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Relatório de Atividades da Unidade de Auditoria Interna – Julho a 

dezembro/2013 

Relatório referente às atividades desenvolvidas pela Unidade de Auditoria Interna - IFBA, no 

período de julho a dezembro de 2013, com objetivo de demonstrar à Ordenadora de Despesas 

o acompanhamento da gestão, conforme a execução das atividades previstas no Plano Anual 

de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2013, realizadas consoante o acompanhamento 

abaixo: 

1.0 – CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS: 

 

1.1 CONSTATAÇÕES: 

 

1.1.1 Descrição das ações de Auditoria Interna no âmbito deste Instituto: 

 

1.1.2 Foram emitidas Solicitações de Auditoria – S. A durante o segundo semestre de 

2013 (julho a dezembro), as quais perfazem um total de 128 (cento e vinte e oito) 

Solicitações de Auditoria – S.A, conforme Quadro abaixo: 
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Quantitativo das Solicitações de Auditoria- S.A´s, emitidas no 2º 

semestre em 2013 

   
  

Setor 
Solicitações 

Atendidas 

Solicitações 

Parcialmente 

atendidas 

Solicitações 

Reiteradas 

Reiterações 

Atendidas 

 

Reiterações 

Parcialmente 

Atendidas   

  

 

Reiterações 

Não 

atendidas 

 

 

Errata 

 

Solicitações  

Não 

atendidas 

 

Total  

Departam

ento de 

Gestão de 

Pessoas - 

DGP 

08 00 00 00 01 00 01 00 10 

Pró-

Reitoria 

de 

Administr

ação e 

Planejam

ento - 

PROAP 

11 01 02 00 00 02 00 01 17 

Campi 

 

         

Barreiras 
03 00 02 01 00 01 00 01 08 

Camaçari 
03 01 02 01 00 00 01 00 08 

Eunápolis 
04 00 00 00 00 00 00 01 05 

Feira de 

Santana 

06 00 02 00 00 00 01 00 09 

Ilhéus 
00 00 05 01 00 04 01 01 12 

Irecê 
00 00 01 00 00 01 00 00 02 

Jacobina 
02 00 00 00 00 00 00 00 02 

Jequié 
00 00 01 00 01 00 01 02 05 

Paulo 

Afonso 

03 01 00 00 01 00 01 01 07 

Porto 

Seguro 

04 00 01 00 00 01 00 00 06 

Salvador 
05 00 02 02 00 00 00 00 09 

Santo 

Amaro 

01 00 01 00 01 00 00 00 03 

Seabra 
00 01 01 01 00 00 00 00 03 

Simões 

Filho 

04 00 02 00 01 01 01 01 10 

Valença 
02 00 02 01 00 01 01 00 07 

Vitória da 

Conquista 

02 00 01 00 00 01 01 00 05 

TOTAL 
58 04 25 07 05 12 09 08 128 

Fonte: Solicitações de Auditoria - 2013        
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Insta salientar que, houve o cancelamento de 01 (uma) S.A totalizando a expedição de 129 (cento 

e quarenta e nove) Solicitações de Auditoria Interna - S.A.’s no 2º semestre de 2013. 

 

1.2.3 Atendimento às Solicitações de Auditoria - S.A´s:  

Considerando o resultado do Quadro acima, pode-se observar que 45% das 

Solicitações de Auditoria – S.A’s emitidas foram atendidas e 3% foram parcialmente 

atendidas. Verifica-se também que 20% das S.A.’s foram reiteradas e, dentre as 

reiteradas, foram atendidas o percentual de atendimento de 6%. 

 

 

Fonte: Solicitações de Auditoria – 2013-2º semestre 
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2.1.2.10– Ação nº. 05 - PAINT/2013: 

“Acompanhamento das ações de controle Interno e Externo (CGU/TCU)” 

 

 S.A nº: 136/2013- Atendida 

Encaminha à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP a Solicitação de auditoria nº 02, da 

lavra da Controladoria Geral da União – CGU, para conhecimento e adoção de 

providências. 

 

 S.A nº: 137/2013- Atendida 

Remete à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP a Solicitação de Auditoria – S.A. nº 

03, da lavra da Controladoria Geral da União – CGU, para conhecimento e adoção de 

providências.  

 

 S.A nº: 138/2013- Atendida 

Encaminha à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a Solicitação de 

Auditoria – S.A. nº 07, da lavra da Controladoria Geral da União – CGU, para 

conhecimento e adoção de providências.  

 

 S.A nº: 139/2013- Atendida 

Remete à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP a Solicitação de Auditoria – S.A. nº 

02, da lavra da Controladoria Geral da União – CGU, para conhecimento e adoção de 

providências.  

 

 S.A nº: 140/2013- Atendida 

Encaminha à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a Solicitação de 

Auditoria – S.A. nº 09, da lavra da Controladoria Geral da União – CGU, para 

conhecimento e adoção de providências.  
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 S.A nº: 141/2013- Não Atendida 

Remete à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a Solicitação de 

Auditoria – S.A. nº 010, da lavra da Controladoria Geral da União – CGU, para ciência 

e adoção de providências.  

 

 S.A nº: 142/2013- Atendida 

Encaminha à Diretoria Geral do Campus Salvador a Solicitação de Auditoria – S.A. nº 

09, da lavra da Controladoria Geral da União – CGU, para conhecimento e adoção de 

providências, no que tange ao item 1 da referida S.A..  

 

 S.A nº: 144/2013- Atendida 

Remete à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a Solicitação de 

Auditoria – S.A. nº 19, da lavra da Controladoria Geral da União – CGU, para ciência e 

adoção de providências que couber no que pertine à Recomendação 1 da Constatação 

1.1.1.1. contida no Relatório de Auditoria nº 201315844, emitido pela aludida 

Controladoria.  

 

 S.A nº: 145/2013- Atendida 

Remete à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP a Solicitação de Auditoria – S.A. nº 

19, da lavra da Controladoria Geral da União – CGU, para conhecimento e adoção de 

providências que couber no que concerne à Constatação 1.1.1.3. contida no Relatório 

de Auditoria nº 201315844, emitido pela referida Controladoria.  

 

 S.A nº: 146/2013- Atendida  

Diante do teor da S.A. º 144/2013, informa à Pró-Reitoria de Administração e 

Planejamento – PROAP o prazo de atendimento do quanto solicitado até o dia 

03/01/2014. 
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 S.A nº: 147/2013- Atendida 

Diante do teor da S.A. º 145/2013, informa à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP o 

prazo de atendimento do quanto solicitado até o dia 03/01/2014.  

 

2.1.2.11– Ação nº. 08 - PAINT/2013: 

“Acompanhamento das Metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual”. 

 

 S.A nº: 121/2013- Atendida 

Solicita à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP o encaminhamento 

doe cópia do Quadro demonstrativo de Despesa –QDD, exercício 2014, deste Instituto.  

 

2.1.2.12– Ação nº. 09 - PAINT/2013: 

“Exame dos pagamentos e execução das despesas conforme LOA”. 

 

 S.A nº: 054/2013- Atendida 

Em atendimento ao previsto na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, item 

4.13, pleiteia junto à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP 

justificativa das ocorrências referentes ao mês maio/2013, quais sejam: falta e/ou atraso 

de remessa da RMA e/ou RMB e falta e/ou restrição nos registros de conformidade de 

gestão em pelo menos um dia de maio de 2013, bem como adotar procedimentos 

preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 055/2013- Atendida 

Em cumprimento ao disposto na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, 

item 4.13, solicita perante a Diretoria do Campus Camaçari justificativa da ocorrência 

relativa ao mês maio/2013, qual seja: falta e/ou atraso de remessa da RMA e/ou RMB, 

assim como adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras 

ocorrências desta modalidade.  
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 S.A nº: 056/2013- Reiterada 

Em atendimento ao disposto na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, item 

4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Barreiras justificativa da ocorrência referente 

ao mês maio/2013, qual seja: falta e/ou atraso de remessa da RMA e/ou RMB, bem 

como adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências 

desta modalidade.  

 

 S.A nº: 057/2013- Reiterada 

Em cumprimento ao previsto na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, 

item 4.13, solicita perante a Diretoria do Campus Simões Filho justificativa da 

ocorrência concernente ao mês maio/2013, qual seja: falta e/ou atraso de remessa da 

RMA e/ou RMB, assim como adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou 

inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 058/2013- Atendida 

Em atendimento ao disposto na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, item 

4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Porto Seguro justificar a ocorrência referente 

ao mês maio/2013, qual seja: falta e/ou atraso de remessa da RMA e/ou RMB, bem 

como adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências 

desta modalidade.  

 

 S.A nº: 059/2013- Solicitações Reiteradas 

Em cumprimento ao estabelecido na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, 

item 4.13, solicita perante a Diretoria do Campus Ilhéus justificativa da ocorrência 

relativa ao mês maio/2013, qual seja: falta e/ou atraso de remessa da RMA e/ou RMB, 

assim como adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras 

ocorrências desta modalidade.  
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 S.A nº: 060/2013- Reiterada 

Em atendimento ao previsto na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, item 

4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Feira de Santana justificativa da ocorrência 

relativa ao mês maio/2013, qual seja: falta e/ou atraso de remessa da RMA e/ou RMB, 

assim como adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras 

ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 061/2013- Atendida 

Em cumprimento ao estabelecido na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, 

item 4.13, solicita perante a Diretoria do Campus Eunápolis justificativa da ocorrência 

referente ao mês maio/2013, qual seja: falta e/ou atraso de remessa da RMA e/ou 

RMB, bem como adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras 

ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 062/2013- Reiterada 

Em atendimento ao disposto na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, item 

4.13, requer junto à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP 

justificativa das ocorrências referentes ao mês junho/2013, quais sejam: falta e/ou 

atraso de remessa da RMA e/ou RMB e falta e/ou restrição nos registros de 

conformidade de gestão em pelo menos um dia do mês de junho de 2013, assim como 

adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.  

 

 S.A nº: 063/2013- Atendida 

Em cumprimento ao disposto na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, 

item 4.13, solicita perante a Diretoria do Campus Camaçari justificativa da ocorrência 

relativa ao mês junho/2013, quais sejam: falta e/ou atraso de remessa da RMA e/ou 

RMB e saldos alongados/indevidos contas transitória passivo circulante, bem como 
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adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.  

 

 S.A nº: 064/2013- Atendida 

Em cumprimento ao estabelecido na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, 

item 4.13, solicita perante a Diretoria do Campus Barreiras justificativa da ocorrência 

referente ao mês junho/2013, qual seja: falta e/ou atraso de remessa da RMA e/ou 

RMB, assim como adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras 

ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 065/2013- Atendida 

Em atendimento ao previsto na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, item 

4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Simões Filho justificativa da ocorrência 

referente ao mês junho/2013, qual seja: falta e/ou atraso de remessa da RMA e/ou 

RMB, bem como adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras 

ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 066/2013- Atendida 

Em cumprimento ao disposto na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, 

item 4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Porto Seguro justificar a ocorrência 

referente ao mês junho/2013, quais sejam: falta e/ou atraso de remessa da RMA e/ou 

RMBe falta ou restrição nos registros de conformidade de gestão em pelo menos um 

dia do mês de junho de 2013, assim como adotar procedimentos preventivos que 

evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 067/2013- Atendida 

Em atendimento ao estabelecido na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, 

item 4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Simões Filho justificativa da ocorrência 

referente ao mês junho/2013, qual seja: falta e/ou atraso de remessa da RMA e/ou 
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RMB, bem como adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras 

ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 068/2013- Reiterada 

Em cumprimento ao previsto na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, 

item 4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Ilhéus justificativa da ocorrência 

concernente ao mês junho/2013, qual seja: falta e/ou atraso de remessa da RMA e/ou 

RMB, assim como adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras 

ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 069/2013- Atendida 

Em atendimento ao disposto na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, item 

4.13, solicita perante a Diretoria do Campus Feira de Santana justificativa da 

ocorrência relativa ao mês junho/2013, quais sejam: falta e/ou atraso de remessa da 

RMA e/ou RMB; falta ou restrição nos registros de conformidade de gestão em pelo 

menos um dia do mês de junho de 2013; saldo contábil do almoxarifado não confere 

com o RMA; saldos alongados/indevidos contas transitórias passivo circulante, bem 

como adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências 

desta modalidade.  

 

 S.A nº: 070/2013- Atendida 

Em cumprimento ao estabelecido na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, 

item 4.13, requer junto à Diretoria do Campus Valença justificativa da ocorrência 

referente ao mês junho/2013, qual seja: falta ou restrição nos registros de 

conformidade de gestão em pelo menos um dia do mês de junho/2013, assim como 

adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.  

 

 

 



11 

Relatório Semestral: Julho a dezembro 2013 – Coordenação de Auditoria Interna – IFBA -  

Tel.: 71-2102-0471  

 
 

 

 S.A nº: 071/2013- Atendida 

Em atendimento ao previsto na macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, item 

4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Paulo Afonso justificativa da ocorrência 

referente ao mês junho/2013, qual seja: falta ou restrição nos registros de 

conformidade de gestão em pelo menos um dia do mês de junho/2013, bem como 

adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.  

 

 S.A nº: 076/2013- Reiteração Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 054/2013, encaminhada à Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento – PROAP. 

 

 S.A nº: 077/2013- Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 056/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Barreiras. 

 

 S.A nº: 078/2013- Reiteração Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 057/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Simões Filho. 

 

 S.A nº: 079/2013- Reiteração Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 059/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Ilhéus. 

 

 S.A nº: 080/2013- Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 060/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Feira de Santana. 
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 S.A nº: 081/2013- Reiteração Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 062/2013, encaminhada à Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento – PROAP. 

 

 

 S.A nº: 082/2013- Reiteração Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 064/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Barreiras. 

 

 S.A nº: 083/2013- Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 067/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Salvador. 

 

 S.A nº: 084/2013- Reiteração Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 068/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Ilhéus. 

 

 S.A nº: 085/2013- Cancelada  

 

2.1.2.13– Ação nº. 13 - PAINT/2013: 

“Avaliação do controle da frota de veículos”. 

 

 S.A nº: 019/2013 - Atendida 

Considerando a necessidade de avaliar os controles internos no que tange à frota de 

veículos deste IFBA, foi solicitado à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – 

PROAP o preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de 

Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em 

comento, bem como a disponibilização das “Orientações relativas à utilização de 

veículos oficiais” com a última data de atualização e a forma de divulgação.  
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 S.A nº: 020/2013 - Atendida 

 

Diante da necessidade de avaliar os controles internos no que atine à frota de veículos 

deste IFBA, foi pleiteado à Diretoria do Campus Barreiras o preenchimento e posterior 

encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos Oficiais e Relação dos 

Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em comento, assim como a 

disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” com a 

última data de atualização e a forma de divulgação.  

 

 S.A nº: 021/2013 - Reiterada 

Tendo em vista a necessidade de avaliar os controles internos no que pertine à frota de 

veículos deste IFBA, foi requerido à Diretoria do Campus Camaçari o preenchimento e 

posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos Oficiais e Relação dos 

Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em tela, bem como a 

disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” com a 

última data de atualização e a forma de divulgação.  

