, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, 

informa, por meio do Ofício n.º 1/2014/COAP/DEQUAV/DGP/IFBA, que o Sr. E.B.F. recebeu cópia do 

inteiro teor documental em 07/07/2014, conforme itens 1.7.1 e 1.7.2 do referido Acórdão. No tocante ao 

cumprimento do item 1.7.3, o pagamento da rubrica 16171 DECSAO JUDICIAL TRANS JULG APO, 

no valor de R$ 1.553,85 (um mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e oitenta e cinco centavos) foi 

excluído a partir da folha de pagamento do mês de agosto de 2014. 

O novo ato está registrado no SISAC com numero de controle 10012923-04-2014-000022-8. 
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Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

08 006.436/2014-5 
2156/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7 DE 

Ofício nº 4841/2014-

TCU/SEFIP 

Descrição da Deliberação 

1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

1.7.1. dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças nºs 3 e 4 dos autos, 

esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime 

da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em 

caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 

1.7.2. encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do 

contido no item anterior; 

1.7.3. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade 

solidária da autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade 

apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 

1.7.4. comunique ao TCU as medidas adotadas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP  

Providência Adotada 

O Departamento de Qualidade de Vida – DEQUAV, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, 

informa, por meio do Ofício n.º 15/2014/COAP/DEQUAV/DGP/IFBA, que o Sr. J.C.J. recebeu cópia 

do inteiro teor documental em 17/06/2014, conforme itens 1.7.1 e 1.7.2 do referido Acórdão. No tocante 

ao cumprimento do item 1.7.3, o pagamento da rubrica 16171 DECSAO JUDICIAL TRANS JULG 

APO, no valor de R$ 1.413,94  (um mil, quatrocentos e treze reais e noventa e quatro centavos) foi 

excluído a partir da folha de pagamento do mês de agosto de 2014. 

O novo ato está registrado no SISAC com numero de controle 100122923-04-2014-000021-0. 
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Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

09 006.436/2014-5 
6290/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
9 DE Sitio Eletrônico do TCU 

Descrição da Deliberação 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedido de reexame interposto por 

José Catarino de Jesus contra o Acórdão nº 2.156/2014-TCU-1ª Câmara, que considerou ilegal seu ato 

de aposentadoria, em razão da inclusão, nos proventos, de parcelas indevidas pagas a título de hora 

extra. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei nº 

8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão 

recorrido; 

9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP  

Providência Adotada 

Aguardando manifestação do setor competente acerca das providências adotadas. 
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Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

10 006.433/2014-6 
2834/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7 DE Sitio Eletrônico do TCU 

Descrição da Deliberação 

1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

1.7.1. dê ciência desta deliberação à interessada, acompanhada das peças nºs 3 e 4 dos autos, 

esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não a exime 

da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em 

caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 

1.7.2. encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do 

contido no item anterior; 

1.7.3. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade 

solidária da autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade 

apontada no presente processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 

1.7.4. comunique ao TCU as medidas adotadas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP  

Providência Adotada 

Aguardando manifestação do setor competente acerca das providências adotadas. 

 

 Processo: 005.897/2014-9 

Comunicação Expedida: Of. 2232/2014-TCU/SEFIP, de 24/03/2014 

Natureza: Diligência  

Com vistas ao saneamento do processo epigrafado, foi solicitado o encaminhamento 

de documentos e/ou esclarecimentos: cópia da decisão judicial que determinou o 

pagamento de proventos do instituidor da vantagem relativa à incorporação de 

função; documentos que comprovem os tempos ocupados pelo instituidor em 

funções comissionadas ou cargos em comissão; memória de cálculo da FC judicial; 

memória de cálculo do valor da pensão, bem como reajustes aplicados até a data de 

expedição do Ofício em comento. 

Providência Adotada: Por meio do Memorando nº 021/2014/DGP/DEQUAV, o 

Departamento de Qualidade de Vida – DEQUAV informa a impossibilidade de 

cumprimento amplo do pleito. 
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6.2 RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO 

– CGU 

6.2.1 Relatório de cumprimento das Recomendações do OCI - Exercício 2014 

1.1 Relatórios de Auditoria  

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 

 

Relatório de Auditoria nº 201315804 /2014 

 

Constatação 

(1.1.1.6) 

Solicitação de Auditoria nº 020, 

de 27/02/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Descrição da Recomendação 

Adotar medidas corretivas, com vistas à disponibilização de normas que regem as atividades da auditoria 

interna do IFBA. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN  

Síntese da Providência Adotada 

A AUDIN se manifestou por meio do Ofício de nº. 002/2014, conforme abaixo descrito: 

 

A priori, insta informar que não há, até o presente momento, Manual de Rotinas formalizado no âmbito 

da Unidade de Auditoria Interna. Entretanto, as atividades exercidas nesta Unidade são implementadas 

em conformidade com o PAINT, bem como normativos e legislações pertinentes às matérias auditadas.  

 

É relevante aduzir ainda que esta Unidade de Auditoria Interna segue rotinas estabelecidas internamente, 

porém não formalizadas, a exemplo da elaboração do programa de trabalho, da formulação de Solicitação 

de Auditoria - S.A., da análise documental, da confecção de relatórios (Preliminares e Finais), dentre 

outras atividades. 

 

Vale pontuar que consta no PAINT-2014 a Ação nº 01 concernente à elaboração do Manual da Unidade 

de Auditoria Interna, com objetivo de padronizar as rotinas atinentes às atividades e atribuições 

desenvolvidas na Unidade de Auditoria Interna. Assim, envidaremos esforços em prol da consecução da 

referida Ação.  

 

Portanto, no que tange aos aspectos “a” e “c” listados na Constatação em tela, estes devem ser objeto de 
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normatização a constar no supracitado Manual.  

 

No que concerne ao item “b”, é importante frisar que foi remetido, por esta Unidade de Auditoria Interna, 

Ofício Circular nº 01/2012, de 01/06/2012, o qual versou acerca do pedido de atendimento dos prazos das 

“Solicitações de Auditoria – S.A’s” expedidas pela AUDIN aos setores desta Instituição, a fim de 

propiciar o cumprimento das atividades desta Unidade, bem como da informação de que as respostas das 

S.A’s emitidas e não atendidas seriam reiteradas apenas 01 (uma) vez, consoante cópia anexa.  

 

Outrossim, constam nos Memorandos de encaminhamento dos Relatórios Preliminares os prazos para 

apresentação, caso necessário, de manifestação dos setores auditados, conforme cópia acostada. 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

 

Situação a regularizar.  

 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

 

Não apresentada 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 

 

Relatório Preliminar referente à concessão 

de adicionais de periculosidade, de 

insalubridade, radiação ionizante e 

gratificação por trabalhos com Raio X 

 

Constatação 

(1.1.1.1) 

Solicitação de Auditoria nº 06, 

de 27/06/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 1: Exceto os relativos aos campi de Porto Seguro e Eunápolis, os laudos vigentes no IFBA 

devem ser refeitos para atender ao disposto na Orientação Normativa SRH nº 06 de 18/03/2013. 

 

Recomendação 2: Em face dos laudos atualizados, providenciar a regularização das concessões dos 

adicionais de periculosidade, insalubridade e radiação ionizante, além da gratificação por trabalho com 

raios-X, considerando a situação individual de trabalho do servidor, observando o disposto no art. 13 da 

Orientação Normativa SRH nº 06 de 18/03/2013. 

 

Recomendação 3: Suspender o pagamento dos adicionais de periculosidade, insalubridade e radiação 

ionizante, além da gratificação por trabalho com raios-X dos servidores que não cumprirem os requisitos 

da legislação vigente, notadamente aqueles apontados no Relatório da Auditoria Interna do IFBA. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 

  

Síntese da Providência Adotada 

E-mail remetido à Controladoria Geral da União-CGU por esta Unidade de Auditoria Interna, em 

09/07/2014, encaminhando o Memorando nº 055/2014, emitido pela Diretoria de Gestão de Pessoas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

 

Situação a regularizar.  

 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

 

Não apresentada 
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1.2 Notas de Auditoria 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação da Nota de Auditoria Item do NA Comunicação Expedida 

01 

 

Nota de Auditoria nº 201404516/01 

 

Fatos descritos 

nos itens “d” e 

“e”. 

