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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Unidade Gestora: 158145

Gestão: 26327

Exercício: 2010

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAINT

Este relatório foi elaborado conforme determina a Instrução Normativa n° 01, Titulo II, de 

03 de janeiro de 2007, da Controladoria Geral da União, e tem como objetivo apresentar as 

atividades de Auditoria Interna, realizadas em função do Plano Anual de Atividades de 

Auditoria – PAINT, aprovado pelo Conselho Diretor em 2009, para o Exercício de 2010. 
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I. Descrição das ações de Auditoria Interna realizadas pela entidade:

1.0 Foram emitidas Solicitações de Auditoria durante o período de 2010, num total de 113

Solicitações de Auditoria – S.A, conforme planilha abaixo.

SETOR Quant. S. A. Atendida
Não 

Atendida

DGP 19 17 02

NUCAP 01 01 -

Comissão de Concursos 02 02 -

DOF 06 05 01

PROAP 08 05 03

Simões Filho 09 09 -

Barreiras 08 08 -

Camaçari 07 07 -

Eunápolis 06 06 -

Porto Seguro 05 05 -

Pró Reitoria de Pesquisa e Pós 
Graduação – PRPGI

02 02 -

Santo Amaro 05 05 -

Salvador 04 04 -

Valença 07 07 -

Vitória da Conquista 06 06 -

Paulo Afonso 06 05 -

PRODIN 03          03 -

DGTI 01 01 -

PROEX 05 05 -

REITORIA 01 01 -

Total 113 106 07
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1.1 Atendimento às Solicitações de Auditoria:

Pode-se verificar que 93% das Solicitações de Auditoria – S.A emitidas foram respondidas, 

do que se pode avaliar que foram atendidas às Solicitações, não havendo constatações e sim 

recomendações.

II – Registro quanto à implementação ou cumprimento, pela entidade, ao longo do 

exercício, de recomendações ou determinações efetuadas pelos órgãos central e 

setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e pelo Conselho 

Fiscal ou órgão equivalente da entidade: 

2.1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A Prestação de Contas referente ao Exercício de 2009 foi entregue conforme prazo previsto 

na Norma de Execução n.º 03 de 28 de dezembro de 2006, item 5.

2.2- ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO – TCU

- Em atendimento ao Ofício 296/2010 – TCU/ SECEX- BA, solicitando apresentação das 

providências adotadas pela atual Direção do IFBA, acerca das 

recomendações/determinações expedidas pela Equipe de Auditoria da Controladoria Geral 

da União – CGU, durante a realização dos trabalhos que versaram sobre as impropriedades 

descritas em seu Relatório de Auditoria nº. 175.144/ 2006, foram encaminhados 

expedientes aos Setores, dando ciência aos Servidores relacionados no Ofício em referência

ao tempo em que foi solicitado dos mesmos, pronunciamento acerca dos procedimentos 

adotados.  

Posteriormente, foi enviado ao Tribunal de Contas da União - TCU o Ofício nº. 

118/2010/GAB/Reitoria/, datado em 09 de abril de 2010 e seus anexos, respondendo aos 

questionamentos constantes do ofício supracitado, conforme quadro abaixo:
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Quadro de Resposta – Ofício nº 296/2010-TCU-SECEX-BA

Nº Item Providências adotadas
01

Foram realizadas as seguintes ações: Elaboração do plano de Metas, 1º seminário de 
planejamento 2006, acompanhamento Sistemático das ações. Cumprimento do plano de 
Desenvolvimento Institucional e Prioridades para alocação de recursos. As Unidade de  
Simões Filho estavam em pleno funcionamento, à época, e as Unidade de Santo Amaro da 
Purificação, de Camaçari e Porto Seguro iniciariam suas atividades em  2006, o que ocorreu, 
de fato. Os cursos a serem implantados foram consultados à Sociedade Civil, Secretaria 
Municipal e Estadual de Educação, as respectivas Prefeituras, foram feitas reunião com 
empresas publica e particulares, tais como; Ford, COFIC, Procia, SECTI, FIEB Mundial, 
Ethernit,Petrobras etc. bem como foram realizadas várias Audiências Públicas nestas cidades 
com as comunidades e conselhos municipais, havia, ainda, previsão orçamentária para as 
Unidades citadas.

02
Foram feitas Gestões junto ao MEC e por iniciativa
da Direção geral realizou-se uma reunião com Parlamentares baianos e representantes 
discentes dos cursos de Engenharia Industrial mecânica e Engenharia Industrial Elétrica, sendo 
que em 19.08.2006 os referidos cursos foram reconhecidos, conforme Portarias: 377 e 378/ 
MEC, publicadas no DOU de 20.08.2006. Posteriormente, na prova do ENADE, os cursos de 
Engenharia Industrial Mecânica e Elétrica obtiveram notas 4 e 3, respectivamente, na escala de 
0 a 5, ou seja 80% e 60% de aproveitamento.
O curso Técnico de Metalurgia, oferecido na Unidade de Simões Filho, foi aprovado pelo 
Conselho Diretor em 27.09.2006 e, providenciado o seu cadastramento junto ao Cadastro 
nacional de Cursos Técnicos.

03
De acordo com o exposto pelo Departamento de Orçamento e Finanças – DOF, foram 
adotados os procedimentos de verificação de composição dos processos no sentido de corrigir 
as falhas detectada, procedendo-se a revisão de o arquivo do exercício 2005, retirando-se os 
documentos considerados inservíveis e formatando-se a documentação na ordenação 
recomendada (fls.08 do Pl. Prov. 2006) e Ofício 014 – DOF/2010, datado de 06 de abril de 
2010, anexo.

04 Esclarecimentos feitos pelo Depto. de Orçamento e Finanças ás fls nº 09 a 12 do Pl. 
Providências 2006 e Ofício 014/DOF/2010, datado de 06 de abril de 2010, anexado a este.

05 Conforme esclarecimentos do Depto. de Orçamento e Finanças foi providenciado o 
levantamento de todas as contas de telefonia celular, detectando-se os valores pagos pela 
Instituição, conforme recomendação CGU. Informando ainda que as recomendações seguintes 
deveriam ser atendidas pelo Departamento de Administração e Direção Geral, para a adoção 
das providências. Tendo sido notificados pela Direção Geral os servidores envolvidos na 
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questão (fls. 13 a 23, Pl. Prov. 2006).
Por meio do Processo nº 23142.0010459/2006 a servidora Maria da Conceição V.P.de Oliveira
Apresentou recurso quanto ao valor a ser recolhido, constante da sua notificação, o qual foi 
apreciado pela procuradoria Jurídica, sendo favorável ao ajuste dos valores propostos, 
determinando o ressarcimento do justo e realmente devido pela requerente. O que foi efetuado 
conforme comprovante SIAFI, em anexo.
Foi emitida a Portaria nº 849 de 28.08.2008 -DG , que disciplina a utilização dos serviços de 

manutenção e  controle dos equipamentos de telefonia celular, no âmbito do CEFET-BA.
Quanto aos demais, serão novamente notificados pela atual Reitoria do IFBA.

06 De acordo com o Depto. de Orçamento e Finanças os Supridos foram devidamente notificados 
pela Direção Geral para precederem o ressarcimento ao erário os valores citados no Relatório 
nº 175.144/2005, conforme fls.26 a 28 do Pl. Prov. 2006 e Ofício 014/DOF/2010, datado de 06 
de abril de 2010, anexo.

07 O recolhimento da anuidade em favor do CONCEFET está amparado pelo Decreto n° 87.310 
de 21 de junho de 1982 e Instrução Normativa 05 de 21 de julho de 1995, bem como a 
ANDIFES, devendo os mesmos constar do Orçamento da Instituição a cada exercício 
financeiro. Com relação a Entidade ABENGE, esta Instituição se absteve de proceder ao 
recolhimento, conforme fls.29 a 38 do Pl. Prov. 2006, anexo.
.

08
O Chefe do Depto. de Administração esclareceu por meio do ofício 056/2006/DAMP, datado 
de 29.08.2006  que a empresa (Cantina) foi devidamente notificada que o Contrato em questão 
seria rescindido, sem segundo aviso, em caso de nova ocorrência e que a renovação do mesmo 
se daria mediante a avaliação daquele Departamento e dos usuários dos serviços na data do 
aniversário do presente.
Nesta data, esta Auditoria Interna enviou o memo. 027/2010, datado de 08 de abril de 2010, à 
Diretoria de Administração e Planejamento para conhecimento e providências acerca do 
disposto no Ofício 296/2010-TCU/SECEX-BA, respondido por meio do memo. nº 064/2010-
PROAP-DAP,  que informa que será notificado a  empresa, bem como emissão de  GRU para 
procedimento do pagamento.

09 O Inventário da Instituição era integrado. A partir de 2006, passou a ser descentralizado, foram 
designadas as Comissões para proceder à realização do Inventário tanto na Sede quanto nas 
Unidades (fls. 40 a 44, Pl.Prov.2006)

10 De acordo com as informações do Depto. de Administração, o Bem Patrimonial em referência 
encontra-se na Sede, tendo sido transferido sob o nº de tombo 063152, em 06 de março de 
2006, conforme documento comprobatório anexado a este. (fls 45 a 48 Pl. Providência 2006)

11
Fizemos retornar a este Centro o Professor Francisco José Gomes Mesquita. O Professor  não 
concordou com o entendimento da CGU, tendo em vista que a sua cessão para a UFBA foi 
com ônus para o CEFET-BA, conforme Portaria 816/96-DG. (fls. 49 a 59, Pl.Prov.2006) 
Tendo sido notificado em 19.10.2006 com vistas ao cumprimento das recomendações 
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determinadas pela CGU, o mesmo apresentou justificativas por meio do seu Advogado em 
24.10.2006, culminando na constituição do processo nº 23142.009482/2006, encaminhado à 
Procuradoria Jurídica para análise e parecer. A PROJUR determinou que o referido processo 
fosse então encaminhado pela Diretora Geral desta IFE a CGU-BA, o que foi atendido por 
meio do Ofício 378/2006/GD, datado de 27.11.2006. 
Encaminhado também à SRH / MPOG em 21.03.2007, para apreciação.
Conforme memo. nº 021/2010- DGP, em anexo.
O Professor em questão aposentou-se conforme processo nº 23142.004261/2007, Pt. 487, 
DOU de 05.07.2007. 

12 A Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, por meio do Memo. Nº 021/2010, esclareceu que o 
Serviço Médico já teve sua situação regularizada, inclusive com atendimento no turno noturno 
(fls 49 do Pl. Prov. 2006) e memo. nº 021/2010- DGP, em anexo

13 A situação foi regularizada (fls. 66 a 77, Pl. Prov. 2006)

14 Quanto aos Itens: a) a situação foi regularizada, tendo em vista que houve o incremento de 
44% de alunos nos diversos cursos, passando de 5.359 estudantes para 7.666 no ano de 2007, 
em conseqüência houve aumento da carga horária dos professores; b) Os horários dos 
professores encontram-se afixados nas Coordenações dos cursos á disposição de toda a 
comunidade, inclusive de visitantes; c) Nos concursos realizados em 2006, os editais já 
prevêem que os professores admitidos ministrem um grupo de disciplinas da mesma área 
técnica; d) O servidor em questão respondeu ao Processo Administrativo Disciplinar – PAD, 
de nº 23.142.006260/2007 (fls. 66 a 77, Pl. Prov 2006 e fls. 04do Pl. Prov. 2007)

.
15 O Departamento de Orçamento e Finanças, à época, respondeu aos questionamentos a cerca de 

Concessão de Diárias, anexando documentos comprobatórios (fls.78 a 89 do Pl. Prov. 2006, 
anexo) 
Notificados os servidores cuja concessão de diárias foi feita por meio dos PCD’s 155 e 156, os 
mesmos entraram com recursos por meio do processo de nº 23142.009893/2006, anexado a 
este, datado de 27.11.2006, apreciado com parecer favorável pela Procuradoria Jurídica desta 
IFE, datado de 20.12.2006

16 De acordo com a Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP houve a regularização do pagamento 
do benefício em questão, inclusive foram levantadas as quantias percebidas de forma indevida 
pelas beneficiárias do ex-servidor, para que as mesmas tomem ciência dos valores a serem 
ressarcidos ao erário, conforme prevê a legislação (fls, 49, Pl. Prov. 2006) e memo. nº 
021/2010- DGP, em anexo

17 Conforme informação oriunda da Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, houve notificação à 
Senhora MARIA CARMEN DE OLIVEIRA quanto à determinação da CGU, entretanto a 
mesma comprovou que repassou a quantia percebida à irmã do servidor falecido JORGE 
ALBERTO ARAUJO TEIXEIRA, e que apenas ajudou no processo de sepultamento do 
mesmo, pois a irmã do ex-servidor encontrava-se fora da cidade de Salvador na ocasião do 
óbito, documentos anexos, (fls 91 a 94 do Plano de Providências 2006)
Foi instituído o Proc. 23142.005305/2007 de interesse da irmã do servidor falecido, a Sra. 
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Maria das Graças A Teixeira, sendo submetido a Procuradoria Jurídica manteve a 
recomendação da CGU no sentido de proceder a devolução ao erário do valor excedente (fls. 
04 e 05 do Pl. Prov. 2007)
Conforme Memo. nº 021/2010 - DGP, datado de 05 de abril de 2010, A Sra. Maria carmen de 
Oliveira foi notificada sobre este ato, comprovando que repassou a quantia a irmã do falecido, 
tendo em vista que a mesma encontrava-se fora da cidade de Salvador, á época do falecimento.

