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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. 
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Para a análise das Conformidades Contábil e de Gestão, 
utilizaram-se os registros de pagamento diário do Sistema 
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 
 
Responsável pela Conformidade de Gestão: 

1. Inexistência da natureza 110 – Responsável pela 
Conformidade de Registro de Gestão, no cadastro do 
Dirigente do Campus, designado para o registro da 
Conformidade de Gestão no sistema SIAFI.  

A situação supracitada diverge do disposto na 
Apresentação da Macrofunção SIAFI - 070300 - MÓDULO 
ROLRESP - ROL DE RESPONSÁVEIS e nos incisos III, IV 
e § 1º do art. 11 da IN TCU nº. 63, de 1º de 
setembro de 2010, conforme abaixo: 

Apresentação 
O Rol de Responsáveis tem por base o agente, que 
pode atuar em uma ou mais naturezas de 
responsabilidade em cada Unidade Gestora, por um ou 
mais períodos. Dessa forma, o controle realizado 
para o período no qual o agente foi nomeado como 
titular, substituto ou interino da natureza de 
responsabilidade. (Grifamos) 

 
O módulo ROLRESP é um instrumento gerencial das 
unidades, servindo também como ferramenta de 
auditoria, uma vez que é utilizado para 
identificação de agentes responsáveis por atos que 
importem alteração de natureza orçamentária, 
financeira e patrimonal da unidade. (Grifamos) 

 
Art. 11. O rol de responsáveis deve conter as 
seguintes informações: 
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I. (Omissis) 
 

II. (Omissis) 
 

III. indicação dos períodos de gestão, por cargo ou 
função; 

 
IV. identificação dos atos formais de nomeação, 
designação ou exoneração, incluindo a data de 
publicação no Diário Oficial da União ou em 
documento de divulgação pertinente; 

 
V. (Omissis) 

 
VI. (Omissis). 

 
§ 1º A unidade jurisdicionada deve manter cadastro 
informatizado de todos os responsáveis a ela 
vinculados, em cada exercício, com todas as 
informações indicadas no caput deste artigo, ainda 
que os responsáveis não tenham exercido as 
responsabilidades fixadas no caput do art. 10. 
 

 
Da Tempestividade - Conformidade de Gestão 

2. Falta de registro da Conformidade de Registro de 
Gestão no Movimento Diário do dia 12/03/2012, em 
desacordo com o previsto no art. 10, da IN STN nº 
6, de 31 de outubro de 2007, conforme abaixo:  

Art.10 A Conformidade dos Registros de Gestão 
deverá ser registrada em até 3 dias úteis a contar 
da data do registro da operação no SIAFI, podendo 
ser atualizada até a data fixada para o fechamento 
do mês. (Grifamos) 

 
 

IV – Conclusão /Recomendação 
 
Diante da análise e dos resultados extraídos, para cada 
situação referenciada, recomenda-se: 
 
1. Que se atualize o cadastro do agente responsável pela 
Conformidade de Registro de Gestão com as devidas naturezas 
de responsabilidade; 
 
2. Que se registre a Conformidade de Registro de Gestão 
dentro do prazo legal; 
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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 
 
 


