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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, 07 de maio de 2014. 
 
 

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA - IFBA 
  
 EXERCÍCIO         : 2013 
 AÇÃO – PAINT/2013 : 13 
UNIDADE           : Campus Barreiras 
 RELATÓRIO Nº      : 030/2013 
 
 
Senhora Coordenadora, 
 
Em atendimento a Ação nº 13 - PAINT/2013, concernente ao 
“Avaliação do controle da frota de veículos”, apresentamos os 
resultados observados por ocasião dos trabalhos realizados junto 
ao Campus Barreiras. 
 
 
I – ESCOPO DO TRABALHO 
 
Os trabalhos de Auditoria foram realizados a partir da análise de 
documentos relacionados à frota de veículos oficiais pertencentes 
ao Campus Barreiras, encaminhado a esta Unidade em atendimento às 
Solicitações de Auditoria – S.A.’s nos. 020 e 051/2013, e da 
análise das informações coletadas por meio da manifestação da 
Direção do campus em resposta ao Relatório Preliminar nº. 
030/2013. 
 
 
II – METODOLOGIA 
 
O trabalho foi deflagrado com a emissão da Solicitação de 
Auditoria - S.A. nº. 020/2012, em 15/07/2013, solicitando 
diretoria do Campus Barreiras o preenchimento e envio das 
planilhas intituladas “Relação de Veículos Oficiais” e “Relação 
de Condutores de Veículos Oficiais”. 
 
Em 30/07/2013, por meio do Ofício nº 365/2013/DG, as mencionadas 
planilhas foram devidamente encaminhadas a esta Unidade de 
Auditoria Interna. 
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Após análise das informações contidas nas referidas planilhas, 
foi solicitado ao campus, por meio da S.A. nº. 051/2013, em 
02/08/2013, os seguintes documentos: 
 

1. Certificado de Licenciamento Anual dos veículos 
oficiais desse campus; 
 

2. Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos 
oficiais desse campus; 
 

3. “Cadastro de Veículo” do veículo Saveiro (placa NYJ 
8084), com a última data de atualização; 
 

4. “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de 
Veículos Oficiais” do veículo Saveiro (placa NYJ 
8084), com a última data de atualização; 
 

5. “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo 
Saveiro (placa NYJ 8084), constando as três últimas 
utilizações do mesmo; 
 

6. “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Saveiro 
(placa NYJ 8084), constando a última data de 
atualização; 
 

7. CNH’s dos condutores dos veículos oficiais. 
 

8. Portaria de designação do Fiscal de Contrato 
responsável pelo acompanhamento do contrato 
concernente ao fornecimento de mão-de-obra para 
prestação de serviço de motorista. 

 
Na oportunidade, foi solicitada ainda a complementação dos dados 
referentes à coluna “Condutor” constante do Anexo I da S.A. nº. 
020/2013. 
 
Em resposta, a diretoria do Campus Barreiras, por meio do Ofício 
nº. 421/2013/DG, encaminha a esta Unidade de Auditoria Interna os 
documentos solicitados. 
 
A partir da análise dos documentos encaminhados, foi 
confeccionado e enviado ao Campus Barreiras o Relatório 
Preliminar de Auditoria nº 030/2013, para fins de apreciação e 
apresentação, em sendo o caso, de esclarecimentos adicionais, no 
prazo de 10 (dez) dias, contados da data de seu recebimento. 
 
Após exame das informações coletadas por meio da manifestação do 
gestor em resposta ao Relatório Preliminar, foi iniciado o 
trabalho de conclusão, por parte desta Unidade de Auditoria 
Interna, com a elaboração do Relatório Final de Auditoria. 
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III- CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES 
 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna as “Orientações Relativas à Utilização de Veículos”. 

 
Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente 
por meio eletrônico, as orientações relativas à utilização de 
veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, conforme 
preceitua seu art. 38. 

 
Art. 38. Os órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta, autárquica ou fundacional deverão 
disponibilizar aos seus servidores, pelo menos a cada três 
meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 
relativas à utilização de veículos oficiais descritas nesta 
Instrução Normativa. 

 
Manifestação do gestor: Em resposta ao disposto no 
Relatório Preliminar nº. 030/2013 o DEPAD/Campus Barreiras 
informa: 

 
“O relatório preliminar de Auditoria IFBA nº. 30 constatou 
algumas ocorrências concernentes à execução da Ação nº. 13 - 
‘Avaliação do controle de veículos’. 
Sendo assim, viemos nos manifestar acerca das constatações 
elencadas com o intuito de ratificar a concordância com o 
inteiro teor do relatório em questão. 
No ensejo, informamos que estamos adequando os procedimentos 
do Setor de Transporte do Campus Barreiras em consonância 
com as orientações da Auditoria Interna”. 

 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da 
manifestação do DEPAD/Campus Barreiras no intuito de 
acatar as recomendações proferidas por esta Unidade de 
Auditoria Interna, consideramos como atendida a 
Recomendação, objeto da Constatação elencada, cuja 
implementação será alvo de acompanhamento por parte desta 
Unidade de Auditoria Interna. 