E-mail enviado pela CGU, em 

05/06/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 1: 

Tomar como parâmetro a IN SFC 01/2007 quando da realização das atividades de auditoria, 

possibilitando a apresentação do RAINT na forma solicitada. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 

  

Síntese da Providência Adotada 

A Unidade de Auditoria Interna, por meio do Ofício nº 007/2014, manifestou ciência do teor da Nota de 

Auditoria em comento, firmando compromisso em cumprir ao quanto estabelecido, de formaque a IN 

SFC 01/2007 seja adotada como parâmetro  na confecção do RAINT pertinente ao exercício vigente-

2014. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

 

Situação a regularizar no tocante inserção da avaliação de indicadores e regularidade dos procedimentos 

licitatórios no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT. 

 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

 

Não apresentada 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação da Nota de Auditoria Item do NA Comunicação Expedida 

02 
 

Nota de Auditoria nº 201404516/02 

Ocorrência 

constante na 

N.A. 

Sem expediente 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

Descrição da Recomendação 

Recomendações: 

1) Instaurar processo administrativo visando à apuração dos fatos apontados, possibilitando a ampla 

defesa dos servidor envolvido. 

2) Instaurar processo especifico de cobrança para devolução dos valores recebidos pelo servidor 

envolvido a titulo de dedicação exclusiva, nos períodos apurados.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 

  

Síntese da Providência Adotada 

A Unidade de Auditoria Interna, por meio do Ofício nº 009/2014, encaminhou o Memorando nº 

228/2014/Correição, que informou que os fatos relatados culminaram na abertura de Processo 

Administrativo Disciplinar-PAD, mediante a Portaria nº 1.180, de 14/08/2014, expedida pela Reitoria do 

Instituto de Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia.   

Síntese dos Resultados Obtidos 

 

Em andamento. 

 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

 

Não apresentada 
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6.2.2 Atendimento das Solicitações de Auditoria e Notas de Auditoria oriundas da 

CGU 

-1º Semestre 

• Solicitação de Auditoria - S.A nº. 01 – CGU-BA, datada de 14/01/2014: 

Atendida. 

- Disponibilizar processo administrativo de contratação direta que teve por objeto 

a prestação de serviço de tradução/interpretação de Libras e Aditivos que houver. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 01/CGU-BA, de 14/01/2014. 

 

• Solicitação de Auditoria – S. A nº. 020 – CGU-BA, datada de 

27/02/2014: Atendida. 

- Solicita manifestações que julgarem pertinentes, após o encaminhamento de 

Relatório Preliminar acerca da atuação da AUDINT. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 020/ CGU-BA, de 27/02/2014.    

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 02 – CGU-BA, datada de 26/03/2014: 

Atendida. 

- Solicita a apresentação de justificativasquanto às situações identificadas na 

supracitada S.A acerca da Avaliação do RAINT/2013.  

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 03/CGU-BA, de 26/03/2014 

 

 

• Solicitação de Auditoria - S.A nº. 03 – CGU-BA, datada de 09/04/2014: 

Atendida. 

- Solicita informações acerca da estrutura do controle interno administrativo 

código de ética ou comitê formalizado, política de capacitação e procedimentos e 

instruções operacionais padronizadas. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 03/CGU-BA, de 09/04/2014 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 04 – CGU-BA, datada de 14/04/2014: 

Atendida 

         - Solicita a disponibilização de Requerimentos de Auxílio Transporte. 
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          Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 05/CGU-BA, de 14/04/2014 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 05 – CGU-BA, datada de 26/05/2014: 

-Atendida. 

-Solicita a disponibilização de Processos de Concessão de adicionais de 

Insalubridade e Periculosidade (análise in loco). 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 05/CGU-BA, de 26/05/2014 

 

 

•Nota de Auditoria nº 201404516/01 – CGU-BA, datada de 05/06/2014: 

-Atendida. 

- Encaminha a supracitada Nota de Auditoria, na qual constata que, o 

Relatório Anual de Atividades de Auditoria (RAINT), exercício 2013, não 

está totalmente aderente à Legislação aplicável e às orientações emanadas 

pelos órgãos de controle. 

Recomendação: Tomar como parâmetro a IN SFC 01/2007 quando da 

realização das atividades de auditoria, possibilitando a apresentação do 

RAINT na forma solicitada. 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 06 – CGU-BA, datada de 27/06/2014: 

Atendida. 

- Solicitação de análise do Relatório Preliminar e manifestações julgadas 

pertinentes quanto àavaliação dos processos de concessão de adicionais de 

Insalubridade e Periculosidade. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 06/CGU-BA, de 27/06/2014 
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-2º Semestre  

•Nota de Auditoria nº 201404516/02 – CGU-BA, datada de 01/08/2014: 

-Atendida. 

 

- Encaminha a supracitada Nota de Auditoria, a qual resulta da fiscalização 

realizada junto ao Município de Barreiras. Durante a verificação de processo 

licitatório, constatou-se irregularidade afeta o servidor do IFBA. Trata-se de 

professor com dedicação exclusiva, cumulando atividades não compatíveis 

com o regime estatutário. O fato ocorreu quando da candidatura do Senhor 

M.V.S.P, representante legal da Construtora Engenhoeste, à Concorrência de 

Preços nº 001/2010. Em consulta à Receita Federal, verificou-se, nos registros 

do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que o servidor exerceu a função 

de sócio-gerente na Engenhoeste entre outubro/1997 a maio/2000. 

Atualmente, são sócios da construtora a esposa, a filha e o irmão do servidor, 

estando o último como sócio-administrador. Conforme se verifica em seu 

curriculum, apenso à Concorrência 001/2010, M.P figura desde outubro/1997 

como responsável técnico por 45(quarenta e cinco) obras executadas, a 

maioria delas no Município de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. Além 

disso, o servidor foi nomeado Secretário de Infraestrutura do Município de 

Barreiras em 28 de março de 2011 (Portaria GAB 173, de 

28/03/2011,publicada no diário Municipal de Barreiras,edição 1.1160,de 

30/03/2011), permanecendo no cargo até dezembro/2012, fim do mandato da 

então Prefeita. Verificou-se que, durante todo esse período, M. não gozou de 

qualquer licença ou afastamento das atividades desenvolvidas no IFBA. 

 

Recomendações: 

1) Instaurar processo administrativo visando à apuração dos fatos apontados, 

possibilitando a ampla defesa do servidor envolvido. 

2) Instaurar processo específico de cobrança para devolução dos valores 

recebidos pelo servidor envolvido, a título de dedicação exclusiva, nos 

períodos apurados. 
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•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 07 – CGU-BA, datada de 

29/09/2014:Atendida. 

-Solicita adequação do Instrumento Convocatório relativo à análise prévia de 

Editais - Prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva, 

corretiva, dos sistemas, equipamentos e instalações dos imóveis. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 07/CGU-BA, de 29/09/2014 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 08 – CGU-BA, datada de 01/10/2014: 

Parcialmente Atendida 

- Solicita informação de Indicador de aluno matriculado x força trabalho Docente; 

quantitativo dos projetos de pesquisa e inovação;quantitativo de projetos de 

extensão;sistemática para contratação de professores substitutos;informação sobre 

cursos FIC e técnicos;ProgramaPronatec. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 08/CGU-BA, de 01/10/2014 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 09 – CGU-BA, datada de 07/10/2014: 

Atendida. 

- Solicita, após a Reunião de "Busca Conjunta das Soluções" para Análise 

Prévia de Editais - serviços contínuos, esclarecimentos quanto aos serviços 

que serão fornecidos por meio de demanda, qual a forma de 

solicitação/autorização desses serviços, qual a forma de composição de seu 

preço, como será o procedimento para faturamento e pagamento. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 09/CGU-BA, de 07/10/2014 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 10 – CGU-BA, datada de 13/11/2014: 

Atendida. 

- Solicita informações acerca da avaliação de riscos; equipe técnica e 

estruturafísica da AUDIN, a fim de avaliar o PAINT/2015. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.10/CGU-BA, de 13/11/2014 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 11 – CGU-BA, datada de 17/11/2014: 

Atendida. 
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- Solicita a análise da peça(Relatório Preliminar) sobre regularidade de concessão 

do Auxílio Transporte para manifestações.  

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.11/CGU-BA, de 17/11/2014 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 12 – CGU-BA, datada de 24/11/2014: 

Atendida. 

-Solicita a análise da peça(Relatório Preliminar - 

PAINT/2015)esugeremanifestações pertinentes.  

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.12/CGU-BA, de 24/11/2014 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 13 – CGU-BA, datada de 27/11/2014: 

Atendida. 

