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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
 
 
 

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA – IFBA 
 

 
 

EXERCÍCIO      : 2015 
AÇÃO–PAINT/2015: 14 
UNIDADE: Campus Camaçari 
PROGRAMA DE GOVERNO: Funcionamento de Instituições Federais 
de Educação Profissional e Tecnológica no Estado da Bahia. 
AÇÃO–QDD/2015:2031.20RL.0029 
RELATÓRIO Nº:004/2015 
 
 
Senhora Coordenadora, 
 
 

Em atendimento à Ação nº 14 - PAINT/2015, concernente ao 
”Acompanhamento da aplicação das despesas realizadas 
através do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF”, 
apresentamos os resultados observados por ocasião dos 
trabalhos realizados. 
 
 
I – METODOLOGIA 
 

Para conhecimento do universo auditável e seleção amostral 
dos processos a serem analisados, efetuou-se uma consulta, 
no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, 
sobre todos os processos de Suprimento de Fundos, 
referentes ao exercício de 2014, do Campus Camaçari. 
 
Após realização da consulta, foi encontrado 1(um) processo 
de concessão de Suprimento de Fundos do referido Campus, o 
qual se encontra disposto na tabela abaixo. 
 
Tabela 1: Processo auditado 

Nº Processo Período de aplicação Valor Suprido 

23.285.000.039/2014 29/01/2014 a 17/03/2014 R$ 4.000,00 P.M.A.B 

 
Na execução desta auditoria foram utilizadas as técnicas de 
exame de registro, análise documental e cruzamento dos 
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dados existentes no Portal da Transparência do Governo 
Federal e no Portal de Compras do Governo Federal versus os 
constantes nos autos dos processos de prestação de contas 
dos suprimentos de fundos, além das informações do Sistema 
Integrado de Administração Financeira – SIAFI. 
 
A partir da análise do processo acima indicado, foi 
confeccionado e enviado ao Campus Camaçari o Relatório 
Preliminar de Auditoria nº 004/2015, para fins de 
apreciação e apresentação, em sendo o caso, de 
esclarecimentos adicionais, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data de seu recebimento. 
 
Diante da ausência de manifestação do gestor, dentro 
doprazo fixado no parágrafo anterior e na prorrogação de 10 
dias concedida por meio da S.A nº 189/2015, converte-se o 
Relatório Preliminar de Auditoria em Relatório Final de 
Auditoria. 
 
 
II - DO CONTROLE INTERNO 
 
Ao analisar o processo objeto desta auditoria, no tocante 
aos controles internos administrativos e às respostas 
dispostas no “Formulário de Avaliação dos Controles 
Internos Administrativos”, aplicado ao Campus, foi possível 
observar algumas impropriedades, as quais se encontram 
dispostas abaixo: 
 
1. Quantidade de pessoal inadequada para a realização das 
atividades do setor, possibilitando o acúmulo de funções. 
 
Ressalta-se que a segregação de funções é um dos princípios 
básicos de controle interno, pois a separação de 
atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, 
especialmente,nas funções ou atividades-chave de 
autorização, execução, atesto/aprovação, registro e 
revisão,são essenciais para a promoção do efetivo controle. 
 
2. Ausência de formalização e de publicação das regras 
internas necessárias ao funcionamento do setor, conforme o 
disposto nas respostas ao item 03(três) do Formulário de 
Avaliação do Controle Interno. 
 
3. Não há manuais de rotinas/procedimentos, fluxogramas ou 
mapas de processo das atividades desenvolvidas 
naCoordenação de Orçamento, Finanças e Contabilidade. 
 
A formalização de procedimentos é imprescindível à 
consecução do controle. Todas as atividades importantes 
devem ser documentadas de forma completa e precisa a fim de 
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que seja fácil rastrear as informações desde o momento de 
autorização até a conclusão. 
 
4. Observaram-seimpropriedades, nos documentos de concessão 
do SF e, também, nos de prestação de contas, bem como na 
utilização do CPGF pelo Suprido conforme constatações 
dispostas no item IV deste relatório. 
 
5. Da análise das constatações feitas por esta AUDIN, 
evidenciou-se a necessidade de capacitação dos servidores 
diretamente ligados à gestão e à utilização de Suprimentos 
de Fundos. 
 
 
III - CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇOES 
 
 
DA CONCESSÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 

 
CONSTATAÇÃO 01: Formulário de Proposta de Concessão do 
Suprimento de Fundos inadequado. 
 