 

 S.A nº: 022/2013 - Atendida 

Considerando a necessidade de avaliar os controles internos no que concerne à frota de 

veículos deste IFBA, foi pedido à Diretoria do Campus Feira de Santana o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos 

Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em comento, 

assim como a disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos 

oficiais” com a última data de atualização e a forma de divulgação.  

 

 S.A nº: 023/2013 - Atendida 

Ante a necessidade de avaliar os controles internos no que tange à frota de veículos 

deste IFBA, foi solicitado à Diretoria do Campus Eunápolis o preenchimento e 

posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos Oficiais e Relação dos 

Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em apreço, bem como a 



14 

Relatório Semestral: Julho a dezembro 2013 – Coordenação de Auditoria Interna – IFBA -  

Tel.: 71-2102-0471  

 
 

 

disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” com a 

última data de atualização e a forma de divulgação.  

 

 S.A nº: 024/2013 - Reiterada 

Diante da necessidade de avaliar os controles internos no que pertine à frota de veículos 

deste IFBA, foi pleiteado à Diretoria do Campus Ilhéus o preenchimento e posterior 

encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos Oficiais e Relação dos 

Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em comento, assim como a 

disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” com a 

última data de atualização e a forma de divulgação.  

 

 S.A nº: 025/2013 - Reiterada 

Tendo em vista a necessidade de avaliar os controles internos no que atine à frota de 

veículos deste IFBA, foi requerido à Diretoria do Campus Irecê o preenchimento e 

posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos Oficiais e Relação dos 

Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em tela, bem como a 

disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” com a 

última data de atualização e a forma de divulgação.  

 

 S.A nº: 026/2013 - Atendida 

Considerando a necessidade de avaliar os controles internos no que atine à frota de 

veículos deste IFBA, foi pleiteado à Diretoria do Campus Jacobina o preenchimento e 

posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos Oficiais e Relação dos 

Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em apreço, assim como a 

disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” com a 

última data de atualização e a forma de divulgação.  
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 S.A nº: 027/2013 - Reiterada 

Diante da necessidade de avaliar os controles internos no que concerne à frota de 

veículos deste IFBA, foi solicitado à Diretoria do Campus Jequié o preenchimento e 

posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos Oficiais e Relação dos 

Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em comento, bem como a 

disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” com a 

última data de atualização e a forma de divulgação.  

 

 S.A nº: 028/2013 - Parcialmente Atendida 

À vista da necessidade de avaliar os controles internos no que tange à frota de veículos 

deste IFBA, foi pedido à Diretoria do Campus Paulo Afonso o preenchimento e 

posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos Oficiais e Relação dos 

Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em tela, assim como a 

disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” com a 

última data de atualização e a forma de divulgação.  

 

 S.A nº: 029/2013 - Atendida 

Ante a necessidade de avaliar os controles internos no que tocante à frota de veículos 

deste IFBA, foi requerido à Diretoria do Campus Porto Seguro o preenchimento e 

posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos Oficiais e Relação dos 

Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em apreço, bem como a 

disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” com a 

última data de atualização e a forma de divulgação.  
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 S.A nº: 030/2013 - Atendida 

Considerando a necessidade de avaliar os controles internos no que pertine à frota de 

veículos deste IFBA, foi pleiteado à Diretoria do Campus Salvador o preenchimento e 

posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos Oficiais e Relação dos 

Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em comento, assim como a 

disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” com a 

última data de atualização e a forma de divulgação.  

 

 

 S.A nº: 031/2013 - Reiterada 

Tendo em vista a necessidade de avaliar os controles internos no que concerne à frota 

de veículos deste IFBA, foi solicitado à Diretoria do Campus Santo Amaro o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos 

Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em tela, bem 

como a disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” 

com a última data de atualização e a forma de divulgação.  

 

 S.A nº: 032/2013 - Reiterada 

À vista da necessidade de avaliar os controles internos no que atine à frota de veículos 

deste IFBA, foi requerido à Diretoria do Campus Seabra o preenchimento e posterior 

encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos Oficiais e Relação dos 

Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em comento, assim como a 

disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” com a 

última data de atualização e a forma de divulgação.  
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 S.A nº: 033/2013 - Reiterada 

Diante da necessidade de avaliar os controles internos no que pertine à frota de veículos 

deste IFBA, foi solicitado à Diretoria do Campus Simões Filho o preenchimento e 

posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos Oficiais e Relação dos 

Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em apreço, bem como a 

disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” com a 

última data de atualização e a forma de divulgação.  

 

 S.A nº: 034/2013 - Reiterada 

Considerando a necessidade de avaliar os controles internos no que tange à frota de 

veículos deste IFBA, foi pleiteado à Diretoria do Campus Valença o preenchimento e 

posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos Oficiais e Relação dos 

Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em tela, assim como a 

disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” com a 

última data de atualização e a forma de divulgação.  

 

 S.A nº: 035/2013 - Atendida 

Tendo em vista a necessidade de avaliar os controles internos no tocante à frota de 

veículos deste IFBA, foi pedido à Diretoria do Campus Vitória da Conquista o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de Veículos 

Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em comento, 

bem como a disponibilização das “Orientações relativas à utilização de veículos 

oficiais” com a última data de atualização e a forma de divulgação.  
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 S.A nº: 036/2013 - Atendida 

Ante a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no que 

pertine à frota de veículos deste IFBA, foi requerida à Diretoria do Campus Eunápolis a 

cópia dos documentos abaixo listados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do micro-ônibus (placa JSH 1737), com a última data de 

atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” do micro-

ônibus (placa JSH 1737), com a última data de atualização; 

 e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do micro-ônibus (placa JSH 1737), 

constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do micro-ônibus (placa JSH 1737), constando a 

última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo acompanhamento do 

contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviço de 

motorista. 

 

 S.A nº: 037/2013 – Reiterada 

À vista da necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no que 

atine à frota de veículos deste IFBA, foi solicitada à Diretoria do Campus Feira de 

Santana a cópia dos documentos abaixo elencados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Santana (placa JPZ 5115), com a última data de 

atualização; 



19 

Relatório Semestral: Julho a dezembro 2013 – Coordenação de Auditoria Interna – IFBA -  

Tel.: 71-2102-0471  

 
 

 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” do veículo 

Santana (placa JPZ 5115), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo Santana (placa JPZ 5115), 

constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” veículo Santana (placa JPZ 5115), constando a 

última data de atualização; 

g) CNH’s do condutor dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo acompanhamento do 

contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviço de 

motorista. 

 

 S.A nº: 038/2013 - Atendida 

Considerando a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no 

que concerne à frota de veículos deste IFBA, foi pleiteada à Diretoria do Campus 

Jacobina a cópia dos documentos abaixo descritos: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Gol (placa JRF 1958), com a última data de 

atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” do veículo 

Gol (placa JRF 1958), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do Gol (placa JRF 1958), constando as 

três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Gol (placa JRF 1958), constando a 

última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo acompanhamento do 

contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviço de 

motorista. 
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 S.A nº: 039/2013 – Atendida 

Tendo em vista a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no 

que tange à frota de veículos deste IFBA, foi pedida à Pró-Reitoria de Administração e 

Planejamento – PROAP a cópia dos documentos abaixo listados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Sentra (placa NTQ 2823), com a última data de 

atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” do veículo 

Sentra (placa NTQ 2823), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do Sentra (placa NTQ 2823), constando 

as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Sentra (placa NTQ 2823), constando a 

última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo acompanhamento do 

contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviço de 

motorista. 

 

 S.A nº: 040/2013 - Atendida 

Diante da necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no que 

tocante à frota de veículos deste IFBA, foi solicitada à Diretoria do Campus Porto 

Seguro a cópia dos documentos abaixo elencados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo L200 Outdoor (placa NTD 9946), com a última 

data de atualização; 
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d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” do veículo 

L200 Outdoor (placa NTD 9946), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo L200 Outdoor (placa NTD 

9946), constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” veículo Santana L200 Outdoor (placa NTD 9946), 

constando a última data de atualização; 

g) CNH’s do condutor dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo acompanhamento do 

contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviço de 

motorista. 

 

 S.A nº: 042/2013 - Reiteração Parcialmente Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 021/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Camaçari. 

 

 S.A nº: 043/2013 - Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 024/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Ilhéus. 

 

 S.A nº: 044/2013 – Reiteração Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 025/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Irecê. 

 

 S.A nº: 045/2013 - Reiteração Parcialmente Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 027/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Jequié. 

 

 S.A nº: 046/2013 - Reiteração Parcialmente Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 031/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Santo Amaro. 
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 S.A nº: 047/2013 - Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 032/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Seabra. 

 

 S.A nº: 048/2013 - Reiteração Parcialmente Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 033/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Simões Filho. 

 

 S.A nº: 049/2013 - Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 034/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Valença. 

 

 S.A nº: 050/2013 – Reiteração Parcialmente Atendida 

Considerando que, em 15/07/2013, por meio da S.A. nº. 028/2013, foi solicitado o 

preenchimento e o envio das planilhas “Relação de Veículos Oficiais” e “Relação de 

Condutores de Veículos Oficiais”; considerando ainda que, em 16/07/2013, foi enviada 

a esta Unidade de Auditoria Interna, por e-mail, apenas a Planilha “Relação de 

Veículos Oficiais” preenchida, foram pedidos o preenchimento e o envio da Planilha 

“Relação de Condutores de Veículos Oficiais” anexada à S.A. em tela. 

 

 S.A nº: 051/2013 - Atendida 

Diante da necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no que 

concerne à frota de veículos deste IFBA, foi pleiteada à Diretoria do Campus Barreiras 

a cópia dos documentos abaixo descritos: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Saveiro (placa NYJ 8084), com a última data de 

atualização; 
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d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” do veículo 

Saveiro (placa NYJ 8084), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo Saveiro (placa NYJ 8084), 

constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Saveiro (placa NYJ 8084), constando a 

última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo acompanhamento do 

contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviço de 

motorista. 

 

Na oportunidade, foi requerida também a complementação dos dados referentes à 

coluna “Condutor” constante da Planilha “Relação de Veículos Oficiais” da S.A. nº. 

020/2013, encaminhada anteriormente, ainda que a condução dos veículos seja feita 

alternadamente entre os motoristas. 

 

 S.A nº: 052/2013 – Reiterada 

À vista da necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no que 

atine à frota de veículos deste IFBA, foi solicitada à Diretoria do Campus Ilhéus a 

cópia dos documentos abaixo elencados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Gol (placa JPZ 5504), com a última data de 

atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” do veículo 

Gol (placa JPZ 5504), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo Gol (placa JPZ 5504), 

constando as três últimas utilizações do mesmo; 
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f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Gol (placa JPZ 5504), constando a 

última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo acompanhamento do 

contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviço de 

motorista. 

 

 S.A nº: 053/2013 – Reiterada 

Tendo em vista a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no 

que pertine à frota de veículos deste IFBA, foi requerida à Diretoria do Campus Vitória 

da Conquista a cópia dos documentos abaixo listados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Fiesta (placa NYJ 8256), com a última data de 

atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” do veículo 

Fiesta (placa NYJ 8256), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo Fiesta (placa NYJ 8256), 

constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Fiesta (placa NYJ 8256), constando a 

última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo acompanhamento do 

contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviço de 

motorista. 
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 S.A nº: 072/2013 - Atendida 

Considerando a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no 

que concerne à frota de veículos deste IFBA, foi pedida à Diretoria do Campus 

Salvador cópia dos documentos abaixo descritos: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Courier (placa JRZ 4984), com a última data de 

atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” do veículo 

Courier (placa JRZ 4984), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo Courier (placa JRZ 4984), 

constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Courier (placa JRZ 4984), constando a 

última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria autorizando os servidores F. A. S. e J.M.U. a conduzirem veículos oficiais; 

i) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo acompanhamento do 

contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviço de 

motorista. 

 

Na oportunidade, foi pleiteada também a complementação dos dados referentes à 

coluna “Condutor” constante da Planilha “Relação de Veículos Oficiais” da S.A. nº. 

030/2013, encaminhada anteriormente, ainda que a condução dos veículos ocorra 

alternadamente entre os motoristas. 
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 S.A nº: 074/2013 – Não Atendida 

Ante a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no que tange 

à frota de veículos deste IFBA, foi solicitada à Diretoria do Campus Valença a cópia 

dos documentos abaixo listados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Microônibus (placa JPZ 4149), com a última data 

de atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” do veículo 

Microônibus (placa JPZ 4149), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo Microônibus (placa JPZ 

4149), constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Microônibus (placa JPZ 4149), 

constando a última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria autorizando os servidores Egberto Hein da Silva, Jorge Luiz Negrão Roza 

Jr. e Marcus Fernandes da Silva a conduzirem veículos oficiais; 

i) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo acompanhamento do 

contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviço de 

motorista. 

 

 S.A nº: 075/2013 – Não Atendida 

À vista da necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no que 

atine à frota de veículos deste IFBA, foi requerida à Diretoria do Campus Seabra a 

cópia dos documentos abaixo elencados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse campus; 
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c) “Cadastro de Veículo” do veículo Uno Mille (placa JQS 6657), com a última data de 

atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” do veículo 

Uno Mille (placa JQS 6657), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo Uno Mille (placa JQS 6657), 

constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Uno Mille (placa JQS 6657), constando 

a última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria autorizando os servidores Norma Souza de Oliveira, Darílio Pires de 

Oliveira e Robson Luiz da Silva Meneses a conduzirem veículos oficiais; 

i) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo acompanhamento do 

contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviço de 

motorista. 

 

 S.A nº: 098/2013 – Não Atendida 

Tendo em vista a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no 

que pertine à frota de veículos deste IFBA, foi pleiteada à Diretoria do Campus 

Camaçari a cópia dos documentos infra descritos: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse campus; 

c) “Cadastro de Veículo” Peugeot Boxer (placa JSG 1665), com a última data de 

atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” do Peugeot 

Boxer (placa JSG 1665), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do Peugeot Boxer (placa JSG 1665), 

constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do Peugeot Boxer (placa JSG 1665), constando a 

última data de atualização; 
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g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo acompanhamento do 

contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviço de 

motorista. 

 

Na oportunidade, foi solicitada ainda a complementação dos dados referentes à coluna 

“Condutor” constante da Planilha “Relação de Veículos Oficiais” da S.A. nº. 020/2013, 

encaminhada anteriormente, ainda que a condução dos veículos ocorra alternadamente 

entre os motoristas, bem como relação de motoristas terceirizados que prestam serviço 

no Campus Camaçari, com o respectivo número da Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH). 

 

 S.A nº: 099/2013 – Não Atendida 

Diante da necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no que 

concerne à frota de veículos deste IFBA, foi pedida à Diretoria do Campus Jequié a 

cópia dos documentos abaixo relacionados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse campus; 

c) “Cadastro de Veículo” micro-ônibus (placa NZQ 3739), com a última data de 

atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” do micro-

ônibus (placa NZQ 3739), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do micro-ônibus (placa NZQ 3739), 

constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do micro-ônibus (placa NZQ 3739), constando a 

última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 
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h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo acompanhamento do 

contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviço de 

motorista. 