18 Em 2006 foi designada a Comissão por meio da Portaria 708, datada de 28.08.2006, com 
vistas à elaboração do manual de otimização de procedimentos no âmbito do CEFET-BA (fls 
95 a 98 do Pl. Prov. 2006); 
Conforme o constante no Relatório 189755/2006 – Pl. Providência 2007 – Foi criada a 
Coordenação de Correição, por meio da Portaria 240/2007 – DG e adotados os procedimentos 
conforme recomendação CGU. Além disso, foi criada a Comissão de trabalho para elaboração 
do manual de Processo Administrativo Disciplinar, a qual foi presidida pela Coordenadora da 
Correição.
Conforme Relatório 208552/2007 - Pl. Providência 2008 - no item 2.1. – Assunto: Regime 
Disciplinar, a CGU registra a melhoria da Gestão das Sindicâncias e Processos 
Administrativos Disciplinares no CEFET-BA;
Quanto às letras:
“f” “g” “h” e “i” - foram adotados os procedimentos com vistas ao atendimento das 
recomendações citadas, inclusive com atuação integrada da Diretoria de Gestão de Pessoas-
DGP com a Coordenação de Correição, a fim de não permitir irregularidade por parte de 
nenhum servidor, conforme o disposto no memo. 022/2010-DGP, datado de 07 de abril de 
2010, anexado a este.
“j” -  Foi  instaurado em rito sumário, o proc. nº 23142.006299/2005, acompanhado do proc. nº  
23142.006292/200  para a apuração da situação de possível abandono de cargo, sendo o 
servidor absolvido e arquivado o referido processo (fls. 06 e 07 do Plano de Prov. 2007.  

19 A empresa AOCP foi devidamente notificada a proceder a emissão de nova Nota de Prestação 
de Serviços, em substituição à emitida sob nº 209, de 21.02.2006, em razão da modificação do 
valor inicial, contemplando assim a determinação constante da cláusula sétima do do termo de 
contrato nº 14/2005, conforme fls. (99 a 100 do Pl. Prov. 2006) 

20 Foi enviado ao Departamento de Orçamento e Finanças - DOF o Memo. 025/2006, datado de 
18.08.2006 e ao Departamento de Administração - DAMP o Memo. 033/2006 datado de 
28.08.2006, com os devidos questionamentos acerca das recomendações da CGU (fls. 101.Pl. 
Prov. 2006), sem resposta até o momento. 
Nesta data, encaminhamos Memo. nº 0022/2010 à Diretoria de Administração e Planejamento-
DAP que respondeu aos questionamentos por meio do memo. nº 461/2010/PROAP, datado de 
08 de abril de 2010, anexado a este.

21 O Chefe do Depto. de Administração esclareceu por meio do memo. 069/2006, datado de 06 
de outubro de 2006, que a servidora responsável pela solicitação de aquisição dos livros em 
questão foi destituída da Função Gratificada que exercia, á época, bem como efetivada a sua 
transferência para a Unidade de Simões Filho, em razão do constrangimento que a mesma veio 
a passar, com a constatação do ocorrido (fls. 103, Pl. Prov. 2006)
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Nesta data, esta Auditoria Interna enviou o memo. 027/2010, datado de 08 de abril de 2010, à 
Diretoria de Administração e Planejamento - DAP, para conhecimento e providências acerca 
do disposto no Ofício 296/2010-TCU/SECEX-BA, respondido por meio do memo. nº 
064/2010- PROAP/DAP, que informa será notificada  a servidora responsável pela aquisição 
dos livros em referência, bem como emitido GRU para devolução ao Erário da importância 
despendidas na aquisição.

22 A recomendação foi atendida, tendo sido baixado a Resolução 01/2008-DAMP com vistas a 
adequação dos processos licitatórios à Lei 8.666/93.

23 Atendida as recomendações da CGU, tendo em vista que todos os Convênios/Contratos estão 
sendo submetidos à apreciação da PROJUR com a finalidade de dar conformidade aos 
processos licitatórios.

24 De acordo com o Depto. de Engenharia e Manutenção Geral, a recomendação foi atendida, 
tendo sido baixado a Resolução 01/2008-DAMP com vistas à adequação dos processos à Lei 
8.666/93 (fls. 113 1 114, Pl. Prov. 2006).

25 Realizado um Relatório de Avaliação da Empresa Pinheiro Turismo, apresentando sugestões 
para a solução das ocorrências levantadas (fl.115, Pl.Providência 2006).
Enviamos o memo. 0023/2010, datado de 07 de abril de 2010 à Diretoria de Administração e 
Patrimônio a cerca das recomendações constantes do Ofício nº 296/2010 – TCU-SECEX,   
respondido por meio do memo. 461/2010/PROAP/DAP, datado de 08 d e abril de 2010, em 
anexo: Foi feito pelo então Vice-Diretor do CEFET-BA um Relatório de Avaliação da 
Empresa Pinheiro Turismo, apresentando sugestões para a solução das ocorrências levantadas 
(fl.115, Pl.Providência 2006). Sendo que foi atendido pela Empresa, provocando uma redução 
de valores cobrados nas passagens áreas emitidas. Atualmente este Instituto já se encontra com 
novo processo licitatório em conclusão.

26

Quanto ao item “a” - por decisão da Diretoria Geral todos os Convênios, obrigatoriamente, 
passarão pela PROJUR; O CEFET-BA procurou selecionar as Fundações de Apoio, sendo que 
atualmente firma Convênios com a Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP; Na Gestão 
atual os professores deverão ser do quadro permanente, ministrando aulas de acordo com a 
disponibilidade do regime/horário de trabalho, com ampla divulgação das ações possibilitando, 
assim, a igualdade de participação; foi criado um Modelo Padrão de Convênio; A Fundação 
informou que não tinha previsão de compras de equipamentos e materiais.  Repasse de 
recursos da Fundação CRÊ, não foram devolvidos ( fls. 116 a 134, Pl. Prov. 2006) 
Quanto. ao item “b” -  notificados os professores quanto ao cumprimento das recomendações 
da CGU , a professora JOANICE HELENA DE ANDRADE entrou com recurso junto a este 
CEFET-BA, a cerca da não devolução ao erário, solicitada, o qual foi submetido à PROJUR, 
para apreciação, culminando no acatamento do recurso, conforme Parecer de nº 010/PJ/2007, 
exarado no processo nº 23142.000277/2007, de interesse da servidora, anexado a este. Pela 
similitude da matéria, o referido Parecer foi estendido aos demais professores citados no 
Relatório 175.144/2005 - CGU, de forma análoga, conforme consta nos Despachos da 
PROJUR, nos processos dos requerentes, em anexo.
Salientamos que o Professor Ronaldo Fonseca Cavalcante não foi citado na constatação 8.3.1.1 
do Relatório supracitado, entretanto, verificando o Ofício 296/2010-TCU-SECEX nos 
deparamos com nome do referido professor. Nesta data, em pesquisa a documentos 
relacionados ao projeto constatamos a participação do professor, conforme informações 
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constantes do processo nº 23142.005246-2007, fsl. 03.  Esta Auditoria Interna enviou memo. 
nº 024, datado de 08 de abril de 2010, à Diretoria de Gestão de Pessoas, para notificar o 
professor em referência.
Em relação aos servidores José Antonio Carvalho e Luiz Carlos Santos Pedreira não há 
recomendação da CGU de devolução ao erário, tendo os mesmos sido convidados pelo Diretor 
da Unidade a participar do Projeto, entretanto, conforme o disposto no Ofício  296/2010-TCU-
SECEX , esta Auditoria Interna, enviou memo. nº 025 e 026, respectivamente, datado de 08 de 
abril de 2010, à Diretoria de Gestão de Pessoas,  para notificar os mesmos.
Em relação ao servidor Jorge Lázaro de Assunção, o mesmo apresentou defesa, conforme 
processo  nº 23142.005246-2007, anexado a este, a qual foi acatada pela Procuradoria Jurídica 
de forma similar, nos termos do parecer nº 010/PJ/2007, já exarado pela PROJUR no processo 
nº 23142.000277/2007, reiterado pela Coordenação de Legislação e Normas da Coordenação 
Geral de Recursos Humanos, ás fls. 39 a 41 do supracitado processo.

27 Foi nomeado o Coordenador da Auditoria Interna, conforme Portaria nº 524 de 29 de maio de 
2006,. O servidor que já trabalhava no setor voltou a Auditoria Interna, vindo a falecer em 
2007. Houve uma melhoria na estrutura da Auditoria Interna, atendendo ao recomendado pela 
CGU, foi liberado uma servidora do Departamento de Orçamento e Finanças - DOF, 
posteriormente recebemos uma servidora com experiência na área de RH e uma estagiária do 
curso de Direito. A servidora do DOF retornou ao setor de origem em 2009, sendo substituída 
por outra servidora com experiência em RH e atividades de Extensão. O espaço físico ficou o 
mesmo, foram adquiridos computadores e novo mobiliário.
Contudo, a Auditoria Interna ainda necessita de ajustes quanto ao seu quadro de pessoal, bem 
como informatização do Setor, implantação dos Sistemas necessários ao desenvolvimento dos 
trabalhos, como forma de melhorar o acompanhamento e monitoramento do Controle Interno, 
quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade, buscando agregar valor à Gestão 
(fls. 135, Pl. Prov. 2006 e Pl. Prov. 2007). 

 Em complementação ao atendimento do Ofício 296/2010 – TCU/ SECEX- BA,

solicitando apresentação das providências adotadas pela atual direção do IFBA, 

acerca das recomendações/determinações expedidas pela Equipe de Auditoria da 

Controladoria Geral da União – CGU, durante a realização dos trabalhos que 

versaram sobre as impropriedades descritas em seu Relatório de Auditoria nº. 

175.144/ 2006, foram encaminhados ao Tribunal de Contas da União – TCU, por 

meio do Ofício nº. 0292/2010/GAB/Reitoria/, datado em 27 de agosto de 2010, os 

pareceres emanados da Procuradoria Jurídica deste IFBA, constantes dos processos 

nº 23279.00009/2010-46 de 13/05/2010 e 23279.00101/2010-88 de 25/05/2010, 

cujos interessados, José Antonio Carvalho da Silva e Luís Carlos Santos 

Pedreira, apresentaram justificativas em defesa própria acerca do constante do item 

nº 26, letra b, do supra citado Ofício;
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 Em complementação ao atendimento do Ofício 296/2010 – TCU/ SECEX- BA,

solicitando apresentação das providências adotadas pela atual direção do IFBA, 

acerca das recomendações/determinações expedidas pela Equipe de Auditoria da 

Controladoria Geral da União – CGU, durante a realização dos trabalhos que 

versaram sobre as impropriedades descritas em seu Relatório de Auditoria nº. 

175.144/ 2006, foi enviado ao Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do 

Ofício nº. 0320/2010/GAB/Reitoria/, datado em 24 de setembro de 2010, após 

pronunciamento da Procuradoria Jurídica deste IFBA, o processo nº 

23279.000023/2010, cujo interessado, Professor JEOVA LACERDA DE 

CALHAU, apresenta justificativas em defesa própria acerca do constante no item 

.nº 20, do supra citado ofício;

 Encaminhamento à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, do Acórdão nº. 

178/2010 - TCU, Segunda Câmara, cujo teor transcrito trata-se de “PESSOAL. 

APOSENTADORIA DIFERENCIADA DE PROFESSOR. INTEGRALIDADE DE 

PROVENTOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL DE 10 ANOS NA 

CARREIRA. ILEGALIDADE DE ALGUNS ATOS. LEGALIDADE DOS 

DEMAIS. DETERMINAÇÕES”; 

A DGP informou do atendimento por meio do encaminhamento de 

expediente a esta Auditoria Interna, datado em 18/10/2010, que trata das 

justificativas e correções no SIAPE das constatações de algumas irregularidades nos 

Processo dos servidores aposentados, relacionados no Acódão em questão;

 Encaminhamento à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP do Acordão 6109/2010 –

TCU 1ª Câmara; por meio do Oficio nº. 04/2010/DGP/DEQUAV/COAP foi 

informado que foram encaminhados Ofícios às Beneficiárias de Pensão do ex-

servidor Luis Carlos França de Carvalho, solicitando que as mesmas 

comparecessem ao Instituto para dar ciência à finalização do Processo n.º 
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23142.000270/2010, de 15/01/2007 e ao procedimento de devolução ao erário dos 

valores recebidos em duplicidade.  Após as notificações, as Beneficiárias deram 

ciência do montante dos valores a ser devolvido ao erário, bem como da data de 

inicio do procedimento.

Sobre as irregularidades apontadas no pagamento do servidor Francisco José Gomes 

Mesquita, (Processo nº. 23142009482/2006), a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 

informou do encaminhamento do Oficio nº. 014/2007/CGRH, datado de 21/03/2007 à 

Secretaria de Recursos Humanos - SRH do Ministério de Planejamento Orçamento e 

Gestão - MP, para análise dos valores pagos indevidamente e o devido ressarcimento ao 

erário.

- Encaminhamento à Pró Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP, Pró Reitoria 

de Desenvolvimento e Infra-estrutura - PRODIN, para conhecimento e cumprimento do 

Acórdão nº 2757/2010- TCU- 2º Câmara, que Recomenda ao IFBA a não prorrogação do 

contrato com a empresa Lochrhon, promovendo-se novo pregão para a contratação dos 

serviços, desta vez sem os vícios contidos no edital nº 99/2008.

- Atendimento ao Acórdão nº. 7046/2010 - cujo teor descrevemos abaixo:

9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia que adote 

as seguintes providências no prazo de quinze dias:

9.3.1. dê ciência à interessada Maria Olindina Gomes de Carvalho do inteiro teor desta 

deliberação e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias 

subsequentes;

9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado, nos termos do 

inciso IX do art. 71 da Constituição Federal;
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9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que acompanhe o cumprimento das 

determinações contidas no subitem 9.3

A Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP informou que: Tendo em vista a publicação do 

Acórdão nº7046/2010, do Tribunal de Contas da União - TCU, 2ª Câmara, referente ao 

Processo nº 028.330/2009-3, que considera ilegal a aposentadoria da servidora deste 

Instituto, MARIA OLINDINA GOMES DE CARVALHO, negando registro do ato, bem 

como o Ofício nº089/2010, de 14 de dezembro de 2010, da Diretoria de Gestão de Pessoas 

do IFBA, encaminhamos nova certidão emitida pelo Centro Educacional Carneiro Ribeiro -

Escola Parque contendo descrição mais detalhada das atividades da citada servidora na 

condição de aluno-aprendiz, para apreciação desse Egrégio Tribunal, com vista ao 

cumprimento de possível legalidade ao ato de aposentadoria da servidora.

