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Senhora Coordenadora, 
 

Considerando que foi constatado erro de digitação no 
Relatório Final nº 024/2014, apresentamos a presente 
retificação: 
 
 
 
CONSTATAÇÃO 22(...) 
   
Onde se lê: 
 

RECOMENDAÇÃO FINAL 1:Que a comissão inventariante do 
exercício 2012 justifique a origem dos valores 
apresentados no saldo inicial do Inventário/2012, tendo 
em vista que não coincide com o saldo final do 
inventário/2012 e nem com o saldo inicial do “Relatório 
de Almoxarifado para Contabilidade – Janeiro 2013”. 

 
Leia-se: 
 

RECOMENDAÇÃO FINAL 1:Que a comissão inventariante do 
exercício 2013 justifique a origem dos valores 
apresentados no saldo inicial do Inventário/2013, tendo 
em vista que não coincide com o saldo final do 
inventário/2012 e nem com o saldo inicial do “Relatório 
de Almoxarifado para Contabilidade – Janeiro 2013”. 
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CONSTATAÇÃO 23(...) 
 

Onde se lê: 
 

RECOMENDAÇÃO FINAL 1:Que a comissão inventariante do 
exercício 2012 justifique a origem dos valores 
apresentados no saldo inicial do Inventário/2013, tendo 
em vista que não coincide com o saldo final do 
inventário/2012 e nem com o saldo inicial do “Relatório 
de Almoxarifado para Contabilidade – Janeiro 2013”. 
 
 

Leia-se: 
 

RECOMENDAÇÃO FINAL 1:Que a comissão inventariante do 
exercício 2013 justifique a origem dos valores 
apresentados no saldo inicial do Inventário/2013, tendo 
em vista que não coincide com o saldo final do 
inventário/2012 e nem com o saldo inicial do “Relatório 
de Almoxarifado para Contabilidade – Janeiro 2013”. 
 

 
Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. 
Coordenadora da Auditoria Interna – IFBA. 
 
 
 
Salvador, 02 de dezembro de 2015. 
 
Sheila Simone Kosminsky Weber 
Auditora 
Matrícula: 1833842 

 
De Acordo, 
 
Salvador, 02 de dezembro de 2015. 
 
Eliene Pereira de Cerqueira 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula: 2644111 
 


