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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, 11 de outubro de 2013. 
 

 
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA - IFBA 

  
 EXERCÍCIO         : 2013 
 AÇÃO – PAINT/2013 : 10 
UNIDADE           : Reitoria 
 RELATÓRIO Nº      : 007/2013 
 
 
Senhora Coordenadora, 
 
Em atendimento à Ação nº 10 - PAINT/2013, concernente ao 
“Acompanhamento da aplicação das despesas realizadas através do 
Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, apresentamos os 
resultados conclusivos dos trabalhos decorrentes das análises 
realizadas por ocasião da emissão do Relatório Preliminar de 
Auditoria nº 007, datado de 31 de maio de 2013, encaminhado à 
Reitoria. 
 
 
I – ESCOPO DO TRABALHO 
 
Os trabalhos de auditoria foram realizados a partir do exame in 
loco dos documentos constantes do processo de nº 
23278.000124/2012-82, que trata da concessão, ao servidor M.C.R., 
do valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de Suprimento de 
Fundos, e da análise das informações coletadas por meio das 
manifestações dos gestores em reposta ao Relatório Preliminar de 
Auditoria Interna nº 007/2013, remetido à Reitoria. 
 
 
II – METODOLOGIA 
 
 
O trabalho foi deflagrado após a identificação do Suprimento de 
Fundos de nº 2012SF000001, no Sistema Integrado de Administração 
Financeira – SIAFI, relativo ao processo de nº 23278.000124/2012-
82, e sendo a sua escolha pautada nos processos concluídos.  
 
A cópia do processo examinado fora disponibilizado, 
oportunamente, quando da realização dos trabalhos de 
auditoria,“in loco”, relativo à Ação nº. 11 – “Exame dos 
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pagamentos e execução das despesas conforme a LOA”, no 
Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira - 
DGCOF em 17 de outubro de 2012.  
  
De posse dos documentos pertencentes ao processo em questão, 
procedeu-se às análises, pautada em um check list, elaborado 
previamente, sendo assim apresentadas as respectivas constatações 
e recomendações. 
 
Em face das análises realizadas, foi confeccionado o Relatório 
Preliminar de Auditoria nº 007/2013, encaminhado em 31/05/2013, à 
Reitoria, mediante Memorando nº. 30/2013, para fins de apreciação 
e posterior manifestação.  
 
Em resposta, a Diretoria de Gestão Contábil, Orçamentária e 
Financeira – DGCOF enviou sua manifestação, por meio do Memorando 
nº 27/DGCOF/2013. 
 
Com base nas análises e consolidação das informações remetidas 
pela DGCOF, foram desenvolvidos os trabalhos conclusivos de 
auditoria, originando, assim, o presente Relatório Final de 
Auditoria.  
 
 
III- ANÁLISES EFETUADAS E RESPECTIVAS CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES 
 
DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

 
Constatação 1: Ausência de numeração seqüencial nos documentos 
acrescidos ao processo: a nota de empenho de nº 
2012NE800657(fl.1), as notas de sistema de nº 
2012NS003349(fl.16); 2012NS003350(fl.17) e o expediente que 
aprova a comprovação do suprimento de fundos(fl.18), 
contrariando o item 5.2 da Portaria Normativa SLTI nº. 
05/2002, abaixo transcrita: 

 
Item 5.2 da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 
As folhas dos processos serão numeradas em ordem crescente, 
sem rasuras, devendo ser utilizado carimbo próprio para 
colocação do número, aposto no canto superior direito da 
página, recebendo, a primeira folha, o número 1. O documento 
não encadernado receberá em sequência cronológica e 
individual para cada peça que o constituir. 
 
(...). 

 
Recomendação 1:Que se instrua os setores, responsáveis 
pela formalização do processo, a numerarem os 
documentos acrescidos ao processo de forma seqüencial. 

 
Manifestação do gestor:  
Em resposta ao disposto no Relatório Preliminar nº 07/2013, a 
Diretoria de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira – 
DGCOF, por meio do Memorando nº 27/DGCOF/2013, datado de 
27/06/2013, informa que: 
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“Os setores são instruídos quanto a numeração das folhas em 
todos os processos, o que ocorre normalmente, numerados e de 
forma seqüencial. Neste particular, foi solicitado a correção 
e as folhas foram devidamente numeradas”.  
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
Diante do quanto manifestado, considera-se acatada a 
Recomendação.  

 
 
Constatação 2:  Desobediência à sequência cronológica das 
peças inseridas no processo: a fl. nº 01, emitida em 16/03/12, 
e a fl. nº 04 de 13/03/2012; as notas de sistema de nº 
2012NS003349(fl.16) e 2012NS003350(fl.17), relativas à 
reclassificação e baixa do Suprimento de Fundos 2012SF000001, 
foram emitidas em 06/06/12 e dispostas ,anteriormente, ao 
expediente(fl.18), emitido em 05/06/12, que aprova a 
comprovação do suprimento de fundos. Em atendimento ao item 
5.2 da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 supracitada. 
 