Em anexo cópia da certidão de que trata este ofício (encaminhado ao TCU).

- Atendimento ao Acórdão nº. 6530/2010-TCU- 2ª.  Câmara - cujo teor descrevemos 

abaixo:

- Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia que:

Emita novo ato de aposentadoria para o interessado, livre das irregularidades apontadas 

pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal, observadas inda as seguintes diretrizes:

O quadro da proporcionalidade somente poderá fazer uso do divisor “30” se for contado, 

exclusivamente tempo de magistério, vedado o cômputo do tempo de inatividade;

Caso seja computado período estranho ao de magistério, o divisor a ser utilizado para fins 

de cálculo da proporcionalidade deverá ser de “35”;

È necessário justificar a contagem de tempo de inatividade, haja vista não existir nenhum 

outro ato de aposentadoria cadastrado no SISAC para o interessado;

- Encaminhe cópia do mapa do tempo de serviço do interessado, bem assim dos 

documentos que fundamentaram a averbação do tempo de serviço municipal; 
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- Encaminhar cópia desta deliberação, bem assim da instrução da unidade técnica à 

entidade de origem

2.3 - ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO – CGU-BA

 No período compreendido entre março e maio de 2010 atendemos a Equipe de 

Auditoria da Controladoria Geral da União – CGU-BA, que esteve instalada neste IFBA, 

realizando os trabalhos de Auditoria de Gestão em consonância com o disposto no art. 26 

da Lei nº 10.180 de 06. 01.2001. Foi atendido um total de 29 (vinte e nove) Solicitações de 

Auditoria – S.A expedidas pela  Equipe supracitada, direcionada aos Setores baixo:

- Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP

- Pró- Reitoria de Ensino - PROEN 

- Pró- Reitoria de Extensão - PROEX 

- Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP

- Diretoria de Planejamento – DEPLAN

- Diretoria de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil - DOF

 Em atendimento ao Ofício nº. 11974/2010CGU - Regional/BA/CGU/PR, de 16 de 

abril de 2010, que trata do cruzamento de dados dos servidores do Ministério da 

Educação com a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, foi encaminhado á 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP o Memo. 034/2010, para conhecimento e adoção 

dos procedimentos cabíveis. 

Posteriormente, foi encaminhado pela DGP demonstrativo dos procedimentos adotados      

com vistas à regularização das situações apresentadas.

 Encaminhamento do Ofício nº. 0019/2010/GAB/Reitoria, à Controladoria Geral da União –

CGU-BA, referente ao reencaminhamento do PAINT/2010 e encaminhamento do 

RAINT/2009.

Ofício nº. 019/2010/GAB/ Reitoria ?????
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 Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 243995-CGU /  Plano de Providência 

Permanente IFBA- 2010:

– Atendimento às Recomendações, objeto das Constatações dispostas no Relatório de

Auditoria Anual de Contas nº 243995-CGU:

Foram informadas pelos Setores competentes, as providências a serem implementadas 

quanto aos  itens para os quais houve formulação de “Recomendação” por parte da CGU, 

constantes dos Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 243995-CGU, e, 

consequentemente, construído o Plano de Providências  IFBA- 2010.

Evidência: Ofício nº. 26049/2010/ CGU - Regional/CGU-PR

 Prazo limite para implementação das previdências: 30/ 10/2010 - Situação do 

Plano de Providências IFBA-2010:

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (008) 

Prorrogação indevida de contrato para manutenção de 

elevadores por mais de 09 anos, contrariando o disposto no 

art. 57 da Lei n. 8.666/93.  Visando a prestação de serviços 

contínuos de conservação, manutenção preventiva e corretiva 

de dois elevadores do prédio principal o IFBA (à época 

chamado de CEFET) celebrou o contrato nº 03/2001 com a 

empresa Sociedade Elevadores OTIS LTDA. Esse contrato seria 

resultado da Tomada de Preços nº 10/2000, autuada no processo 

nº 23.142.006292/00 de 30/11/00. O Contrato foi assinado para 

viger entre 05/03/2001 e 05/03/2002 por um valor anual de R$ 

9.573,60. É importante salientar que não foi disponibilizada 

para a Equipe de Auditoria a Tomada de Preços supramencionada 

e do contrato nº 03/2001 só foi disponibilizada cópia. 
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Este contrato foi anualmente aditado, não havendo registros 

da realização de outro processo licitatório nem quando 

ultrapassado o máximo de 05 anos previsto na Lei nº 8.666/93.

Em 03/01/2005 o IFBA, com fundamento em inexigibilidade de 

licitação, celebrou com a empresa Sociedade Elevadores OTIS 

LTDA o contrato nº 02/2005 visando à ativação do elevador 

instalado no Pavilhão 07 do Prédio Anexo da Instituição, 

conforme autuado no processo nº 23.142.004156/2004, 

intitulado Inexigibilidade nº 03/2004.  Esse contrato teve 

sua vigência inicialmente prevista para 08 meses, todavia, 

foi aditado e não há registros de outro contrato que o 

substitua.  Também neste caso não nos foi disponibilizado os 

autos do processo, mas tão somente cópia do contrato.

O último documento disponibilizado e que seria o dispositivo 

a reger os serviços de manutenção de elevadores no prédio do 

IFBA trata-se de um Termo Aditivo datado de 19/05/2008 que 

informa a prorrogação da vigência do "contrato" MA4270 por 

mais 12 meses, tendo por objeto a conservação dos 03 

elevadores (os 02 constantes do contrato 03/2001 e aquele 

incluído no contrato 02/2005), cobrando-se para tanto o valor 

mensal de R$ 1.402,25.

É necessário observar que, nos termos estabelecidos, o 

contrato já não está vigente desde 19/05/2009, mas ocorreram 

pagamentos em todo o exercício de 2009. Como se não bastasse 

o Termo Aditivo não é de lavra do IFBA, mas sim da empresa 

contratada, a Sociedade Elevadores OTIS LTDA, inclusive 

utilizando a numeração seqüencial da empresa e não da 

Instituição Pública.

Em nenhum dos documentos apresentados pelo IFBA para a Equipe 

de Auditoria consta a justificativa da Administração para a 

manutenção do contrato por mais de 09 anos sem a realização 
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de licitação e por quais razões realizou contratação direta 

como se   caso  fosse  de  inexigibilidade de licitação.

Diante de tudo quanto exposto, constatamos que o IFBA 

procedeu a contratação direta de serviços de manutenção de 

elevadores, com fundamento em inexigibilidade de licitação, 

sem atender as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, ou 

seja, deveria ter realizado o procedimento  licitatório, por 

sinal, mais de uma vez, já que o atual  contrato perdura 

desde 2001.

Assim sendo, verificamos que em 2009 o IFBA realizou 

irregularmente pagamentos no montante de R$ 16.500,00 em 

favor da Sociedade Elevadores OTIS LTDA.

Recomendação: 00l – *Atendida

Em regra, promover os devidos processos licitatórios para a 

contratação de serviços, atentando para os casos especiais em 

que a licitação é inexigível. Neste caso concreto, o IFBA 

deve promover de imediato procedimento licitatório para a 

contratação de serviços de manutenção de elevadores, 

regularizando, por consequência, os contratos existentes.

*Providência adotada: A PROAP informou que: A providência adotada por esta Pró-

Reitoria de Administração para regularização do apontado neste item foi a realização de 

novo processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico de nº. 14/2010, originado pelo 

processo de nº. 23142.002079/2010, formalizado através do Contrato de nº. 015/2010, 

datado de 13/05/2010, conforme cópia em anexo e cópia da resposta a época, 

encaminhada por esta Pró-Reitoria de Administração através do Memorando de nº. 

689/2010/PROAP/IFBA.

Recomendação 002 – em andamento*

Apurar as responsabilidades em razão do pagamento indevido 

realizado pela UJ no exercício de 2009.
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* Providência adotada: Em atendimento ao disposto na Recomendação supra, a PROAP 

informou que: estão sendo juntados os referidos pagamentos, suas autorizações, bem como 

a juntada de documentos para avaliar a constatação registrada. Determinar apuração da 

Constatação e determinação ao Campus Salvador para a criação Comissão de Sindicância.

Em dezembro de 2010, foi encaminhado pela Pró-Reitoria de Administração e 

Planejamento – PROAP a esta Unidade de Auditoria Interna, para o conhecimento devido, 

o processo de constituição de Comissão para apuração de responsabilidades sob o nº 

23278.000388/2010-74, conforme recomendado pela CGU.

1.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (014) 

Realização não justificada de procedimento licitatório sem 

utilização da modalidade pregão.

Em 04/09/2009 o Departamento de Tecnologia, Mecânica e 

Materiais - DTMM solicitou a realização de serviços de 

manutenção nas máquinas da oficina de fabricação fresadoras e 

tornos que, como há muito tempo não recebiam qualquer tipo de 

cuidado, deveriam passar pela necessária manutenção para 

evitar o sucateamento das citadas máquinas que são largamente 

utilizadas em aulas práticas.

O serviço foi estimado em R$ 17.780,00.  Todavia, quando o 

IFBA realizou o enquadramento do serviço decidiu-se pela 

realização de um convite (Convite nº 11/2009), não observando 

o disposto no art. 4º do Decreto nº 5.450/2005 que determina 

a realização de certame licitatório na modalidade pregão, 

preferencialmente da forma eletrônica, para a contratação de 

serviços comuns.

Não consta no processo qualquer justificativa para 

supramencionada irregularidade.

Recomendação: 00l – *Atendida
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Atender o disposto no art. 4º do Decreto nº 5.450/2005 que 

determina a realização de certame licitatório na modalidade 

pregão, preferencialmente da forma eletrônica, para a 

contratação de serviços comuns.

* Providência adotada: A Pró - Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP 

informou quanto a recomendação supra: Temos a destacar que se trata da escolha da 

modalidade de aquisição do processo de nº. 23142.002432/2009 e que esta Pró-Reitoria 

de Administração adotou a modalidade sugerida pelo Procurador Federal Dr. Caio 

Tourinho, através do Parecer de nº. 065/2009-PF/IFBahia, emitido pela Procuradoria 

Jurídica em 13/05/2009, conforme cópia em anexo.

3.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (011) 

Ausência de critérios objetivos para enquadramento de aluno 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A Resolução n° 22 de 19 de dezembro de 2008, que reformula as 

normas do Programa de Assistência ao Educando, determina que 

o Programa de Assistência ao Estudante-PAE destine-se aos 

discentes que comprovem situação de vulnerabilidade 

socioeconômica.

Para pleitear participação no Programa, o aluno deve entregar 

toda a documentação solicitada pelo Serviço Social no prazo 

determinado, conforme estipula o art. 12 da citada Resolução.

A assistente social AFSS, do campus Salvador, informou que 

não há delimitação de renda para fazer parte do Programa, 

sendo levada em consideração a realidade de cada aluno. Na 

avaliação da situação do estudante é feita, além de análise 

documental, entrevista e visita domiciliar, observação acerca 

de diversos fatores, tais como moradia (aluguel ou casa/apto 

próprio), componentes familiar-agregados, renda, doença grave 

na família, gastos com remédios, questões de violência 
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familiar etc. Ressalta a assistente social que se fosse 

efetuada análise meramente quantitativa seria mais prático, 

porém não retrataria a verdadeira realidade.

Em obediência ao Princípio da Igualdade, bem como da 

Publicidade, os critérios devem ser claros, possibilitando a 

assistência àqueles que preencherem os requisitos fixados e 

estejam dentro do quantitativo possível de atendimento pela 

Entidade.  Dada a impossibilidade de atender a todos os 

estudantes que buscam auxílio, o inciso IV, art. 3° da 

Resolução n° 22/2008, prevê que o aluno poderá enquadrar-se 

nos requisitos para participar do Programa, entretanto, pode 

não ser selecionado.

No entanto, não há instrumento formal que estipule os 

critérios que os estudantes devem preencher para que sejam 

considerados em situação de vulnerabilidade.  A forma 

utilizada para a seleção dos estudantes não permite ordenar 

os alunos em situação de vulnerabilidade, não sendo possível 

verificar quem será beneficiado em detrimento de outros. É de 

destacar que a fixação de critérios para avaliação não 

significa quesitos apenas quantitativos.

Dessa forma, percebe-se que o Conselho Diretor aprovou a 

proposta de reformulação das normas do PAE (Resolução n° 

22/2008), mas não participou da eleição dos critérios para o 

enquadramento dos alunos em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica.

Recomendação: 00l – Atendida*

Adotar critérios objetivos para a seleção dos alunos a serem 

beneficiados com as Políticas de Assistência Estudantil.
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* Providência adotada: Implementação do Projeto de Diretrizes da Política de Assistência 

Estudantil apreciado e provado pelo Conselho Superior do IFBA - CONSUP, por meio da 

Resolução nº 040/ 2010. 

5.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (012) 

Pendência na Conta Contábil RP Processados a Pagar.

Verificou-se a existência de saldo na Conta Contábil RP 

Processados a Pagar, referente a empenhos emitidos em 2007 e 

2008, além dos inscritos em 2009.  Instada a apresentar 

justificativas para o não pagamento desses empenhos no 

exercício de 2009, a Entidade, por meio do Memorando n°  

056/2010,  de  28/04/2010,  informou  que constatou  

divergências  entre   os   valores  registrados  em  Restos  

a  Pagar Processados  a  Pagar  e  aqueles constantes no 

passivo financeiro, na conta Fornecedores do Exercício 

Anterior.

