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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, 14 de julho de 2014. 
 
RELATÓRIO FINAIS DE AUDITORIA - IFBA 
  
 EXERCÍCIO         : 2014 
 AÇÃO – PAINT/2014 : 20 
PROGRAMA   : Previdência de Inativos e Pensões (0089)  
UNIDADE           : Diretoria de Gestão de Pessoa - DGP 
RELATÓRIO Nº      : 006/2014 
 
 
Senhora Coordenadora, 
 
 
Em atendimento à Ação nº 20 - PAINT/2014, concernente à 
“Verificação dos atos de vacâncias, concessões de aposentadorias 
e pensão e movimentação de servidores”, apresentamos os 
resultados finais observados por ocasião dos trabalhos 
realizados. 
 
 
I – ESCOPO DO TRABALHO 
 
 
Os trabalhos de Auditoria foram realizados no período de 10/03 
até 04/04, em estrita observância às normas aplicáveis ao Serviço 
Público Federal, objetivando o acompanhamento e análise do 
processo nº 352/2012 de Concessão da Pensão para a beneficiária 
F.W.C.C, matrícula 5642710, esposa do servidor E.B.P.C, matrícula 
1084605. 
 
Vale Ressaltar que nenhuma restrição foi imposta aos exames 
realizados pela Unidade de Auditoria Interna. 
 
 
II – METODOLOGIA 
 
A amostra do trabalho de auditoria foi elaborada com base na 
relação retirada do Sistema de Administração de Pessoal – SIAPE 
(função GRCOSITCAR). Do total de 108(cento e oito) instituidores 
de Pensão, foram selecionados 10 (dez) servidores para análise 
dos processos de concessão. 
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Para tanto, utilizou-se o seguinte critério: 50% da amostra 
coletada, aleatoriamente, por meio do Programa EXCEL (função 
aleatórioentre) do Windows 7 Professional, entre o período 2012 e 
2013 e os 50% restantes retirados, do mesmo modo, entre 2009-
2011.  
 
A partir dessa amostra, elaborou-se uma Relação Nominal de 
servidores Instituidores de Pensão, sendo verificados os 
processos originários, in loco, na Coordenação de Arquivo e 
Atendimento Pessoal - CAAP. 
 
 
III- CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES  

 
 
Constatação 1: Folhas do processo insertas nos autos se encontram  
sem carimbo do órgão, numeração e rubrica do servidor, em 
desconformidade com a alínea “d” do item 5.1 da Portaria Normativa 
SLTI nº. 05/2002. 

 
Item 5.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 
A autuação, também chamada formação de processo, obedecerá a 
seguinte rotina: 
 
(...) 
 
d) Numerar as folhas, apondo o respectivo carimbo (órgão, 
número da folha e rubrica do servidor que estiver numerando 
o processo); 
 

Recomendação 1: Que se oriente o servidor responsável a apor o 
carimbo, o número da folha e a rubrica nas peças dos processos.  
 

 
 
V – CONCLUSÃO 

 
 
Face aos exames realizados, observou-se que as desconformidades 
encontradas estão relacionadas à ausência de observância quanto à 
aplicação da Portaria Normativa SLTI nº 05/2002, no que tange a 
formalização dos processos, indicando fragilidades nos controles 
internos administrativos. 
 
Considerando que as recomendações dispostas neste Relatório já 
foram tratadas em auditorias anteriores, nas quais o gestor se 
manifesta favorável ao atendimento das mesmas, concluímos os 
trabalhos de auditoria com a emissão do Relatório de Auditoria, 
salientando que, o cumprimento das recomendações será objeto de 
acompanhamento, por parte desta Unidade de Auditoria Interna, em 
futuros processos.   
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Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Coordenadora 
da Auditoria Interna – IFBA. 
 
Salvador, 14 de julho de 2014. 
 
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.  
 
 

Encaminhe-se à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, com vistas 
ao seu conhecimento. 
 
Salvador, 14 de julho de 2014. 
 
 
Marlene Pereira Vilas Boas 
Coordenadora de Auditoria Interna 

Matrícula 0394065 
 