Recomendação 1:Que se instrua os setores, responsáveis 
pela formalização do processo, a obedecerem à 
sequência cronológica durante a inserção das peças no 
processo. 

 
 

Manifestação do gestor: 
Por meio do Memorando nº 27/DGCOF/2013, a DGCOF foi informado 
que “o suprido na hora da prestação de contas equivocou-se na 
sequência cronológica. Quanto à ordenação relativa à 
classificação e baixa do suprimento de fundos, como não havia 
sido aposta a numeração, formalmente, não há porque se falar 
em desobediência”.  

 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
Diante do quanto manifestado, fica mantida a Recomendação.  
 
 
Constatação 3:  Inserção de peça duplicada no processo, pois 
as fls. 02 e 03 referem-se ao mesmo documento. 

 
Recomendação1:Que se instrua os servidores, 
responsáveis pela formalização do processo, quanto à 
inserção de documento em via única. 

 
 

Manifestação do gestor: 
Por meio do Memorando nº 27/DGCOF/2013, a DGCOF afirma que: 
“Constatou-se que o formulário de concessão de suprimento de 
fundos foi apensado em duas vias e numerado. Solicitamos 
esclarecimento de como proceder nesses casos, mesmo depois das 
recomendações que são enviadas aos supridos, face ao processo 
já esta devidamente autorizado pela Reitora”.  
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Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
Diante do quanto manifestado, considera-se acatada a 
recomendação.  
 
Vale aduzir que, em atenção aos esclarecimentos solicitados, 
sugere-se que seja inutilizada a folha anterior e renumeradas 
as folhas seguintes, certificando a ocorrência do modo abaixo 
descrito, conforme prevê cartilha “abc cprod” do Ministério do 
Planejamento, bem como Portaria SLTI nº 5, de 19/11/2002: 
 
-Processo de nº: 
-Procedência:  Setor/Responsável 
- Assunto:  
 
Informo que as folhas x1 e x2 foram corrigidas, passando a ser  
numeradas x3 e x4 em razão de erro na numeração. 
 
-Data 
-Assinatura do Chefe           
 
 
Constatação 4: Não consta, na capa do processo, a movimentação 
do mesmo, conforme preceitua o item 5.1, alínea “f”, da 
Portaria Normativa SLTI nº. 5/2002. 

 
Item 5.1, alínea “f”, da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 
A autuação, também chamada formação de processo, obedecerá a 
seguinte rotina: 
(...) 
f) Identificar, na capa, a unidade para a qual o processo 
será encaminhado. 

 
Recomendação 1:Que se instrua os setores, pelos quais 
tramita o processo, para o preenchimento da sua 
movimentação na capa. 

 
 
Manifestação do gestor: 
Por meio do Memorando nº 27/DGCOF/2013, a DGCOF informa que “o 
processo passa pela DGCOF, quando da emissão da Nota de 
empenho, Liquidação e Pagamento e posteriormente na prestação 
de conta, não tramitando formalmente em outros setores, 
externos, portanto as datas já deveriam estar apostas, e 
quando houver a possibilidade de correta aposição, o que não 
foi o caso”.  

 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
Diante do quanto manifestado, e tendo em vista que o processo 
circula por setores distintos: Reitoria – Almoxarifado - Setor 
de Orçamento - Setor Financeiro, fica mantida a Recomendação.  
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DA PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 

 
Constatação 5 : Incompleto preenchimento do formulário, 
relativo à proposta de concessão do suprimento de 
fundos(fl.02), deixados sem registro os campos relativos ao:  
período de aplicação, período de comprovação (Suprido), data 
final prestação de contas e a data de autorização pelo  
Ordenador de Despesa. Procedimento em desacordo com o 
estabelecido nos itens 5.17 e 5.2 da Macrofunção Siafi – 
021121 – Suprimentos de Fundos: 
 

Item 5.1.7 da Macrofunção Siafi - 021121 – Suprimento de 
Fundos 
Indicação do período de aplicação e data para prestação de 
contas. 
 
Item 5.2 da Macrofunção Siafi - 021121 – Suprimento de 
Fundos 
Está disponível em conjunto com esta norma, no endereço 
eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério 
da Fazenda, 
http://www.stn.fazenda.gov.br/programacao_financeira/execuca
o_financeira.asp, modelo de formulário para utilização no 
momento da proposta do suprimento de fundos. 