A divergência refere-se a:

a) valores liquidados em duplicidade;

b) valores liquidados e não pagos por problemas com domicílio 

bancário e/ou emissão da nota fiscal;

c) valores liquidados e pagos que foram cancelados, gerando 

restabelecimento no confluxo, mas que foram regularizados 

através de outro documento e o documento gerado no confluxo 

não foi cancelado.

Constata-se, dessa forma a existência de saldo na Conta RP 

Processados a Pagar por pendência de regularização das notas 

de empenho a seguir tabeladas:

Nota de Empenho Valor (R$)
2007NE800001 9.086,71
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2007NE800117 1.266,80
2008NE800001 73,50
2008NE800002 72,61
2008NE800003 3.950,00
2008NE800004 16.302,45
2008NE800005 9.182,46
2008NE800031 2.166,03
2008NE800328 155,00
2008NE800333 10.003,87
2009NE800001 1.147,12
2009NE800002 4.830,00
2009NE800003 37,66

Recomendação: 00l – Parcialmente Atendida*

- Conciliar a Conta Contábil RP Processados a Pagar, sanando 
suas pendências.

* Providência adotada: A Diretoria de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil –

DIOF informou que: Em resposta ao memorando nº. 091/2010 – Plano de Providências - os 

restos a pagar não foram cancelados para não configurar enriquecimento ilícito, pois o 

fornecedor cumpriu com a sua obrigação de fazer não podendo a administração deixar de 

cumprir com a sua obrigação de pagar (manual da despesa publica página 77), além disso, 

temos que proceder aos cancelamentos sem provocar nenhuma inconsistência contábil, pois 

se trata de exercício anterior a 2009. Diante do exposto, informamos que os restos a pagar 

processados referentes ao ano de 2008 serão devidamente pagos e ou cancelados na medida 

em que os fornecedores apresentem domicílio bancário correto e tenham solucionado suas 

pendências com relação às notas fiscais. Ressaltamos que o saldo no empenho 

2008NE800328 no valor de 155,00 em nome de IRAILDES BARBARA DE SANTANA -

ME não poderá ser pago, pois, a credora não demonstrou interesse em solucionar o 

problema devido ao irrisório valor. 

Para o exercício de 2010 tomaremos os cuidados possíveis para que os restos a pagar de 

2009 que forem liquidados até o encerramento do exercício de 2010 sejam pagos ou 

cancelados dentro do exercício financeiro de 2010, evitando assim, possíveis 

inconsistências contábeis.

6.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (032) 
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Pagamento a maior na rubrica referente a Exercícios 

Anteriores.

Nas trilhas de auditoria elaboradas pela CGU, foram apontados 

três casos de pagamentos de pessoal envolvendo a rubrica  n.º 

00058 (Pagamento  Exercícios  Anteriores) no  exercício  de 

2009. A análise desses casos revelou que em dois deles, ambos 

referentes a retroativos de progressões funcionais por mérito 

profissional ocorridas em 2007, houve pagamento a maior dos 

valores.

Nesses dois casos, foi observada a incidência em duplicidade, 

sobre a diferença a ser paga aos servidores, dos valores 

referentes aos adicionais por tempo de serviço e de 

insalubridade/periculosidade, afetados pela alteração do 

vencimento básico decorrente da progressão ocorrida.  Essa 

duplicidade está demonstrada na tabela a seguir, cujos 

valores foram extraídos da planilha utilizada para calcular o 

montante a ser pago a cada servidor.

  

TS De/ 
Para Vig. Qtd

VB
Devido

VB
Receb.

Dif.
VB

Adic 
TS

Ins/ 
Per Tot.

1/3
Fér.

Tot.
Venc.

Tot.
TS

Tot. 
Ins/
Per

Tot.
Dif.

Ob
s

2
D105 
D106 22/07/06 6 1.424,031.374,55 49,48 0,99 0,00 50,47 0,00 302,82 5,94 0,00 308,76 *

16
E112
E113

01/07/06 7 4.353,784.202,50 151,28 24,20 15,13 190,61 0,001.334,30 169,43 105,911.609,65 **

            (*) Matrícula Servidor: 1204475                                                                  (**) Matrícula 
Servidor: 6268515

Conforme pode ser verificado acima, a coluna "Tot." 

corresponde ao somatório das colunas "Dif.VB" (diferença 

sobre o vencimento básico), "Adic.TS"  (adicional por tempo 

de serviço) e "Ins/Per" (adicionais de insalubridade e  

periculosidade), o que resulta na diferença mensal  

decorrente da progressão funcional obtida  pelo  servidor. 

Essa diferença mensal é considerada (multiplicada) em relação 

à quantidade de meses referentes a exercícios anteriores 

(coluna "Qtd"), resultando na coluna "Tot. Venc" que, somado 
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à coluna "1/3 Fér." (diferença em relação ao terço 

constitucional de férias), deveria ser o valor total

da diferença  a  ser  paga  ao servidor (coluna "Tot.Dif."). 

Porém, é possível observar que esse valor é ainda somado às 

colunas "Tot. TS" e "Tot. Ins/Per", que contêm novamente as 

diferenças relativas aos adicionais por tempo de serviço e de 

insalubridade/periculosidade, respectivamente, mas já 

considerada a quantidade de meses a serem pagos, resultando 

na duplicidade desses valores e, consequente, prejuízo ao 

erário.

A planilha contendo esses valores foi elaborada pela Direção 

de Gestão de Pessoas do IFBA para atender à necessidade de 

cálculo demandada, principalmente, pelas Portarias  n.º 816 e 

818, ambas de 06/11/2007, que   concederam   progressão  por  

mérito  profissional  com  efeitos retroativos   a   diversos  

servidores.  A planilha de cálculo foi disponibilizada a esta

CGU, que constatou a ocorrência desse problema em todas 

progressões que envolveram pagamentos referentes a exercícios  

anteriores (rubrica n.º 00058).

Embora os efeitos financeiros em 2009 tenham alcançado apenas 

os dois casos acima citados, o erro no cálculo ocorreu de 

forma generalizada, atingindo todos os servidores constantes 

da referida planilha, resultando no prejuízo ao erário de R$ 

34.622,75. Assim, torna-se necessário a realização de 

ajustes, visando o desconto dos valores creditados de forma 

indevida.

Recomendação: 00l – Atendida*

- Realizar levantamento detalhado dos valores creditados de 

forma indevida;

- Comunicar os servidores e implementar os descontos em folha 

dos valores pagos a maior;
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- Corrigir as planilhas utilizadas nos cálculos para que o 

problema apontado não torne a acontecer.

* Providência adotada: Em atendimento ao recomendado a Diretoria de Gestão de 

Pessoas – DGP informou por meio do Memo. nº  117/2010 de 22/12/2010, do 

procedimento de levantamento  dos valores creditados indevidamente, bem como da 

notificação do respectivo ressarcimento na folha do mês de dezembro de 2010, aos 

servidores envolvidos.

6.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (033) 

Não observância do prazo de 60 dias para cadastramento dos 

atos de admissão e concessão de pensão civil.

Por meio de consulta ao Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos (SIAPE), considerando desde o exercício de 

2002, foram detectadas 739 ocorrências de admissão por 

concurso público, nomeação em caráter efetivo, contrato 

temporário, etc., passíveis de registro no Sistema de 

Registro e Apreciação de Atos de Admissão e Concessão 

(SISAC).  Segundo o artigo 7º, inciso II, da IN n.º 55 do 

Tribunal de Contas  da  União  (TCU), de 24/10/2007, os atos 

de admissão devem ser cadastrados  no SISAC, em até sessenta 

dias, contados a partir da data do efetivo exercício do 

servidor.

Ao realizar o cruzamento entre as informações desses 

sistemas, verificou-se que 25 atos de admissão não foram 

cadastrados no SISAC.

Por meio dos Ofícios n.º 014/2010, de 28/04/2010, e n.º 

018/2010, de 06/05/2010, os Gestores da IFBA justificaram 

que:

- Em dez casos, as admissões se deram por meio de 

redistribuição de servidores vindos de outros órgãos 
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federais, não sendo necessário o registro desses atos no 

SISAC;

- Em dois casos, as admissões se deram por meio prestação de 

colaboração técnica (Colaborador PCCTA) de servidores vindos 

de outros órgãos federais, não sendo necessário o registro 

desses atos no SISAC;

- Em um caso, o cadastro realizado em 2008 não aparece na 

consulta do ISAC por ter sido baixado para o SISAC Off-line 

pelo Controle Interno, segundo informações fornecidas pela 

equipe de atendimento do SISAC.

Nos demais casos (doze admissões, todas ocorridas no 

exercício de 2009), foi alegado que  a ausência do registro 

no SISAC decorreu da substituição  do  servidor  responsável 

pelo cadastro. Adicionalmente, foram apresentados os 

comprovantes de cadastramento no SISAC desses atos, realizado 

em maio de 2010. Dessa maneira, fica patente que o registro 

foi realizado após prazo estabelecido pelo TCU.

Além desses últimos, foi observado que trinta outros 

registros, relativos a admissões realizadas até outubro de 

2009, somente foram efetuados no exercício de 2010, portanto, 

também após o referido prazo dado pelo TCU.

Também foi notada a ausência de cadastramento no SISAC do ato 

que instituiu a pensão civil referente ao ex-servidor N. C. e 

S. (CPF 005.483.245-49). Embora a vigência dessa pensão seja 

relativa a agosto de 2007, o devido registro no SISAC, até a 

presente data, ainda não foi realizado pelo IFBA.

Quando questionados quanto a essa ausência, os Gestores da 

Unidade apresentaram formulário de cadastramento do ato de 

concessão de pensão no SISAC, mas este era referente a outro 

órgão ao qual o ex-servidor também mantinha vínculo 

funcional.
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Assim, ficou caracterizado o descumprimento do prazo de 60 

dias para cadastramento dos atos de admissão e de concessão 

de pensão no sistema SISAC.

Recomendação: 00l – *Atendida

- Reestruturar os procedimentos adotados para admissão de 

pessoal, possibilitando que a Entidade conclua os processos 

em tempo hábil, evitando o descumprimento da IN/TCU n.º 

55/2007.

* Providência adotada: A Diretoria de Gestão de Pessoas informou 

que: foi disponibilizado 01 servidor para atender a presente 

Recomendação.

Recomendação já incorporada

6.1.1.3 CONSTATAÇÃO: (034) 

Pagamento de valores incorretos na rubrica referente à 

vantagem prevista no artigo 192, inciso II, da Lei 8.112/90.

Foram detectados três casos de pagamento de pessoal 

envolvendo a rubrica n.º  00356, referente à vantagem 

prevista no Art. 192, inciso II, da Lei 8.112/90, conforme 

tabela a seguir.

NOME 
SERVIDOR

MATRÌC.
SERVIDOR

DIA 
APOSENT. CARGO

CARGO
NÍVEL

Valor 
(*)

C. M. de S. 268171 28/03/1996 Contínuo 701421-C-116 73,15

M. H. A. de A. 268711 19/07/1996 Téc. em assuntos educacionais 701079-E-115 308,53

N. C. C. 394062 18/05/1995 Médico-área 701047-E-109 255,81
(*) Valores em reais pagos em 2009 na rubrica 356 (DIF.PROV.ART.192 INC.II L.8112)

Segundo esse dispositivo legal, vigente até 1997, o servidor 

que contar com tempo de serviço para aposentadoria com 

provento integral, quando ocupante da última classe da 
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carreira, será aposentado com a remuneração do padrão 

correspondente, acrescida da diferença entre esse e o padrão 

da classe imediatamente anterior.

Para que o cálculo do valor a ser pago, relativo a essa 

diferença, seja realizado de forma automática, é necessária a 

parametrização dessa rubrica no SIAPE, com a indicação da 

classe e do padrão utilizados como referência. Quando essa 

parametrização não é realizada, o valor deve ser lançado de 

forma manual.

Por meio de consulta ao SIAPE, foi verificado que nos casos 

acima não houve a parametrização. Sendo assim, os valores que 

constam na rubrica n.º 00356 foram lançados manualmente.

Não obstante, foi verificado que as diferenças entre os 

vencimentos básicos e os valores referentes à rubrica 00356, 

pagos aos servidores acima, não correspondem aos respectivos 

vencimentos básicos da classe imediatamente anteriores, 

constantes da Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos 

Federais, conforme previsto no artigo 192, inciso II, da Lei 

8.112/90.

Dessa forma, os valores lançados nessa rubrica não estão 

corretos, necessitando, portanto, de ajustes, que podem ser 

feitos de forma automática, por meio da parametrização da 

classe/padrão. Entretanto, faz-se também necessário o 

levantamento da diferença entre os valores corretos e os que 

foram efetivamente pagos, para que seja realizado o devido 

acerto financeiro.

Recomendação: 00l – em andamento*

- Realizar a parametrização da rubrica 00356, para que os 

valores sejam lançados de forma automática a partir dos 

próximos pagamentos;
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- Realizar levantamento da diferença entre os valores 

efetivamente pagos e os que deveriam ter sido aplicados;

- Realizar os ajustes devidos, com base na diferença apontada 

na recomendação anterior.

* Providência adotada: No mês de dezembro, a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP

informou que a Recomendação ainda não foi cumprida, no que se refere à parametrização 

da rubrica em questão, em razão de solicitações de orientações daquela DGP junto ao 

SRH/MPOG, quanto ao procedimento da sua parametrização.

6.1.1.4 CONSTATAÇÃO: (035) 

Acumulação indevida de cargos.

Por meio de consulta ao Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos (SIAPE) foram levantados diversos casos de 

servidores ativos com mais de um vínculo funcional.  Em um 

dos casos analisados, selecionados por amostragem não 

probabilística, onde foram consideradas as situações com 

maior possibilidade de acumulação irregular de cargos, foi 

observado que um servidor detém um cargo de Técnico em 

Telecomunicação e outro de Professor do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico, conforme detalhado no quadro abaixo.