 

Situação encontrada: 
O Formulário da Proposta de Concessão do SF (pág. 03) não 
contempla todos os campos do modelo padrão de formulário de 
Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos – PCSF indicado 
no endereço eletrônico da STN – Secretária do Tesouro 
Nacional. 
 
Evidência: 
Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos (pág. 03). 
 
Critério: 
1- Manual SIAFI - Macrofunção – 021121 – itens 5.1.7; 5.2; 

6.4.1 e 6.4.2. 
 
5.1 - A proposta de concessão de suprimento de fundos deverá 
conter: 
 
5.1.7 indicação do período de aplicação e data para prestação 
de contas. 
 
5.2 Está disponível em conjunto com esta norma, no endereço 
eletrônico daSecretaria do Tesouro Nacional do Ministério da 
Fazenda,http://www3.stn.fazenda.gov.br/programacao_financeira
/execucao_financeira.asp,modelo de formulário para utilização 
no momento da proposta do suprimento defundos. 
 
6.4 Do ato de concessão de suprimento de fundos constará, 
obrigatoriamente: 
 
6.4.1 Prazo máximo para utilização dos recursos; 
 
6.4.2 Prazo para prestação de contas. 
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RECOMENDAÇÃO INICIAL 1.1:Que o Proponentepasse a utilizar o 
modelo padrão de formulário de Proposta de Concessão de 
Suprimento de Fundos – PCSF, disponível no endereço 
eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério 
daFazenda,http://www3.stn.fazenda.gov.br/programacao_financ
eira/execucao_financeira.asp, ou modelo similar que 
contemple todos os campos daquele. 
 

 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR:Não houve. 
 
 
ANÁLISE DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA: Diante da ausência 
de manifestação acerca da Constatação elencada, mantemos a 
recomendação. 

 
 

RECOMENDAÇÃO FINAL 1.1: Que o Proponentepasse a 
utilizar o modelo padrão de formulário de Proposta de 
Concessão de Suprimento de Fundos – PCSF, disponível no 
endereço eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério 
daFazenda,http://www3.stn.fazenda.gov.br/programacao_fi
nanceira/execucao_financeira.asp, ou modelo similar que 
contemple todos os campos daquele. 
 
 

CONSTATAÇÃO 02: Divergência entre os prazos de aplicação e 
comprovação dasdespesasconstantes, no SIAFI,daqueles 
indicados na Proposta de Concessão de SF. 
 

Situação encontrada: 
Na Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos (pág. 03), o 
prazo máximo para aplicação é 16/03/2014 e o de comprovação 
21/03/2014, na NS (pág. 06),extraída do SIAFI,operíodo de 
aplicação é de 29/01/2014 a 17/03/2014 e de comprovação de 
21/03/2014 a 28/03/2014. 
 
Evidência: 
1- Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos (pág. 03). 
Nota de Lançamento (pág. 06). 
 
Critério: 
1- Manual SIAFI -Macrofunção – 021121 – itens 5.1.7; 6.4.1 e 

6.4.2. 
 
5.1 - A proposta de concessão de suprimento de fundos deverá 
conter: 
 
5.1.7 indicação do período de aplicação e data para prestação 
de contas. 
 
6.4 Do ato de concessão de suprimento de fundos constará, 
obrigatoriamente: 
 
6.4.1 Prazo máximo para utilização dos recursos; 
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6.4.2 Prazo para prestação de contas. 
 
RECOMENDAÇÃO INICIAL 2.1: Quando da concessão de novo 
Suprimento de Fundos, que o responsável pela gestão do SF 
se atente para a correspondência dos prazos de aplicação e 
comprovação da despesa em todos os documentos pertinentes. 
 
 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Não houve. 
 
 
ANÁLISE DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA: Diante da ausência 
de manifestação acerca da Constatação elencada, mantemos a 
recomendação. 
 
 

RECOMENDAÇÃO FINAL 2.1: Quando da concessão de novo 
Suprimento de Fundos, que o responsável pela gestão do 
SF se atente para a correspondência dos prazos de 
aplicação e comprovação da despesa em todos os 
documentos pertinentes. 

 
 
CONSTATAÇÃO 03: Ausência de sistemática de pagamento na 
Proposta de Concessão do SF. 
 

Situação encontrada: 
Na Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos (pág. 03), 
não consta sistemática de pagamento, pois não há informação 
se a modalidade de pagamento será somente fatura ou, 
também,será por meio de saque, bem como a definiçãodos 
valores disponíveis para asreferidas modalidades. 
 