 

 S.A nº: 100/2013 – Não Atendida 

Ante a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no que atine 

à frota de veículos deste IFBA, foi requerida à Diretoria do Campus Paulo Afonso a 

cópia dos documentos abaixo listados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse campus; 

c) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

d) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo acompanhamento do 

contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviço de 

motorista. 

 

 S.A nº: 101/2013 - Não Atendida 

 

Considerando a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no 

que concerne à frota de veículos deste IFBA, foi pedida à Diretoria do Campus Simões 

Filho cópia dos documentos abaixo descritos: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse campus; 

c) “Cadastro de Veículo” Gol (placa JRF 6064), com a última data de atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” do Gol 

(placa JRF 6064), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do Gol (placa JRF 6064), constando as 

três últimas utilizações do mesmo; 
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f) “Termo de Vistoria de Veículos” do Gol (placa JRF 6064), constando a última data 

de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo acompanhamento do 

contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviço de 

motorista. 

 

Na oportunidade, foi requerida ainda a complementação dos dados referentes à coluna 

“Condutor” constante da Planilha “Relação de Veículos Oficiais” da S.A. nº. 031/2013, 

encaminhada anteriormente, ainda que a condução dos veículos ocorra alternadamente 

entre os motoristas. 

 

 S.A nº: 102/2013 – Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 037/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Feira de Santana. 

 

 S.A nº: 103/2013 – Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 052/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Ilhéus. 

 

 S.A nº: 104/2013 – Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 053/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Vitória da Conquista. 

 

 S.A nº: 105/2013 – Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 074/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Valença. 

 

 S.A nº: 107/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 098/2013, encaminhada à 

Diretoria do Campus Camaçari. 
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 S.A nº: 108/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 099/2013, encaminhada à 

Diretoria do Campus Jequié. 

 

 S.A nº: 109/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 100/2013, encaminhada à 

Diretoria do Campus Paulo Afonso. 

 

 S.A nº: 110/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 101/2013, encaminhada à 

Diretoria do Campus Simões Filho. 

 

 S.A nº: 111/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 102/2013, encaminhada à 

Diretoria do Campus Feira de Santana. 

 

 S.A nº: 112/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 103/2013, encaminhada à 

Diretoria do Campus Ilhéus. 

 

 S.A nº: 113/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 104/2013, encaminhada à 

Diretoria do Campus Vitória da Conquista. 

 

 S.A nº: 114/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 105/2013, encaminhada à 

Diretoria do Campus Valença. 

 

 S.A nº: 122/2013 – Não Atendida 

 

Tendo em vista a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no 

que tange à frota de veículos deste IFBA, foi solicitada à Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento - PROAP o envio de cópia do Boletim Diário do veículo 

Cummins, de placa JRG 3658, relativo ao mês de julho/2013. 
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2.1.2.14– Ação nº. 14 - PAINT/2013: 

“Acompanhamento das Obras e Reformas do Plano de Expansão III”. 

 

 S.A nº: 143/2013 - Atendida 

À vista da necessidade de dar continuidade ao acompanhamento do processo licitatório 

Concorrência nº 06/2012 (Plano de Expansão III), foi pleiteado que os documentos 

infra listados fossem disponibilizados para fins de análise in loco por parte desta 

Unidade de Auditoria Interna: 

 

a) Contratos; 

b) Termos Aditivos; 

c) Cronogramas físico-financeiros; 

d) Notas Fiscais; 

e) Ordens Bancárias; 

f) Anotações de Responsabilidade Técnica; 

g) Relatórios e/ou Registros de Ocorrência do fiscal de contrato. 

 

2.1.2.15– Ação nº. 18 - PAINT/2013: 

“Acompanhamento das ações de capacitação e desenvolvimento de pessoas”. 

 

 S.A nº: 041/2013 - Parcialmente Atendida 

Solicita à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP o encaminhamento de cópia do Plano 

Anual de Capacitação dos Servidores do IFBA – exercício 2013. Requer ainda o 

preenchimento e posterior encaminhamento da Planilha “Informações sobre a Ação de 

Capacitação” anexada à S.A. em tela. 

 

 S.A nº: 073/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 041/2013, encaminhada à 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP. 
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 S.A nº: 097/2013–Atendida 

Diante do teor da resposta encaminhada pela Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, 

por meio do Memorando nº 141/2013 em atendimento à Solicitação de Auditoria 

Interna – S.A. nº 041/2013, foi pleiteado à Pró-Reitoria de Administração e 

Planejamento – PROAP pronunciamento acerca das ações de capacitação 

desenvolvidas no âmbito deste IFBA – exercício 2013. 

 

 

2.1.2.16– Ação nº. 20- PAINT/2013: 

“Acompanhamento dos processos de concessão de adicionais de Insalubridade e 

periculosidade”. 

 

 S.A nº: 086/2013–Atendida 

Considerando a necessidade de acompanhamento de ações de controle inerentes á 

concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade no âmbito deste Instituto, 

foram solicitadas à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP cópias dos laudos pericias 

existentes. 

 

 S.A nº: 106/2013–Atendida 

Tendo em vista que, em 20/08/2013, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria de nº 

086/2013, pedindo a cópia dos laudos periciais existentes no IFBA em 2013, bem como 

considerando que, em 22/08/2013, em resposta ao pleiteado, por meio do Memorando 

nº 23/2013/DEQUAV/COSET, foram remetidos a esta Unidade de Auditoria Interna os 

laudos periciais das seguintes unidades: Reitoria, Salvador, Camaçari, Simões Filho, 

Santo Amaro, Vitória da Conquista e Valença; foram requeridas à Diretoria de Gestão 

de Pessoas – DGP as informações quanto às atividades que estão sendo desenvolvidas 

para emissão dos laudos periciais relativos aos Campi: Barreiras, Feira de Santana, 

Ilhéus, Seabra, Eunápolis, Porto Seguro, Jequié e Paulo Afonso, com a finalidade de 

complementar os dados anteriormente remetidos. 
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 S.A nº: 115/2013–Atendida 

Ante a necessidade de avaliar os controles internos no que tange à concessão de 

adicionais deste IFBA, foi pedida a relação de servidores lotados no Serviço Médico 

Odontológico do Campus Santo Amaro com a respectiva carga horária. 

 

 S.A nº: 116/2013–Atendida 

Diante da necessidade de avaliar os controles internos no tocante à concessão de 

adicionais deste IFBA, foi solicitada a relação de servidores lotados no Serviço Médico 

Odontológico do Campus Simões Filho com a respectiva carga horária. 

 

 S.A nº: 117/2013–Atendida 

À vista da necessidade de avaliar os controles internos no que atine à concessão de 

adicionais deste IFBA, foi pleiteada a relação de servidores lotados no Serviço Médico 

Odontológico do Campus Vitória da Conquista com a respectiva carga horária. 

 

 S.A nº: 118/2013–Reiterada 

Tendo em vista a necessidade de avaliar os controles internos no que pertineà 

concessão de adicionais deste IFBA, foi requerida a relação de servidores lotados no 

Serviço Médico Odontológico do Campus Camaçari com a respectiva carga horária. 

 

 S.A nº: 119/2013–Reiterada 

Considerando a necessidade de avaliar os controles internos no que concerne à 

concessão de adicionais deste IFBA, foi solicitada a relação de servidores lotados no 

Serviço Médico Odontológico do Campus Salvador com a respectiva carga horária. 

 

 S.A nº: 120/2013–Reiterada 

Tendo em vista a necessidade de avaliar os controles internos no que pertineà 

concessão de adicionais deste IFBA, foi requerido encaminhamento de cópia dos 

processos de concessão de insalubridade/periculosidade dos servidores, a seguir 

discriminados: A.P.G.G.;A.S.O.F.; F.N.O.; J.F.B.; M.C.D.F. e P.D.S. 



35 

Relatório Semestral: Julho a dezembro 2013 – Coordenação de Auditoria Interna – IFBA -  

Tel.: 71-2102-0471  

 
 

 

 

 S.A nº: 134/2013 – Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 119/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Salvador. 

 

 S.A nº: 135/2013 – Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 118/2013, encaminhada à Diretoria do Campus 

Camaçari. 

 

2.1.2.17 – Ação nº. 24 – PAINT/2013 

“Participação de servidores em aperfeiçoamentos técnicos para realização das 

atividades de Auditoria Interna”. 

 

Eventos Tipo Órgão Executor Local Período Participante 

XIV Congresso 

Brasileiro de 

Auditoria Interna,  

Congresso  

Instituto dos 

Auditores 

Internos do Brasil 

- IIA 

Fortaleza/CE 

 

23/09 a 

25/09/2013 

 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 

II Ciclo de Debates 

sobre a “Qualidade do 

Gasto Público”-2º 

Seminário: “Pensando 

a formação de 

lideranças”. 

Seminário 

 

Centro Regional 

de Treinamento 

da ESAF na Bahia 

– Centresaf/BA 

Salvador/BA 

 

 

15/10/2013 

(teleconferência) 

Cássia Regina 

Almeida da Silva 

 

 

 

2.1.2.18 - Ação nº. 25 - PAINT/2013: 

“Participação de servidores no XXXVIII e XXXIX FONAI-MEC”. 

Eventos Tipo Local Período Participante 
 

39º Fórum 

das 

Auditorias 

Interna do 

MEC- 

FONAI 

Fórum Goiânia/GO 

04.11.13 

a 

08.11.13 

Marlene Pereira 

Vilas Boas 
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3.0 - ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E 

EXTERNO – TCU-BA e CGU-BA 

 

3.1 - ATENDIMENTOS ÀS SOLICITAÇÕES DE AUDITORIA – S. A./NOTAS 

DE AUDITORIA – N.A. EMANADAS DA CGU-BA: 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 01 – CGU-BA, datada de 24/10/2013: Atendida 

-Solicita a disponibilização dos Laudos Periciais de Avaliação Ambiental emitidos pela 

Delegacia Regional do Trabalho para fins de caracterização de periculosidade ou 

insalubridade vigentes no IFBA; 

-Pleiteia ainda o preenchimento da planilha anexada à S.A. em comento, com os dados 

dos servidores do IFBA de acordo com as instruções dispostas no referido documento; 

-Solicita a disponibilização das pastas com os requerimentos de auxílio-transporte dos 

servidores listados na S.A. em tela.  

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 01/CGU-BA, de 24/10/2013 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 02 – CGU-BA, datada de 24/10/2013: Não 

Atendida 

-Em virtude da identificação dos indícios de exercício de outra atividade remunerada 

por professores com dedicação exclusiva à vista do cruzamento SIAPE X RAIS, SIAPE 

X CNPJ empresa individual e SIAPE X CNPJ sócio administrador, realizado pela CGU 

em Brasília, solicita que seja procedida aanálise das ocorrências constantes das 

planilhas acostadas à S.A. em comento, com o posterior encaminhamento das 

justificativas ou medidas adotadas pelo IFBA e das planilhas com preenchimento 

indicado no aludido documento. 

 

Ao final, informa quanto à necessidade de oferecer a oportunidade de o professor com 

dedicação exclusiva (DE) exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa nos 
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processos administrativos que apurarem parcelas remuneratórias que ocorreram no 

período de descumprimento do Regime de Dedicação Exclusiva, a serem descontadas.  

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 02/CGU-BA, de 23/10/2013 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 03 – CGU-BA, datada de 25/10/2013: Atendida 

- Solicita a informação acerca da adoção de jornada de trabalho flexibilizada baseada 

nos requisitos contidos no Decreto nº 1590/95; 

-Em caso de resposta afirmativa, pede que seja fornecido o(s) instrumento(s) 

normativo(s) atualizado(s) que autorizou (aram) a flexibilização de jornada de trabalho 

dos servidores técnico administrativo do quadro funcional do IFBA, bem como 

fornecer os documentos que subsidiaram o Instituto a optar pelo citado regime. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 03/CGU-BA, de 24/10/2013 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 04 – CGU-BA, datada de 25/10/2013: Atendida 

- Requer a disponibilização dos Relatórios da Auditoria Interna exarados no 2º semestre 

de 2013 até a data de expedição da S.A. em tela.   

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 04/CGU-BA, de 25/10/2013 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 05 – CGU-BA, datada de 01/11/2013: Atendida 

- Pleiteia a retificação do Edital da Concorrência nº 03/2013 no que pertine à 

qualificação técnica dos licitantes, realizando a necessária distinção entre capacitação 

técnico-operacional e qualificação técnico-profissional, evitando-se a restrição à 

competitividade no certame.   

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 05/CGU-BA, de 01/11/2013 
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•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 06 – CGU-BA, datada de 05/11/2013: Atendida 

- Solicita que, em regra, o IFBA disponibilize o valor estimado máximo nos pregões. 

Caso assim não faça, em razão da sua avaliação de oportunidade e conveniência, que 

então adéqüe às demais cláusulas do Edital a esta decisão da Administração. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 06/CGU-BA, de 05/11/2013 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 07 – CGU-BA, datada de 08/11/2013: Atendida 

- Requer que, para os restos a pagar não processados listados no anexo da supracitada 

S.A., sejam apresentados esclarecimentos para suas inscrições, com a documentação 

comprobatória, informando qual inciso previsto no art. 35 do Decreto nº 93.872/86 

fundamentou a inscrição, conforme indicado no referido documento. 

- Solicita, ainda, que, para os restos a pagar não processados inscritos nos exercícios de 

2010 e 2011, elencados no anexo da S.A. em comento, sejam apresentados os 

esclarecimentos para a manutenção do registro dos valores em restos a pagar não 

processados, com a documentação comprobatória, informando qual inciso no art. 1º do 

Decreto nº 7.654/2011 condicionou a manutenção, consoante descrito na S.A.  

-Pontua que, na hipótese do IFBA perceber alguma inconsistência em 

inscrições/manutenções, durante a confecção da resposta a retro mencionada S.A., 

proceda ao cancelamento da(s) nota(s) de empenho, encaminhando documentação 

comprobatória da providencia adotada. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 07/CGU-BA, de 08/11/2013 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 08 – CGU-BA, datada de 11/11/2013: Atendida 

 

- Pleiteia o preenchimento das tabelas encaminhadas em anexo à S.A. em tela que 

tratam da avaliação do gestor sobre os controles internos relacionados aos itens 

apontados no citado documento. 

-Solicita que, no tocante ao questionário de T.I., que para as perguntas respondidas com 

“não” informar as medidas que estão sendo realizadas pelo IFBA no sentido de atendê-

las. 
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- Em havendo interesse, que se manifeste quanto às boas práticas de TI executadas no 

IFBA.  

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 08/CGU-BA, de 11/11/2013 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 09 – CGU-BA, datada de 12/11/2013: Atendida 

 

- Solicita informar se o IFBA adotou alguma medida visando evitar que os fatos 

narrados nas publicações indicadas no aludido documento. 

