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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, 06 de setembro de 2013. 
 

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA - IFBA 
  

 EXERCÍCIO         : 2013 
 AÇÃO – PAINT/2013 : 16 
UNIDADE           : Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP 
RELATÓRIO Nº      : 016/2013 
 
Senhora Coordenadora, 
 

Em atendimento a Ação nº 16 - PAINT/2013, concernente a 
“Verificação dos atos de vacâncias, concessões de aposentadorias 
e pensão e movimentação de servidores”, apresentamos os 
resultados conclusivos dos trabalhos realizados junto a Diretoria 
de Gestão de Pessoas - DGP, por ocasião da emissão do Relatório 
Preliminar de Auditoria nº 016/2013.   
 
 
I – ESCOPO DO TRABALHO 
 

Os trabalhos de Auditoria foram realizados a partir do exame do 
processo nº 23.142.000510/2007-42 que tratou da cessão da servidora 
M.C.D.S, matrícula 1301663, para a Secretaria de Saúde do Governo do 
Estado da Bahia. 
 

O processo citado foi encaminhado a esta Unidade por meio 
Memorando nº. 035/2013 da Coordenação de Movimentação de Pessoal 
- COMOP, em atendimento as Solicitações de Auditoria – S.A. nº 
004/2013. 
 
 
II – METODOLOGIA 
 

A relação de servidores constantes da listagem retirada do 
Sistema de Administração de Pessoal – SIAPE (função GRCOSITCAR), 
em 14/03/2013, foi utilizada como amostra do trabalho de 
auditoria. 
 

De posse de tal informação, foi emitida a Solicitação de 
Auditoria - S.A. nº. 004/2013, em 01/04/2013, solicitando o envio 
do processo de cessão da servidora. 
 

Com base no processo enviado por meio do Memo. N°. 035/2013 da 
Coordenação de Movimentação de Pessoas - COMOP, em atendimento ao 
solicitado, procedeu-se a análise do mesmo com o preenchimento do 
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check-list, levantamento das constatações e respectivas 
recomendações. 
 

No decorrer do trabalho de auditoria, procedeu-se a análise do 
ressarcimento das despesas a partir dos dados constantes no 
registro de Arrecadação – RA no SIAFI (função CONRA), cotejando-o 
com as informações constantes na ficha financeira extraída do 
SIAPE (função FPCOFICHAF) para o primeiro trimestre de 2013. 
 

Após os exames realizados no processo, elaborou-se o Relatório 
Preliminar n.016, datado de 03 de junho de 2013, encaminhado a 
Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, por meio do Memorando n. 
35, no qual se solicitou a manifestação em relação às 
constatações e recomendações.  
 

Decorrido o prazo sem a manifestação do Gestor, foi concluído o 
trabalho de auditoria com a conversão do Relatório Preliminar de 
Auditoria em Relatório Final de Auditoria.  
 
 
 

III- ANÁLISES EFETUADAS E RESPECTIVAS CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES 
 

Constatação 1: Não constam, no processo, as portarias de prorrogação 
de cessão da servidora para o Governo do Estado da Bahia, conforme 
exigência do parágrafo único do art. 2º do Decreto 4.050, de 
12/12/00, transcrito abaixo: 
 

“Art. 2º(...) 
Parágrafo único. Ressalvadas as cessões no âmbito do Poder 
Executivo e os casos previstos em leis específicas, a cessão 
será concedida pelo prazo de até um ano, podendo ser 
prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades cedentes 
e cessionários.” 

 

Recomendação 1: Que se proceda à prorrogação anual da cessão, 
mediante atualização da Portaria.  
 
Manifestação do gestor: não houve. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da ausência de 
manifestação da DGP, mantemos a recomendação supracitada. 
 
 
 

Constatação 2: Não constam, no processo, os documentos  encaminhados 
pelo cessionário, que atestam a frequência mensal do servidor, em 
atendimento ao art. 3º da Portaria 717/07, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, a seguir: 
 

(...) 
Art. 3° Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do 
servidor, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente.    

 
Recomendação 1: Que se exija do cessionário a apresentação de 
documento de frequência mensal do servidor, de acordo com a 
exigência da Portaria. 
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Manifestação do gestor: não houve. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da ausência de 
manifestação da DGP, mantemos a recomendação supracitada. 
 
 
Constatação 3: Ausência de carimbo próprio para numeração das 
páginas em algumas peças do processo, contrariando o item 5.2 da 
Portaria Normativa SLTI nº. 12/2009. 

 
Item 5.2 NUMERAÇÃO DE FOLHAS E DE PEÇAS 
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 verso da 
folha não será numerado e sua identificação, quando for 
necessária terá como referência a letra “v”, da palavra 
verso. Exemplo: folha3v. A capa do processo não será 
numerada. 

 
Recomendação 1: Que se instrua o setor de movimentação de pessoal a 
inserir o carimbo próprio nas folhas dos processos, conforme 
preceitua a Portaria supracitada.  

 
Manifestação do gestor: não houve. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da ausência de 
manifestação da DGP, mantemos a recomendação supracitada. 
 
 
Constatação 4: Inserção de documentos fora da ordem numérica 
das páginas do processo, contrariando o item 5.2 da Portaria 
Normativa SLTI nº. 12/2009 já descrita. 