- Solicita a relação de todos os Relatórios ou documentos equivalentes das 

auditorias realizadas em 2014; os Relatórios destas auditorias e a apresentação de 

documentação comprobatória de acompanhamento das recomendações oriundas 

da CGU e TCU. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.13/CGU-BA, de 27/11/2014 
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7 RESOLUÇÕES EMANADAS PELO CONSELHO SUPERIOR DO IFBA –

CONSUP 

 

 

RESOLUÇÃO INSTITUIÇÃO/CAMPI 

 Resolução 01-Complemento Certificação ENEM. Institucional 

Resolução 02-Jornada de Trabalho CGU. Institucional 

Resolução 03- Registro de Diplomas - Ensino Técnico de 

Nível Médio. 
Institucional 

Resolução 04 - Prorrogar, por 60(sessenta) dias, o prazo 

para a conclusão do trabalho de elaboração do Plano de 

Qualificação Institucional – PQI e Normas de Afastamento 

de Servidores Docentes e Técnico-Administrativos em 

Educação para qualificação e capacitação. 

Institucional 

Resolução 05 -Aprova Plano Anual de Atividades de 

Auditoria Interna – PAINT 2014 IFBA.  
Institucional 

Resolução 06 - Aprova Normas para revalidação de 

Diplomas e Certificados expedidos por instituições de ensino 

estrangeiras.  

Institucional 

Resolução 07 - Aprova alteração no Projeto Pedagógico do 

Curso Superior em Engenharia Civil. 
Eunápolis 

Resolução 08 -Aprova alterações no Projeto Pedagógico do 

Curso Superior de Licenciatura em Eletromecânica. 
Simões Filho 

Resolução 09 -Aprova alterações no Projeto Pedagógico do 

Curso Superior de Licenciatura em Matemática. 
Valença 

Resolução 10 -Aprova alterações no Projeto Pedagógico do 

Curso Superior de Licenciatura em Química. 
Vitória da Conquista 

Resolução 11 -Aprova alterações no Projeto Pedagógico do 

Curso Superior de Licenciatura em Computação. 
Valença 

Resolução 12 -Aprova Projeto do Curso de Especialização 

em Gestão de Tecnologias em Saúde. 
Institucional 

Resolução 13-Aprova Projeto do Curso de Especialização 

em Gestão de Tecnologias em Saúde retificada. 
Institucional 

Resolução 14 -Resolve constituir comissão para estabelecer 

diretrizes gerais - promoção à Classe Titular da Carreira 

EBTT.  

Institucional 

Resolução 15 -  Resolve constituir comissão para estabelecer 

diretrizes gerais - promoção à Classe Titular da Carreira do 

Magistério Superior. 

Institucional 

Resolução 16- Resolve incluir membro Sinasefe na 

comissão para elaborar proposta de Reconhecimento de 

Saberes e Competências. 
Institucional 

Resolução 17- 2014 - Prorroga prazo de entrega final do PDI Institucional 

Resolução 18- Designar presidente da Comissão de 

elaboração do Regulamento Interno para concessão do RSC 
Institucional 
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RESOLUÇÃO INSTITUIÇÃO/CAMPI 

e prorrogar prazo para apresentação da proposta. 

Resolução 19 -  Aprovar Planejamento do IFBA - 2014. Institucional 

Resolução 20 – Aprovar Relatório de Gestão 2013 e 

Prestação de Contas TCU-IFBA 2013. 
Institucional 

Resolução 21 – Aprovar Projeto de Mestrado na Área de 

Computação. 
Institucional 

Resolução 22 – Aprovar Projeto de Mestrado Profissional na 

Área de Educação. 
Institucional 

Resolução 23 –Aprovar a Política de Assistência Estudantil 

e o Documento de Diretrizes da Política Estudantil.  
Institucional 

Resolução 24 – Aprovar Alterações nos Projetos dos Cursos 

Técnicos em Eletromecânica, modalidade Integrada. 
Irecê 

Resolução 25 – - Aprovar Alterações no Projeto do Curso 

Técnico em Eletromecânica, modalidade Subsequente. 
Irecê 

Resolução 26 – Aprovar Alterações nos Projetos dos Cursos 

Técnicos em Informática modalidades Integrada e 

Subsequente  

Irecê 

Resolução 27 – Aprovar Alterações no Projeto do Curso 

Técnico em Meio Ambiente, modalidade Subsequente, 

retroativo a 2012.  

Jacobina 

Resolução 28 – Aprovar Alterações no Projeto do Curso 

Técnico em Mineração modalidade Subsequente. 
Jacobina 

Resolução 29 – Alterações no Projeto do Curso Técnico de 

Segurança do Trabalho modalidade Subsequente. 
Ilhéus 

Resolução 30 – Aprovar Diretrizes Gerais para promoção à 

classe de Titular dos docentes da Carreira EBTT do IFBA  
Institucional 

Resolução 31– Prorrogar prazo para elaboração das 

Diretrizes Gerais para promoção à classe de Titular dos 

docentes da Carreira do Magistério Superior do IFBA 

Institucional 

Resolução 32 –Aprovar, ad referendum do Conselho 

Superior deste Instituto, o Regulamento Geral dos Cursos de 

Pós-Graduação Stricto Sensu do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA. Aprovada 

pelo CONSUP, em 29.05.1. 

Institucional 

Resolução 33 –Aprovar as Propostas de Alterações no 

Projeto do Curso Técnico em Informática modalidade 

Integrada (matriz de 2011). 

Irecê 

Resolução 34 – 2014 - Aprovar as Propostas de Alterações 

no Projeto do Curso Técnico em Informática, modalidade 

Subsequente (matriz de 2011). 

Irecê 

Resolução 35 –Aprova as alterações, ad referendum, no 

Projeto do Mestrado Profissional em Educação, Diversidade 

e Natureza 

Institucional 

Resolução 36 –Aprovar as Propostas de Alterações no 

Projeto do Curso Técnico em Biocombustíveis, na forma 

Subsequente ao Ensino Médio, aplicado aos ingressos em 

Irecê 
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2011, 2012 e a partir de 2013.1. 

Resolução 37 –Aprovar as Propostas de Alterações no 

Projeto do Curso Técnico em Biocombustíveis, na forma 

Integrada ao Ensino Médio, aplicado aos ingressos em 2011. 

Irecê 

Resolução 38 –Aprovar as Propostas de Alterações nos 

Percentuais de Seleção para os Cursos Superiores do IFBA. 
Institucional 

Resolução 39 –Aprovar a regulamentação para ascensão à 

Classe Titular da Carreira de Magistério Superior no âmbito 

do IFBA . 

Institucional 

Resolução 40 – Designar, ad referendum do Conselho 

Superior, 2 (dois) novos integrantes na Comissão 

elaboradora para concessão do RSC. Aprovada pelo 

CONSUP em 09.06.14. 

Institucional 

Resolução 41 – Aprovar a Regulam. da Avaliação, 

Aprovação e Fluxo de procedimentos para concessão do 

RSC no âmbito do IFBA, aos docentes pertencentes ao Plano 

de Carreira do EBTT. 

Institucional 

Resolução 42–Regimento interno do comitê local de 

acompanhamento e avaliação dos grupos PET no IFBA. 
Institucional 

Resolução 43– Reconduzir a Comissão constituída pela 

Resolução do CONSUP nº 63, de 23.10.13, para elaborar o 

PQI e as Normas de Afastamentos de Servidores. 

Institucional 

Resolução 44 – Aprovar as Propostas de Alterações no 

Projeto do Curso Técnico em Biocombustíveis, na forma 

Subsequente ao Ensino Médio, aplicado aos ingressos a 

partir de 2011.2 até 2012.2, aprovada pela Resolução 36 / 

2014 . 

Irecê 

Resolução 45 – Aprovar as Propostas de Alterações no 

Projeto do Curso Técnico em Biocombustíveis, na forma 

Subsequente ao Ensino Médio, aplicado aos ingressos a 

partir de 2013.1, aprovada pela Resolução nº 36, de 

02.06.14. 

Irecê 

Resolução 46 –Constitui Comissão para acompanhar a 

implementação do Regulamento de Carga horária e 

Atividade Docente, aprovado pela Resolução nº 46/2014.  