Evidência: 
1- Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos (pág. 03). 
 
Critério: 
1- Manual SIAFI -Macrofunção – 021121 – iten 6.4.3. 
 
6.4 Do ato de concessão de suprimento de fundos constará 
obrigatoriamente: 
 
6.4.3 Sistemática de pagamento, se somente fatura, ou também 
saque, quando formovimentado por meio do Cartão de Pagamento 
do Governo Federal. 
 
 

RECOMENDAÇÃO INICIAL 3.1:Que o Proponente, quando da 
concessão de novo Suprimento de Fundos, passe a inserir na 
Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos a sistemática 
de pagamento se faturae/ou saque. 
 
 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Não houve. 
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ANÁLISE DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA: Diante da ausência 
de manifestação acerca da Constatação elencada, mantemos a 
recomendação. 
 
 

RECOMENDAÇÃO FINAL 3.1: Que o Proponente, quando da 
concessão de novo Suprimento de Fundos, passe a inserir 
na Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos a 
sistemática de pagamento se fatura e/ou saque. 
 
 

CONSTATAÇÃO 04: Divergência entre os tipos de gastos 
definidos, no Portal do Banco do Brasil, para utilização do 
cartão dos constantes na Proposta de Concessão do SF. 
 
 

Situação encontrada: 
Na Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos (pág. 03), 
não consta autorização de saque, porém, no documento que 
informaos tipos de gastos definidos, no Portal do Banco do 
Brasil, para utilização do cartão (pág. 07), consta a 
permissão para saque no valor de R$ 4.000,00. 
 
Evidência: 
1- Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos (pág. 03). 
Documento Cartão - Dados do Centro de Custo (pág. 07). 
 
Critério: 
1- Manual SIAFI - Macrofunção – 021121 – itens 5.1.6, 6.1.2. 
 
5.1 - A proposta de concessão de suprimento de fundos deverá 
conter: 
 
5.1.6 quando do uso do CPGF, deve-se indicar, sempre que 
houver, o valorautorizado para saque; e 
 
6.1.2 Na concessão serão estabelecidos os valores de gasto 
para a modalidade defatura e de saque, necessitando de 
justificativa, se autorizado algum valor namodalidade de 
saque. 

 
 
 
RECOMENDAÇÃO INICIAL 4.1:Que o responsável por atribuir, no 
Portal do Banco do Brasil, os tipos de gastospermitidos 
para utilização do cartão, realize tal procedimento de 
acordo com a Proposta de Concessão do SF. 
 
 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Não houve. 
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ANÁLISE DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA: Diante da ausência 
de manifestação acerca da Constatação elencada, mantemos a 
recomendação, com alteração. 
 
 

RECOMENDAÇÃO FINAL 4.1:A partir dos novos processos de 
SF,que o responsável por atribuir, no Portal do Banco 
do Brasil, os tipos de gastos permitidos para 
utilização do cartão, realize tal procedimento de 
acordo com a Proposta de Concessão do SF. 
 

 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 
 
CONSTATAÇÃO 05: Reclassificação da despesa realizada em 
período superior ao indicado pela legislação. 
 

Situação encontrada: 
Na Nota de Sistema 2014NS000060(pág. 06), a data final para 
aplicação do SF é 17/03/2014.Conforme legislação, o saldo do 
subitem 96 deve ser reclassificado para o subitem da despesa 
realizada em até 30 dias após o prazo de aplicação, porém, 
tal procedimento só ocorreu em 17/07/2014 de acordo com a 
Nota de Sistema 2014NS000343(pág. 32). 

 
Evidência: 
1-Notas de Sistema 2014NS000060(pág. 06) e 2014NS000343(pág. 
32). 
 
Critério: 
1- Manual SIAFI -Macrofunção – 021121 – item 09.03 e 09.04. 
 
9.3 - O saldo do subitem 96, registrado na liquidação do 
suprimento de fundos,poderá permanecer até 30 (trinta) dias 
após o prazo de aplicação, devendo adespesa ser 
reclassificada para o subitem da despesa realizada no momento 
em que édada a baixa da responsabilidade do Suprido. 
 
9.4 A permanência de saldo no subitem 96 por mais de 30 
(trinta) dias após o prazo de aplicação é fato para restrição 
contábil.(grifo nosso) 
 
 

RECOMENDAÇÃO INICIAL 5.1:Que o responsável pela baixa do 
adiantamento, relativo ao Suprimento de Fundos, se atente 
quanto ao prazo legal permitido para a reclassificação da 
despesa no Sistema SIAFI. 
 