 
Recomendação 1: Que se oriente o setor de movimentação de 
pessoal para o correto ordenamento das páginas do processo; 
 
Manifestação do gestor: não houve. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da ausência de 
manifestação da DGP, mantemos a recomendação supracitada. 
 
 
Constatação 5: Foram constatadas diferenças entre os valores 
constantes na ficha financeira do servidor e o valor ressarcido pelo 
cessionário, conforme discriminadas no quadro a seguir:   

 

2013 
Meses 

SIAPE  SIAFI Diferenças         
(SIAPE - SIAFI)  

Receita 1 Descontos 2 
Total 

(1+2)* Reembolso 3 

Janeiro 8.143,02 1.940,81 10.083,83 9.820,96 262,87 

Fevereiro 8.074,02 1.940,81 10.014,83 9.752,02 262,81 

Março - - - Sem ressarcimento - 
                Fonte: Siafi (função conra ) e SIAPE (função fpcofichaf), extraídos em 25/04/2013. 
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1 Valores referentes ao vencimento básico, auxílio-alimentação, assistência-pré-escolar e Retribuição por titulação - RT 
2 Valores dos descontos de cota-parte da assistência-pré-escolar, Plano de seguridade Social e Imposto de renda retido na fonte;                   

3 Valores dos registro de arrecadação referentes ao código de recolhimento 68816-8 (Ressarcimento de pessoal cedido) 
* Somatório das receitas (1) e descontos (2) 

 
Recomendação 1: Que se revisem os cálculos das despesas do 
servidor, bem como o valor ressarcido pelo Governo do Estado 
da Bahia, regularizando se for o caso.  

 
Manifestação do gestor: não houve. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da ausência de 
manifestação da DGP, mantemos a recomendação supracitada. 

 
 

Constatação 6: Não foi identificado o ressarcimento das despesas 
para a competência março/2013. 

 
Recomendação 1: Que se proceda ao ressarcimento das despesas 
do servidor referente ao mês de mar/2013.   

 
Manifestação do gestor: não houve. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da ausência de 
manifestação da DGP, mantemos a recomendação supracitada. 
 
 
Constatação 7: De acordo com a ficha financeira, a servidora foi 
cedida com a remuneração relativa ao cargo de professor com 
dedicação exclusiva, contrapondo-se ao item 14 da NOTA TÉCNICA Nº 
381/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP, bem como os itens 52.1 e 52.2 do 
Parecer n. 1339 – 3.14/2012/ ACG/CONJUR. 
 
Recomendação 1: Que se atente, em cessões futuras, quanto a 
necessidade de exclusão da gratificação de Dedicação 
Exclusiva, no caso de docentes cedidos para outra instância 
administrativa. 

 
Manifestação do gestor: não houve. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da ausência de 
manifestação da DGP, mantemos a recomendação supracitada. 
 

 
 
 
IV – CONCLUSÃO 
 

A manifestação do Gestor da área é fundamental para estabelecer 
vínculo recíproco de parceria e compromisso entre a Auditoria 
Interna e o Setor Auditado com a finalidade de melhorar a 
qualidade dos controles. Assim, a interação entre os setores 
envolvidos favorece o fortalecimento do controle interno na 
Instituição. 
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A partir da análise e reflexão sobre o ambiente de controle, 
sugerimos ao setor que proceda a revisões periódicas de seus 
próprios controles, com o objetivo de aperfeiçoá-los, a fim de se 
minimizar os erros e evitar a vulnerabilidade do mesmo. 
 

Do mesmo modo, faz-se necessário à criação de instruções 
devidamente formalizadas e a promoção de capacitação e 
treinamentos, com o intuito de manter a equipe de trabalho 
constantemente atualizada.  
 

Nesse sentido, reiteramos o teor das recomendações, mantendo-as, 
ressalvando que seu cumprimento deverá ser objeto de 
monitoramento/acompanhamento, por parte desta Unidade de 
Auditoria Interna, via “Plano de Providências-2013”, com o 
propósito de se observar a efetividade das medidas ora 
recomendadas.    
 
Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Coordenadora 
da Auditoria Interna – IFBA. 
 
 
 
Salvador, 06 de setembro de 2013. 
 

Cássia Regina Almeida dos Santos 
Auditora  
Matrícula 2572090 
 
 
Em observação aos registros e recomendações formuladas pela 
Auditora, face aos trabalhos de Auditoria aqui mencionados, 
acolho a conclusão expressa no presente Relatório.  
 

Considerando que a auditoria interna é uma atividade de 
assessoramento à gestão e busca apoiar o Gestor/Executor na 
condução das atividades administrativas, procurando corrigir 
falhas ou minimizá-las, visando prevenir a ocorrência de eventos 
que afetem, negativamente, o alcance dos objetivos da 
Instituição, cumpre-nos lembrar da necessidade do atendimento aos 
pleitos da Unidade de Auditoria Interna como forma de fortalecer 
o controle interno da Instituição, promovendo o aprimoramento da 
gestão. 
 

Encaminhe-se à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, com vistas 
ao seu conhecimento. 
 
 
Salvador, 06 de setembro de 2013. 
 
Marlene Pereira Vilas Boas 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula 0394065 