-Apresentar justificativas para o fato da página “Transparência Pública” do IFBA 

continuar desatualizada apesar da CGU ter disponibilizado, por e-mail, em 13/06/2012, 

as informações para atualização solicitadas pela Instituição. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 09/CGU-BA, de 12/11/2013 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 10 – CGU-BA, datada de 12/11/2013: Atendida 

 

- Solicita informar, em consonância com as providências previstas no Memorando nº 

650/2013/PROAP/IFBA, que medidas que estão sendo tomadas para elaborar e 

divulgar “Carta de Serviços ao cidadão”, no âmbito de sua esfera de competência, nos 

termos do Decreto nº 6.932/2009. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.10/CGU-BA, de 12/11/2013 

 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 11 – CGU-BA, datada de 27/11/2013: Atendida 

- Pleiteia a informação acerca do montante de recursos auditados pela Unidade de 

Auditoria Interna, por Programa/Ação, no exercício de 2013, juntamente com a 

documentação comprobatória, na forma discriminada no S.A. em comento. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.11/CGU-BA, de 27/11/2013 
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•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 12 – CGU-BA, datada de 27/11/2013: Atendida 

- Solicita informar qual a rotina para acompanhamento das recomendações oriundas da 

CGU e do TCU. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.12/CGU-BA, de 27/11/2013 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 13 – CGU-BA, datada de 27/11/2013: Atendida 

- Solicita informar qual o procedimento utilizado pela Unidade de Auditoria Interna 

para apuração de denúncias, bem como as denúncias recebidas no exercício de 2013; 

-Pleiteia ainda apresentação de documentação que comprove a apuração de denúncia(s) 

recebida(s), caso haja alguma.  

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.13/CGU-BA, de 27/11/2013 

 

 

Solicitação de Auditoria - S.A nº. 14 – CGU-BA, datada de 27/11/2013: Atendida 

- Requer informar a rotina para acompanhamento das recomendações oriundas da 

Unidade de Auditoria Interna, apresentando documentação comprobatória (por 

exemplo relatórios e/ou planilhas), se for caso. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.14/CGU-BA, de 27/11/2013 

 

Solicitação de Auditoria - S.A nº. 16 – CGU-BA, datada de 29/11/2013: Atendida 

- Solicita apresentar esclarecimentos e/ou justificativas para o atrso no cumprimento 

das metas previstas no PAINT 2013, conforme tabela demonstrada na S.A. em 

comento. 

 Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.16/CGU-BA, de 29/11/2013 

 

 

Solicitação de Auditoria - S.A nº. 17 – CGU-BA, datada de 29/11/2013: Atendida 

- Requer apresentar os papéis de trabalho, inclusive aqueles em meio magnético, 

referentes às atividades de auditoria que resultaram nos Relatórios nº 02/2013 e 

03/2013. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.17/CGU-BA, de 29/11/2013 
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Solicitação de Auditoria - S.A nº. 18 – CGU-BA, datada de 11/12/2013: Atendida 

-Solicita que seja apresentada avaliação dos riscos realizada pelo gestore/ou pela 

própria Auditoria Interna, se existente; 

-Requer ainda que, diante da informação constante do PAINT de que a equipe técnicaé 

formada por 06 servidores, seja informado se a assistente em administração refere-se à 

pessoal de apoio ou não; 

-Pleiteia também que informe a quantidade de servidores de apoio que a AUDINT 

possui, bem como se a estrutura disponível na Auditoria Interna, incluindo pessoal, é 

adequada às necessidades. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 18/CGU-BA, de 11/12/2013 

 

 

Solicitação de Auditoria - S.A nº. 19 – CGU-BA, datada de 20/12/2013: Atendida 

- Encaminha Relatório Preliminar sobre as análises efetuadas acerca da versão 

preliminar do PAINT 2014, para remessa das manifestações que a Auditoria Interna 

julgar pertinentes. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.19/CGU-BA, de 20/12/2013 

 

 Por meio do Ofício nº 38716/CGU-Regional/BA/CGU-PR, em 20/12/2013, foram 

encaminhados os Relatórios Preliminar pertinente à Ordem de Serviço nº 201316941 e 

o Relatório de Demandas Especiais – RDE n° 00190.503046/2010-76 (versão final), 

sendo que o primeiro para análise e manifestação até o dia 15/01/2014, e o segundo 

para ciência e inserção das recomendações no Plano de Providências Permanente deste 

Instituto.  

 

 Acompanhamento das publicações em Diário Oficial 

Acompanhamento das publicações de Editais/ Avisos de Licitações e Dispensas, 

Portarias de nomeações, designações, afastamentos e exonerações entre outros, no 

âmbito de IFBA; 

Acompanhamento e divulgação das publicações das Legislações em geral. 
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3.2  ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO – TCU-BA 

3.2.1 Cumprimento das Deliberações do TCU atendidas no exercício: 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 021.210/2010-1 
9793/2011 – TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7.1 DE 

Ofício nº 

2848/2011/TCU/SECEX-BA 

Descrição da Deliberação 

Determinar ao IFBA que noticie em seu próximo Relatório de Gestão os resultados conclusivos dos trabalhos da 

Comissão de Sindicância instituída pelas Portarias IFBA 26/2010 e 09/2011 para apurar responsabilidades em 

razão do pagamento indevido realizado pela UG, no exercício de 2009, quanto às irregularidades apontadas nos 

itens do Relatório de Auditoria – CGU nº 243995/2010: 

1.7.1 - Item 1.1.2.1 do Relatório de Auditoria: prorrogação indevida de contrato para manutenção de elevadores por 

mais de 09 anos, contrariando o art. 57 da lei 8.666/1993. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

 

Pró- Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP/ CORREIÇÃO  

Providência Adotada 

A Coordenação de Correição informa por meio do Memo nº  30/2014: “Pela ausência de determinados 

documentos, a Comissão ficou impossibilitada de avaliar e apurar os fatos apontados no Relatório  nº 243995, 

concluindo pelo não indiciamento e posterior arquivamento do processo” 
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4.0 – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA:  

 

Relatórios de Auditoria emitidos – exercício 2013 

 

A Unidade de Auditoria Interna deste Instituto elaborou 26 (vinte e seis) “Relatórios de Atividade de Auditoria – Preliminares” concernentes à execução 

das ações previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, exercício 2013-2º semestre, conforme Quadro abaixo: 

 

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2013 
Escopo Constatação Recomendações 

19 Comissão de 
Ética 

08/07/13 21 Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir da 

análise dos documentos 

constantes no Processo nº 
23279.001191/2011-23, que 

trata de denúncia apresentada 

em face do servidor E.C.S. 
O processo em questão foi 

disponibilizado a esta 

Unidade de Auditoria Interna 
em atendimento à Solicitação 

de Auditoria – S.A. nº. 

010/2013.  

Constatação 1: Houve inobservância à ordem 
cronológica na inserção do “Acordo de Conduta 

Pessoal e Profissional”, às fls. 35-36, e da 

solicitação da investigada, à fl. 34. O primeiro 
documento é datado de 05/06/2012, enquanto o 

segundo de 22/06/2012, encontrando-se o mais 

antigo juntado aos autos após o mais recente. 
Esta situação viola a previsão contida no Item 5.1, 

alínea “a”, da Portaria Normativa SLTI nº. 5/2002. 

 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. 
 

Constatação 2: Não houve aposição de carimbo 
dos signatários nos documentos insertos às fls. 32, 

34, 36, 38, 40, 43, 44 e 45. 

 

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. 

Constatação 3: Apesar de constar na Ata, de fls. 

33, expedida em 05/06/2012, que a denunciada 

solicitou o prazo de 08 dias para decidir se optaria 
pelo Acordo de Conduta Pessoal e Profissional – 

ACPP, o referido Acordo foi lavrado em 

05/06/2012, mesma data em que consta o pedido de 
prazo para a aludida decisão de anuência ou não da 

proposta do ACPP.  

Não obstante, verifica-se ainda que à fl. 34, há 
novo pedido da denunciada, o qual requer a dilação 

do supracitado prazo de aquiescência, tendo sido 

datado de 22/06/2012, em divergência com a data 
contida na supramencionada Ata, assinada pela 

investigada. 

Que se observe as datas dispostas nos documentos 

confeccionados por esta Comissão, a fim de evitar 

possíveis invalidações destes. 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2013 
Escopo Constatação Recomendações 

Constatação 4: Não há, nos autos, Ata expedida 
pela Comissão que relate a ocorrência de reunião 

no dia 21/06/2012, embora conste no Memorando 

nº 040/2012, às fls. 38, solicitação da denunciada 
de cumprimento do quanto ajustado em reunião 

realizada na mencionada data. 

Que essa Comissão atente para o registro de 
informações acerca dos atos praticados junto às 

partes envolvidas no processo. 

Constatação 5: Há divergência de prazos dispostos 

na Ata, à fl. 41, e no Memorando nº 11 – Comissão 
de Ética, à fl. 43, pois neste último consta que o 

prazo de encaminhamento de relatório bimestral a 

ser apresentado pelo servidor, ora tutor, expirou em 

09/11/2012. Tendo em vistaque o “Acordo de 

Conduta Pessoal e Profissional – ACPP” teve início 

em 03/09/2012 (a partir da data de sua assinatura), 
a finalização do primeiro relatório bimestral 

ocorreria em 03/11/2012. 

Que se observe as datas dispostas nos documentos 

confeccionados por esta Comissão, a fim de evitar 
possíveis invalidações destes. 

Constatação 6: Há divergência de prazos com o 
período aposto no “Relatório do Tutor de ACPP”, à 

fl. 44, que traz como termo inicial do relatório o dia 

03/09/2012, em sendo bimestral,o mesmo findaria 
em 03/11/2012 e não em 09/11/2012, como consta 

no supracitado Memorando. 

Que se observe as datas dispostas nos documentos 
confeccionados por esta Comissão, a fim de evitar 

possíveis invalidações destes. 

Constatação 7: Embora conste na Ata à fl. 41 que 

o tutor, pelo período de 06 (seis) meses, emitirá 
relatório bimestral à Comissão de Ética, o período 

inserto no “Relatório do Tutor de ACPP”, à fl. 44, 

relativo à supervisão da conduta da compromissária 

do ACPP foi “de 03/09/2012 a 04/12/2012”, 

perfazendo um total de 03 (três) meses, ao invés de 
02 (dois) meses. 

Que se observe as datas dispostas nos documentos 

confeccionados por esta Comissão, a fim de evitar 
possíveis invalidações destes. 

  Constatação 8: O “Relatóriodo Tutor de ACPP”,  

à fl. 44, foi datado em 03/12/2012, todavia o 

período de observação da conduta da 
compromissária indicado apresenta como termo 

final o dia 04/12/2012, data posterior à expedição 

do documento em tela. 

Que se observe as datas dispostas nos documentos 

confeccionados e insertos nos autos, a fim de evitar 

possíveis invalidações destes. 

020 DGP/Reitoria 07/08/13 17 
 

O processo citado foi 
encaminhado a esta Unidade 

por meio do Memorando nº. 

53/2013/DGP/DEQUAV da 

Coordenação de 

Aposentadoria e Pensão – 

Constatação 1: processo não possui capa, 
contrariando as alíneas “a”, “b” e “f”, do item 5.1, 

da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

Que se instrua a COAP quanto à necessidade de se 
colocar capa nos processos. 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2013 
Escopo Constatação Recomendações 

COAP, em atendimento à 
Solicitação de Auditoria – 

S.A. nº 014/2013. 

Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir do 

exame do processo nº 

23142007792/06 que tratou 
da Concessão de Abono de 

Permanência do servidor 

A.J.J. 
 

 

 
 

 

 

Constatação 2: o número de registro de protocolo 
do processo, constante no Formulário “TERMO 

DE OPÇÃO ISENÇÃO PSS”, difere do número de 

processo disposto no “MAPA DE 
CONTRIBUIÇÃO”. 

Que se instrua a COAP quanto a necessidade de se 
observar a numeração dos processos, de modo que 

um único registro de protocolo conste devidamente 

nas peças que compõem os autos. 

Constatação 3: não foi localizado, no processo, 

documento ou registro da regularidade da 
freqüência do servidor, embora o tempo de efetivo 

exercício se constitua num dos requisitos para a 

concessão da aposentadoria, conforme o § 5º do art. 
2º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 

Que a COAP insira, em futuros processos, 

documento ou registro da regularidade de 
frequência do servidor. 

Constatação 4: ausência de documento ou registro, 

nos autos, de que o servidor responde ou não a 
processo administrativo disciplinar/inquérito 

administrativo, consoante previsão do art. 172 da 

Lei nº 8.112/90. 

Que a COAP registre, em futuros processos, a 

informação de que o servidor responde ou não a 
processo administrativo disciplinar/inquérito 

administrativo. 

Constatação 5: não foi localizada, no processo, a 
autorização do servidor para o uso ou não da 

licença prêmio na contagem do tempo de serviço, 

para fins de aposentadoria e, consequentemente, de 
abono de permanência, à vista do estabelecido no 

art. 7º da Lei nº 9.527/97, bem como na Decisão nº 

998/2001-Plenário, proferida pelo Tribunal de 
Contas da União. 

Que se instrua a COAP a incluir, em futuros 
processos, a autorização de utilização ou não da 

licença prêmio, quando necessário, para contagem 

do tempo de serviço. 

Constatação 6: ausência de carimbo próprio para 

numeração das folhas do processo, contrariando a 
alínea “d” do subitem 5.1 da Portaria Normativa 

SLTI nº. 05/2002 e o subitem 5.2 da Portaria 

Normativa SLTI nº. 12/2009. 

Que se instrua a COAP a inserir o carimbo próprio 

nas folhas dos processos, conforme preceituam as 
Portarias.  

Constatação 7: despacho proferido pela 
Coordenação de Legislação e Normas – COLEN 

sem indicar o artigo, parágrafo, alínea ou inciso da 
regra de transição (EC 41/2003). 

Registre-se que, a necessidade de motivação dos 

atos administrativos coaduna-se com o princípio da 
motivação consubstanciado no caput do art. 2º da 

Lei nº 9.784/99. 

Que se oriente a COLEN, na instrução do processo, 
a fundamentar legalmente o despacho a fim de 

conferir ao mesmo os pressupostos jurídicos que 
ensejaram o direito à concessão do abono de 

permanência. 

Constatação 8: não foi localizada, no processo, a 

Portaria de concessão do Abono de Permanência, 

não constando, portanto,  documento de divulgação  

oficial do referido ato, conforme o previsto no 

inciso V do parágrafo único, do art. 2º da lei 
9.784/1999. 

Que se instrua a COAP a incluir, em futuros 

processos, os atos administrativos pertinentes.     

Constatação 9: não foi localizada, no processo, 

cópia de Certidão de Tempo de Contribuição-CTC 

Que se inclua, em processos futuros, cópia da 

Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2013 
Escopo Constatação Recomendações 

que comprove o tempo em outros regimes 
previdenciários, conforme informam os arts. 1º e 3º 

da Portaria n. 154 do Ministério da Previdência 

Social- MPS. 

servidor em outros regimes previdenciários, quando 
houver. 