  
VÍNCULO 
SERVIDOR CARGO SITUAÇÃO VÍNCULO

JORNADA 
TRABALHO INGRESSO

26204-1514475 Prof.Ens.Bas.Tec.Tecnologico-S Contrato temporário 20 h sem 25/08/2009
26232-1514475 Tec. em Telecomunicação Ativo permanente 40 h sem 01/12/2005

Consta no SIAPE que o cargo referente ao vínculo 26232-

1514475 (Tec. em Telecomunicação -  Grupo/Cargo:  701/264)  

não  exige  formação específica  e  que  a  escolaridade  

mínima para ingresso é a de nível médio. Também não exige 

curso para provimento do cargo.
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De acordo com o inciso XVI do Art. 37 da Constituição 

Federal, são acumuláveis:

a)dois cargos de professor;

b)um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c)dois  cargos ou empregos privativos de profissionais de 

saúde, com profissões regulamentadas.

Como definição de cargo técnico ou científico, para efeito do 

item "b" acima, considera-se aquele para cujo exercício seja 

indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos 

científicos ou artísticos de nível superior, bem como o cargo 

para o qual seja exigida habilitação em curso legalmente 

classificado como técnico, de grau ou de nível superior de 

ensino (redação dada pelo Art. 3º do Decreto 35.956/54). 

A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e 

abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 

de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 

controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 

Assim, por se tratar de cargo de nível médio que não exige 

curso e formação específica, a situação acima não se enquadra 

nos casos em que é permitida a acumulação de cargos.

Recomendação: 00l – *Atendida

- Melhoria dos procedimentos referentes à admissão de 

pessoal, de forma a evitar a repetição do problema apontado 

nesta constatação;
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- O Órgão deverá realizar procedimento para avaliar esse caso 

de acumulação de cargos, adotando as medidas cabíveis no caso 

de ilicitude.

* Providência adotada: Em atendimento à recomendação a DGP informou que: Concorda 

com a “Recomendação” objeto da Constatação em questão, ao tempo em que envidaremos 

os esforços necessários ao atendimento.  

Contudo, seria importante que o Sistema SIAPE estivesse integrado a outros Sistemas 

como a RAIS e/ou Previdência Social possibilitando que a área de Gestão de Pessoas 

obtenha de maneira segura e ágil informações sobre possíveis acumulações de forma 

indevida, evitando assim situações irregulares.   

- Recomendação já observada.

7.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (013) 

Preterição indevida de processo licitatório por meio de 

contratação direta com fundamento em dispensa de licitação.

Em 28/04/2009 a Coordenação de Licitações e Compras - COPAM 

do Campus do IFBA em Porto Seguro solicitou a aquisição de 14 

bancos em PVC rígido, tendo por justificativa a necessidade 

de assentos externos para os alunos do citado CAMPUS. Tal 

solicitação deu origem à Dispensa de Licitação nº 328/2009

com o posterior pagamento de R$ 6.870,00 pelo fornecimento 

dos bancos.

Já em 30/04/2009 a Divisão de Projetos no Campus do IFBA em 

Salvador solicitou a aquisição de 26 bancos de concreto com 

encosto com o intuito de amenizar problemas de ausência de 

assentos para os alunos do campus nas praças e áreas de 

convivência. Tal solicitação deu origem à Dispensa de 

Licitação nº 343/2009 com o posterior pagamento de R$ 

7.344,00 pelo fornecimento dos bancos. 
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Em primeiro lugar é necessário frisar que em nenhum momento 

os solicitantes esclarecem porque os bancos em Porto Seguro 

teriam que ser de PVC e os de Salvador de concreto.

Ainda que haja uma razão, mesmo que não apresentada, para 

essa diferenciação, analisando os autos de ambos os processos 

verifica-se que existem empresas que fornecem os dois tipos 

de banco e que o valor de ambas as aquisições supera o limite 

estabelecido no art. 24, II da Lei nº 8.666/99 para 

contratação direta, qual seja, R$ 8.000,00.

O mesmo fato ocorre quando da locação de palco e equipamentos 

de sonorização para a realização das confraternizações 

juninas em Salvador e Porto Seguro.  Em detrimento de um 

devido processo licitatório foram realizadas duas dispensas 

de licitação, a de nº 465/09 visando à prestação dos serviços 

nos festejos juninos em

Salvador que resultou numa despesa de R$ 6.792,00 e a de nº 

495/09 que visou à realização do São João no Campus de Porto 

Seguro sendo gastos, para este fim, R$ 3.550,00.  A soma 

desses valores inviabiliza a realização de dispensa de 

licitação.

A situação se torna ainda mais grave quando observamos que 

nos autos da Dispensa de Licitação nº 465/2009, no Memorando 

nº 896/2009/PROAP, o Diretor de Administração e Planejamento 

sinaliza a necessidade de realização de procedimento 

licitatório na modalidade Convite, já que em março de 2009 

foram gastos R$ 5.170,00 com os mesmos serviços visando à 

realização da "Festa da Calorada" por meio de dispensa de 

licitação.  Informa o citado Diretor que o valor anual para a 

dispensa é de R$ 8.000,00.  Em verdade a Lei não autoriza que 

se realize dispensa de licitação até se completar o valor de 

R$ 8.000,00 e que a partir daí a Administração passe a 

licitar, a Lei determina que se faça um planejamento anual 
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das despesas a serem realizadas (orçamento) e se nesse

planejamento verificar-se que serão gastos mais de R$ 

8.000,00 com determinada compra ou serviço toda essa compra 

ou serviço deve ser feita por processo licitatório.

O IFBA tem em seu planejamento a realização de diversos 

festejos durante o ano e todo ano realizam-se festas juninas 

e a citada "Festa da Calorada", dentre outras. Assim sendo, 

deve a Instituição realizar processo licitatório, com os 

devidos projetos e cronogramas, contemplando as festas que 

são previstas anualmente e não realizar uma dispensa de 

licitação para cada uma delas.

O IFBA em 2009 também realizou as dispensas de licitação nº 

124, 125, 126, 127, 128, 129, 503, 504, 505, 596, 597, 947, 

948, 949, 1037 e 1038 todas tendo por objeto a contratação de 

intérpretes da Língua Brasileira de Sinais Ã LIBRAS. Essas 

dispensas totalizaram uma despesa anual de R$ 81.000,00.  

Anualmente o IFBA realiza a contratação de diversos 

intérpretes de LIBRAS sem licitação com fundamento no art. 

24, II (dispensa por valor) quando a norma não permite.

Diante deste quadro, concluímos que houve fracionamento da 

despesa com a realização das dispensas de licitação 

supramencionadas quando deveriam ter sido realizados 

procedimentos licitatórios visando a aquisição dos bens ou a 

prestação de serviços de natureza idêntica.

Recomendação: 00l – *Atendida

- Realizar procedimento licitatório sempre que as despesas 

anuais com determinada rubrica ultrapassarem o limite 

estabelecido na Lei nº 8.666/93.

* Providência adotada: A PROAP, em atendimento ao recomendado, informou que: 

Temos a destacar que foi respondida a época da realização da referida Auditoria, através do 
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Memorando de nº. 608/2010/PROAP/IFBA, no seu item 01 (um) e que como medida de 

prevenção foi adotado o procedimento de controle dos processos de aquisição na 

modalidade Dispensa de Licitação, fazendo com que os Campi façam consulta, antecipada, 

a Gerência de Compras desta Pró-Reitoria, solicitando número de processo, permitindo 

assim um maior controle, evitando assim irregularidades, em anexo cópia do Memorando 

de nº. 608/2010/PROAP/IFBA.

8.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (026) 

Inconsistência de informação apresentada no Relatório de 
Gestão.

Da análise do Processo de Prestação de Contas do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia, exercício 

2009, foi verificada a divergência entre a meta física 

executada para a Ação Assistência ao Educando do Ensino da 

Graduação. Enquanto a tabela 009-Resultado da Ação, apresenta 

assistência para 24 alunos, a tabela 086-Execução Física e 

Financeira das Ações Realizadas pela UJ, registra assistência 

a 13 estudantes. 

Em entrevista com a Assistente Social AFSR, obteve-se a 

informação de que os 13 estudantes constantes na tabela 086 

referem-se àqueles que participaram do processo seletivo para 

a assistência estudantil e que atenderam aos requisitos do 

Programa de Assistência. No entanto, efetivamente, apenas 6 

estudantes receberam auxílio (2 bolsa estágio, 3 alimentação, 

1 auxílio financeiro). Cabe destacar, ainda, que esses dados 

são relativos apenas ao Campus de Salvador. 

Foi constatada, também, divergência entre dados constantes do 

Relatório de Gestão (Tabela 086-Execução Física e Financeira 

das Ações Realizadas pela UJ) e aqueles registrados no 
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SIGPLAN, no que se refere à meta financeira, conforme tabela 

a seguir:

Programa Ação
Relatório de Gestão SIGPLAN

Meta 
Prevista*

Meta 
Realizada*

Meta 
Prevista*

Meta 
Realizada*

Previdência de 
Inativos e 
Pensionistas 
da União

Pagamento de Aposentadoria e 
Pensões – Servidores Civis

14.138.455 19.018.38719.261.141 19.018.387

Apoio 
Administrativo

Assistência Médica Odontológica 
aos Servidores e Empregados e 
seus Dependentes

1.710.137 831.548 1.710.137 1.710.137

Brasil 
Escolarizado

Funcionamento do Ensino Médio 
Federal 

2.762.950 2.310.819 2.762.950 2.751.600

Desenvolviment
o da Educação 
Profissional e 
Tecnológica

Funcionamento da Educação 
Profissional

8.867.552 7.156.748 9.118.977 8.634.634

Veículo e Transporte Escolar 
para as Instituições Federais de 
Educação Profissional

120.000 705.339 320.000 195.990

Brasil 
Universitário

Contribuição da União, de suas 
Autarquias...

13.346.269 11.908.40912.769.943 12.677.417

Funcionamento de Cursos de 
Graduação

69.142.367 69.602.18769.720.684 69.076.942

* Meta expressa em Real.

Recomendação: 00l – *Atendida

- Apresentar os dados no Relatório de Gestão de forma 
consistente, possibilitando a avaliação da Gestão.

* Providência adotada: A PROAP Informou que a citada diferença se deve a erros no 

lançamento, tendo o mesmo sido identificado e corrigido na versão final impressa do citado 

relatório, cujo número de alunos assistido em todo o IFBA foi igual a 34(pág. 21, tabela 

09), o mesmo já foi corrigido na meta física realizada 34 ESTUDANTES. (PAG. 89 DA 

TABELA 86), tendo sido solicitado a substituição pela versão corrigida no site do IFBA.

– Atendimento às Solicitações de Auditoria da CGU-BA, em 2010:
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 Solicitação de Auditoria nº. 001- CGU-BA, datada 16 /09/ 2010: Atendida

- Reiterada pela Solicitação de Auditoria nº. 02, datada de 07.10.2010. Solicitação referente 

à disponibilizção da Concorrência Pública nº. 12/2009 - IFBA.

Evidência: Solicitação de Auditoria CGU-BA, nº.  001, de 16/09/2010

               
                     

 Solicitação de Fiscalização nº. 001- CGU-BA, datada de 23/09/ 2010: Atendida

- Solicitação da disponibilização das informações e/ou documentos referentes às obras 

realizadas nos municípios de Irecê e Jacobina nos anos de 2008 a 2010

Evidência: Solicitação de Fiscalização CGU-BA, nº.  001, de 23/09/2010

        
                            

 Solicitação de Auditoria nº 03 – CGU-BA, datada de 07/10/2010: Atendida

- Informações acerca das providências adotadas com vistas ao cumprimento das 

determinações contidas nos  Acórdãos nº 178/2010 e 6109/2010:

Acórdão nº. 178/2010 - TCU, Segunda Câmara, cujo teor transcrito trata-se de 

“PESSOAL. APOSENTADORIA DIFERENCIADA DE PROFESSOR. 

INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL DE 

10 ANOS NA CARREIRA. ILEGALIDADE DE ALGUNS ATOS. LEGALIDADE DOS 

DEMAIS. DETERMINAÇÕES”; 

O setor competente atendeu por meio do encaminhamento do memorando nº 

013/2010/DGP/DEQUAV/COAP, datado em 18/10/2010, que trata das justificativas e 

correções no SIAPE das constatações de algumas irregularidades nos Processo dos 

servidores aposentados, relacionados no Acódão em questão. Encaminhado também ao 

Tribunal de Contas da União – TCU os esclarecimentos devidos;  

Acórdão 6109/2010 – TCU 1ª Câmara; através do Oficio nº. 

04/2010/DGPDEQUAV/COAP foi informado que foram encaminhados ofícios para os 

beneficiários de pensão do ex-servidor Luis Carlos França de Carvalho, solicitando que 

comparecessem ao Instituto para dar ciência a finalização do Processo n.º 
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23142.000270/2010, de 15/01/2007, e devolução ao erário dos recursos recebidos em 

duplicidade.

Sobre as irregularidades apontadas no pagamento do servidor Francisco José Gomes 

Mesquita, (Processo nº. 23142009482/2006), a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 

informou do encaminhamento do Oficio nº. 014/2007/CGRH, datado de 21/03/2007 à 

Secretaria de Recursos Humanos - SRH do Ministério de Planejamento Orçamento e 

Gestão - MPOG, para análise dos valores pagos indevidamente e ressarcimento ao erário.

Evidência: Solicitação de Auditoria CGU-BA, nº.   003 de 07/10/2010                                   

 Solicitação de Auditoria 004 – CGU-BA, datada de 14 /10/2010: Atendida

- Informa das Constatações acerca da Análise preventiva dos Editais do Convite nº 02/10 e 

da Concorrência Pública nº 02/2010, no que se refere a: “Condições de participação à 

Licitação”, solicitando ao IFBA as alterações dos mesmos.