 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Não houve. 
 
 
ANÁLISE DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA: Diante da ausência 
de manifestação acerca da Constatação elencada, mantemos a 
recomendação, com alteração. 
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RECOMENDAÇÃO FINAL 5.1:A partir dos novos processos de 
SF, que o responsável pela baixa do adiantamento, 
relativo ao Suprimento de Fundos, se atente quanto ao 
prazo legal permitido para a reclassificação da despesa 
no Sistema SIAFI. 

 
 
CONSTATAÇÃO 06: Ausência de carimbo de identificação nas 
páginas do Processo de SF e respectivas rubricas. 
 

Situação encontrada: 
O processo de SF foi numerado, porém sem o carimbo de 
identificação do Campus com as respectivas rubricas. 
 
Evidência: 
1-Processo de prestação de contas. 
 
Critério: 
1-Lei 9.784/99, Art. 2º caput: Princípio da Segurança 

Jurídica e Art. 22, § 4º. 
 
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, 
motivação,razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público 
eeficiência. 
 
Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de 
forma determinada senão quando a leiexpressamente a exigir. 
 
§ 4º O processo deverá ter suas páginas numeradas 
seqüencialmente e rubricadas. 
 
2-Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002, itens 5.1, letra “d” e 
5.2. 
 
5.1AUTUAÇÃO OU FORMAÇÃO DE PROCESSO 
 
d) Numerar as folhas, apondo o respectivo carimbo (órgão, 
número da folha e rubrica do servidor que estiver numerando o 
processo); 
 
5.2 NUMERAÇÃO DE FOLHAS E DE PEÇAS 
 
As folhas dos processos serão numeradas em ordem crescente, 
sem rasuras, devendo ser utilizadocarimbo próprio para 
colocação do número, aposto no canto superior direito da 
página, recebendo, aprimeira folha, o número 1. (...) 
 
3-Portaria do MEC 1.042/2012, item 10.1 
 
10.1. As folhas dos processos serão numeradas em ordem 
crescente, sem rasuras, devendo ser utilizado carimbopróprio 
para colocação do número, aposto no canto superior direito da 
página, recebendo, a primeira folha, o número 1(Entenda-se 
como primeira folha, a página logo após o termo de abertura 
de processo). 
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RECOMENDAÇÃO INICIAL 6.1: Que o responsável pela análise da 
prestação de contas verifique se esta se encontra completa 
e se todos os documentos e procedimentos realizados pelo 
Suprido contemplam as exigências legais. 
 
 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Não houve. 
 
 
 
ANÁLISE DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA: Diante da ausência 
de manifestação acerca da Constatação elencada, mantemos a 
recomendação, com alteração. 
 
 

RECOMENDAÇÃO FINAL 6.1: A partir dos novos processos de 
SF,que o responsável pela análise da prestação de 
contas verifique se esta se encontra completa e se 
todos os documentos e procedimentos realizados pelo 
Suprido contemplam as exigências legais. 

 
 
 
DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - 
CPGF 
 
 
CONSTATAÇÃO 07: Solicitação de compra com preenchimento 
incompleto. 
 

Situação encontrada: 
Em todos os formulários de solicitação de compra ou serviço 
não contêm os dados do solicitante, no campo específico, 
sendo que, nos formulários (págs. 24 e 27), não há indicação 
da data da solicitação. 
 
Evidência: 
1- Formulários de solicitação de compra ou serviço (págs. 24 
e 27). 
 
Critério: 
1-Perguntas & respostas – Suprimentos de Fundos – CGU – letra 
“o” do item 29. 
 
29.  Quais os cuidados básicos a serem observados pelo Agente 
Suprido na aplicação do Suprimento de Fundos? 
 
o) devolver ao demandante qualquer solicitação de despesa que 
não se enquadre nas normas e regulamentos ou no ato da 
concessão, com as devidas justificativas, comunicando o fato 
ao ordenador de despesa; 
 
2-Manual SIAFI - Macrofunção – 021121 – item 11.06. 
 
11.6 - Todos os documentos deverão ter a data de emissão 
igual ou posterior a da entrega do numerário, e deverão estar 
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compreendidos dentro do período fixado para aplicação dos 
recursos. 

 
 
RECOMENDAÇÃO INICIAL 7.1:Quando da solicitação de novas 
compras, via suprimento de fundos, que o Suprido requeira 
aodemandante que preencha o formulário de solicitação de 
forma completa. 
 
 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Não houve. 
 