Institucional 

Resolução 47 – Aprovar coletivamente as matrizes 

curriculares dos cursos técnicos especificadas no Anexo I. 
Institucional 

Resolução 48 – Aprova Regimento do Comitê de idiomas do 

IFBA. 
Institucional 

Resolução 49 – Aprova o Regimento dos Grupos do 

Programa de Educação Tutorial – PET do IFBA. 
Institucional 

Resolução 50 –Aprova o Regimento dos Grupos do 

Programa de Educação Tutorial – PET do IFBA. 
Institucional 

Resolução 51 – Aprova projeto do curso de Licenciatura em 

Computação. 
Jacobina 

Resolução 52– Constituir comissão para concluir os 

trabalhos de elaboração do Plano de Qualificação 

Institucional – PQI e das Normas de Afastamentos de 

Institucional 
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http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5843/id,206/start,60/view,category/
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Servidores Docentes e Técnico-Administrativos em 

Educação para Qualificação e Capacitação 

Resolução 53 –  Designar o Conselheiro Fernando Augusto 

Pereira de Bulhões Carvalho – Representante do Segmento 

Docente no CONSUP, para Presidir a Comissão constituída 

pela Resolução nº 47, de 17.07.14  

Institucional 

Resolução 54 –Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Brumado, Ilhéus, Irecê, Paulo 

Afonso. 

Resolução 55 –  Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Paulo Afonso, Núcleos 

Avançados de Euclides da 

Cunha e de Juazeiro. 

Resolução 56- Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA.  
Barreiras 

Resolução 57 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Barreiras 

Resolução 58 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Barreiras 

Resolução 59 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Barreiras 

Resolução 60–Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Barreiras 

Resolução 61 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Barreiras 

Resolução 62 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Brumado 

Resolução 63 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Brumado 

Resolução 64–Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Brumado 

Resolução 65– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Brumado 

Resolução 66 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Camaçari e Dias D’Àvila. 

Resolução 67- Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Camaçari e Dias D’Àvila. 

Resolução 68– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Camaçari e Dias D’Àvila. 

Resolução 69– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Camaçari e Dias D’Àvila. 

Resolução 70– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Núcleo Avançado de Euclides 

da Cunha 

Resolução 71 - Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Núcleo Avançado de Euclides 

da Cunha 
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Resolução 72– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Eunápolis 

Resolução 73– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Eunápolis 

Resolução 74– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Eunápolis 

Resolução 75– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Eunápolis 

Resolução 76 - Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Eunápolis 

 Resolução 77 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Eunápolis 

Resolução 78–Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Eunápolis 

Resolução 79 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Feira de Santana 

Resolução 80– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Feira de Santana 

Resolução 81 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Feira de Santana 

Resolução 82– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Feira de Santana 

Resolução 83 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Ilhéus 

Resolução 84 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Ilhéus 

Resolução 85 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Ilhéus 

Resolução 86 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Ilhéus 

Resolução 87 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 
Jacobina 

Resolução 88 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Jacobina 

Resolução 89 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Jacobina 

Resolução 90 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Jacobina 

Resolução 91 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Jacobina 
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Resolução 92 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Núcleo Avançado de Juazeiro 

Resolução 93 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Núcleo Avançado de Juazeiro 

Resolução 94 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Paulo Afonso 

Resolução 95 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Paulo Afonso 

Resolução 96 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Paulo Afonso 

Resolução 97 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Paulo Afonso 

Resolução 98 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Paulo Afonso 

Resolução 99 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Paulo Afonso 

Resolução 100 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Porto Seguro 

Resolução 101 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Porto Seguro 

Resolução 102 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Porto Seguro 

Resolução 103 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Porto Seguro 

Resolução 104 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Porto Seguro 

Resolução 105 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Porto Seguro 

Resolução 106 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 

Resolução 107 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 

Resolução 108 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 

Resolução 109 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 

Resolução 110 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 
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Resolução 111 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 

Resolução 112 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 

Resolução 113 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 

Resolução 114 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 

Resolução 115 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 

Resolução 116 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 

Resolução 117 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 

Resolução 118 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Santo Amaro 

Resolução 119– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Santo Amaro 

Resolução 120 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Santo Amaro 

Resolução 121 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Santo Amaro 

Resolução 122 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Seabra 

Resolução 123 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Seabra 

Resolução 124 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Seabra 

Resolução 125 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Seabra 

Resolução 126 – Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Simões Filho 

Resolução 127– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Simões Filho 

Resolução 128– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Simões Filho 

Resolução 129– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Simões Filho 
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Resolução 130– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Simões Filho 

Resolução 131– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Simões Filho 

Resolução 132– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Simões Filho 

Resolução 133– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Simões Filho 

Resolução 134– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Valença 

Resolução 135– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Valença 

Resolução 136– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Valença 

Resolução 137– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Valença 

Resolução 138– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Valença 

Resolução 139– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Valença 

Resolução 140– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Vitória da Conquista 

Resolução 141– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Vitória da Conquista 

Resolução 142– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Vitória da Conquista 

Resolução 143– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Vitória da Conquista 

Resolução 144– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Vitória da Conquista 

Resolução 145– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Vitória da Conquista 

Resolução 146– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Vitória da Conquista 

Resolução 147– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Vitória da Conquista 

Resolução 148– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Vitória da Conquista 
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Resolução 149– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Vitória da Conquista 

Resolução 150– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 

Resolução 151– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 

Resolução 152– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 

Resolução 153– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Salvador 

Resolução 154– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Jequié 

Resolução 155– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Jequié 

Resolução 156– Aprovar os Calendários Acadêmicos do 

IFBA. 

Jequié 

Resolução 157– Aprovar Calendários Acadêmicos do Pro-

funcionário do IFBA. 

Institucional 

Resolução 158– Aprovar Calendários Acadêmicos do Pro-

funcionário do IFBA. 

Institucional 

Resolução 159 Aprovar Calendários Acadêmicos do Pro-

funcionário do IFBA. 

Institucional 

Resolução 160– Aprovar Calendários Acadêmicos do Pro-

funcionário do IFBA. 

Institucional 

Resolução 161 - Recompor comissão do PQI e das Normas 

para Afastamento de servidores. 

Institucional 

Resolução 162 - Autorizar matrícula no 2º módulo do 

PROFUNCIONÁRIO de alunos reprovados em, pelo menos, 

01 disciplina do 1º módulo. 

Institucional 

Resolução 163 -  Aprovar os Calendários Acadêmicos de 

2014. 

Barreiras,Camaçari, 

Eunápolis, Feira de 

Santana,Jacobina,Jequié,Porto 

Seguro, Seabra, Simões 

Filho,Valença e Vitória da 

Conquista. 

Resolução 164 - Recondução da Comissão elaboradora do 

PQI e das Normas de Afastamento. 

Institucional 

Resolução 165 - Aprovação Calendários 2014.  
Salvador 

http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5983/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5983/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5983/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5983/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5983/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5983/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5983/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5983/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5972/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5972/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5972/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5973/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5973/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5973/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5973/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5975/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,5975/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6092/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6092/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6093/id,206/view,category/
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RESOLUÇÃO INSTITUIÇÃO/CAMPI 

Resolução 166 -  Aprovar recursos dos alunos do Curso de 

Polimerização. 

Salvador 

Resolução 167 - Aprovar o Regimento. 
Eunápolis 

Resolução 168 - Aprovar o Projeto do Curso Superior de 

Arquitetura e Urbanismo.  

Barreiras 

Resolução 169 - Aprovar alterações nos critérios de 

avaliação dos Cursos Superiores.  

Salvador 

Resolução 170 -  Recompor a CPA, estabelecer a vigência 

da comissão recomposta até dezembro/2014, enviar processo 

à Correição para análise e pronunciamento. 

Institucional 

Resolução 171 - Aprova Regulamento do RSC e revoga 

Resolução 41/2014. 

Institucional 

Resolução 172 -  Aprovar Calendários Acadêmicos do 

IFBA.  

Santo Amaro 

Resolução 173 - Reconduzir, ad referendum do Conselho 

Superior, a comissão do PQI, constituída pela Resolução 

161/2014. Aprovada pelo CONSUP de 27/11/14. 

Institucional 

Resolução 174 - Aprovar, ad referendum do Conselho 

Superior, o Projeto do Curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas.Aprovada pelo CONSUP de 

..../..../2015. 

Irecê 

Resolução 175 - Aprovar o Calendário de Reuniões 

Ordinárias do Conselho Superior do IFBA para 2015. 

Institucional 

Resolução 176 - Suspender a aplicação da Resolução nº 46, 

de 17/07/2014, que dispõe sobre a Regulamentação da Carga 

Horária e das Atividades dos Docentes no âmbito do 

Instituto Federal da Bahia, cuja aplicação seria a partir do 

ano letivo de 2015, conforme seu Art. 59passando a ser no 2º 

semestre do ano letivo de 2015,. 