Evidência: Solicitação de Auditoria CGU-BA, de 14/10/2010.   

                                   

 Solicitação de Fiscalização nº 004 – CGU-BA, datada de 27/10/2010: Atendida

- Solicitação da disponibilização das informações e/ou documentos referentes às obras 

realizadas nos municípios de Irecê e Jacobina nos anos de 2008 a 2010;

Evidência: Solicitação de Fiscalização CGU-BA, nº. 004, de 27/10/2010.

                                     

 Solicitação de Fiscalização nº 005 – CGU-BA, datada de 03/11//2010: Atendida

- Solicitação da disponibilização das informações e/ou documentos referentes às obras 

realizadas nos municípios de Irecê e Jacobina nos anos de 2008 a 2010;

Evidência: Solicitação de Fiscalização CGU-BA, nº. 005 de 03/11/2010       

 Solicitação de Fiscalização nº 006 – CGU-BA, datada de 16 /11//2010: Atendida

Solicitação da disponibilização das informações e/ou documentos referentes às obras 

realizadas nos municípios de Irecê e Jacobina nos anos de 2008 a 2010
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 Solicitação de Auditoria n º 05 – CGU-BA, datada de 19 /11/2010: Atendida.

- Informações acerca dos dados do Responsável pela Coordenação de Auditoria Interna do 

IFBA e sua estrutura.

Evidência: Solicitação de Auditoria CGU-BA, nº. 005, de 19/11/2010         

                           

 Solicitação de Auditoria n º 01 – CGU-BA, datada de 15/12/2010 - Atendida. 

- Solicitação de documentações comprobatória acerca das informações de Cruzamento de 

Dados extraídos do Sistema SIAPE 2008 e da Relação Anual de Informações Sociais –

RAIS 2007.

Em atenção a S.A supracitada, foi encaminhado expediente  à Diretoria de Gestão de  

Pessoas acerca do encaminhamento à CGU dos processos contendo a documentação 

suporte para o resultado da análise dos casos dos servidores relacionados na S. A. em 

questão, bem como resultados e, respectivas,   providências adotadas.

Evidência: Solicitação de Auditoria CGU-BA, nº. 001, de 15/12/2010   

 Encaminhamento do Ofício nº. 0028/2010/Reitoria/ Auditoria Interna, datado de 03 

de novembro de 2010 à Controladoria Geral da União – CGU-BA, referente ao envio do 

PAINT/2011 – IFBA.

Evidência:. Ofício nº. 028/2010/Reitoria/ Auditoria Interna.

 Relatório de Auditoria nº 247662/ CGU – Unidade Auditada: Campus Santo 

Amaro:

Encaminhado ao IFBA, por meio do ofício nº 42.579/2010/GAB/CGU-

Regional/BA/CGU/PR, datado de 28/12/2010, o Relatório de Auditoria nº 247662/ CGU,

apresentando os resultados dos trabalhos realizados sob atos e conseqüentes fatos de gestão, 

ocorridos no campus de Santo Amaro, no período 01/01/2009 a 31/12/2009.

O escopo do trabalho realizado no período de 27/07/2010 a 28/07/2010, objetivou a 

verificação de situações presumidamente irregulares praticadas durante o exercício 2009, 

pela Ex- Diretora do Campus em referência, apontadas à Controladoria Geral da União –

CGU.
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A servidora em questão foi devidamente notificada por meio do Memo nº 002/2011, datado 

de 05/01/2011, a qual apresentou os esclarecimentos acerca das constatações elencadas no 

relatório supracitado.

Por meio do Ofício nº 007/2011/Reitoria/Gabinete, datado de 14.01.2011, foi encaminhado 

à CGU o material supracitado, atendendo ao prazo de manifestação deste IFBA.

III – Relato Gerencial sobre a Gestão de áreas essenciais da unidade, com base nos 

trabalhos realizados:

1.0 Cumprimento das metas previstas no PAINT 2009 a partir do 

acompanhamento plurianual com suas atividades e resultados acompanhados e 

descritos em Relatórios Semestrais.

(1º Semestre)

1.1 Ação nº. 01 – PAINT/2010:

Auditar convênios, portarias decorrente de descentralizações e termos aditivos, 

mantidos pelo IFBA com outros órgãos federais, estaduais e municipais.

 S.A nº.   008, 011/2010 – Atendida 

Conhecimento acerca da realidade dos Convênios firmados no âmbito do IFBA, 

identificando os compromissos assumidos pelo IFBA, forma e prazo de Prestação de 

Contas. 

1.2 Ação nº 14 -  PAINT/2010:  

Examinar a situação dos professores em Regime de Dedicação Exclusiva e outros 

servidores com carga horária acima de 60 horas semanal
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 Solicitação de Auditoria – S.A nº. 07/2010 – Atendida 

Averiguou-se a atualização da situação dos professores de Dedicação Exclusiva-DE,  

demais servidores com carga horária acima de 60 horas. A DGP  apresentou resposta à 

Auditoria Interna informando da implementação da regularização das situações e, informou 

que alguns professores constantes da relação já se encontram excluídos do quadro do IFBA;

Fonte: Memorando nº 026/2010 – Diretoria Gestão de Pessoas

1.3- Ação nº 15 -  PAINT/2010 

Monitorar as aposentadorias, pensões, férias, substituições, remuneração da folha de 

pagamento e vantagens decorrentes de Sentenças Judiciais.

 Solicitação de Auditoria- S.A nº. 01/2010 – Atendida   ?????????????

Reiterada pela Solicitação de Auditoria nº 03/2010

Verificou-se a planilha  de Prestação de Contas do Processo Seletivo/2010 do IFBA 

enviada, referente aos pagamentos efetuados no Demonstrativo de Despesas conforme 

rubrica -  331900420, Gratificação por Encargo de Curso/ Concurso. Tendo como resultado 

apresentação  de Planilha de Prestação de Contas do processo Seletivo do IFBA

Fonte: Memorando nº. 18/2010 Coordenação Técnica de Seleção de Alunos

 Solicitação de Auditoria- S.A nº. 010/2010 – Atendida 

Solicitação à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP do demonstrativo de atualização 

cadastrais dos Pensionsitas e Aposentados, no período 2008/2009.

A DGP apresentou Relatório dos dados cadastrais da Coordenação de Benefícios –

COBEN, com atualização parcial, informando, que alguns servidores foram convocados 

para  comparecerem para as devidas atualizações.

Fonte: DGP/ Coordenação de Benefíicios



Relatório 2009 - Unidade de Auditoria Interna – IFBA – Telefones: 2102-9563/9561 41

(2º Semestre)

1.4-Ação nº. 01 - PAINT/2010:

Auditar convênios, portarias decorrente de descentralizações e termos aditivos, mantidos 

pelo IFBA com outros órgãos federais, estaduais e municipais.

 S.A nº.   051/2010 – Atendida 

Conhecimento acerca da realidade dos Convênios firmados no âmbito do IFBA, 

identificando os compromissos assumidos pelo IFBA, forma e prazo de Prestação de 

Contas. 

1.5- Ação nº. 04 - PAINT/2010:

Fiscalizar o funcionamento dos Núcleos e Grupos de Pesquisa.

 S.A nº: 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058,059, 060, 061, 077,078,079, 080, 082, 

083  - Atendida

- Conhecimento  dos Núcleos de Pesquisa ou grupos de Pesquisa existentes no IFBA e seus 

Campi, seus respectivos Coorenadores ou  Resposáveis;

- Projetos e/ou Rol de atividades desenvolvidos pelos Núcleos de Pesquisa ou Grupos de 

Pesquisa e respectiva vinculação (Setor/ Departamento).

1.6- Ação nº. 05 - PAINT/2010:

Examinar o funcionamento dos Campi

 S.A nº 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027,028 - Atendida

- Reconhecimento dos meios de proteção e controle dos ativos do IFBA e seus Campi, 

referente a “Veículos”. Verificação quanto a: 

- Quantidade e Tipo de Veículos existentes em cada Campus;

- Estado de conservação e forma de utilização destes bens;
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- “Licenciamento Anual dos Veículos” junto ao Detran;

- Cópias dos Certificados de Registros e Licenciamento de Veículo - CRLV;

- Validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH dos profissionais habilitados a dirigir 

os veículos;

- Servidores ocupantes do cargo de Motorista Oficial;

- Procedimento de atendimento das demandas referentes a deslocamentos via utilização de 

veículos oficiais da Instituição;

1.7 –  Ação nº. 06 – PAINT/2010:

Acompanhar o exame de seleção e vestibular da Instituição

 A Coordenação Técnica de seleção de Alunos apresentou Memorando nº. 018 

datado em 30/03/2010, anexando a Planilha de Custos-Prestação de Contas dos Processos 

Seletivos/2010.

1.8- Ação nº. 07 - PAINT/2010:

Acompanhar o funcionamento da receita própria da entidade.

 S.A nº 016, 017, 043, 074,076 - Atendida

Acompanhamento da arrecadação de receitas próprias, por meio de:

- Análise da prestação de contas provenientes da realização Concurso de Provas para 

provimento de cargos Técnico Administrativo em Educação e Concurso de Provas e Títulos 

destinado ao provimento de cargos de Professor do Magistério do Ensino Básico Técnico e 

Tecnológico;

- Pagamentos mensais referentes a serviços de locação e exploração de Cantina

1.9- Ação nº. 08 - PAINT/2010:

Acompanhar os Pagamentos e execução das despesas conforme LOA
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 S.A nº : 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 096, 097, 098, 099 – Atendida

Acompanhamento ao cumprimento previsto na Macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, a ex:

- Falta de registro de Conformidade de Gestão;

- Conformidade de Gestão com Restrição;

- Falta e/ou atraso na remessa do Relatório Mensal do Almoxarifado – RMA;

- Registro de percentual superior ao permitido para o item “outros” no passivo circulante;

- Registro no CONCONTIR – equações: 144 e 147;

- Falta de Conciliação Bancária;

1.10- Ação nº 14 -  PAINT/2010 

Examinar a situação dos professores em Regime de Dedicação Exclusiva e outros 
servidores com carga horária acima de 60 horas semanal

 S.A nº. 113/2010  – Atendida

Encaminhada à Diretoria de Gestão de Pessoas, a S. A nº. 01, oriunda da CGU/BA datada 

em 15/10/2010, buscando atendimento e informações sobre as providências adotadas para a 

situação dos servidores em questão.

1.11- Ação nº 15 -  PAINT/2010 
Monitorar as aposentadorias, pensões, férias, substituições, remuneração da folha de 

pagamento e vantagens decorrentes de sentenças judiciais.

 S.A nº. 29/2010  – Atendida 

Professor substituto – verificou-se o quantitativo desses docentes e, posteriormente,  far-se-

á uma análise mais profunda sobre os registros desses junto ao SISAC.

Fonte: Memorando nº. 16/2010, datado em 17/08/2010 – DGP/DEAP
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 S.A n.º 30, 63/2010 –  Atendida

Acompanhamento da situação dos estagiários – verificou-se in loco �reqüências e lotações 

dos mesmos;

Em consonância com o Memorando nº. 10/2010/PROAP, datado em 19/10/2010, assim 

como o Oficio Circular nº. 23/2010/PROAP, datado em 20/08/2010, levantou-se o 

quantitativo e carga horária dos estagiários no SIAPE, verificando, se as ações adotadas 

atendiam o disposto na Lei vigente. Sianalisou-se, a necessidade de controle desse 

percentual à DGP, a Diretoria informou que alguns Campi não atingiram o limite de 

estagiários e, que a situação irá adequar-se de acordo com a finalização desses contratos; 

não havendo renovação  e nem recrutamento de novos estagiários.

Fonte: Memorando nº. 20/2010, datado em 08/09/2010 – DGP/DEAP

 S.A n.º 66/2010 – Atendida

Recadastramento de aposentados e pensionistas – verificou-se junto a Coordenação 

competente os recadastramentos e atualizações dos inativos e pensionistas. 

Fonte: Memorando nº. 84/2010, datado em 27/07/2010 – DGP/DEQUAV

1.12-  Ação nº 16 -  PAINT/2010

Verificar a movimentação de servidores, decorrentes de cessão, requisição e 

redistribuição, lotação provisória, afastamentos e outros

 S.A nº. 31/2010 - Atendida

Reiterada pela Solicitação de Auditoria nº 62/2010, datada de 01 de setembro de 2010. 

 S.A nº. 62/2010 – Atendida

Acompanhamento da situação de Cessão – hoje o IFBA possui 09 (nove) servidores 

cedidos, conforme consulta no SIAPE; levantou-se a situação das prorrogações desses 

servidores junto à DGP, que atendeu à solicitação, porém, com algumas ressalvas, 

comunicando que iria buscar informações com os órgãos cessionários referentes às 

prorrogações que ainda não foram publicadas em Diário Oficial da União;

Fonte: memorado nº. 087/2010/DGP/DEAP datado em 22/092010



Relatório 2009 - Unidade de Auditoria Interna – IFBA – Telefones: 2102-9563/9561 45

 S.A nº. 84/2010 – Atendida 

Acompanhamento de Lotação Provisória – foi feito levantamento do controle das 

freqüências desses servidores junto à DGP/Coordenação de Cadastro, a qual informou que 

estaria regularizando a situação das frequências desses servidores. 

Fonte: memorado nº. 090/2010/DGP/DEAP datado em 04/10/2010

2.0 Avaliação dos controles internos das áreas essenciais administrativos:

2.1 Regularidades dos Processos Licitatórios:

2.1.1 - Ação nº. 02 - PAINT/2010: 

Auditar contratos e fornecimentos de bens e serviços adquiridos nas diversas 

modalidades de licitação, especialmente aqueles referentes ao Programa de Expansão.