 
 
ANÁLISE DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA: Diante da ausência 
de manifestação acerca da Constatação elencada, mantemos a 
recomendação. 
 
 

RECOMENDAÇÃO FINAL 7.1:Quando da solicitação de novas 
compras, via suprimento de fundos, que o Suprido 
requeira ao demandante que preencha o formulário de 
solicitação de forma completa. 

 
 
CONSTATAÇÃO 08: Realização de saque sem justificativa 
formal. 
 

Situação encontrada: 
Despesas com seguro, emplacamento, selagem e taxa de vistoria 
conforme documentos (págs. 21 e 22) foram pagas com valores 
em espécie, porém, não constam justificativas formais para 
tal procedimento. 
 
Evidência: 
1- Documentos (págs. 21 e 22); processo de prestação de 
contas. 
 
Critério: 
Manual SIAFI - Macrofunção – 021121 – item 08.04. 
 
8.4 Quando a entrega do numerário for mediante limite do 
Cartão de Pagamento, adespesa deve ser efetuada por meio de 
pagamento a um estabelecimento afiliado,utilizando-se a 
modalidade de fatura. Somente na impossibilidade da 
utilizaçãoem estabelecimento afiliado é que deve haver o 
saque, desde que autorizado emcada concessão de suprimento de 
fundos, sempre sendo evidenciado que se trata deprocedimento 
excepcional e carente de justificativa formal. 

 
 
RECOMENDAÇÃO INICIAL 8.1:Quando da utilização de novos 
recursos por meio do CPGF, que o Agente Suprido adquira 
materiais ou serviços de estabelecimentos afiliados, caso 
não seja possível, que justifique a excepcionalidade do 
saque. 
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MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Não houve. 
 
 
 
ANÁLISE DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA: Diante da ausência 
de manifestação acerca da Constatação elencada, mantemos a 
recomendação. 
 
 

RECOMENDAÇÃO FINAL 8.1:Quando da utilização de novos 
recursos por meio do CPGF, que o Agente Suprido adquira 
materiais ou serviços de estabelecimentos afiliados, 
caso não seja possível, que justifique a 
excepcionalidade do saque. 

 
 
CONSTATAÇÃO 09: Ausência de declaração, por parte do 
fornecedor do material ou do prestador do serviço, de 
recebimento da importância paga pelo Suprido. 
 

Situação encontrada: 
As NFs 49969(pág. 15), 326(pág. 17), 1224321(pág. 19) estão 
sem a declaração feita pelo fornecedor do recebimento da 
importância paga. 
 
Evidência: 
1- NFs 49969(pág. 15), 326(pág. 17), 1224321(pág. 19). 
 
Critério: 
1- Manual SIAFI -Macrofunção – 021121 – item 11.5 
 
11.5 - As despesas realizadas deverão ser comprovadas por 
documento fiscalespecífico, devidamente atestadas, devendo 
conter ainda, por parte do fornecedordo material ou do 
prestador do serviço, a declaração de recebimento da 
importância paga. 
 

 
RECOMENDAÇÃO INICIAL 09.1:Quando do pagamento a 
fornecedores, que o Suprido solicite dos mesmos a 
declaração de recebimento da importância paga. 
 
 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Não houve. 
 
 
 
ANÁLISE DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA: Diante da ausência 
de manifestação acerca da Constatação elencada, mantemos a 
recomendação, com alteração. 
 

RECOMENDAÇÃO INICIAL 09.1:Quando denovos pagamentos a 
fornecedores, que o Suprido solicite dos mesmos a 
declaração de recebimento da importância paga. 
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CONSTATAÇÃO 10: Realização de saques sem autorização do 
Ordenador de Despesas. 
 

Situação encontrada: 
Na Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos (pág. 03), 
não há autorização para saque, porém, o Suprido realizou três 
saques conforme detalhamento da despesa (págs. 33 e 34): 
01(um) em 12/02/2014, no valor de R$ 150,00, e 2(dois) em 
20/03/2014, sendo o primeiro, no valor de R$ 20,00 e o 
segundo no valor de R$ 70,00 totalizando R$ 240,00. 
 
Evidência: 
1- Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos (pág. 03). 
Detalhamento da despesa (págs. 33 e 34). 
 
Critério: 
1- Manual SIAFI  -Macrofunção – 021121 – item 08.04. 
 