Institucional 

Resolução 177 - Recompor a Comissão constituída pela 

Resolução nº 47, de 17/07/2014, para acompanhar a 

implementação da Resolução nº 46, de 17/07/14, que dispõe 

sobre a regulamentação da Carga Horária e das Atividades 

dos Docentes no âmbito do IFBA. 

Institucional 

Resolução 178 - Aprovar a alteração na denominação do 

Curso Técnico de Automação e Controle Industrial, 

passando a chamar-se Automação Industrial. 

Salvador 

Resolução 179 - Aprovar as Matrizes Curriculares do Curso 

Técnico em Química, na forma Integrada ao Ensino 

Médio,para os estudantes ingressantes nos anos 2007, 2008, 

2010 e 2011. 

Salvador 

Resolução 180 - Aprovar a Matriz Curricular do Curso 

Técnico em Eletrotécnica, na forma Integrada ao Ensino 

Médio, para os estudantes ingressantes em 2010. 

Salvador 

http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6095/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6095/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6096/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6098/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6098/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6100/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6100/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6100/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6101/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6101/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6101/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6157/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6157/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6252/id,206/view,category/
http://www.portal.ifba.edu.br/component/option,com_phocadownload/Itemid,777/download,6252/id,206/view,category/
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RESOLUÇÃO INSTITUIÇÃO/CAMPI 

Resolução 181 - Aprovar as alterações no Projeto do Curso 

de Licenciatura em Computação. 

Porto seguro 

Resolução 182 - Aprovar as Normas para Registro de 

Ausência Docente e Reposição de Aulas no âmbito do IFBA. 

Institucional 

Resolução 183 - Aprovar o registro e credenciamento da 

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão - FAPEX como 

apoiadora do IFBA.  

Institucional 

Resolução 184 - Aprovar o registro e credenciamento da 

Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP como 

apoiadora do IFBA. 

Institucional 

Resolução 185 -Aprovar as alterações na Matriz Curricular 

do Curso de Licenciatura em Matemática. 

Eunápolis 

Resolução 186 - Aprovar a Matriz Curricular do Curso 

Técnico em Química, na forma Integrada ao Ensino Médio, 

para os estudantes ingressantes no ano de 2007, revogando a 

Resolução nº 179/2014. 

Salvador 

Resolução 187 - Aprovar a Matriz Curricular do Curso 

Técnico em Química, na forma Integrada ao Ensino Médio, 

para os estudantes ingressantes no ano de 2008, revogando a 

Resolução nº 179/2014. 

Salvador 

Resolução 188 - Aprovar a Matriz Curricular do Curso 

Técnico em Química, na forma Integrada ao Ensino Médio, 

para os estudantes ingressantes no ano de 2010, revogando a 

Resolução nº 179/2014. 

Salvador 

Resolução 189 - Aprovar a Matriz Curricular do Curso 

Técnico em Química, na forma Integrada ao Ensino Médio, 

para os estudantes ingressantes no ano de 2011, revogando a 

Resolução nº 179/2014. 

Salvador 

Resolução 190 - Aprovar, ad referendum do Conselho 

Superior do IFBA, as alterações nos Calendários 

Acadêmicos 2014.2 dos Cursos Subsequente e Integrado na 

Modalidade EJA. Aprovada pelo CONSUP de .../.../2015. 

Salvador 

Resolução 191 -Constituir a Comissão para elaboração das 

Normas que disciplinam o credenciamento de Fundações de 

Apoio junto ao IFBA, no prazo de 90 dias. 

Institucional 

Resolução 192 - Alterar, ad referendum do Conselho 

Superior do IFBA, a data de apresentação das propostas do 

Plano de Qualificação Institucional – PQI, para a 1ª Reunião 

Ordinária do CONSUP em 2015, agendada para 26 de 

fevereiro, pela Comissão reconduzida pela Resolução nº 173, 

de 17/11/2014. Aprovada pelo CONSUP de .../.../2015. 

Institucional 

Resolução 193 - Aprovar a nova Ficha de Avaliação do 

Desempenho Docente do IFBA e sua respectiva Tabela de 

Distribuição de Pontos. 

Institucional 

Resolução 194 - Aprovar, conjuntamente, a Política de 

Assistência Estudantil do IFBA e o Documento Normativo 

da Política de Assistência Estudantil do IFBA.  

Institucional 

         Fonte:http://www.portal.ifba.edu.br 
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8 AÇÕES RELATIVAS ÀS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA DA ENTIDADE OU OUTRAS UNIDADES DE OUVIDORIA 

RELACIONADAS 

 

No exercício 2014, as demandas endereçadas à Ouvidoria deste Instituto foram de diversas naturezas, destacando-se abaixo as mais relevantes: 

 
CONTROLE DE MANIFESTAÇÃO / DEMANDAS DA OUVIDORIA/IFBA/2015 

Inter

essa

do 

Origem 

 
Data 

Manifestação 

 

Espécie da 

Manifestação/

Meio de 

Comunicação 

 

Campus/ 

Destinatário 

 

Setor Objeto 

da 

Manifestação 

 

Descrição Sucinta da Manifestação 

 
 

Características 

da 

Manifestação 

 

Prazo 

para 

resposta 

 

Status da 

Demanda 

 

Posicionamento/Providência do Setor Demandado 

 

1 

 

Externo   

 

07/10/2014 

 

Denúncia 

 

Porto Seguro 

 

DE/DG 

 

Mãe de aluno denuncia Professor do 

Campus Porto Seguro por estigmatizar 
seu filho com dificuldades de 

aprendizagens, estimulando o aluno a 

desistir do curso em vez de ajudá-lo e 
encorajá-lo a continuar, interferindo na 

sua condição psicológica, bem como 

denuncia também, a falta de interesse 
das Diretorias de Ensino e Geral em 

resolver a questão e ainda não 

comparecerem a reuniões que foram 
marcadas; denuncia também que 

diversos professores desse Campus não 
se interessava em dar atenção devida a 

esses alunos com dificuldades por terem 

vínculos com outras instituições 
privadas como COOEPS e Faculdade 

Nossa Senhora de Lourdes em Porto 

Seguro. Relata a referida mãe que 
recorreu à Ouvidoria como última 

instância, pois já tinha esgotado as 

inúmeras vezes que procurou os setores 
responsáveis naquele Campus. Por fim, 

ao recorrer à Ouvidoria do IFBA, 

solicitou que houvesse uma auditoria no 
Campus para que fosse apurada as 

irregularidades observadas. 

Acadêmica 

 

Não 

houve 
 

Concluída 

 

Após convocação do Reitor do Instituto, o Diretor 

Geral iniciou esforços para resolver o problema 
solicitando dos setores responsáveis como 

Coordenação Pedagógica Multidisciplinar, 

Coordenação do Curso e Departamento de Ensino, 
todos os registros do aluno em questão. Após 

determinado período, a Ouvidoria entrou em contato 

com a mãe do aluno para saber se esta já tinha sido 
ouvida pelo Campus e a sua resposta foi a seguinte: 

"Venho através deste, informar-lhe que na data de 

ontem dia 04/11/2014 recebi o convite da Direção 
Geral do IFBA Campus Porto Seguro para participar 

de uma reunião, que ocorreu  na data de hoje dia 
05/11/2014 as 10:30 no referido campus.  Assim, 

venho agradecer a Vossa Senhoria, pela competência 

e colaboração quanto as ações realizadas por este 
setor, após o recebimento de minha denúncia. Muito 

obrigada !!!". Dessa forma, a Ouvidoria deu por 

encerrada a manifestação. 
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2 

 

Externo   

 

30/11/2014 

 

Denúncia 

 

Porto Seguro 

 

DG 

 

Denúncia de mãe de aluna do Campus 

Porto Seguro referente à falta de 
professores do Campus em algumas 

disciplinas e de como os professores 

tratam os alunos de maneira equivocada 
gerando pavor nos discentes afetando-os 

psicológica e emocionalmente, e em 

específico denuncia um professor da 
área de física que usa palavras como 

DISGRAÇAS, FILHOS DA TREVAS, 

SATANÁS para se dirigirem aos alunos. 
A referida mãe procurou ajuda devido 

ao estado de sua filha e foi orientada 
pela Coordenação a encaminhá-la a um 

psicólogo. Também essa mãe já havia 

procurado os setores competentes do 
Campus, mas não houve solução tendo 

esta que recorrer à Ouvidoria 

Acadêmica 

 

  

 

Concluída 

 

Este caso diz respeito à mesma questão anterior da 

manifestação acima, portanto a denúncia tramitou em 
apenas um processo.  