 Solicitação de Auditoria - S. A nº. 004/2010 – Atendida

Apresentação do processo nº. 23142.009085/2009 - Nota de Empenho no valor de R$ 

14.900,00 (quatorze mil, e novecentos reais), solicitado pela equipe de Auditoria da CGU.

 Solicitação de Auditoria - S.A nº. 005/2010 – Atendida

Aplicou-se Check list documental processo nº. 23142009065/2009, e vista ao 

Contrato/Concessão de Espaço Físico (Restaurante/Cantina); observou-se Parecer da 

Procuradoria Jurídica com ressalva fl. 04 (verificar legislação Lei 8.66/1993). Houve 

retificação por parte do setor competente.

 Solicitação de Auditoria - S.A nº. 06/2010 – Atendida 

Verificou-se por meio de check list (análise documental) o processo nº. 23142000070/2009 

objeto - Prestação de Serviço de Informática; ressalva no parecer da Procuradoria Jurídica
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nas fls. 33 a 35 e 63 e 86. As quais foram retificadas e os trâmites legais concluídos em 

conformidade.

Fonte: Pró Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP

 Solicitação de Auditoria- S.A nº. 009/2010 – Atendida 

Analisaram-se as regularidades dos procedimentos explícitos nas cláusulas do Contrato nº. 

015/2009, celebrado a época entre o CEFET - BA e a Sociedade PONTONET COMÉRCIO 

DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICO 

LTDA. Constatou-se que a empresa cumpre com suas obrigações e deveres administrativos, 

previstos no Contrato nº 15/2009.

Fonte: Memorando s/nº 2010 - Diretoria de Tecnologia da Informação

 S.A  n º : 013, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 67,70, 71, 72, 73  - Atendida

- Análise e verificação dos Contratos e fornecimento de bens e serviços firmados no âmbito 

do IFBA/ Reitoria e seus Campi: Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Paulo Afonso, Porto 

Seguro, Santo Amaro, Simões Filho, Salvador, Valença e Vitória da Conquista;

- Verificação do cumprimento do disposto na Lei 8.666/93, bem como o art. 31 da IN nº 02 

de 30.04.2008. 

2.1.2-  Ação nº 11 -  PAINT/2010 
Auditar os serviços prestados de forma contínua ao IFBA por terceiros (Limpeza, 

vigilância, combustíveis, passagens aéreas e Informática).

 S.A nº 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, ,094, 095, 101, 102, 103 -

Atendida

Com a finalidade de proceder ao controle efetivo sobre a prestação dos serviços contratados 

no âmbito do IFBA e seus Campi, foi solicitado junto ao Responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do(s) Contrato (s) firmados, a emissão de “Relatório

Consubstanciado” acerca dos procedimentos adotados para a efetivação desta ação, 

demonstrando claramente a forma de execução dos contratos, registrando possíveis 

ocorrências e dificuldades, porventura, existentes, bem como sugestões de melhorias do 

processo.
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Diante da informação de inexistência de Fiscais designados para o acompanhamento e 

fiscalização dos Contratos de prestação de serviços continuados, vigentes no recém 

inaugurado Campus de Paulo Afonso, houve “Recomendação” desta Auditoria Interna à 

Direção daquele Campus da observância e fiel cumprimento do art. 31, da IN 02 de 

30.04.2008 .

2.1.3-  Ação nº 12 -  PAINT/2010 
Acompanhar as Obras e Reformas do Plano de Expansão II.

 S. A, nº 067, 102 -  Atendida
Acompanhamento da situação das obras referente à construção dos novos Campi do IFBA -

Plano de Expansão II:

- Campus Bom Jesus da Lapa: Contrato cancelado com a construtora por 

descumprimento de cláusulas contratuais;

- Campus Camaçari: Obra em fase de conclusão, tendo 90% dos serviços concluídos. 

Houve atraso no cronograma da obra devido ao período de chuvas na região, 

complementações e adequações do projeto, aditamento de serviços, além de greve dos 

operários da construção civil;

- Campus Feira de Santana: Obra em fase de conclusão, tendo 86% dos serviços 

concluídos. Houve atraso no cronograma da obra devido ao período de chuvas na região, 

complementações e adequações do projeto, aditamento de serviços, além de greve dos 

operários da construção civil;

- Campus Ilhéus: Obra em fase de conclusão, tendo 81% dos serviços concluídos. Houve 

atraso no cronograma da obra devido ao período de chuvas na região, complementações e 

adequações do projeto, aditamento de serviços, além de greve dos operários da construção 

civil;

- Campus Feira de Santana: Obra em fase de conclusão, tendo 86% dos serviços 

concluídos. Houve atraso no cronograma da obra devido ao período de chuvas na região, 

complementações e adequações do projeto, aditamento de serviços, além de greve dos 

operários da construção civil;
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- Campus Irecê: Obra em fase de conclusão, tendo 98% dos serviços concluídos, restando 

apenas a execução de alguns serviços correspondentes ao aditivo celebrado entre a empresa  

e o IFBA ;

- Campus Jacobina: Obra em fase de conclusão, tendo 87% dos serviços concluídos. 

Houve atraso no cronograma da obra devido ao período de chuvas na região, 

complementações e adequações do projeto e aditamento de serviços;

- Campus Jequié: Obra em fase de conclusão, tendo 97% dos serviços concluídos, 

restando apenas a execução de alguns serviços correspondentes ao aditivo celebrado entre a 

empresa e o IFBA ;

- Campus Jacobina: Obra em fase de conclusão, tendo 90% dos serviços concluídos. 

Houve atraso no cronograma da obra devido ao período de chuvas na região, 

complementações e adequações do projeto e aditamento de serviços;

Evidência: Memorando PRODIN, nº. 47101, de 16/12/2010
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2.1.6 Transparência Pública:

Através da página de transparência pública verificou-se que o IF BAHIA liquidou até o mês de 

set/2010, sendo que a liquidação por programa foi conforme tabela abaixo:

Programa Descrição Percentual

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União

0750 Apoio Administrativo 68,89 %

0901
Operações Especiais: Cumprimento de 

Sentenças Judiciais

1061 Brasil Escolarizado 79,08 %

1062 Desenvolvimento da Educação profissional 52,25 %

1067 Gestão da Política de Educação 26,44 %

1073 Brasil Universitário 76,10 %

1375
Desenvolvimento da Pós-graduação e da 

Pesquisa
40,68 %

Fonte: Página de Transparência Pública, consulta em 05/01/2010

 Descentralização 

Houve no exercício de 2009 as Descentralizações, conforme o discriminado no quadro abaixo: 

Tipo

Programa

Objeto

Data Publ. Valor Total

Ação DOU Recebido

Portaria 1744 Portaria nº 112/2009/SETEC/MEC, para atender a 
despesas com assistência ao estudante dos cursos 
PROEJA. Processo nº 23000.002162/2009-24.

1/4/2009 277.000,00

Portaria 1744 Portaria nº 146/2009/SETEC/MEC, para atender a 
despesas com assistência ao estudante dos cursos 
PROEJA. Processo nº 23000.002162/2009-24.

11/5/2009 2.700,00

Portaria 20882 Portaria nº 114/2009/SETEC/MEC, para atender a 
despesas com o Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento, 
Implantação, Suporte e manutenção do Siga-Ept. 
Processo nº 23000.002946/2009-52.

15/4/2009 40.400,00
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Portaria 20883 Portaria nº 121/2009/SETEC/MEC, para atender a 
despesas com o Projeto do Diálogos PROEJA. Processo 
nº 23000.018985/2008-91.

29/4/2009 52.774,00

Portaria 20883 Portaria nº 121/2009/SETEC/MEC, para atender a 
despesas com Especialização em Educação Profissional 
Integrada a Educ. Basica na modalidade EJA. Processo nº 
23000.019266/2008-97.

5/5/2009 234.026,54

Portaria 1744 Portaria nº 151/2009/SETEC/MEC, para encontro 
desportivo dos servidores das Instituições Federais de 
Ensino Tecnológico do Nordeste - EDSIFE. Processo nº 
23000.002758/2009-24.

1/6/2009 349.642,00

Portaria 20883 Portaria nº 165/2009/SETEC/MEC, para o curso de Pós 
Graduação Lato Sensu em Educação Profissional 
Integrada a Educação Básica na Modalidade Eja. Cota 
2009. Processo nº 23.000.005807/2009-81.

16/06/09 -03/9/2009 285.276,08

Portaria 1744 Portaria nº 167/2009/SETEC/MEC, para o Projeto de 
Cooperação Interministerial de Pesquisa, Inovação e 
Capacitação no âmbito do Programa de Inclusão Digital. 
Processo nº 23.000.004545/2009-37.

15/6/2009 28.000,00

Portaria 1744 Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do 
Núcleo de Apoio ao Portador de Necessidades Especiais 
no campus Barreiras - TECNEP. Processo nº 
23000.006403/2009-12.

1/7/2009 5.000,00

Portaria 1744 Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para o projeto de 
Pesquisa aplicada a Pesca: "Engorda de Carapebas". 
Processo nº 23000.007459/2009-86.

1/7/2009 29.975,00
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Tipo
Programa/ 

Ação
Objeto Data Publ. DOU

Valor Total 
Recebido

Portaria 1744 Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para o Projeto de 
Pesquisa aplicada a Pesca: "Ictiofauna Comercializada no 
Município de Valença". Processo nº 23000.007462/2009-
08.

1/7/2009 14.085,72

Portaria 1744 Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para o Projeto de 
Pesquisa aplicada a Pesca: "Pesca com Espinhel de Fundo 
no Litoral da Bahia". Processo nº 23000.007460/2009-19.

1/7/2009 29.685,40

Portaria 13838 Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do 
campus de Jacobina. Processo nº 23000.006563/2009-53.

1/7/2009 4.294.030,80

Portaria 13838 Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do 
campus de Camaçari. Processo nº 23000.006570/2009-
55.

1/7/2009 4.628.511,33

Portaria 13838 Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do 
campus de Ilhéus. Processo nº 23000.006565/2009-42.

1/7/2009 4.708.069,20

Portaria 13838 Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do 
campus de Seabra. Processo nº 23000.006566/2009-97.

1/7/2009 4.294.000,00

Portaria 13838 Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do 
campus de Bom Jesus da Lapa. Processo nº 
23000.006572/2009-44.

1/7/2009 4.294.037,98

Portaria 13838 Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do 
campus de Irecê. Processo nº 23000.006562/2009-17.

1/7/2009 4.347.968,50

Portaria 13838 Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do 
campus de Jequié. Processo nº 23000.006564/2009-06.

1/7/2009 4.427.706,35

Portaria 13838 Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do 
campus de Feira de Santana. Processo nº 
23000.006567/2009-31.

1/7/2009 4.471.475,98

Termo 
Cooperação 

4886 Comprometimento Orçamentário para assinatura do 
Termo de Cooperação do Projeto de ref. 0371/09, com 
base na DEC/DIR/212/09 e na solicitação de emissão de 
NC 002/09/DORC.

22/7/2009 62.726,00

Acordo de 
Cooperação 

Técnica

20883 Portaria nº 206/2009/SETEC/MEC, para o Programa 
PROEJA FIC - Campus Salvador. Processo nº 
23000.006164/2009-92.

23/7/2009 133.178,26

Acordo de 
Cooperação 

Técnica

20883 Portaria nº 206/2009/SETEC/MEC, para o Programa 
PROEJA FIC - Campus Porto Seguro. Processo nº 
23000.006149/2009-44.

31/7/2009 136.540,28

Portaria 1744 Portaria nº 230/2009/SETEC/MEC, para atender Siga 
Ept. Processo nº 23000.002672/2009-00.

14/8/2009 57.600,00
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Tipo
Programa/ 

Ação
Objeto Data Publ. DOU

Valor Total 
Recebido

Portaria 1744 Portaria nº 230/2009/SETEC/MEC, para atender despesa 
com a Comemoração do Centenário da Rede Federal Ept. 
Processo nº 23000.007643/2009-26.

24/8/2009 88.580,00

Portaria 1744 e 20883 Portaria nº 257/2009/SETEC/MEC, para a capacitação de 
Docentes, Técnico-Administrativos e Gestores do IF-
Bahia. Processo nº 23000.022632/2008-95.

8/9/2009 245.900,92

Portaria 1744 Portaria nº 257/2009/SETEC/MEC, para a contratação de 
empresa especializada para prestar serviços de 
fiscalização das Obras do If-Bahia. Processo nº 
23000.006357/2009-43.

10/9/2009 284.782,32

Portaria 1744 Portaria nº 259/2009/SETEC/MEC, para aquisição de 
Telescópio Computadorizado - Campus Vitória da 
Conquista.

25/9/2009 29.691,01

Portaria 1744 Portaria nº 259/2009/SETEC/MEC, para o Projeto 
Mulheres Mil - Subprojeto um Tour em Novos 
Horizontes.

30/9/2009 26.500,00

Portaria 20884 Portaria nº 259/2009/SETEC/MEC, para Contratação de 
Serviços para realização de concurso público de provas 
para provimento de novos cargos do IF BAHIA E IF 
BAIANO. Processo nº 23000.010868/2009-60.

1/10/2009 200.000,00

Portaria 13838 Portaria nº 283/2009/SETEC/MEC, para atender despesa 
com Aditivo de Complementação das Obras de Reformas 
Implantação do Campus Paulo Afonso. Processo nº 
23000.011426/2009-31.

14/10/2009 550.437,94

Portaria 1744 Portaria nº 283/2009/SETEC/MEC, para aquisição de 
Telescópio Computadorizado.                                 
Processo nº 23000.012080/2009-98.

16/10/2009 27.750,00

COOPERAÇ
ÃO 

INTERMINI
STERIAL 

6923 Portaria nº 284/2009/SETEC/MEC,  Projeto de 
Cooperação Interministerial de pesquisa, Inovação e 
Capacitação  no âmbito do Programa de Inclusão Digital. 
23000.004545/2009-37.