 
 

 
CONSTATAÇÃO 2: Não foram encaminhados os Certificados de 
Registro e Licenciamento de Veículos – CRVL’s do exercício 
2013, embora tenham sido apresentadas cópias dos comprovantes 
de pagamento dos veículos abaixo listados, relativos ao citado 
exercício:  
 

- Ônibus/Agrale (Placa JRP 1439); 
- Gol/VW (Placa JPZ 5505); 
- Besta/Kia (Placa JKZ 8691); 
- Ônibus/Mercedes Benz (Placa NTL 6557); 
- Saveiro/VW (Placa NYJ 8084); 
- Hilux/Toyota (Placa NYJ 7032). 
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Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão 
competente, o CRLV’s dos veículos acima mencionados,  
referentes ao exercício 2013. 

 
Manifestação do gestor: Idem ao constante na “Manifestação 
do gestor” referente à Constatação 1. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao constante 
na “Análise da Unidade de Auditoria Interna” referente à 
Constatação 1. 
 
 

 
CONSTATAÇÃO 3: Existência de veículos oficiais constando como 
propriedade do antigo CEFET-BA, contrariando o art. 123, 
inciso I, da Lei nº. 9.503/1997. 
 

- Ônibus/Agrale (Placa JRP 1439); 
- Gol/VW (Placa JPZ 5505); 
- Besta/Kia (Placa JKZ 8691). 
 

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado 
de Registro de Veículo quando: 
I - for transferida a propriedade. 

 
Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos 
dos veículos oficiais deste campus. 
 

Manifestação do gestor: Idem ao constante na “Manifestação 
do gestor” referente à Constatação 1. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao constante 
na “Análise da Unidade de Auditoria Interna” referente à 
Constatação 1. 

 
 
 
Constatação 4: Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna cópia do “Mapa de Controle do Desempenho dos Veículos 
Oficiais”, do Saveiro, placa NYJ 8084. 
 
Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 
Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos 
a serem executados por esta Unidade. 
 

Manifestação do gestor: Idem ao constante na “Manifestação 
do gestor” referente à Constatação 1. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao constante 
na “Análise da Unidade de Auditoria Interna” referente à 
Constatação 1. 
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CONSTATAÇÃO 5: Na análise dos Boletins Diários encaminhados 
a esta Unidade de Auditoria Interna, do veículo Saveiro, placa 
NYJ 8084, foram constatadas as seguintes desconformidades: 
 

a) Falta de preenchimento dos campos abaixo indicados, 
conforme determina o art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008:  

 

- Hora/Inicial; 
- Hora/Final; 
- Odômetro/Inicial; 
- Odômetro/Final; 
- Motorista; 
- Sigla/Rubrica do usuário. 

 
Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, 
no mínimo, as seguintes informações: 
I - identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; 
II - identificação do motorista; e 
III - origem, destino, finalidade, horários de saída e de 
chegada e as respectivas quilometragens.  

 

b) Não consta no formulário “Boletim Diário” a identificação 
do nome, vínculo e lotação do usuário, bem como a 
finalidade do uso do veículo, como determina o art. 4º, 
incisos I e III, da IN SLTI nº. 03/2008, acima transcrita. 
 

c) Incompatibilidade das informações constantes no campo 
“Odômetro”, tendo em vista que foi registrado no dia 
12/08/2013 valor superior ao registrado no dia 13/08/2013, 
conforme tabela abaixo apresentada: 

 
Dia Hora Odômetro 

12/08/2013 19:01 11689 
13/08/2013 09:50 11652 

 
 
d) Incompatibilidade das informações constantes no campo 

“Odômetro”, tendo em vista que não foi coincidente o valor 
final do dia 08/07/2013 com o valor inicial do dia 
12/08/2013, conforme análise dos 3 (três) últimos Boletins 
Diários encaminhados a esta Unidade de Auditoria Interna. 
  

Dia Hora Odômetro 
08/07/2013 15:50 11652 
12/08/2013 08:47 11674 

 
 

Recomendação 1: Que passe a promover o adequado 
preenchimento do “Boletim Diário”. 

 
Manifestação do gestor: Idem ao constante na 
“Manifestação do gestor” referente à Constatação 1. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao 
constante na “Análise da Unidade de Auditoria Interna” 
referente à Constatação 1. 
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Recomendação 2: Que amplie a estrutura do “Boletim 
Diário” de forma a contemplar o disposto no art. 4º da IN 
SLTI nº. 03/2008. 

 

Manifestação do gestor: Idem ao constante na 
“Manifestação do gestor” referente à Constatação 1. 
 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao 
constante na “Análise da Unidade de Auditoria Interna” 
referente à Constatação 1. 

 
 
IV- CONCLUSÃO 

 
Diante da manifestação apresentadas pelo Departamento de 
Administração do Campus Barreiras, face ao Relatório Preliminar 
anteriormente encaminhado, verificou-se que aquele Departamento 
manifestou sua intenção de atender as recomendações exaradas por 
esta Unidade de Auditoria Interna. 
Nesse sentido, concluímos pela conversão do “Relatório Preliminar 
de Auditoria” em “Relatório Final de Auditoria” e ressaltamos a 
necessidade do acompanhamento/monitoramento da implementação das 
recomendações, via “Plano de Providência – 2013”, a fim de se 
observar a efetividade de adoção das medidas sugeridas.     

 
 

Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Coordenadora 
da Auditoria Interna – IFBA. 
 
 
 
Salvador, 07 de maio de 2014. 
 
Sheila Simone Kosminsky Weber 
Auditora 
Matrícula 1833842 
 
 
 
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 Direção do Campus Barreiras, com vistas ao seu 
conhecimento. 
 
 
Salvador, 07 de maio de 2014. 
 
Marlene Pereira Vilas Boas 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula 0394065 

 