 

3 

 

Interno 

 

25/11/2014 

 

Denúncia 

 

Salvador 

 

Setor Médico 

 

Aluno denuncia Médico do IFBA, 

Campus Salvador, relatando que sofreu 
agressão física e verbal do referido 

profissional ao solicitar atendimento que 

necessitava no momento, devido ao mal 

estar com fortes dores no abdômen. 

Segundo o aluno, além das agressões o 

medico se recusou a atendê-lo, tendo o 
mesmo recorrido a um pronto socorro 

externo ao IFBA, se sentindo muito 

humilhado (atestados de atendimento ao 
aluno no pronto socorro foram anexados 

posteriormente).   

Acadêmica 

 

Não 

houve 
 

Em 

processo 
 

Após os encaminhamentos feitos pela Ouvidoria da 

Reitoria à Ouvidoria do Campus Salvador, não houve 
resposta do Campus e, então, foi redirecionada à 

Reitoria para providências. A partir disso, foi iniciado 

processo encaminhado ao Diretor do Campus para se 

pronunciar sobre o fato e, atualmente, encontra-se na 

Coordenação de Correição para análise de abertura de 

processo administrativo ou Sindicância 
 

4 
 

Interno 
 

12/11/2014 
 

Denúncia 
 

Ilhéus 
 

DG/DE 
 

Aluna denuncia professor do Campus, o 
qual também é Coordenador do Curso, 

sobre abuso de autoridade do mesmo, 

alegando a aluna da dificuldade em 
continuar no curso devido aos 

problemas ocorridos com o referido 

docente. 

Acadêmica 
 

Não 
houve 

 

Concluída 
 

Após os encaminhamentos feitos pela Ouvidoria ao 
Campus Ilhéus, foi informado que o Diretor Geral 

adotou providências. E, segundo o aludido Diretor, 

houve a convocação das partes para serem ouvidas e 
obter a solução do conflito. Com base nisso, a 

Ouvidoria considerou encerrada a manifestação. 
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5 

 

Interno 

 

25/11/2014 

 

Denúncia 

 

Ilhéus 

 

DG/DE 

 

Mesma situação da aluna da 

manifestação acima.  Aluna denuncia 
professor do Campus, o qual também é 

Coordenador do Curso, sobre abuso de 

autoridade do mesmo, alegando a aluna 
da dificuldade em continuar no curso 

devido aos problemas ocorridos com o 

referido docente. 

Acadêmica 

 

Não 

houve 
 

Concluída 

 

Após os encaminhamentos feitos pela Ouvidoria ao 

Campus Ilhéus, foi informado que o Diretor Geral 
adotou providências. E, segundo o aludido Diretor, 

houve a convocação das partes para serem ouvidas e 

obter a solução do conflito. Com base nisso, a 
Ouvidoria considerou encerrada a manifestação. 

6 

 

Externo   

 

31/10/2014 

 

Denúncia 

 

Seabra 

 

DG/DE 

 

Pai de aluno do Campus Seabra 

denuncia o Campus devido à falta de 

professor de matemática para a turma do 
3º ano  regular, a qual encontra-se com  

mais de um mês sem professor para a 

disciplina. 
 

Acadêmica 

 

Não 

houve 

 

Inconclusa 

 

A Ouvidoria encaminhou para a Pró-Reitoria de 

Ensino - PROEN e Gabinete da Reitoria. Porém, não 

houve retorno. 
 

Fonte: Ouvidoria Reitoria - IFBA 
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9 AÇÕES RELATIVAS ÀS DENÚNCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE PELA 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

No decorrer do exercício 2014, foram recebidas pela Unidade de Auditoria Interna as 

denúncias abaixo descritas, sendo adotadas medidas conforme previsão do art. 6º, V da IN 

nº 01/2007, bem como da Ação 11 prevista no PAINT 2014: 

 

 

Nº processo 

 

Fato denunciado 

 

Providências adotadas 

 

Diligências Efetuadas 

Auditoria  

para 

apuração 

Conclusão,  

em caso de 

apuração 

23278.0

01039/2

014-01 

Irregularidades 

PRONATEC 

no Campus 

Simões Filho 

Envio de Solicitação 

de Auditoria de nº 

083/2014, para 

ciência e 

manifestação da Pró-

Reitoria de Extensão 

– PROEX. 

Em andamento, 

aguardando retorno 

da denunciante que 

está em fruição de 

licença maternidade. 

  

23278.0

01038/2

014-59 

Irregularidades 

relativas ao 

acumulo 

indevido de 

cargos 

públicos pela 

servidora 

G.I.E.D.D., 

denúncia 

emanada da 

CGU. 

Envio de Solicitações 

de Auditoria de nºs. 

070, 071 e 072/2014, 

para conhecimento e 

manifestação das 

partes envolvidas. 

Encaminhamento 

das manifestações e 

respectivos 

documentos 

comprobatórios, 

para ciência do 

Gabinete e posterior 

remessa à 

Controladoria Geral 

da União-CGU – 

Brasília, conforme 

despacho de fls. 05-

06. 

Diante da 

realização de 

auditoria, por 

parte da CGU 

em Brasília, 

não foi 

realizada 

auditoria, por 

parte desta 

Unidade. 

 

 

 

 

 

 

Não se 

aplica 

23278.0

01318/2

014-67 

Irregularidades 

no Curso de 

licenciatura em 

Matemática do 

Campus 

Valença 

Envio de Solicitação 

de Auditoria à Pró-

Reitoria de Ensino-

PROEN, por meio da 

Solicitação de 

Auditoria nº 

085/2014. 

Análise da 

manifestação da 

PROEN e 

encaminhamento à 

parte denunciante 

mediante Ofício nº 

008/2014. 

 Diante do 

apurado, não 

vislumbrou-se 

a necessidade 

de realização 

de auditoria. 

 

 

 

 

Não se 

aplica 
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23278.0

01319/2

014-10 

Denuncia 

contra IFBA 

do Campus 

Paulo Afonso  

Encaminhamento de 

e-mail para ciência do 

Gestor ao quanto 

noticiado. 

A Direção Geral do 

Campus Paulo 

Afonso realizou 

reunião com a parte 

denunciante, para 

esclarecimentos da 

situação denunciada 

Com base no 

quanto 

apurado, 

verificou-se 

que os 

questionament

os suscitados 

pela 

denunciante 

foram 

dirimidos na 

reunião 

realizada com 

o Diretor do 

Campus Paulo 

Afonso. 

 

 

23278.0

01180/2

014-04 

Irregularidades 

Convênio 

PROMINP, 

denúncia 

emanada do 

Tribunal de 

Contas da 

União - TCU. 

Envio de Solicitação 

de Auditoria de 

nº097/2014 para Pró-

Reitoria de Extensão - 

PROEX. 

Reencaminhamento

da S.A. nº 097/2014, 

para o responsável 

pelo gerenciamento 

do convênio 

PROMINP neste 

IFBA, o qual enviou 

manifestação e 

documentos, fls. 05-

50. 

 

 

 

Não houve 

auditoria, 

apenas coleta 

das 

informações 

solicitadas 

pelo TCU. 

 

 

 

----- 

23278.0

02276/2

014-81 

Denúncia de 

favorecimento 

de candidato 

em concurso 

público 

docente efetivo 

(Edital nº 

14/2013) do 

IFBA e 

doravante até 

nomeação e 

posse. 

Envio de Solicitações 

de Auditoria nºs. 233 

e 234/2014, para 

Diretoria de Gestão de 

Pessoas-DGP e 

Presidente da 

Comissão do 

Concurso para 

professor Efetivo 

IFBA 2013. 

A partir da 

manifestação da 

Comissão do 

Concurso, foi 

emitido,por esta 

Unidade de 

Auditoria Interna, 

Despacho nº 

06/2014, o qual 

encaminha à 

Coordenação de 

Correição o teor do 

processo em tela, 

para conhecimento e 

Diante da 

constituição de 

Comissão de 

Processo 

Administrativo 

Disciplinar, 

consoante 

informado pela 

Coordenação 

de Correição 

no Memorando 

nº , esta 

Unidade está 

aguardando o 

 

------ 
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adoção das medidas 

que entender 

cabíveis. 

deslinde do 

PAD em 

questão. 

