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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, 12 de maio de 2014. 
 

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA - IFBA 
  

 EXERCÍCIO         : 2013 
 AÇÃO – PAINT/2013 : 13 
UNIDADE           : Campus Camaçari 
 RELATÓRIO Nº      : 037/2013 
 
 

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 Camaçari. 

 
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 Camaçari, encaminhado a esta Unidade em atendimento às 
Solicitações de Auditoria – S.A.’s nos. 021 e 098/2013, e da 
análise das informações coletadas por meio da manifestação da 
Direção do campus em resposta ao Relatório Preliminar nº. 
037/2013. 
  
II – METODOLOGIA 
 

O trabalho foi deflagrado com a emissão da Solicitação de 
Auditoria - S.A. nº. 021/2012, em 15/07/2013, reiterada pela S.A. 
nº. 042/2013, em 02/08/2012, solicitando a Diretoria do campus 
Camaçari o preenchimento e envio das planilhas intituladas 
“Relação de Veículos Oficiais” e “Relação de Condutores de 
Veículos Oficiais”. 
 

Em 18/07/2013, por meio do Ofício nº. 014/2013/DAP, as 
mencionadas planilhas foram encaminhadas a esta Unidade de 
Auditoria Interna. 
 

Após análise das informações contidas nas referidas planilhas, 
foi solicitado ao campus, por meio da S.A. nº. 098/2013, em 
13/09/2013, os seguintes documentos: 
 

1. Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais 
desse campus; 
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2. Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos 

oficiais desse campus; 
 

3. “Cadastro de Veículo” Peugeot Boxer (placa JSG 1665), com a 
última data de atualização; 

 

4. “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos 
Oficiais” do Peugeot Boxer (placa JSG 1665), com a última 
data de atualização; 

 

5. “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do Peugeot Boxer 
(placa JSG 1665), constando as três últimas utilizações do 
mesmo; 

 

6. “Termo de Vistoria de Veículos” do Peugeot Boxer (placa JSG 
1665), 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 solicitamos ainda: 
 

- A complementação dos dados referentes à coluna “Condutor” 
constante do Anexo I da S.A. nº. 020/2013, encaminhada 
anteriormente, ainda que a condução dos veículos ocorra 
alternadamente entre os motoristas; 
 

- Relação de motoristas terceirizados que prestam serviço no 
Campus Camaçari, com o respectivo número da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). 

 

Em resposta, a diretoria do Campus Camaçari, por meio do 
Memorando nº. 09/2013/COMAT, encaminha a esta Unidade de 
Auditoria Interna os documentos solicitados. 
 

A partir da análise dos documentos encaminhados, foi 
confeccionado e enviado ao Campus Camaçari o Relatório Preliminar 
de Auditoria nº 037/2013, 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 da 
COMAT/Campus Camaçari 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. 
 
III- CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES 
 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna as “Orientações Relativas à Utilização de Veículos”, 
conforme solicitado. 
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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. 037/2013 a COMAT/Campus Camaçari 
informa: 

 
“’Orientações Relativas à Utilização de Veículo’ constante 
na IN nº 03/2008 foram encaminhadas pelo email institucional 
e serão encaminhadas a cada 3 meses”. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: Ainda que sejam 
encaminhadas por e-mail institucional as “Orientações 
Relativas à Utilização de Veículo”, recomenda-se que a 
mesma também esteja disponibilizada no sítio oficial do 
campus. 
Entretanto, se as orientações acima mencionadas referir-se 
exclusivamente ao Capítulo II da IN MPOG nº. 03/2008 (art. 
3º ao art. 10), encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna, anexa ao Memorando nº. 002/2014/COMAT, deve-se 
considerar que a referida IN é ampla a todos os órgãos e 
entidades do Poder Executivo Federal, e a sua 
disponibilização não substitui a imprescindibilidade de 
elaborar orientações concernentes as necessidades 
específicas deste IFBA, no que refere à utilização de 
veículos oficiais. 
Assim sendo, mantemos a recomendação acima exposta. 