 
Recomendação 1:Que se instrua os setores envolvidos, 
quanto à necessidade de preenchimento de todos os 
campos do formulário, relativo à Proposta de Concessão 
do Suprimento de Fundos. 

 
Manifestação do gestor: 
Por meio do Memorando nº 27/DGCOF/2013, a DGCOF informa que “o 
processo ao dar entrada nesta diretoria o formulário já foi 
devidamente preenchido. As orientações são repassadas em 
momento anterior quando o suprido apresenta a necessidade, de 
forma que jamais orientamos o preenchimento a caneta, 
inclusive seguido orientações de auditoria externas. Para 
suprir essa deficiência os prazos são colocados em documento 
quando da liquidação e pagamento conforme consta na folha de 
número 06 do processo”.  
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
Diante do quanto manifestado, considera-se acatada a 
Recomendação.  

 
DA COMPROVAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 

 
Constatação 6: Inexistência de registro da data de comprovação 
do suprimento de fundos, pelo Suprido, no formulário de 
comprovação (fl.09). Situação em desacordo com o previsto nos 
itens 5.17 e 11.1 da Macrofunção Siafi – 021121 – Suprimentos 
de Fundos, exposta abaixo: 

 
 
Item 5.1.7 da Macrofunção Siafi - 021121 – Suprimento de 
Fundos 
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Indicação do período de aplicação e data para prestação de 
contas. 

 
Item 11.1 da Macrofunção Siafi – 021121 - Suprimento de 
Fundos 
No ato em que autorizar a concessão de suprimentos, a 
autoridade ordenadora fixará o prazo da prestação de contas, 
que deverá ser apresentada dentro de 30 (trinta) dias 
subsequentes do término do período de aplicação. 

 
Recomendação 1: Que se instrua os Supridos a 
registrarem, no formulário de comprovação,  a data que 
se efetuou a prestação de contas do suprimento de 
fundos. 

 
 

Manifestação do gestor: 
Por meio do Memorando nº 27/DGCOF/2013, a DGCOF afirma que “os 
supridos recebem orientações tanto para solicitação como para 
comprovação de contas de suprimento, através de email ou do 
formulário anexado a este documento. Estaremos atentos nos 
próximos pedidos para que as correções sejam realizadas, ato 
contínuo a utilização e comprovação dos gastos”.  
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:  
Diante do quanto manifestado, considera-se acatada a 
Recomendação.  
 
 
Constatação 7: Ausência de declaração de recebimento da 
importância paga,pelo fornecedor, na nota fiscal de serviços 
eletrônica – NFS-e de nº 201288l(fl.10), em desconformidade 
com o item 11.5 da Macrofunção Siafi – 021121 – Suprimento de 
Fundos, abaixo citada: 

 
Item 11.5 da Macrofunção Siafi – 021121 - Suprimento de 
Fundos 
As despesas realizadas deverão ser comprovadas por documento 
fiscais específico, devidamente atestadas, devendo conter 
ainda, por parte do fornecedor do material ou do prestador 
do serviço, a declaração de recebimento da importância paga 
(grifo nosso).            

 
Recomendação 1:Que se instrua os Supridos, quanto à 
necessidade de solicitação, junto ao fornecedor, da 
declaração de recebimento da importância paga pela 
aquisição do material ou serviço. 
 

Manifestação do gestor: 
Ausência de manifestação do gestor no que se refere a este 
item. 
 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: 
Diante da ausência de manifestação acerca da Constatação 
elencada, mantemos a Recomendação.  
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IV - CONCLUSÃO  

 
Ante a documentação apresentada pela Diretoria de Gestão 
Contábil, Orçamentária e Financeira – DGCOF verifica-se o 
acatamento parcial das Recomendações dispostas no Relatório 
Preliminar de Auditoria nº 007/13. 
 
Nesse sentido, ressaltamos a necessidade do 
acompanhamento/monitoramento dos atos, por parte desta Unidade 
de Auditoria Interna, via “Plano de Providência – 2013”, a fim 
de se observar a efetividade de adoção das medidas sugeridas.      
 
Por todo exposto, submetemos à consideração da Sra. 
Coordenadora da Auditoria Interna – IFBA. 
 
Salvador, 11 de outubro de 2013. 
 
 
Eliene Pereira de Cerqueira 
Auditora  
Matrícula 2644111 

 
 

Em observação aos registros e recomendações formuladas pela 
Auditora, face aos trabalhos de Auditoria aqui mencionados, 
acolho a conclusão expressa no presente Relatório.  
 
Encaminhe-se à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento-
PROAP/Diretoria de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira 
– DGCOF, com vistas ao seu conhecimento. 
 
 
Salvador, 11 de outubro de 2013. 
 
 
Marlene Pereira Vilas Boas 
Coordenadora de Auditoria Interna 

     Matrícula 0394065 