 

  

DENÚNCIAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 2013 

 

As denúncias, abaixo listadas, foram recebidas no exercício 2013, as quais tiveram 

providências adotadas no exercício 2014. 

 
 

Nº processo 

 

Fato denunciado 

 

Providências 

adotadas 

 

Diligências Efetuadas 

Auditoria  

para 

apuração 

Conclusão, 

em caso de 

apuração 

 

Não foi 

autuado 

Suposta irregularidade 

do 

processo seletivo do 

Programa 

de Assistência 

 Estudantil – PAE 

noCampus Camaçari 

Encaminhamento de 

expediente para 

Diretoria 

do Campus Camaçari 

-Solicitação à Direção do Campus Camaçari de 

esclarecimento quanto 

ao objeto da denuncia. 

-De posse da manifestação proferida pela Coordenação 

Técnica de Serviço Social – COTESS do referido 

Campus, foi encaminhado ao denunciante expediente 

relatando o teor do pronunciamento da retro citada 

Coordenação. Também foi remetido expediente para a 

COTESS, informando que o denunciante foi 

cientificado acerca da manifestação. 

 

 

 

____ 

 

 

 

___ 

 

Não foi 

autuado 

Apuração de aceitação 

de diplomas 

estrangeiros, bem 

como do regime de 30 

hs. no Campus Santo 

Amaro. 

Encaminhamento de 

expedientes aos  

setores competentes: 

 Diretoria 

de Gestão de Pessoas - 

DGP, Comissão 

Permanente de  

Pessoal Docente - 

CPPD e 

Diretoria Geral do 

Campus Santo Amaro 

Após manifestação dos setores envolvidos, 

foi encaminhado à 

DSEDUII/DS/SFC/CGU-PR o Ofício de nº 

244/2013/Reitoria/GAB, datado de 08.11.2013, para 

esclarecimentos acerca do quanto denunciado. 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

Não foi 

autuado 

Irregularidade na 

contratação 

de professores no  

CampusVitória da 

Conquista 

 

Encaminhamento de 

expediente à  

Ouvidoria IFBA 

Solicitação à Ouvidoria 

de procedimentos adotados  quanto a apuração  

do objeto da denúncia. 

 

 

 

____ 

 

 

____ 
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10 RELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DAS AREAS ESSENCIAIS DA 

UNIDADE 

 

10.1 Cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, destacando, para cada programa de governo por programa de trabalho 

da entidade que seja objeto de uma ação da auditoria 

 

As ações de auditoria apesar de levarem em consideração as ações governamentais, não 

puderam ser planejadas com base em uma matriz de risco por ausência de capacitação 

da citada matéria para os servidores desta Unidade de Auditoria. 

 

Foi possível apenas a verificação da execução orçamentária e financeira das naturezas 

de despesas objeto das Ações do PAINT 2014, pois as informações acerca das metas 

previstas e os resultados alcançados do programa e/ou ação governamentais não foram 

disponibilizados em razão de encontrarem-se em fase de coleta pelo Setor de 

Planejamento, para fins de elaboração de Relatório de Gestão 2014. 

 

Observou-se que o percentual total de execução orçamentária das despesas, objeto das 

ações do PAINT 2014, abaixo elencadas, foi aproximadamente 100%.  

 

 

AÇÂO GOVERNAMENTAL AÇÃO PAINT/2014 

Ação:0089.0181 – Pagamento de Aposentadorias e 

Pensões – Servidores Civis 

Ação nº 20 - Averiguar a legalidade dos pagamentos decorrentes 

de aposentarias e pensões. 

Ação: 2031.20RL – Funcionamento de Instituições 

Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

Ação nº 18 - Verificar a legalidade do ato de concessão de 

diárias e passagens, em conformidade com a legislação; Evitar 

pagamentos indevidos. 

Ação: 2031.20RG – Expansão e Reestruturação de 

Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica 

Ação nº 17 - Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais e 

possível existência de aditivos, averiguando a legalidade; 

analisar alterações de planilhas decorrentes de aditivos; 

examinar os processos de pagamento; verificar a conformidade 

dos serviços prestados; verificar se foram feitas as devidas 

vistorias e emissão de "habite-se". 

Ação: 2031.20RL – Funcionamento de Instituições 

Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

Ação nº 19 - Avaliar os controles internos existentes e verificar a 

eficácia, eficiência e economicidade nos processos licitatórios e 

de contratação direta; Identificar o cumprimento de cláusulas 

contratuais; aferir a efetiva prestação dos serviços e 

reciprocidade das obrigações; Analisar legalidade dos editais. 

Ação: 2031.20RL – Funcionamento de Instituições 

Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

Ação nº 15 - Avaliar a efetividade dos controles internos do 

almoxarifado. 
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Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Ação: 0089.0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores 

Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não 

Processados 

 

33.365.590,00 

 

33.365.590,00 

 

33.265.659,99 

 

33.204.659,99 

 

 61.000,00 

 

33.204.659,

99 

 

Fonte SIAFI Gerencial                                *Percentual executado:99,70%        

     

 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Ação: 2031.20RL – Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

ND : 339014 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores 

Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não 

Processados 

 

1.321.443,91 

 

1.321.443,91 

 

1.321.443,91 

 

1.321.443,91 

 

  1.321.443,91 

 

Fonte SIAFI Gerencial                               *Percentual executado:100%                 

 

 

 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Ação: 2031.20RL – Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

ND: 339033 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores 

Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não 

Processados 

 

811.786.,67 811.786,67 811.786,67 646.989,69  164.796,98 638.133,76 

Fonte SIAFI Gerencial                              *Percentual executado:100%      

 

 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Ação: 2031.20RG – Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica 

ND: 449051 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores 

Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não 

Processados 

 

14.162.002,95 14.162.002,95 14.162.002,95 6.587.264,16  7.574.738,79 6.587.264,16 

Fonte SIAFI Gerencial                               *Percentual executado: 100%  
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Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Ação: 2031.20RL – Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

ND: 339039 

Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não 

Processados 

 

14.023.454,97 14.023.454,97 14.023.454,97 10.944.683,39  3.122.736,46 10.900.718,51 

Fonte SIAFI Gerencial                                    *Percentual executado:100%           

 

 

 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Ação: 2031.20RL – Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

ND: 339030 

Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não 

Processados 

 

3.533.407,33 3.533.407,33 3.533.407,33 1.606.216,61  1.927.190,72 1.606.216,61 

Fonte SIAFI Gerencial                                    *Percentual executado:  100% 

 

 
10.2 Avaliação dos indicadores de desempenho utilizados pela entidade, quanto à sua 

qualidade, confiabilidade, representatividade, homogeneidade, praticidade, validade, 

independência, simplicidade, cobertura, economicidade, acessibilidade e estabilidade 

 

Considerando a escassez de pessoal atuando nesta Unidade, tornou-se inviável a realização da 

análise dos indicadores de desempenho, os quais são elaborados com base nas informações 

extraídas do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – 

SISTEC. 

 

10.3 AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.3.1 Fragilidades identificadas 

 

Em face da avaliação dos controles internos administrativos deste Instituto relativa ao 

exercício 2014, esta Unidade de Auditoria Interna identificou as fragilidades a seguir 

elencadas, levando em consideração as Ações do PAINT 2014 que foram executadas, 

bem como as vulnerabilidades que permeiam a Instituição como um todo: 
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 ALMOXARIFADO (Ação 15-PAINT 2014: ): 

 

Fragilidade no controle interno do Almoxarifado tendo em vista o(a): 

  Ausência de manual de rotinas/procedimentos; 

  Desprovimento de sistema informatizado; 

  Falta de treinamento adequado dos servidores; 

  Carecimento de documento fidedigno para efetiva conciliação contábil; 

  Inobservância às normas e diretrizes pertinentes; 

  Carência de mecanismo de controle de entrada e saída dos materiais, 

bem como os respectivos registros; 

  Inexistência de segregação de funções. 

  Desorganização física do local.  

 

Diante da deficiência do controle interno administrativo encontrado no Almoxarifado, 

constatou-se a vulnerabilidade do setor à impropriedade e irregularidade dos referidos 

controles, propiciando: 

  Erros, desperdícios, práticas antieconômicas e fraudes; 

  Informações inconfiáveis sobre os resultados e erros atingidos; 

  Fragilidade sobre os ativos físicos. 

