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Salvador, 21 de dezembro de 2012. 
 

 
RELATÓRIO DE AUDITORIA - IFBA 

 
 EXERCÍCIO           : 2012 
 AÇÃO – PAINT/2012 Nº:   11 
UNIDADE             : Campus Santo Amaro 
 RELATÓRIO Nº        : 027/2012 
 
 
 

Senhora Coordenadora, 
 

Em atendimento à Ação nº. 11 - PAINT/2012, concernente ao 
“Exame dos pagamentos e execução das despesas conforme a 
LOA”, relatamos os resultados observados quanto à análise 
das Conformidades Contábil e de Gestão.  
 
I – Escopo do Trabalho 
 
Os trabalhos de Auditoria foram realizados no período de 
22/10/12 a 23/10/12, baseando-se na análise dos registros 
dos Movimentos Diários constantes no Sistema Integrado de 
Administração Financeira - SIAFI, relativos ao lapso 
temporal de 01/01/12 a 31/05/12, em estrita observância às 
normas de auditoria, aplicáveis ao Serviço Público, e tendo 
como objetivo o exame das Conformidades Contábil e de 
Gestão.  
 
II – Metodologia 
 
Os trabalhos de Auditoria foram deflagrados a partir da 
observação dos “Registros de Conformidade” encaminhado a 
esta Unidade de Auditoria Interna pela Diretoria de Gestão 
Contábil, Orçamentária e Financeira – DGCOF, referentes aos 
meses de março, abril e maio de 2012, atendendo ao item 
4.13 da Macrofunção de Conformidade Contábil. 
 
Para a análise das Conformidades Contábil e de Gestão, 
utilizaram-se os registros de pagamento diário do Sistema 
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Integrado de Administração Financeira - SIAFI, sendo a 
escolha das datas realizada, observando-se o seguinte 
critério: os 5 (cinco) primeiros Movimentos Diários dos 
meses de março, abril e maio de 2012. 
 
A análise pautou-se na verificação dos registros da 
Conformidade Contábil e de Gestão no Sistema Integrado de 
Administração Financeira - SIAFI, dos respectivos 
responsáveis e da aplicabilidade e correção das restrições. 
A fim de subsidiar os trabalhos, fora utilizado um check-
list previamente elaborado.  
 
 
III - Resultados observados/Constatações 
 
Após a análise dos registros no Sistema Integrado de 
Administração Financeira - SIAFI, verificaram-se as 
seguintes constatações: 
 
DO ROL DE RESPONSÁVEIS 
 
Responsáveis pelas Conformidades de Gestão e Contábil: 

1. Inexistência de cadastro do responsável designado para 
a função de registro da Conformidade de Registro de 
Gestão no módulo “Responsáveis vinculados a UJ - RESP” 
no sistema SIAFI; 

2. Inexistência de cadastro da Contadora designada para a 
função de registro da Conformidade Contábil no módulo 
“Responsáveis vinculados a UJ - RESP” no sistema 
SIAFI.  
Estas situações contrariam o disposto nos itens 6 e 7 
da Macrofunção SIAFI  - 070300 - MÓDULO ROLRESP - ROL 
DE RESPONSÁVEIS, descrito deste modo: 

 
6.Abrangência e atualização do Rol de Responsáveis 
O Rol de Responsáveis, módulo Siafi, deve ser 
alimentado por todas as unidades integrantes desse 
sistema a partir da designação dos agentes. Serão 
lançados aqueles que desempenharem, durante o 
exercício, as naturezas de responsabilidade 
especificadas no artigo 12 da IN/TCU nº 47/2004 e 
em outras naturezas criadas para melhor identificar 
os agentes que direta ou indiretamente praticam 
atos de gestão. As naturezas de responsabilidade 
podem ser obtidas pela transação CONNATRESP. 

 
As unidades não integrantes do sistema Siafi 
deverão elaborar o Rol de Responsáveis nos mesmos 
moldes daquelas constantes do sistema. 
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 A atualização dos dados constantes do Rol de 
Responsáveis é de competência de cada órgão ou 
entidade, por meio dos agentes executores, que 
deverá efetuar as alterações tão logo sejam 
publicados os atos de nomeação, designação ou 
exoneração (DOU, Boletim Interno ou outro 
instrumento, conforme exigência de cada ato.). 
(Grifamos) 

 
A alteração ou inclusão de natureza de 
responsabilidade, ATUNATRESP, é de competência 
exclusiva da Secretaria Federal de Controle Interno 
da Controladoria-Geral da União.  

 
 7.Relatório do Rol de Responsáveis 
  
 [...] 
 
 De acordo com a Decisão Normativa nº 085/2007, do 
Tribunal de Contas da União, o Relatório do Rol de 
Responsáveis não será impresso para compor o 
processo de tomada ou prestação de contas. A peça 
impressa foi substituída pela declaração emitida 
pelo Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada, 
informando que as informações constantes em banco 
de dados informatizados sobre o rol de responsáveis 
(CONTASROL) são fidedignas. (Grifamos) 

 
[....]. 

 
 
Da Aplicabilidade das Restrições - Conformidade Contábil 
 

3. Inobservância quanto à aplicação das restrições de 
Conformidade Contábil, consoante abaixo discriminado: 

 
SISTEMA (SIAFI) Nº.RESTRIÇÃO DESCRIÇÃO 

Meses  

(março/abril/maio) 

961 FALTA ATUALIZAÇÃO DO ROL DE 
RESPONSÁVEIS 

 
Esta inobservância contraria o disposto no item 4.11 da 
Macrofunção SIAFI 020315 – Conformidade Contábil, 
exposto abaixo: 
 

4.11 - A conformidade COM RESTRICAO é registrada 
informando-se os códigos referentes às restrições 
contábeis, que podem ser consultados pela transação 
CONRESTCON. 
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IV – Conclusão /Recomendação 
 
Diante da análise e dos resultados extraídos, para cada 
situação referenciada, recomenda-se: 
 
1. Que se atualize o Rol de Responsáveis do módulo 
“Atualiza Agente Responsável”, incluindo-se o agente 
responsável pela Conformidade de Registro de Gestão no 
SIAFI; 
 
2. Que se atualize o Rol de Responsáveis do módulo 
“Atualiza Agente Responsável”, incluindo-se o agente 
responsável pela Conformidade Contábil no SIAFI; 
 
3. Que se apliquem as devidas restrições relativas à 
Conformidade Contábil; 
 
 
Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. 
Coordenadora da Auditoria Interna – IFBA. 
 
Salvador, 21 de dezembro de 2012. 
 
 
Eliene Pereira de Cerqueira 
Auditora  
Matrícula 2644111 
 
De Acordo, 
 
 
Salvador, 21 de dezembro de 2012. 
 
 
Marlene Pereira Vilas Boas 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula 0394065 
 
 


