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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

U N I DA DE  D E A UD IT OR I A I NT ERN A 
 
 
Salvador, 23 de novembro de 2012. 

 
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA - IFBA 
  
EXERCÍCIO      : 2012 
AÇÃO PAINT/2012: 17 
UNIDADE        : Campus Seabra 
RELATÓRIO Nº   : 004/2012 
 
 
Senhora Coordenadora, 
 
Em atendimento à Ação nº 17 - PAINT/2012 concernente à “Análise da 
atuação dos fiscais de contrato”, apresentamos os resultados 
observados por ocasião dos trabalhos realizados junto ao Campus 
Seabra. 
 
 
I – Escopo do Trabalho 
 
Os trabalhos de Auditoria foram realizados a partir do exame da 
planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter 
Continuado”, solicitada por meio da S.A. nº. 49/2012, e reiterada 
pela S.A. nº. 76/2012, tendo como objetivo a análise do controle 
interno da unidade no que se refere: 
 
 - À forma de designação dos fiscais de contrato; 
 - À observância ao Princípio da Segregação das Funções; 
 - Ao quantitativo de contrato por fiscal; 
 - À tempestividade das publicações; 
 - Ao acompanhamento de contratos existentes. 
 
 
II – Metodologia 

 
Ausência de metodologia tendo em vista que o setor não se 
manifestou diante do que foi solicitado. 
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III - Resultados observados/Constatações 
 

Considerando: 
 
- Que em 04/04/2012 foi encaminhada a esse campus a S.A. nº 
49/2012 pleiteando a relação de empresas prestadoras de 
serviços de caráter continuado; 
 
- Que em 22/05/2012 foi emitida a S.A. nº. 76/2012 reiterando 
o teor da S.A. nº. 49/2012; 
 
- O teor do Ofício Circular nº. 001/2012-AUDIN/IFBA, 
ratificado pela Magnífica Reitora, conforme e-mail veiculado 
em 19/06/2012; 
 
- Que até a presente data não houve manifestação do campus em 
análise sobre a solicitação contida nas S.A.’s supracitadas. 
 
A realização de auditoria pertinente à Ação 17 do PAINT/2012 
(Análise da atuação dos fiscais de contrato) foi prejudicada 
em virtude do não atendimento quanto ao solicitado, fato que 
impediu a consecução dos trabalhos desta Unidade de Auditoria 
Interna. 
 

 
V – Recomendações 

 
Considerando: 
 
- As finalidades das Unidades de Auditoria Interna, conforme 
item 3 da Seção I, do Capítulo X, da IN CGU nº. 01/2001: 
 

3. As entidades da Administração Pública Federal Indireta 
(...) deverão organizar suas respectivas unidades de 
auditoria interna, as quais terão como finalidades básicas, 
fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle, bem 
como prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo Federal. 

 
 
- A vinculação técnica desta à CGU, conforme o item 9, da 
Seção I, do Capítulo X, da IN CGU nº. 01/2001: 
 

9. A unidade de auditoria interna sujeita-se à orientação 
normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e às 
unidades que o integram. Essa vinculação técnica visa 
proporcionar qualidade dos trabalhos e efetividade nos 
resultados de auditoria. 
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- O disposto no item 9.6.2 do Acórdão TCU 194/2007 – Segunda 
Câmara: 
 

 
 
9.6. determinar (...) que: 
 
In omissis 
 
9.6.2. acompanhe e providencie o atendimento tempestivo das 
solicitações e recomendações efetuadas pela auditoria interna 
– AUDINT 

 
 
 

Recomendamos 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. 

 
 
 

Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Coordenadora 
da Auditoria Interna – IFBA. 
 
 
 

Salvador, 23 de novembro de 2012. 
 
 
Sheila Simone Kosminsky Weber  
Auditora / Gerente da Auditoria Interna 
Matrícula 1833842 
 
 
 
De Acordo, 
 
 
Salvador, 23 de novembro de 2012. 
 
 
Marlene Pereira Vilas Boas 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula 0394065 