8.4 Quando a entrega do numerário for mediante limite do 
Cartão de Pagamento, adespesa deve ser efetuada por meio de 
pagamento a um estabelecimento afiliado,utilizando-se a 
modalidade de fatura. Somente na impossibilidade da 
utilizaçãoem estabelecimento afiliado é que deve haver o 
saque, desde que autorizado emcada concessão de suprimento de 
fundos, sempre sendo evidenciado que se trata deprocedimento 
excepcional e carente de justificativa formal. 

 
 
RECOMENDAÇÃO INICIAL 10.1:Quando da concessão de novo 
Suprimento de Fundos, que o Suprido realize as despesas de 
acordo com o ato de concessão do SF. 
 
 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Não houve. 
 
 
ANÁLISE DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA: Diante da ausência 
de manifestação acerca da Constatação elencada, mantemos a 
recomendação. 
 
 

RECOMENDAÇÃO FINAL 10.1:Quando da concessão de novo 
Suprimento de Fundos, que o Suprido realize as despesas 
de acordo com o ato de concessão do SF. 

 
 
CONSTATAÇÃO 11: Valor em espécie permaneceu com o Suprido, 
sem justificativa formal, por prazo superior ao 
permitidopela legislação. 
 

Situação encontrada: 
Conforme detalhamento da despesa (págs. 33 e 34) houve um 
saque em 12/02/2014, no valor de R$ 150,00, porém, esse valor 
só foi utilizado em 20/03/2014. Este fato evidenciou que o 
Suprido permaneceu com valor em espécie, sem 
justificativaformal, por prazo maior que o indicado pela 
legislação (3 dias úteis). 
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Evidência: 
1-Detalhamento da despesa (págs. 33 e 34). Comprovante de 
pagamento (pág. 22) 
 
Critério: 
1- Manual SIAFI -Macrofunção – 021121 – itens 08.05, 08.06, 

08.07 e 08.08. 
 
8.5 - Quando o suprido efetuar saques da conta corrente ou 
por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal, o valor 
do saque deverá ser o das despesas a serem realizadas. 
 
8.6 Se o valor do saque exceder ao da despesa a ser 
realizada, o valor excedente deverá ser devolvido, por 
intermédio da GRU, código de recolhimento 68808-8 anulação de 
despesa no exercício, no prazo máximo de três dias úteis a 
partir do dia seguinte da data do saque, diminuindo o valor 
do suprimento a ser utilizado. 
 
8.7 Se o valor excedente do saque a que se refere o item 8.6 
for menor do que R$30,00 (trinta) reais, poderá o suprido 
permanecer com o valor excedente além do prazo estipulado no 
item 8.6, 3 (três) dias úteis. Na data em que o valor 
excedente somar R$ 30,00 (trinta) reais, o suprido deverá 
efetuar a devolução conforme o item 8.6. 
 
8.8 Caso algum valor em espécie permaneça com o suprido sem 
justificativa formal, por prazo maior que o indicado no item 
acima, autoridade competente deverá apurar responsabilidades. 

 
 
RECOMENDAÇÃO INICIAL 11.1: Quando da concessão de novo 
suprimento de Fundos, que o Agente Suprido se atente para 
os prazos legais de devolução dos valores não utilizados. 

 
 

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Não houve. 
 
 
 
ANÁLISE DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA: Diante da ausência 
de manifestação acerca da Constatação elencada, mantemos a 
recomendação. 
 
 

RECOMENDAÇÃO FINAL 11.1:Quando da concessão de novo 
suprimento de Fundos, que o Agente Suprido se atente 
para os prazos legais de devolução dos valores não 
utilizados. 
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IV- CONCLUSÃO 
 
 
À vista da ausência de manifestação do gestor face do 
disposto nas Recomendações insertas no Relatório Preliminar 
de Auditoria nº 004/2015, remetido ao Campus Camaçari para 
fins de apreciação e posterior manifestação, concluímos 
pela conversão do “Relatório Preliminar de Auditoria” em 
“Relatório Final de Auditoria”. 
 
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-
2016”, com a finalidade de se observar a efetiva 
implementação das medidas ora recomendadas.    
 
 
Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. 
Coordenadora da Auditoria Interna – IFBA. 
 
 
Salvador, 14 de setembro de 2015. 
 
 
Gildaci Pereira Oliveira 
Auditora 
Matrícula:21539928 
 
 
Em observação a análise da manifestação do Gestor quanto 
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 Geral do Campus de Camaçari, com 
vistas ao seu conhecimento. 
 
 
De Acordo, 
 
 
Salvador, 14 de setembro de 2015. 
 
 
Eliene Pereira de Cerqueira 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula: 2644111 
 