 
CONSTATAÇÃO 2: Não foi preenchida, na íntegra, a planilha 
intitulada “Relação de Veículos Oficiais”, dificultando, 
assim, a análise da matéria por parte desta Unidade de 
Auditoria Interna. 

 

Recomendação 1: Que passe a promover o adequado 
preenchimento das planilhas encaminhadas por esta 
Unidade de Auditoria Interna. 

 

Manifestação do gestor: Em resposta ao disposto no 
Relatório Preliminar nº. 037/2013 a COMAT/Campus Camaçari 
informa: 

 
“Segue anexa a este documento a planilha intitulada ‘Relação 
de Veículos Oficiais’”. 
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Análise da Unidade de Auditoria Interna: Em que pese o 
atendimento intempestivo da recomendação acima exposta, esta 
Unidade de Auditoria Interna alerta quanto a necessidade do 
preenchimento e envio das planilhas em tempo hábil como forma 
de não prejudicar os trabalhos executados por este setor. 
 
 
CONSTATAÇÃO 3: Os veículos abaixo listados constam como 
propriedade do antigo CEFET-BA. 

 
VEÍCULO PLACA 

Ônibus/Agrale JSH 9659 
Palio/Fiat JRF 1379 
Peugeot/Boxer JSG 1665 
Peugeot/207 JSD 2648 

 

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: Em resposta ao disposto no 
Relatório Preliminar nº. 037/2013 a COMAT/Campus Camaçari 
informa: 

 
“Segue anexo a este documento o memorando encaminhado ao 
setor competente solicitando a alteração do ‘nome’ e ‘CNPJ’ 
nos documentos dos veículos oficiais deste compus”. 

 

Anexo ao supracitado memorando, foi enviado a esta Unidade 
de Auditoria Interna o Memorando nº. 001/2014/COMAT 
destinado ao DEPAD/Reitoria, no qual consta: 
 

“Seguindo a determinação da Auditoria Interna solicitamos a 
atualização de ‘Nome’ e ‘CNPJ’ nos documentos dos veículos 
oficiais deste Campus, já que eles ainda estão em nome do 
CEFET-BA”. 
 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da 
manifestação e documentação enviada pela COMAT/Campus Camaçari 
no intuito de acatar a recomendação proferida por esta Unidade 
de Auditoria Interna, consideramos como atendida a 
Recomendação, objeto da Constatação elencada, cuja efetiva 
implementação será alvo de acompanhamento por parte desta 
Unidade de Auditoria Interna. 
 
CONSTATAÇÃO 4: Não foi encaminhado a esta Unidade de 
Auditoria Interna o “Registro da Utilização de Veículo 
Oficial” do Peugeot Boxer, placa JSG 1665, conforme 
solicitado. 

 

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: Em resposta ao disposto no 
Relatório Preliminar nº. 037/2013 a COMAT/Campus Camaçari 
informa: 
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“O ‘Registro da Utilização de Veículo Oficial’ começou a ser 
realizado no dia 01/01/2014 conforme solicitação da 
Auditoria Interna”. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da 
manifestação enviada pela COMAT/Campus Camaçari no intuito de 
acatar a recomendação proferida por esta Unidade de Auditoria 
Interna, consideramos como atendida a Recomendação, objeto da 
Constatação elencada, cuja efetiva implementação será alvo de 
acompanhamento por parte desta Unidade de Auditoria Interna. 
 

IV- CONCLUSÃO 
 

Após manifestações apresentadas pela COMAT/Campus Camaçari, face 
ao Relatório Preliminar anteriormente encaminhado, verificou-se 
que algumas das recomendações exaradas por esta Unidade de 
Auditoria Interna não foram atendidas integralmente. 
 
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 que, porventura, 
careçam de serem tomadas.     

 
 

Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Coordenadora 
da Auditoria Interna – IFBA. 
 
 
Salvador, 12 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 Camaçari, com vistas ao seu 
conhecimento. 
 
 
 
Salvador, 12 de maio de 2014. 
 
Marlene Pereira Vilas Boas 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula 0394065 

 