021 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

DGP/Reitoria 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

07/08/13 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

17 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir do 

exame do processo nº 

23.142.006.706-06 que tratou 
da Concessão de Abono de 

Permanência do servidor 

E.G.S. 

 

O processo citado foi 

encaminhado a esta Unidade 
por meio do Memorando nº. 

53/2013/DGP/DEQUAV da 

Coordenação de 
Aposentadoria e Pensão – 

COAP, em atendimento à 

Solicitação de Auditoria – 
S.A. nº 014/2013. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Constatação 1: processo não possui capa, 
contrariando as alíneas “a”, “b” e “f”, do item 5.1, 

da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

Que se instrua a COAP quanto a necessidade de se 
colocar capa nos processos. 

Constatação 2: ausência de carimbo próprio para 
numeração das folhas do processo, contrariando a 

alínea “d” do subitem 5.1 da Portaria Normativa 

SLTI nº. 05/2002 e o subitem 5.2 da Portaria 

Normativa SLTI nº. 12/2009. 

Que se instrua a COAP a inserir o carimbo próprio 
nas folhas dos processos, conforme preceituam as 

Portarias. 

Constatação 3: não foi localizado, no processo, 

documento ou registro da regularidade da 

freqüência do servidor, embora o tempo de efetivo 
exercício se constitua num dos requisitos para a 

concessão da aposentadoria, conforme o § 5º do art. 

2º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 

Que a COAP insira, em futuros processos, 

documento ou registro da regularidade de 

frequência do servidor. 

Constatação 4: ausência de documento ou registro, 

nos autos, de que o servidor responde ou não a 

processo administrativo disciplinar/inquérito 
administrativo, consoante previsão do art. 172 da 

Lei nº 8.112/90. 

Que a COAP registre, em futuros processos, a 

informação de que o servidor responde ou não a 

processo administrativo disciplinar/inquérito 
administrativo. 

Constatação 5: não foi localizada, no processo, a 

autorização do servidor para o uso ou não da 

licença prêmio na contagem do tempo de serviço, 

para fins de aposentadoria e, consequentemente, de 
abono de permanência, à vista do estabelecido no 

art. 7º da Lei nº 9.527/97, bem como na Decisão nº 

998/2001-Plenário, proferida pelo Tribunal de 
Contas da União. 

Que se instrua a COAP a incluir, em futuros 

processos, a autorização de utilização ou não da 

licença prêmio, quando necessário, para contagem 

do tempo de serviço. 

Constatação 6: não foi localizada, no processo, 

cópia de Certidão de Tempo de Contribuição-CTC 

que comprove o tempo em outros regimes 
previdenciários, conforme preceituam os art. 1º e 3º 

da Portaria n. 154 do Ministério da Previdência 

Social- MPS. 

Que se inclua, em processos futuros, cópia da 

Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do 

servidor em outros regimes previdenciários, quando 
houver. 

Constatação 7: não foi localizada, no processo, a 

Portaria de concessão do Abono de Permanência, 

não constando, portanto,  documento de divulgação  

oficial do referido ato, conforme previsto no inciso 

V do parágrafo único, do art. 2º da lei 9.784/1999. 

Que se instrua a COAP a incluir, em futuros 

processos, os atos administrativos pertinentes.     

 

022 

 

DGP/Reitoria 

 

07/08/13 

 
 

17 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 
exame do processo nº 

Constatação 1: processo não possui capa, 

contrariando as alíneas “a”, “b” e “f”, do item 5.1, 
da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

Que se instrua a COAP quanto à necessidade de se 

colocar capa nos processos. 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2013 
Escopo Constatação Recomendações 

23.142.007.079-06 que tratou 
da Concessão de Abono de 

Permanência da servidora 

J.F.H.C. 
O processo citado foi 

encaminhado a esta Unidade 

por meio do Memorando nº. 
53/2013/DGP/DEQUAV da 

Coordenação de 

Aposentadoria e Pensão – 
COAP, em atendimento à 

Solicitação de Auditoria – 

S.A. nº 014/2013. 

Constatação 2: não foi localizado, no processo, 
documento ou registro da regularidade da 

frequência do servidor, embora o tempo de efetivo 

exercício se constitua num dos requisitos para a 
concessão da aposentadoria, conforme o § 5º do art. 

2º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 

Que a COAP insira, em futuros processos, 
documento ou registro da regularidade de 

frequência do servidor. 

Constatação 3: ausência de carimbo próprio para 

numeração das folhas do processo, contrariando a 
alínea “d” do subitem 5.1 da Portaria Normativa 

SLTI nº. 05/2002 e o subitem 5.2 da Portaria 

Normativa SLTI nº. 12/2009. 

Que se instrua a COAP a inserir o carimbo próprio 

nas folhas dos processos, conforme preceituam as 
Portarias. 

Constatação 4: não foi localizada, no processo, 

cópia de Certidão de Tempo de Contribuição-CTC 

que comprove o tempo em outros regimes 
previdenciários, conforme preceituam os arts. 1º e 

3º da Portaria n. 154 do Ministério da Previdência 

Social- MPS. 

Que se inclua, em processos futuros, cópia da 

Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do 

servidor em outros regimes previdenciários, quando 
houver. 

Constatação 5: não foi localizada, no processo, a 
Portaria de concessão do Abono de Permanência, 

não constando, portanto,  documento de divulgação  

oficial do referido ato, conforme previsto no inciso 
V do parágrafo único, do art. 2º da lei 9.784/1999. 

Que se instrua a COAP a incluir, em futuros 
processos, os atos administrativos pertinentes.     

023 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

DGP/Reitoria 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

07/08/13 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

17 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 
exame do processo nº 

23.142.000.114-5/2005 que 

tratou da Concessão de 
Abono de Permanência do 

servidor J.S.S. 

 
O processo citado foi 

encaminhado a esta Unidade 

por meio do Memorando nº. 
53/2013/DGP/DEQUAV da 

Coordenação de 

Aposentadoria e Pensão – 
COAP, em atendimento à 

Solicitação de Auditoria – 

S.A. nº 14/2013. 
 

Constatação 1: processo não possui capa, 

contrariando as alíneas “a”, “b” e “f”, do item 5.1, 
da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

Que se instrua a COAP quanto à necessidade de se 

colocar capa nos processos. 

Constatação 2: ausência de carimbo próprio para 

numeração das folhas do processo, infringindo a 

alínea “d” do subitem 5.1 da Portaria Normativa 
SLTI nº. 05/2002 e o subitem 5.2 da Portaria 

Normativa SLTI nº. 12/2009. 

Que se instrua a COAP a inserir o carimbo próprio 

nas folhas dos processos, conforme preceituam as 

Portarias.  

Constatação 3: não foi localizada, no processo, 

cópia de Certidão de Tempo de Contribuição CTC 

que comprove o tempo em outros regimes 
previdenciários, conforme preceituam os arts. 1º e 

3º da Portaria n. 154 do Ministério da Previdência 

Social- MPS. 

Que se inclua, em processos futuros, cópia da 

Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do 

servidor em outros regimes previdenciários, quando 
houver. 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2013 
Escopo Constatação Recomendações 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Constatação 4: não foi localizado, no processo, 
documento ou registro da regularidade da 

freqüência do servidor, embora o tempo de efetivo 

exercício se constitua um dos requisitos para a 
concessão da aposentadoria, conforme o § 5º do art. 

2º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 

Que a COAP insira, em futuros processos, 
documento ou registro da regularidade de 

frequência do servidor. 

Constatação 5: não foi localizada, no processo, a 

autorização do servidor para o uso ou não da 
licença prêmio na contagem do tempo de serviço, 

para fins de aposentadoria e, consequentemente, de 

abono de permanência, à vista do estabelecido no 

art. 7º da Lei nº 9.527/97, bem como na Decisão nº 

998/2001-Plenário, proferida pelo Tribunal de 

Contas da União. 

Que se instrua a COAP a incluir, em futuros 

processos, a autorização de utilização ou não da 
licença prêmio, quando necessário, para contagem 

do tempo de serviço. 

Constatação 6: não foi localizada, no processo, a 

Portaria de concessão do Abono de Permanência, 

não constando, portanto,  documento de divulgação  
oficial do referido ato, conforme previsto no inciso 

V do parágrafo único, do art. 2º da lei 9.784/1999. 

Que se instrua a COAP a incluir, em futuros 

processos, os atos administrativos pertinentes. 

024 DGP/Reitoria 

 

07/08/13 

 

17 

 

Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 
exame do processo nº 

23.279.000.866/2011-17 que 

tratou da Concessão de 

Abono de Permanência do 

servidor M.C.R. 
 

O processo citado foi 

encaminhado a esta Unidade 
por meio do Memorando nº. 

53/2013/DGP/DEQUAV da 

Coordenação de 
Aposentadoria e Pensão – 

COAP, em atendimento à 

Solicitação de Auditoria – 
S.A. nº 14/2013. 

 

 

Constatação 1: processo não possui capa, 

contrariando as alíneas “a”, “b” e “f”, do item 5.1, 
da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

 

Que se instrua a COAP quanto a necessidade de se 

colocar capa nos processos. 

Constatação 2: ausência de carimbo próprio para 

numeração das páginas insertas após a fl. n. 07 do 

processo, contrariando a alínea “d” do subitem 5.1 
da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 e o 

subitem 5.2 da Portaria Normativa SLTI nº. 

12/2009. 

Que se instrua a COAP a inserir o carimbo próprio 

nas folhas dos processos, conforme preceituam as 

Portarias. 

Constatação 3: não foi localizada, no processo, 

cópia de Certidão de Tempo de Contribuição-CTC 

que comprove o tempo em outros regimes 
previdenciários, conforme preceituam os arts. 1º e 

3º da Portaria n. 154 do Ministério da Previdência 

Social- MPS. 

 

Que se inclua, em processos futuros, cópia da 

Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do 
servidor em outros regimes previdenciários, quando 

houver. 
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025 
 

DGP/Reitoria 
 

 

 
 

07/08/13 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

17 
 

 

 
 

Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir do 

exame do processo nº 

23.142.010.101-2008 que 
tratou da Concessão de 

Abono de Permanência da 

servidora N.F.O. 
 

O processo citado foi 

encaminhado a esta Unidade 
por meio do Memorando nº. 

53/2013/DGP/DEQUAV da 

Coordenação de 
Aposentadoria e Pensão – 

COAP, em atendimento à 

Solicitação de Auditoria – 
S.A. nº 1/2013. 

 

 

Constatação 1: processo não possui capa, 
contrariando as alíneas “a”, “b” e “f”, do item 5.1, 

da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

Que se instrua a COAP quanto a necessidade de se 
colocar capa nos processos. 

Constatação 2: não foi localizado, no processo, 

documento ou registro da regularidade da 

frequência do servidor, embora o tempo de efetivo 
exercício se constitua num dos requisitos para a 

concessão da aposentadoria, conforme o § 5º do art. 

2º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 

Que a COAP insira, em futuros processos, 

documento ou registro da regularidade de 

frequência do servidor. 

Constatação 3: ausência de carimbo próprio para 

numeração das páginas insertas após a fl.07 do 

processo, contrariando a alínea “d” do subitem 5.1 
da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 e o 

subitem 5.2 da Portaria Normativa SLTI nº. 

12/2009. 

Que se instrua a COAP a inserir o carimbo próprio 

nas folhas dos processos, conforme preceituam as 

Portarias. 

Constatação 4: não foi localizada, no processo, 
cópia de Certidão de Tempo de Contribuição-CTC 

que comprove o tempo em outros regimes 

previdenciários, conforme preceituam os art. 1º e 3º 
da Portaria n. 154 do Ministério da Previdência 

Social- MPS. 

Que se inclua, em processos futuros, cópia da 
Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do 

servidor em outros regimes previdenciários, quando 

houver. 

026 DGP/Reitoria 

 

07/08/13 

 

17 

 

Os trabalhos de Auditoria 

não foram realizados no 
processo do servidor T.S.G, 

porquanto o servidor se 

encontra redistribuído para 
outro órgão. 

 

A impossibilidade de envio 
do processo foi registrada por 

meio do Memorando nº. 

53/2013/DGP/DEQUAV da 
Coordenação de 

Aposentadoria e Pensão – 

COAP, em atendimento à 
Solicitação de Auditoria – 

S.A. nº 14/2013. 

Constatação 1: A partir da pesquisa realizada no 

SIAPE (função CDCOSERABP), verificou-se que 
o servidor, embora tenha sido redistribuído para 

outro órgão, consta registrado na listagem de 

servidores com abono de permanência no 
“MÊS/ANO: MAI2013”, “ÓRGÃO: 26427 – 

IFBA”, “UPAG:0002 - REITORIA”. 

Que seja verificado, junto a instância responsável, a 

devida revisão e correção dos registros no SIAPE.  
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027 Reitoria 27/09/13 - Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados em 

atendimento à solicitação da 

Procuradoria Federal junto ao 
IFBA, a qual rogou pelo 

exame dos documentos 

constantes do Processo nº 
23.278.000623/2013-51, que 

trata do pedido de 

restauração do equilíbrio 
econômico financeiro do 

contrato nº 006/2009, datado 

e assinado em 21/07/2009, 
celebrado entre o Instituto 

Federal da Bahia-IFBA e a 

empresa BSM Construtora 
Ltda., cujo objeto é a 

contratação de serviços de 

empresa de engenharia para 
execução da obra destinada à 

construção do campus de 

ensino: Feira de Santana da 
Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica do 

IF-Bahia, no valor de R$ 
4.471.475,98 (quatro 

milhões, quatrocentos e 

setenta e um mil, 
quatrocentos e setenta e 

cinco reais e noventa e oito 

centavos), com vigência de 
250 (duzentos e cinqüenta) 

dias, contados a partir da sua 

assinatura, admitida a 
prorrogação, nos termos da 

lei, mediante termo aditivo.  

 

Constatação 01: Não consta, no edital, a 
possibilidade de qualquer cidadão impugná-lo por 

irregularidade apresentada, consoante preceitua o 

art. 41, § 1º, da Lei nº. 8.666/1993. 
Constatação 02: Não constam, no edital, o 

prazo e condições para assinatura do contrato, 

conforme dita o art. 40, inciso II, e art. 64 da Lei nº. 
8.666/1993. 

Constatação 03: Não constam, no instrumento 

editalício, as instruções e normas relativas a 
eventuais recursos, de acordo com os arts. 40, 

inciso XV e 109 da Lei nº. 8.666/1993. 

Constatação 04: Não foram inseridos, no 
edital, documentos habilitatórios exigidos para 

habilitação jurídica, qualificação técnica, 

qualificação econômico- 
financeira, e regularidade fiscal e trabalhista, 

consoante dispõe, respectivamente, os arts. 28, 29, 

30 e 31 da Lei nº. 8.666/1993. 
Constatação 05: Não foi inserido, no 

instrumento editalício, a exigência de cumprimento 

da proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, 
conforme art. 27, inciso V, da Lei nº. 8.666/1993. 