 

 

 PLANO DE EXPANSÃO III (Ação 17- PAINT 2014): 

 

Fragilidade do controle interno devido à falta de aderência das atividades às normas e 

diretrizes pertinentes, bem como à formalização devida dos documentos integrantes ao 

processo de execução, propiciando o cometimento de erros, desperdícios e práticas 

antieconômicas, como também informações inconfiáveis sobre os resultados atingidos.  

 

 

 LICITAÇÃO E CONTRATOS (Ação 19- PAINT 2014): 

 

Devido à ausência de cláusula obrigatória no contrato auditado, reflexo da falta de 

aderência das atividades às normas e diretrizes pertinentes, a auditoria de contrato foi 
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considerada prejudicada. Dessa forma, fica esta Unidade de Auditoria Interna 

impossibilitada de discorrer sobre a avaliação do controle administrativo desta ação. 

  

 

 CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS (AÇÃO 18- PAINT 2014) e 

PENSÕES (AÇÃO 20- PAINT 2014): 

 

      FALTA DE TREINAMENTO DE SERVIDORES 

 Carência de capacitação em cursos operacionais (SCDP) 

 

      INEXISTENCIA DE INSTRUÇÕES DEVIDAMENTE FORMALIZADAS 

 Inobservância quanto à formalização de procedimentos em atas e manuais. 

 

      INEXISTENCIA DE ADERÊNCIA A DIRETRIZES E NORMAS LEGAIS:  

 Não atendimento aos princípios da hierarquia, segregação de funções e 

publicidade dos atos;  

 Falta de aderência em relação aos procedimentos expedidos pelos próprios 

setores, quando existentes; 

 Ausência de atendimento aos procedimentos de protocolo;  

 Inobservância aos normativos em sua completude. 

 

      FRAGILIDADE NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES: 

  Falta de tempestividade e completude das informações solicitadas; 

  Dificuldade de comunicação entre os setores na área de RH; 

  Ausência de conhecimento em relação aos procedimentos expedidos pelos 

próprios setores, quando existentes. 

 

      INEXISTÊNCIA OU DEFICIENCIA DE CONTROLE SOBRE ATOS  

PRATICADOS 

 Prestações de contas incompletas e em algumas situações inadequadas. 
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10.3.2 Regularidade dos Procedimentos Licitatórios 

 

Em observância ao disposto nas alíneas “a” a “e” do inciso IV do art. 7º da IN nº 01, de 

03/01/2007, foi feita a análise dos processos relativos à dispensa e inexigibilidade de 

licitação, extraídos os dados do Sistema SIAFI, os quais constam descritos nas planilhas 

do Anexo I, que se encontra dividida por Campus. 

 

Não olvidando, a necessidade de análise física dos processos de dispensa e 

inexigibilidade, a fim de realizar um exame mais consistente, realizou-se apenas a 

análise sistêmica dos referidos processos. 

 

Ademais, no tocante aos demais processos licitatórios, a Ação nº 19 do PAINT 2014- 

“Acompanhamento de contratos e fornecimentos de bens e serviços adquiridos nas 

diversas modalidades de licitação e sistema de pregão, bem como nas contratações 

diretas” é abrangente contendo contratação, licitação, motivo pelo qual, no exercício em 

apreço, foi dada prioridade a analise de execução de contratos vigentes no Instituto, 

embora se reconheça a relevância da análise da regularidade dos processos licitatórios. 

 

Outrossim, diante da escassez de pessoal, a realização da supracitada Ação, na íntegra 

sob todas as suas perspectivas (licitação, contratação, etc), tornou-se inviável. 

 

 
11 FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL 

COM IMPACTO SOBRE A AUDITORIA INTERNA 

 

 

É salutar pontuar que, a alteração e a respectiva fase de transição da titular da Unidade 

de Auditoria Interna, como fora acima discorrido no item 5, impactaram nas atividades 

desta Unidade, posto que o lapso temporal, para a consecução dos procedimentos 

necessários à nomeação e assunção do referido cargo, perdurou aproximadamente 04 

(quatro) meses, comprometendo, assim, demasiadamente o andamento regular das 

atividades da Auditoria Interna no segundo semestre do exercício em tela. 
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12 INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS AO 

LONGO DO EXERCÍCIO 

 

Eventos Tipo Órgão Executor Local Período Participante 

40º Fórum das 

Auditorias Interna do 

MEC- FONAI 

Fórum 

 

FONAI Campo 

Grande/MS 
14.05 a 16.05.14 

Marlene Pereira 

Vilas Boas 

 

Fiscalização de 

Contratos e Obras 
Curso  

Programa 

CAPACITA 

CGU 

Salvador/BA 

 

 

15.09 a 16.09.14 

 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 

Extrator de Dados e 

Data Warehouse-DW 
Curso 

Centro Regional 

de Treinamento 

da ESAF na 

Bahia – 

Centresaf/BA 

Salvador/BA 

 

 

03.11 a 07.11.14 

 

Cássia Regina 

Almeida da Silva 

Retenções Tributárias Curso 

Centro Regional 

de Treinamento 

da ESAF na 

Bahia – 

Centresaf/BA 

Salvador/BA 24.11 a 26.11.14 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 

 

 

13 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

Ante as razões largamente expostas nos itens 5 e 12 do presente Relatório acerca dos 

fatos que impactaram  na execução das atividades desempenhadas por esta Unidade de 

Auditoria Interna no transcorrer do exercício 2014, a implementação de ações em prol 

do fortalecimento da referida Unidade ficou prejudicada. 

 

     13.1 Material Informativo “AUDITORIA INFORMA” 

 

Em continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, foram distribuídas 06 

(seis) edições do material informativo intitulado “AUDITORIA INFORMA” – no 

período de janeiro a dezembro/2014, o qual tem como principal objetivo o 

compartilhamento de conhecimentos instrumentais em Gestão Pública. O referido 

material foi distribuído de forma a socializar, entre setores estratégicos dos Campi do 

IFBA e sua Reitoria, informações sobre “Normativos e Julgados TCU”, cuja fonte é o 

Ementário de Gestão Pública.  
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14 CONCLUSÃO 

 

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT-2014 teve como objeto 

precípuo a consolidação das informações atualizadas acerca das ações de controle 

constantes do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT-2014 e 

desenvolvidas pela Unidade de Auditoria Interna no exercício 2014, bem como o 

atendimento das deliberações oriundas dos Órgãos de Controle Interno e Externo 

demonstrando assim, o cumprimento do papel da AUDIN, de forma tempestiva e 

satisfatória. 

 

O conteúdo do supracitado Relatório almejou apresentar, por meio do volume das 

atividades realizadas, o esforço e a firmeza de propósito, no sentido de buscar atender 

aos dispositivos legais no que se refere ao acompanhamento das ações de controle 

interno deste Instituto.    

 

Salvador, 30 de janeiro de 2015. 

 

Eliene Pereira de Cerqueira 

Coordenadora de Auditoria Interna  

Matricula n.º 2644111 
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Tabela de Siglas 

Sigla Nome 

CGU  Controladoria Geral da União  

CND Certidão Negativa de Débitos 

COAP Coordenação de Aposentadoria e Pensão 

CPL Comissão Permanente de Licitação  

CPG Coordenação de Pesquisa de Pós-Graduação 

DEPLAN Departamento de Planejamento 

DEQUAV Departamento de Qualidade de Vida 

DGI Diretoria de Gestão da Infra-Estrutura 

DGP Diretoria de Gestão e Pessoas 

DGTI Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação 

DIMAP Divisão de Material e Patrimônio 

DN Decisão Normativa 

IN Instrução Normativa 

DIOFC Diretoria de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil 

DOU Diário Oficial da União  

LOA Lei de Orçamento Anual 

PMA Plano de Metas Anual 

PPA Plano Plurianual 

PROAP Pró Reitoria de Administração e Planejamento 

PRODIN Pro Reitoria de Infra-estrutura e Desenvolvimento Institucional 

PROEN Pro Reitoria de Ensino 

PROEX  Pro Reitoria de Extensão  

PRPGI Pró Reitoria de Pós Graduação, Pesquisa e Inovação 

S.A Solicitação de Auditoria  

S.F Solicitação de Fiscalização 

SFC Secretaria Federal de Controle  

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira 

SIAPE Sistema Integrado de Administração de Pessoal 

SIMEC Sistema Integrado do Ministério da Educação e Cultura 

STN Secretaria do Tesouro Nacional 

TCU Tribunal de Contas da União  
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ANEXOS 

 

 

 
 Relação de Processos de Dispensa e Inexigibilidade 

Exercício 2014 

 
 

 