Constatação 06: Foi indevidamente exigido, no 

edital, o cadastramento prévio no Sistema Integrado 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF) como condição para participação da 

licitação, contrariando a Súmula TCU nº. 274/2012. 
Constatação 07: No que concerne ao pleito de 

acréscimo de despesas diretas e indiretas, extrai-se 

que a empresa contratada, ora requerente, alega 
“aumento de suas Despesas Diretas e Indiretas, em 

face das circunstâncias relatadas”, fl. 16, bem como 

a necessidade de redimensionamento do Benefício 
(Bonificação) e Despesas Indireto-BDI “mediante o 

alongamento do prazo de execução, o custo indireto 

representado pela manutenção do canteiro”, fl. 17. 

Nesse contexto, denota-se que a solicitante, à fl. 16, 

se reporta equivocadamente aos Anexos 9 e 10, ao 

invés dos Anexos 9 e 11, porquanto o Anexo 10 
trata da impontualidade do pagamento e o Anexo 

11 refere-se à correção de valores da administração 

local e central. 
De acordo com art. 65, inciso I, alínea “b”, da Lei 

nº. 8.666/1993, é permitida a modificação do valor 

contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto. No entanto, 

no caso sub examine, cabem algumas ressalvas: 

a) Havendo modificação quantitativa do 
objeto licitado, no que tange às despesas diretas, a 

apuração do valor devido corresponderá aos valores 
dos itens alterados, conforme estabelecido na 

Proposta Comercial da contratada. No que se refere 

às despesas indiretas, deverá ser aplicado sobre as 

Que os setores envolvidos na confecção dos atos 
em análise sejam instruídos a estabelecer 

mecanismo de controle, observando a devida 

juntada dos documentos nos autos, de modo a 
respeitar a ordem cronológica durante a respectiva 

inserção. 
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Paint/2013 
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Que se instrua os setores responsáveis pela 
tramitação do processo a inserir na capa e na 

primeira folha do processo etiqueta com número de 

protocolo. 
 

Que os servidores dos setores envolvidos na 

tramitação dos autos sejam instruídos a não 
proceder à numeração de páginas no verso destas.  

 

Que os servidores dos setores envolvidos na 
tramitação dos autos sejam instruídos acerca da 

necessidade e da importância de numerar e rubricar 

todas as folhas dos processos. 
 

Que os setores envolvidos sejam instruídos a se 

atentar para inserção do local e do carimbo dos 
signatários, a fim de promover a validade dos atos. 

 

Que instrua a supracitada Pró-Reitoria a se atentar 
para inserção do local e da data e do carimbo dos 

signatários, a fim de promover a validade do ato.  

 
Que instrua os servidores envolvidos na confecção 

dos atos a se atentar para aposição do carimbo dos 

signatários. 
 

Que se atente para a inserção das assinaturas dos 

documentos, a fim de assegurar a validade dos 
mesmos 
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028 Campus Irecê 29/10/13 013 S/ Escopo CONSTATAÇÃO 01: Informamos que a 
realização de auditoria pertinente à Ação 13 do 

PAINT/2013 (Avaliação do controle da frota de 

veículos), referente a esse campus, foi prejudicada 
em virtude do não atendimento quanto ao 

solicitado, fato que inviabilizou a consecução dos 

trabalhos desta Unidade de Auditoria Interna. 

RECOMENDAÇÃO 01: 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. 

029 DGP/Reitoria 
 

07/08/13 
 

18 Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir do 

exame dos documentos 

encaminhados a esta Unidade 

por meio dos Memorandos nº 

141/2013 da Diretoria de 

Gestão de Pessoas - DGP e nº 
1009/2013/PROAP/IFBA da 

Pró-Reitoria de 

administração e 
Planejamento - PROAP, em 

atendimento as respectivas 

Solicitações de Auditoria – 
S.A. nº 041/2013 e 097/2013. 

Constatação 1: Ausência de acompanhamento das 
atividades de capacitação, por parte da DGP, no 

que tange a execução do Plano Anual de  

Capacitação, uma vez que não foram informados os 

cursos concluídos e/ou em andamento, nem o 

quantitativo de servidores treinados no exercício de 

2013, em desconformidade ao disposto no 
Regimento Geral do IFBA. 

 

 

Que a DGP proceda à execução, o controle eefetivo 
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. 

030 Campus 

Barreiras 

22/11/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 
análise de documentos 

relacionados à frota de 

veículos oficiais 

pertencentes ao Campus 

Barreiras, encaminhado a 

esta Unidade em 
atendimento às Solicitações 

de Auditoria – S.A.’s nos. 

020 e 051/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta 
Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 
Relativas à Utilização de Veículos”. 

Recomendação 1: 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. 

CONSTATAÇÃO 2: Não foram encaminhados os 
Certificados de Registro e Licenciamento de 
Veículos – CRVL’s do exercício 2013, embora 
tenham sido apresentadas cópias dos 
comprovantes de pagamento dos veículos abaixo 
listados, relativos ao citado exercício:  
- Ônibus/Agrale (Placa JRP 1439); 
- Gol/VW (Placa JPZ 5505); 
- Besta/Kia (Placa JKZ 8691); 
- Ônibus/Mercedes Benz (Placa NTL 6557); 
- Saveiro/VW (Placa NYJ 8084); 
- Hilux/Toyota (Placa NYJ 7032). 

Recomendação 1: Que seja providenciado, junto 

ao órgão competente, o CRLV’s dos veículos 
acima mencionados,  referentes ao exercício 2013. 

 

CONSTATAÇÃO 3: Existência de veículos 

oficiais constando como propriedade do antigo 
CEFET-BA, contrariando o art. 123, inciso I, da 

Lei nº. 9.503/1997. 

- Ônibus/Agrale (Placa JRP 1439); 
- Gol/VW (Placa JPZ 5505); 

Recomendação 1: Que seja providenciado, junto 

ao órgão competente, a atualização de “Nome” e 
“CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais 

deste campus. 
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- Besta/Kia (Placa JKZ 8691). 

CONSTATAÇÃO 4: Não foi encaminhado a esta 
Unidade de Auditoria Interna cópia do “Mapa de 

Controle do Desempenho dos Veículos Oficiais”, 

do Saveiro, placa NYJ 8084. 

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. 

CONSTATAÇÃO 5: Na análise dos Boletins 

Diários encaminhados a esta Unidade de Auditoria 

Interna, do veículo Saveiro, placa NYJ 8084, 

foram constatadas as seguintes desconformidades: 
a) Falta de preenchimento dos campos abaixo 

indicados, conforme determina o art. 4º da 

IN SLTI nº. 03/2008: 
- Hora/Inicial; 

- Hora/Final; 

- Odômetro/Inicial; 
- Odômetro/Final; 

- Motorista; 

- Sigla/Rubrica do usuário. 
b) Não consta no formulário “Boletim Diário” 

a identificação do nome, vínculo e lotação 

do usuário, bem como a finalidade do uso 
do veículo, como determina o art. 4º, incisos 

I e III, da IN SLTI nº. 03/2008, acima 

transcrita. 
c) Incompatibilidade das informações 

constantes no campo “Odômetro”, tendo em 

vista que foi registrado no dia 12/08/2013 
valor superior ao registrado no dia 

13/08/2013, conforme tabela abaixo 
apresentada: 

 

Dia Hora Odômetro 

12/08/13 19:01 11689 

13/08/13 09:50 11652 

 

d) Incompatibilidade das informações 

constantes no campo “Odômetro”, tendo em 
vista que não foi coincidente o valor final 

do dia 08/07/2013 com o valor inicial do dia 

12/08/2013, conforme análise dos 3 (três) 
últimos Boletins Diários encaminhados a 

esta Unidade de Auditoria Interna. 

 

Dia Hora Odômetro 

Recomendação 1: Que passe a promover o 
adequado preenchimento do “Boletim Diário”. 

Recomendação 2: Que amplie a estrutura do 

“Boletim Diário” de forma a contemplar o disposto 
no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 
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08/07/2013 15:50 11652 

12/08/2013 08:47 11674 
 

031 Campus 
Eunápolis 

22/11/13 013 Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir da 

análise de documentos 

relacionados à frota de 
veículos oficiais pertencentes 

ao Campus Eunápolis, 

encaminhado a esta Unidade 
em atendimento às 

Solicitações de Auditoria – 

S.A.’s nos. 023 e 036/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta 
Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos”, conforme 

solicitado. 
 

Recomendação 1: 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. 

CONSTATAÇÃO 2: Os veículos abaixo listados 

constam como propriedade do antigo CEFET-BA. 
 

VEÍCULO PLACA 

Micro-ônibus/Agrale JSH 1737 

DucatoMinibus HIG 5351 

Besta GS Grand JKZ 8694 
 

Recomendação 1: Que seja providenciado, junto 

ao órgão competente, a atualização de “Nome” e 
“CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais 

desse campus. 

CONSTATAÇÃO 3: Não foram encaminhados os 
Certificados de Registro e Licenciamento de 

Veículos – CRVL’s do exercício 2013, embora 

tenham sido apresentadas cópias dos comprovantes 
de pagamento dos veículos, relativos ao citado 

exercício. 

Recomendação 1: Que seja providenciado as 
atualizações dos CRLV’s dos veículos do campus. 

CONSTATAÇÃO 4: Foi encaminhado a esta 
Unidade de Auditoria Interna “Inventário dos Bens 

em Uso” quando foi solicitado“Cadastro de 

Veículo”, do micro-ônibus (placa JHS 1737). 

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. 

 Recomendação 2: 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. 

CONSTATAÇÃO 5: Foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna documento intitulado 

“Relatório Analítico de Veículos”, extraído do 
sistema Ticket Car, quando foi solicitado“Mapa de 

Controle do Desempenho e Manutenção de 

Veículos”, do micro-ônibus (placa JHS 1737). 
O sistema de informação acima mencionado, 

referente à gestão de frota de veículo utilizado pelo 

IFBA, fornece relatório concernente ao controle 
cadastral dos veículos, porém, não contempla as 

exigências constantes no art. 23 da IN 

SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

Recomendação 1: 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. 

032 Campus 22/11/13 013 Os trabalhos de Auditoria CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta Recomendação 1: Que seja observado o teor das 
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Paulo Afonso foram realizados a partir da 
análise de documentos 

relacionados à frota de 

veículos oficiais pertencentes 
ao Campus Paulo Afonso, 

encaminhado a esta Unidade 

em atendimento às 
Solicitações de Auditoria – 

S.A.’s nos. 028 e 100/2013. 

Unidade de Auditoria Interna a “Relação dos 
Condutores de Veículos Oficiais”, conforme 

solicitado. 

Solicitações de Auditoria – S.A.’s, com intuito de 
não prejudicar os trabalhos a serem executados por 

esta Unidade. 

CONSTATAÇÃO 2: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos”, conforme 

solicitado. 

 

Recomendação 1: 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. 

CONSTATAÇÃO 3: Os veículos abaixo listados 

constam como propriedade do antigo CEFET-BA. 

VEÍCULO PLACA 

Gol/VW JRF 4646 

Gol/VW JPZ 5114 
 

Recomendação 1: Que seja providenciado, junto 

ao órgão competente, a atualização de “Nome” e 

“CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais 

desse campus. 

CONSTATAÇÃO 4: Os veículos abaixo listados 

encontram-se com Certificado de Registro e 

Licenciamento dos Veículos - CRLV vencidos. 

VEÍCULO PLACA 

Micro-ônibus/Peugeot NZQ 5687 

Gol/VW JRF 4646 
 

Recomendação 1: Em não estando, que seja 

providenciado as atualizações dos CRLV’s dos 

veículos acima mencionados. 

033 Campus 

Jacobina 

25/11/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 
análise de documentos 

relacionados à frota de 

veículos oficiais 

pertencentes ao Campus 

Jacobina, encaminhado a 

esta Unidade em 
atendimento às Solicitações 

de Auditoria – S.A.’s nos. 

026 e 038/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos”, conforme 

solicitado. 

 

Recomendação 1: 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. 

CONSTATAÇÃO 2: Foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna o Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV 

apenas do veículo Gol, placa JRF 1958, em 

detrimento dos demais veículos contidos na 
planilha intitulada “Relação de Veículos Oficiais”. 

Recomendação 1: 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. 

CONSTATAÇÃO 3: O veículo Gol, placa JRF 

1958, consta como propriedade do antigo CEFET-

BA. 

Recomendação 1: Que seja providenciada, junto ao 

órgão competente, a atualização de “Nome” e 

“CNPJ” no documento do veículo acima citado. 

CONSTATAÇÃO 4: Ao ser solicitado 

o“Cadastro de Veículo”, “Mapa de Controle do 

Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 
e “Termo de Vistoria de Veículos”  do Gol (placa 

placa JRF 1958), com as últimas datas de 

atualização, conforme Anexos II, III e VII da IN 
SLTI/MPGO nº. 03/2008, foram encaminhados a 

esta Unidade de Auditoria Interna os documentos 

extraídos do sítio oficial do Detran e do sistema 
Ticket Car. 

Recomendação 1: 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. 
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Paint/2013 
Escopo Constatação Recomendações 

O sistema de informação acima mencionado, 
referente à gestão de frota de veículo utilizado pelo 

IFBA, fornece relatório concernente ao controle 

cadastral dos veículos, porém, não contempla as 
exigências constantes nos Anexos supracitados da 

IN SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

CONSTATAÇÃO 5: No Boletim Diário referente 

ao veículo Gol de placa JRF 1958, as informações 
referentes à “Saída” e “Entrada” não foram 

devidamente preenchidas no dia 23/07/2013. 

Recomendação 1: 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. 

     CONSTATAÇÃO 6: Na planilha intitulada 

“Relação de Condutores de Veículos Oficiais”-

coluna “Condutor”, consta informado por esse 

Campus como condutores: F.P.S. e V.S. 
Entretanto, no documento intitulado “Análise de 

Consumo – Analítico”-coluna “Motorista”, consta, 

além dos nomes indicados na supracitada planilha, 
um condutor denominado “Motorista não 

Encontrado”. 

Recomendação 1: 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. 

CONSTATAÇÃO 7: Não foi encaminhada a esta 

Unidade de Auditoria Interna a Portaria de 
designação do Fiscal de Contrato, responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao 

fornecimento de mão-de-obra para prestação de 
serviço de motorista, conforme solicitado. 

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. 

034 PROAP 25/11/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 
análise de documentos 

relacionados à frota de 

veículos oficiais 
pertencentes à Reitoria deste 

IFBA, encaminhado a esta 

Unidade em atendimento às 
Solicitações de Auditoria – 

S.A.’s nos. 019 e 039/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Diante da solicitação de 

envio das informações referentes a “Orientações 
Relativas à Utilização de Veículos Oficiais”, 

contendo a última data de atualização e a 

respectiva forma de divulgação, em atendimento 
ao disposto no art. 38, da IN SLTI/MPOG nº. 

3/2008, a Diretoria de Administração e 

Planejamento – DGAP, por meio do Memorando 
nº. 326/2013/DGAP/IFBA, apenas informa que 

utiliza os parâmetros legais, não mencionando a 

existência das orientações solicitadas. 

Recomendação 1: 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. 

CONSTATAÇÃO 2: De acordo com os 

documentos encaminhados a esta Unidade de 

Auditoria Interna, percebeu-se que deixaram de ser 
inseridos na planilha intitulada "Relação de 

Veículos Oficiais" os veículos abaixo listados: 

 

VEÍCULO 

DOCUMENTO 

ENCAMINHADO A 

ESTA UNIDADE DE 

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. 
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Paint/2013 
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AUDITORIA 

INTERNA, 

CONTENDO O 

VEÍCULO 

Sentra/Nissan 
(Placa NTQ 2838) 

– CRLV 

Frontier/Nissan 

(Placa OUL 9178) 

Memorando nº. 

006/2013/CSA/IFBA 
 

CONSTATAÇÃO 3: Não foram encaminhados a 

esta Unidade de Auditoria Interna os CRLV’s dos 
veículos abaixo listados: 

- Atego/Mercedes Benz (JJT 1650); 

- Cummins/Ford (JRG 3658); 
- Volare/Agrale Micronibus (JRZ 5814); 

- 7000/Agrale Micronibus (JSC 5839); 
- MA/Agrale Micronibus (JSH 3131); 

- Sentra/Nissan (NTQ 2823); 

- Frontier/Nissan (OLE 8638). 

Recomendação 1: Em não havendo, que sejam 

providenciados os CRLV’s dos veículos acima 
relacionados. 

CONSTATAÇÃO 4: Existência de veículos com 
Certificado de Registro e Licenciamento dos 

Veículos - CRLV vencidos e sem o envio dos 

respectivos comprovantes de pagamento do 
licenciamento exercício 2013: 

- Ranger/Ford (Placa HJW 6323) 

- Ranger/Ford (Placa HJW 6324) 

- Ranger/Ford (Placa NYV 9326) 

- Besta/Kia (Placa JKZ 8690) 

Recomendação 1: Caso estejam desatualizados, 
que sejam providenciadas as atualizações dos 

CRLV’s dos veículos acima mencionados. 

CONSTATAÇÃO 5: Existência de veículos 

oficiais constando como propriedade do antigo 

CEFET-BA. 

Recomendação 1: Que seja providenciada, junto ao 

órgão competente, a atualização de “Nome” e 

“CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais 
deste IFBA/Reitoria. 

CONSTATAÇÃO 6: Ao ser solicitado 

o“Cadastro de Veículo” do Sentra, placa NTQ 

2823, com a última data de atualização, conforme 
preceitua o art. 23 da IN SLTI/MPGO nº. 03/2008, 

foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 

Interna o documento intitulado “Cadastral Veículo 
/ Equipamento”, extraído do sistema Ticket Car. 

O sistema de informação acima mencionado, 

referente à gestão de frota de veículo utilizado pelo 

IFBA, fornece relatório concernente ao controle 

cadastral dos veículos, porém, não contempla as 

exigências constantes no art. 23 da IN 
SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

Recomendação 1: 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. 
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Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2013 
Escopo Constatação Recomendações 

CONSTATAÇÃO 7: Ao ser solicitado “Mapa de 
Controle do Desempenho e Manutenção do 

Veículo Oficial”, foi enviado a esta Unidade de 

Auditoria Interna documento intitulado “Análise 
de Consumo – Analítico”, extraído do sistema 

Ticket Car. 

No entanto, o relatório extraído pelo 
supramencionado sistema não contempla, 

integralmente, as exigências constantes no art. 24, 

§ 1º, da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

Recomendação 1: 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. 

CONSTATAÇÃO 8: Foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna o “Boletim Diário” 

referente ao veículo Sentra, placaNTQ 2838, em 

detrimento do registro de utilização do veículo 
Sentra, placa NTQ 2823, conforme solicitado. 

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. 

Constatação 9: No Boletim Diário referente ao 

veículo Sentra de placaNTQ 2838, as 
informações referentes à “Saída” e “Entrada” não 

foram devidamente preenchidas nos dias 09 e 

18/07/2013. 

Recomendação 1: 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. 

Constatação 10: Confrontando as informações 
contidas no “Boletim Diário” referente ao veículo 

Sentra de placaNTQ 2838, e na “Análise de 

Consumo – Analítico”, constataram-se as seguintes 
incompatibilidades: 

a) Dias 01, 15 e 18/07/2013: 
Incompatibilidade nas informações 

referentes ao horário e à 

quilometragens/hodômetro. 
b) Dia 19/07/2013: Incompatibilidade nas 

informações referentes ao horário e à 

localidade/estabelecimento. 
c) Dia 26/07/2013: Não foi encaminhado a 

esta Unidade de Auditoria Interna o 

“Boletim Diário” correspondente. 

Recomendação 1: Que passe a promover o 
adequado preenchimento do “Boletim Diário” e/ou 

do relatório intitulado “Análise de Consumo – 

Analítico”. 

Constatação 11: Confrontando as informações 
contidas no “Boletim Diário” referente ao veículo 

Cummins de placaJRG 3658, e na “Análise de 

Consumo – Analítico”, constataram-se as seguintes 
incompatibilidades: 

a) Dia 15/07/2013: Incompatibilidade nas 

informações referentes ao horário e à 
quilometragens/hodômetro. 

b) Dia 16/07/2013: Embora na “Análise de 

Consumo – Analítico” consta dois 
abastecimentos, no referido dia não há “Boletim 

Recomendação 01: Que passe a promover o 
adequado preenchimento do “Boletim Diário” e/ou 

do documento intitulado “Análise de Consumo – 

Analítico”. 
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Paint/2013 
Escopo Constatação Recomendações 

Diário”, visto que a quilometragem final do dia 

15/07/2013 corresponde a quilometragem inicial 
do dia 17/07/2013.  

c) Dia 17/07/2013: No “Boletim Diário”, a 

quilometragem do final do dia encontra-se menor 
do que a quilometragem do início do dia; 

d) Dia 17/07/2013: Incompatibilidade nos valores 

dispostos na quilometragem e no hodômetro. 
e) Dia 19/07/2013: Embora na “Análise de 

Consumo – Analítico” consta um abastecimento, 

no referido dia não há “Boletim Diário”, visto 

que a quilometragem final do dia 17/07/2013 

corresponde a quilometragem inicial do dia 

20/07/2013. 
f) Dia 23/07/2013: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna o “Boletim Diário” 

correspondente. 

CONSTATAÇÃO 12: Foram constatadas 

incoerências nos valores constantes na coluna 

“Hodômetro Transação (Km)”, referente ao 
veículo Cummins C 8.3, placa JRG 3658, no 

documento intitulado “Análise de Consumo – 

Analítico”. 

Recomendação 01: Que passe a promover o 

adequado preenchimento do documento intitulado 

“Análise de Consumo – Analítico”. 

CONSTATAÇÃO 13: Confrontando as 
informações contidas na coluna “Motorista”, 

referente ao veículo Cummins de placaJRG 3658, 

no documento intitulado “Análise de Consumo – 

Analítico”, e no campo “Motorista” do “Boletim 

Diário”, consta na “Análise de Consumo-
Analítico” a informação “Motorista não 

encontrado”, referente aos dias 16/07, 17/07 e 

23/07/13, embora no “Boletim Diário” conste que 
o veiculo supracitado foi conduzido, nas aludidas 

datas, pelo motorista Daniel.   

Recomendação 01: 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. 

CONSTATAÇÃO 14: No documento intitulado 

“Análise de Consumo – Analítico”, os profissionais 
abaixo indicados constam como Motorista, 

entretanto, não constam da relação dos 

servidores/terceirizados autorizados a conduzir 
veículos oficiais, conforme planilha encaminhada 

pelo DGAP. 

Motorista Veículo/Placa Data 

Adriano 
Almeida 

Oliveira 

Atego-Mercedes 

Benz/JJT 1650 
23/07/2013 

Recomendação 1: 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. 
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Paint/2013 
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João Belo 
7000 Agrale/JSC 

5839 
16/07/2013 

 

CONSTATAÇÃO 15: Existência do termo 
“MOTORISTA NÃO ENCONTRADO” no 

documento intitulado “Análise de Consumo – 

Analítico”, em campo destinado ao preenchimento 
do nome do motorista responsável pelo 

abastecimento. 

Recomendação 1: 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. 

CONSTATAÇÃO 16: Não foi encaminhada a 
esta Unidade de Auditoria Interna a cópia da 

Carteira Nacional de Habilitação – CNH do 

servidor E. S. J.(SIAPE 0394152). 

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. 

CONSTATAÇÃO 17: Consta na planilha 
intitulada “Relação de Veículos Oficiais”  que o 

veículo Cummins, de placa JRG 3658 é da marca 

FORD. No entanto, no documento intitulado 
“Análise de Consumo – Analítico” consta que o 

referido veículo é da marca Volkswagen 

Caminhões. 

Recomendação 1: Que o DEPAD faça constar nos 
documentos por ele emitidos, informações 

condizentes e precisas, de forma a refletir a 

realidade dos dados apresentados. 
 

CONSTATAÇÃO 18: Não foi encaminhado a 

esta Unidade de Auditoria Interna o “Termo de 

Vistoria” do veículoSentra, placa NTQ 2823. 

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. 

     CONSTATAÇÃO 19: Não foi preenchida, na 

íntegra, a planilha intitulada “Relação de Veículos 

Oficiais”, dificultando, assim, a análise da matéria 
por parte desta Unidade de Auditoria Interna. 

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. 

035 Campus 

Salvador 

27/11/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 
análise de documentos 

relacionados à frota de 

veículos oficiais 
pertencentes ao Campus 

Salvador, encaminhado a 

esta Unidade em 
atendimento às Solicitações 

de Auditoria – S.A.’s nos. 

030 e 072/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Não foram encaminhadas as 

“Orientações Relativas à Utilização de 

Veículos”, conforme solicitado. 

Recomendação 1: 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. 

CONSTATAÇÃO 2: Não foi preenchida, na 

íntegra, a planilha intitulada “Relação de Veículos 

Oficiais”, dificultando, assim, a análise da matéria 
por parte desta Unidade de Auditoria Interna.  

Ainda que haja a alternância dos motoristas na 

condução dos veículos, conforme justificativa 
disposta no Memorando encaminhado pelo 

DEPAD, fazia-se necessário o preenchimento da 

planilha, de forma a subsidiar os trabalhos de 
auditoria. 

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. 

CONSTATAÇÃO 3: Na planilha intitulada 

“Relação dos Condutores de Veículos Oficiais”, 

Recomendação 1: Que seja observado, na íntegra, 

o teor das Solicitações de Auditoria – S.A.’s, com 
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não foi inserido na coluna “Condutor” os 
servidoras P.M.O.D., siape 6268631, e C.F.S., 

siape 1190572, conforme pode ser verificado na 

Portaria nº. 36, de 04 de agosto de 2011. 

intuito de não prejudicar os trabalhos a serem 
executados por esta Unidade. 

CONSTATAÇÃO 4: Os veículos abaixo listados 
constam como propriedade do antigo CEFET-BA. 

VEÍCULO PLACA 

Courier/Ford JPZ 4984 

Micro-
ônibus/Marcopolo 

JQS 6555 

Peugeot 206 JSD 6704 

Gol/VW JQX 9883 

Uno/Fiat JPY 6068 

Courier/Ford JPZ 5507 
 

Recomendação 1: Que seja providenciada, junto ao 
órgão competente, a atualização de “Nome” e 

“CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais 

desse campus. 

CONSTATAÇÃO 5: Não foi encaminhado 
o“Cadastro de Veículo”, “Mapa de Controle do 

Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” e 

“Termo de Vistoria de Veículos”  do Courier, 
placa JPZ 4984, com as últimas datas de 

atualização, conforme Anexos II, III e VII da IN 

SLTI/MPGO nº. 03/2008. 

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. 

Recomendação 2: 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. 

CONSTATAÇÃO 6: Na análise dos Boletins 

Diários do veículo Courier, placa JRZ 4984, 

foram constatadas as seguintes desconformidades: 

a) Falta de preenchimento dos campos abaixo 
indicados: 

- Hora/Inicial; 

- Hora/Final; 
- Odômetro/Inicial; 

- Odômetro/Final; 
- Sigla/Rubrica da Unid. Usuária. 

b) Não consta no formulário “Boletim Diário” a 

identificação do nome, vínculo e lotação do 

usuário, bem como a finalidade do uso do 

veículo, como determina o art. 4º, incisos I e 

III, da IN SLTI nº. 03/2008. 

c) Incompatibilidade das informações constantes 

no campo “Odômetro” de chegada e de saída, 

conforme análise dos 3 (três) últimos Boletins 
Diários. 

Dia 
Odômetro

/Chegada 
Dia 

Odômetr

o/Saída 

Recomendação 1: Que passe a promover o 

adequado preenchimento do “Boletim Diário”. 

Recomendação 2: Que amplie a estrutura do 

“Boletim Diário” de forma a contemplar o disposto 
no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2013 
Escopo Constatação Recomendações 

(odômetro 

final) 

(odômetr

o inicial) 

23/07/13 66.665 26/07/13 66.735 

26/07/13 66.757 06/08/13 66.765 
 

CONSTATAÇÃO 7: Não foi encaminhado as 

Portaria de designação do Fiscal de Contrato, 

responsável pelo acompanhamento do contrato 
concernente ao fornecimento de mão-de-obra para 

prestação de serviço de motorista, conforme 

solicitado. 

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. 

 

036 

 

 
 

DGP/Reitoria 

 

 
 

29/11/13 

 

 
 

20 

 

 
 

Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 

exame dos Laudos de 
Avaliação Ambiental 

vigentes no IFBA em 2013, 

encaminhados a esta Unidade 
de Auditoria Interna, por 

meio do Memorando nº. 

23/2013/DEQUAV/COSET, 
em 22/08/2013, bem como de 

informações extraídas do 

Sistema de Administração de 
Pessoal – SIAPE referentes 

aos adicionais de 

insalubridade, periculosidade 

e radiação ionizante.  

 

 
 

 

 

Constatação 1: No campus de Barreiras, foram 

identificados pagamentos de adicionais de 

periculosidade/insalubridade sem a existência de 
Laudo Pericial, em desconformidade com os 

Normativos transcritos a seguir: 

 
ACORDÃO 

Assuntos: INSALUBRIDADE e 

PERICULOSIDADE. DOU de 10.07.2013, S. 1, p. 
153. Ementa: o TCU deu ciência ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Alagoas (IFAL) sobre a impropriedade 
caracterizada pelo pagamento de adicionais de 

insalubridade ou de periculosidade sem respaldo no 

respectivo laudo pericial, constituindo infração ao 

disposto no Decreto nº 97.458/1989 e na 

Orientação Normativa/SRH-MPOG nº2/2010 (item 

1.7.1.4, TC-027.948/2011-0, Acórdão nº 
4.366/2013-1ª Câmara). 

Decreto 97.458/1989 

Art. 6º A execução do pagamento somente será 
processada à vista de portaria de localização ou de 

exercício do servidor e de portaria de concessão do 

adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à 
autoridade pagadora conferir a exatidão desses 

documentos antes de autorizar o pagamento.  

Que se proceda à suspensão dos pagamentos de 

adicionais de periculosidade/insalubridade, uma 

vez que não existe Laudo de Avaliação Ambiental 
naquele Campus; 

Que se proceda ao pagamento de adicionais de 
insalubridade/periculosidade apenas quando houver 

Laudos de Avaliação Ambiental vigentes. 

 
 

Constatação 2: foram identificados pagamentos de 
adicionais de periculosidade em desconformidade 

ao disposto nos respectivos Laudos de Avaliação 

Ambiental, expedidos pela DGP em 2011, assim 

como em desacordo com o que preceitua o 

Normativo abaixo citado: 

Orientação Normativa n.02/2010.  
Art. 7º A caracterização e a justificativa para 

concessão de adicionais de insalubridade e 

Que se proceda à suspensão dos pagamentos de 
adicionais de periculosidade, uma vez que não 

foram observados ambientes perigosos, conforme o 

disposto nos Laudos de Avaliação Ambiental; 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2013 
Escopo Constatação Recomendações 

periculosidade aos servidores da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, 

quando houver exposição permanente ou habitual a 

agentes físicos ou químicos, dar-se-ão por meio de 
laudo técnico elaborado nos limites de tolerância 

mensurados, nos termos das Normas 

Regulamentadoras nº 15 e nos critérios da Norma 
Reguladora nº 16, previstas na Portaria do 

Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 

de junho de 1978, bem como o estabelecido nos 
Anexos II e III desta Orientação Normativa. 

Constatação 3: na Reitoria, foram identificados 

pagamento de  adicionais de 

insalubridade/periculosidade, em desconformidade 
ao disposto no Laudo de Avaliação Ambiental - 

Reitoria (Laudo REI – 01/2012), bem como em 

desacordo com o que preceitua o Normativo. 

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. 

Constatação 4: foram identificados pagamentos de 

adicionais de insalubridade sem que houvesse a 

avaliação conclusiva do ambiente, em 
desconformidade com o Normativo  transcrito 

abaixo: 

Orientação Normativa n.02/2010  
Art. 9º A execução dos pagamentos das vantagens 

pecuniárias presentes nesta Orientação Normativa 

será feita pela unidade de recursos humanos do 

órgão, com base no laudo técnico expedido por 

autoridade competente. 

Parágrafo único: para fins de pagamento do 
adicional, será observado a data da portaria de 

localização, concessão, redução ou cancelamento, 

para ambientes já periciados e declarados 
insalubres e/ou perigosos, que deverão ser 

publicadas em boletim de pessoal ou de serviço.  

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. 

Constatação 5: Dos 117 servidores lotados no 
Campus Salvador que perceberam adicionais, em 

agosto de 2013, apenas 23 deles exercem atividades 

nos locais insalubres, conforme o Ofício 
102/DG/2013/IFBA, isto é, 08 (oito) servidores 

desenvolvem atividades no Laboratório de 

Produção Mecânica e Oficina de Fabricação 
Mecânica e 15 (quinze) exercem atividades no 

Serviço Médico- SMO. 

Registre-se que foi informado pela Coordenação de 
Eletrotécnica por meio do Memorando n. 

082/2013-EL, que nenhum servidor lotado no 

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 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2013 
Escopo Constatação Recomendações 

quadro daquela Coordenação, desenvolve 
atividades na Subestação I e II. A situação dos 

demais servidores se encontra em desconformidade 

com o Laudo de Avaliação Ambiental. 
Importante salientar que de acordo com a análise 

do Laudo de Avaliação Ambiental do Campus, 20 

ambientes apresentam “Avaliação não Conclusiva” 
quanto ao risco. 

constantes no Laudo de Avaliação Ambiental do 
Campus que apresentaram “Avaliação Não 

Conclusiva” quanto ao risco. 

Constatação 6: Observou-se informação divergente, 

quanto ao exercício/lotação do servidor (matrícula 

1644755) na DGP, visto que no  Sistema SIAPE 

está registrado que o servidor entrou em exercício 

em 01/12/2012, enquanto que no Memorando 

n.33/2013/DGP/DEQUAV, datado de 14/05/2013, 
consta que o mesmo iniciou suas atividades no 

DEQUAV em 06/05/2013. 

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. 

037 Campus 
Camaçari 

05/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir da 

análise de documentos 

relacionados à frota de 
veículos oficiais 

pertencentes ao Campus 

Camaçari, encaminhado a 
esta Unidade em 

atendimento às Solicitações 

de Auditoria – S.A.’s nos. 

021 e 098/2013. 

CONSTATAÇÃO 2: Não foi preenchida, na 
íntegra, a planilha intitulada “Relação de Veículos 

Oficiais”, dificultando, assim, a análise da matéria 

por parte desta Unidade de Auditoria Interna. 

Recomendação 1: Que passe a promover o 
adequado preenchimento das planilhas 

encaminhadas por esta Unidade de Auditoria 

Interna. 

CONSTATAÇÃO 3: Os veículos abaixo listados 
constam como propriedade do antigo CEFET-BA. 

VEÍCULO PLACA 

Ônibus/Agrale JSH 9659 

Palio/Fiat JRF 1379 

Peugeot/Boxer JSG 1665 

Peugeot/207 JSD 2648 
 

Recomendação 1: Que seja providenciado, junto 
ao órgão competente, a atualização de “Nome” e 

“CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais 

deste campus. 

CONSTATAÇÃO 4: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna o “Registro da 

Utilização de Veículo Oficial” do PeugeotBoxer, 
placa JSG 1665, conforme solicitado. 

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. 

038 Campus Porto 

Seguro 

05/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 
análise de documentos 

relacionados à frota de 

veículos oficiais 
pertencentes ao Campus 

Porto Seguro, encaminhado 

a esta Unidade em 
atendimento às Solicitações 

de Auditoria – S.A.’s nos. 

029 e 040/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Não foram encaminhadas as 

“Orientações Relativas à Utilização de 

Veículos”, conforme solicitado. 

 

Recomendação 1: 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. 

CONSTATAÇÃO 2: Não foram preenchidas, as 

planilhas intituladas“Relação de Veículos 

Oficiais” e “Relação de Condutores de Veículos 
Oficiais”, dificultando, assim, a análise da matéria 

por parte desta Unidade de Auditoria Interna. 

Recomendação 1: Que passe a promover o 

adequado preenchimento das planilhas 

encaminhadas por esta Unidade de Auditoria 
Interna. 

 

CONSTATAÇÃO 3: Não foram encaminhados os 
Certificados de Registro e Licenciamento de 

Veículo – CRLV dos veículos abaixo listados, 

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 
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Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2013 
Escopo Constatação Recomendações 

conforme solicitado. 

VEÍCULO PLACA 

Ônibus OLA 7862 

Peugeot 206 JSD 4153 
 

esta Unidade. 

CONSTATAÇÃO 4: Os veículos abaixo listados 

constam como propriedade do antigo CEFET-BA. 

VEÍCULO PLACA 

L200 Outdoor NTD 9946 

Uno/Fiat JQS 6658 

Ônibus/Agrale JSH 0889 
 

Recomendação 1: Que seja providenciado, junto 

ao órgão competente, a atualização de “Nome” e 

“CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais 
deste campus. 

 

CONSTATAÇÃO 5: Os veículos abaixo listados 

encontram-se com Certificado de Registro e 

Licenciamento dos Veículos - CRLV vencidos. 

VEÍCULO PLACA 

L200 Outdoor NTD 9946 

Uno/Fiat JQS 6658 

Ônibus/Agrale JSH 0889 
 

Recomendação 1: Que seja providenciado as 

atualizações dos CRLV’s dos veículos acima 

mencionados. 

CONSTATAÇÃO 6: Na análise do “Controle de 

Frota” e “Ficha de Controle de Veículo”, do 
veículo L200 Outdoor, placa NTD 9946, foram 

constatadas as seguintes desconformidades: 

a) No documento intitulado “Ficha de Controle 
de Veículo” na coluna “Justificativa” consta 

informações referentes alocal ao invés de 

finalidade. 

b) Não consta no formulário “Boletim Diário” a 

identificação do nome, vínculo e lotação do 

usuário, bem como a origem e destino, como 

determina o art. 4º, incisos I e III, da IN SLTI 

nº. 03/2008. 
c) Incompatibilidade das informações referentes 

a: chegada/saída, registrada no campo 

Odômetro da “Ficha de Controle de Veículo”. 
d)  

Dia 
Odômetro

/Chegada 
Dia 

Odômetro

/Saída 

05/02/13 101.820 24/02/13 102.281 

 
 

Recomendação 1: Que passe a promover o 

adequado preenchimento do “Boletim Diário”. 

Recomendação 2: Que amplie a estrutura do 
“Boletim Diário” de forma a contemplar o disposto 

no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 

 

039 

 
 

Campus 

Simões Filho 

18/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 
análise de documentos 

relacionados à frota de 

veículos oficiais 
pertencentes ao Campus 

Simões Filho, encaminhado 

CONSTATAÇÃO 1: Não foram encaminhadas a 

esta Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos”, conforme 

solicitado. 

Recomendação 1: 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. 

CONSTATAÇÃO 2: Foi encaminhado a Portaria Recomendação 1: Que seja observado o teor das 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2013 
Escopo Constatação Recomendações 

a esta Unidade em 
atendimento às Solicitação 

de Auditoria – S.A. no. 

033/2013, reiterada pela S.A. 
nº. 048/2013. 

nº. 35, de 23 de outubro de 2012, em detrimento à 
planilha “Relação de Condutores de Veículos 

Oficiais”. 

Solicitações de Auditoria – S.A.’s, com intuito de 
não prejudicar os trabalhos a serem executados por 

esta Unidade. 

CONSTATAÇÃO 3: Foi encaminhado o 

documento intitulado “Veículos do Campus Simões 
Filho”, em detrimento à planilha “Relação de 

Condutores de Veículos Oficiais”, sendo que o 

documento mencionado não contempla o disposto 
na referida planilha. 

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. 

 

040 Campus Feira 

de Santana 

18/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 

análise de documentos 

relacionados à frota de 

veículos oficiais 
pertencentes ao Campus 

Feira de Santana, 

encaminhado a esta Unidade 
em atendimento às 

Solicitação de Auditoria – 

S.A. no. 022/2013. 
 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos”, conforme 

solicitado. 

 

Recomendação 1: 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. 

041 Campus 

Santo Amaro 

18/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 

análise de documentos 
relacionados à frota de 

veículos oficiais 

pertencentes ao Campus 

Santo Amaro, encaminhado 

a esta Unidade em 
atendimento às Solicitação 

de Auditoria – S.A. no. 

031/2013, reiterada pela S.A. 
nº. 046/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Não foram encaminhadas a 

esta Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos”, conforme 
solicitado. 

Recomendação 1: 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. 

CONSTATAÇÃO 2: Foi encaminhada a Portaria 

nº. 35, de 23 de outubro de 2012, em detrimento à 

planilha “Relação de Condutores de Veículos 
Oficiais”. 

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. 

CONSTATAÇÃO 3: Foi encaminhado o 

documento intitulado “Veículos do Campus Santo 
Amaro”, em detrimento à planilha “Relação de 

Condutores de Veículos Oficiais”, sendo que o 

documento mencionado não contempla o disposto 
na referida planilha. 

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. 

CONSTATAÇÃO 4: Não consta no formulário 

“DEPAD / Boletim Diário” a identificação do 

nome, vínculo e lotação do usuário, bem como a 

finalidade do uso do veículo, como determina o 

art. 4º, incisos I e III, da IN SLTI nº. 03/2008 

Recomendação 2: Que amplie a estrutura do 

“Boletim Diário” de forma a inserir as informações 

dispostas no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 

042 Campus 
Ilhéus 

18/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir da 

análise de documentos 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta 
Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos”, conforme 

Recomendação 1: Em não havendo, que 
disponibilize aos seus servidores, pelo menos a 

cada três meses, preferencialmente por meio 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2013 
Escopo Constatação Recomendações 

relacionados à frota de 
veículos oficiais 

pertencentes ao Campus 

Ilhéus, encaminhados a esta 
Unidade em atendimento às 

Solicitações de Auditoria – 

S.A. no. 024 e nº. 52/2013, 
reiterada pela S.A. nº. 

103/2013. 

solicitado. eletrônico, as orientações relativas à utilização de 
veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 

03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

CONSTATAÇÃO 2: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna a relação de 
documentos solicitados por meio da S.A. nº. 

052/2013. 

Recomendação 1: 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. 

043 Campus 

Valença 

18/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 

análise de documentos 

relacionados à frota de 

veículos oficiais 
pertencentes ao Campus 

Valença, encaminhado a esta 

Unidade em atendimento às 
Solicitação de Auditoria – 

S.A. no. 034, reiterada pela 

S.A. nº. 049/2013, e nº. 
74/2013, reiterada pela S.A. 

nº. 105/2013. 

 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos”, conforme 

solicitado. 

Recomendação 1: 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. 

CONSTATAÇÃO 2: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna a relação de 
documentos solicitados por meio da S.A. nº. 

075/2013. 

Recomendação 1: 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. 

044 Campus 

Seabra 

18/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 

análise de documentos 
relacionados à frota de 

veículos oficiais 

pertencentes ao Campus 
Seabra, encaminhado a esta 

Unidade em atendimento às 

Solicitações de Auditoria – 
S.A. no. 032 e 75/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Não foram encaminhadas a 

esta Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos”, conforme 

solicitado. 

 

Recomendação 1: 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. 
 

CONSTATAÇÃO 2: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna a relação de 
documentos solicitados por meio da S.A. nº. 

075/2013. 

Recomendação 1: 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. 
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5.1 - OUTRAS AÇÕES: 

 

“AUDITORIA INFORMA” – nos período de julho a dezembro/2013 foram 

distribuídas 03 edições do material informativo intitulado “AUDITORIA 

INFORMA”, elaborado como iniciativa experimental desta Coordenação de Auditoria 

Interna - IFBA, 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 - EGP.  

 

 

 

Salvador,  de 28 de março de 2014. 

 

Marlene Pereira Vilas Boas 

Coordenadora de Auditoria Interna – IFBA 

Matricula 0394065 
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Tabela de Siglas 

Sigla Nome 

CGU  Controladoria Geral da União  

CND Certidão Negativa de Débitos 

CPL Comissão Permanente de Licitação  

DEPAD Departamento de Administração e Patrimônio 

DEPLAN Departamento de Planejamento 

DGP Diretoria de Gestão e Pessoas 

DGTI Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação 

DN Decisão Normativa 

            DEQUAV Departamento de Qualidade de Vida 

DGCOF Diretoria de Gestão de  Orçamentos e Finanças 

DOU Diário Oficial da União  

IN Instrução Normativa 

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 Pesquisa Pós Graduação e Inovação 

S.A Solicitação de Auditoria  

SFCI Secretaria Federal de Controle Interno 

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  

 