21/10/2009 4.140,49

COOPERAÇ
ÃO 

INTERMINI
STERIAL 

6923 Portaria nº 284/2009/SETEC/MEC,  Projeto de 
Cooperação Interministerial de pesquisa, Inovação e 
Capacitação  no âmbito do Programa de Inclusão Digital. 
Processo nº 23000.013228/2009-10.

28/10/2009 221.098,50

PTA 
PROLIND -
Porto Seguro

21043/13847 Atender despesas de acordo com o Plano de Trabalho
Anual Simplificado - PTA PROLIND.  Processo nº 
23400012994200946-2009-MA.

28/10/2009 342.563,74

Portaria 1744 Portaria nº 294/2009/SETEC/MEC, Implantação do 
Núcleo de Inovação Tecnológica, conf. Plano de 
Trabalho.  Processo nº 23000.012348/2009-91.

6/11/2009 26.400,00
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Tipo
Programa/ 

Ação
Objeto Data Publ. DOU

Valor Total 
Recebido

Portaria 1744 Portaria nº 294/2009/SETEC/MEC, Forum Mundial da 
Educação Profissional e Tecnológica conforme Plano de 
Trabalho.  Processo nº 23000.013107/2009-60.

9/11/2009 50.000,00

Portaria 20883 Portaria nº 295/2009/SETEC/MEC,  Liberação de Crédito 
para a Participação no Curso de Encerramento do 
Exercício a ser realizado em Brasília nos dias 24 e 
25/11/2009.

18/11/2009 1.697,33

Portaria 20883 Portaria nº 293/2009/setec/mec, Crédito Orçamentário 
para atender despesas com aquisição de passagens para 
participantes da II Semana de Capacitação em Execução 
Orçamentária, Financeira e Contábil (Goiânia).                                       
Processo: 23000.013400/2009-27

7/12/2009 2.501,14

Portaria 1744 / 20884 Portaria nº 299/2009/setec/mec. Liberação de recursos 
para atender despesas com a aquisição de imóvel para a 
sede da Reitoria.

9/12/2009 18.688.000,00

Portaria 13847 Destinado ao Projeto "Caravana Solidária: Disseminando
a Economia Solidária através do IFBA" - PROEXT. 
Processo nº 23000.014779/2009-92. SESU

12/12/2009 1.065,00

Portaria 1744 Portaria nº 299/2009/setec/mec. Crédito Orçamentário 
para atender despesas de manutenção da Reitoria. Ouro 
Preto.  Processo nº 23000.015152/2009-59.

12/12/2009 / 16/12/09 800.000,00

Portaria 20884 Portaria nº 299/2009/setec/mec. Crédito Orçamentário 
para aquisição de equipamentos e de veículos para o 
Campus Barreiras.  Processo nº 23000.086891/2009-20.

17/12/2009 781.449,00

TOTAL 59.576.966,81

Evidência: Sistema SIAFI/2009 – posição em 21/12/2009
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2.1.7 Provisão recebida por Unidade Orçamentária – UO

Nome da UO
Código 

UO
Provisão 

Concedida
Provisão
Recebida

Secretaria Espec. Pol. Igual. 
Racial

20126 0,00 0,00

Fundo Nac. Desenv. Cienc. E 
Tecnologia

24901          52.698,00                  52.698,00

Min. da Educação 26101 763.649,29 763.649,29

Fundo Nac. Desenv. Educação 26298 503.338,37 503.338,37
IFBA 26427 27.552.532,31 27.552.532,31
Ministério Pesca e Aquicultura 41101 111.850,44 111.850,44

Total 28.984.068,41 28.984.068,41
Fonte:Sistema SIAFI 2010, consulta feita em 21/01/2011

2.1.9  Destaque Concedido versus Destaque Recebido:

Programa Destaque Concedido Destaque Recebido
0461 0,00     52.698,00
0750 0,00    642.594,98
0901 12.793,00          0,00
1008 0,00    174.876,98
1061 0,00    169.756,47
1062 0,00 1.268.536,08
1067 0,00      2.019,21
1133 0,00          0,00  
1344 0,00    111.850,44
1377 0,00    419.502,22
1432 0,00         0,00

      Total 12.793,00 2.841.834,38
Fonte sistema siafi 2010, consulta feita em 27/01/2011.

2.1.10 Suplementação: neste exercício o IFBA recebeu suplementação de créditos para a 

execução das despesas de pessoal e custeio, conforme programas de trabalho:

Programa Crédito Autorizado Suplementação
0089 21.735.923,00 3.520.000,00
0750 8.845.222,00 4.801.880,00
0901 12.793,00 0,00
1061 1.890.552,00 0,00
1062 139.694.847,00 23.973.000,00
1067 223.400,00 0,00
1073 9.035.372,00 506.000,00
1375 180.000,00 0,00

Total 181.618.109,00 32.800.880,00

Fonte: Sistema SIAFI 2010, consulta em 21/01/2011.
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2.1.11 Demonstração de Execução das Despesas: detalhado por Grupo de Despesa, tendo como 

resultado conforme o demonstrado no quadro abaixo:

Grupo   DISPONIVEL LIQUIDADO

Pessoal    299.393,94 119.696.730,04

Custeio    984.713,69   34.644.858,22

Capital 9.597.067,62   19.224.386,87

Total 10.881.175,25 173.565.975,13

Fonte: Sistema SIAFI 2010, consulta em 21/01/2011

2.1.12 Execução do Orçamento por Programa de Trabalho: O IFBA executou as despesas no 

exercício 2010 nos diversos Programas de Governo, de acordo com suas funções e sub-funções, 

sendo o orçamento executado conforme tabela abaixo:

Programa Descrição Disponível Liquidado

0089 Inativos e Pensionistas 126.992,88 21.608.930,12
0461 Pesquisa Desenv. C. 

Tecnológico.
52.698,00 0,00

0750 Apoio Administrativo 165.418,92 9.322.398,06
0901 Sentenças Judiciais 0,00 0,00
1008 Inclusão Digital 13.580,38 161.296,60
1061 Brasil Escolarizado 24.012,71 2.036.295,76
1062 Desenv. da Ed. 

Profissional
10.060.638,61 130.902.744,47

1067 Gestão da P. de Educação 103.813,92 121.605,29
1073 Brasil Universitário 274.917,62 8.760.454,38
1133 Econ. Solidária Desenv. 0,00 0,00
1344 Gestão Pol. Aquicola e

Pesqueira
0,00 111.850,44

1375 Desenv. Pós-Grad. 
Pesquisa

59.102,21 120.897,79

1377 Educ. Diversidade e 
Cidadania

0,00 419.502,22

1432 Prom. Pol. Afirmativas 
Igualdade Racial

0,00 0,00

Total 10.881.175,25 173.565.975,13
Fonte: Sistema SAFI 2010, consulta em 21/01/11
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2.1.13  Execução do Orçamento por modalidade de licitação:

Modalidade 2008 2009 2010
Convite 24.570,00 65.189,25
Tomada de Preços 977.307,98 1.471.697,08
Concorrência 1.673.365,02 35.465.800,14
Dispensa de licitação 3.077.308,63 24.223.456,48
Licitação Inexigível 187.735,07 691.167,17
Não aplicável 81.107.801,88 107.112.879,49
Suprimento de Fundos 78.597,59 113.361,64
Pregão 2.815.190,25 9.888.006,44
Total 89.941.876,42 179.031.557,69

Fonte: Sistema SIAFI 2009, consulta em 13/01/2010

A execução pela modalidade Concorrência foi a mais utilizada tendo em vista as ações referentes 

ao Plano de Expansão (execução das obras de implantação dos novos campi de Ensino do IF-

BAHIA). A Dispensa de Licitação foi a segunda maior modalidade de execução orçamentária no 

exercício.

Execução Total do Orçamento:

Crédito Valor
Crédito autorizado + suplementações 160.923.745,00
Destaque Concedido (sentenças) 82.721,00
Destaque concedido (Gestão P. Educação) 9.345,00
Crédito disponível ao final do exercício 1.758.005,86

Fonte: Sistema SIAFI 2009,, consulta em 12/01/10

Conforme demonstrado nas tabelas acima, o total do orçamento acrescido das suplementações 

recebidas no decorrer do exercício de 2009 foi ainda complementado com os Destaques recebidos 

e utilizados na execução.  Foram concedidos Destaques nos Programas 0901 e 1067 que 

contemplam Sentenças Judiciais e Gestão da Política da Educação, respectivamente.

2.1.17 Restos a Pagar 2007, 2008 e 2009:

O Decreto nº 7.418 de 31 de dezembro de 2010 prorroga até 30 de abril de 2011 a validade dos 

Restos a Pagar, inscritos nos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009.

Evidência: Decreto nº. : 7.418 de 31/12/2010
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2.2 Ocorrência de despesas eventuais na folha de pagamento :

 Através da análise do movimento dos meses de janeiro a novembrol/2010, a folha de 

pagamento foi analisada gerando Solicitações de Auditoria encaminhadas aos setores 

competentes pra prestar informações sobre a conformidade do pagamento das despesas 

eventuais: férias indenizadas, Gratificação por Serviços Extraordinários Adicional de 

Periculosidade, RX e cópia da relação dos beneficiários das Gratificações por Encargos de 

Cursos, Concursos e Processos Seletivos.

As informações acerca das ocorrências apresentadas foram atendidas pela DGP, por meio de 

ofícios e memorandos que justificaram os procedimentos executados.

 Verificou-se junto ao SIAPE as atualizações dos registros atuais e as prorrogações dos   

servidores cedidos à outros Órgãos da Administração Pública, constatando-se que todos os 

dados estão atualizados no módulo SIAPE CACOOCORSE.

2.2.2 Processo de Afastamento – Em consulta ao D.O.U., observou-se a liberação de servidores 

para a realização de capacitação profissional em mestrado, doutorado, seminários e/ou 

atualização no âmbito nacional e internacional. Tais processos de afastamentos são requisitados 

através das Solicitações de Auditoria e analisado considerando a Portaria n.º 293, de 29 de maio 

de 2002 do CEFET-BA, a Lei 8.112/90, art. 95 § e1º e 2º.

Evidência: Diário Oficial da União 

2.2.3 Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP: 

O SCDP está sendo processado conforme o disposto na Portaria n.º 403, de 23 de abril de 2009, 

qual seja: “Dispõe sobre a solicitação, autorização, concessão e prestação de contas de diárias, 

passagens e hospedagem no âmbito do Ministério da Educação”.

Seguindo, inclusive, as orientações do Ofício Circular nº. 02/2009-Reitoria/IFBA, em seu 

contexto informa sobre os procedimentos a serem seguidos com acesso via internet, que integra 

as atividades de concessão, registro, acompanhamento, gestão e controle das diárias e passagens 

em território nacional ou estrangeiro. Todos os registros realizados nesse sistema são processados 

e acompanhados por servidores cadastrados com certificados para os devidos fins;
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2.3.2 Contrato nº. 140.6.711.3/06 de 31/10/2006, celebrado entre a ABEMI, IFBA, 

PETROBRÁS e FEP, cujo objeto é a prestação de serviços relativos à implantação e execução do 

Plano Nacional de Qualificação Profissional – PNQP/ PROMINP, no valor de R$1.362.780,00. 

Contrato nº140. 6.711.306; Relatório de prestação de Contas do ano 2007, 2008 e parcial 2009 

enviado ao IFBA pela Fundação Escola Politécnica – FEP, interveniente do contrato em 

referência. 

2.3.3 O IFBA celebrou contrato nº063/09 com A Secretaria do Trabalho, Emprego e Rendas do 

Governo do Estado da Bahia – SETE-BA, no período compreendido entre 2009 e 2010, conforme 

legislação vigente, tendo como objeto a realização de ações de qualificação social e profissional 

do Projeto Juventude Cidadã/PNPE, no valor de R$ 717.600,00(setecentos e dezessete mil e 

seiscentos reais), que corresponde à qualificação de 690 jovens pelo período de 400 horas com 

recursos do MTE/SPPE Nº125/2007 e Governo Estadual/SETRE.

Foi disponibilizada a prestação de contas do evento em questão, por meio da Solicitação de 

Auditoria – S. A nº 104 de 11/11/2010, junto à Pro- Reitoria de Extensão- PROEXT.
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Tabela Prestação de Convênios.

POSIÇÃO - CONVÊNIOS (SIAFI)

(31.12.2009)

Nº. Convênio Nº. Original Status Órgão Valor (R$) Ação Instrumento Resultado da Ação

367998 118/1998 A Aprovar FNDE 433.446,19
Envio da Prestação de 

Contas -
Aguardando Análise

525984 081/2005 A Aprovar SESU 334.687,84
Envio da Prestação de 

Contas -
Aguardando Análise

527049 199/2005 A Aprovar Mincc 84.890,24
Envio da Prestação de 

Contas -
Aguardando Análise

527092 201/2005 A Aprovar Mincc 80.949,54
Envio da Prestação de 

Contas -
Aguardando Análise

527303 0809/2005 A Aprovar FINEP 40.144,94
Envio da Prestação de 

Contas -
Aguardando Análise

TOTAL 974.118,75

Nº. Convênio Nº. Original Status Órgão Valor (R$) Ação Instrumento Resultado da Ação

525984 081/2005 A Comprovar SESU 894.973,29
Prestação de contas 
enviada - 27/11/09 -

Aguardando alteração do 
status para A Aprovar

TOTAL 894.973,29

Nº. Convênio Nº. Original Status Órgão Valor (R$) Ação Instrumento Resultado da Ação

298445 1030/2005 A Liberar FINEP 138.750,00
Aguardando ação do 

Concedente -
Aguardando alteração do 
status para Não Liberado

479892
PICDT-

142/2003
A Liberar FUCAPES 27.129,76

Aguardando ação do 
Concedente -

Aguardando alteração do 
status para Não Liberado

525984 081/2005 A Liberar SESU 761.998,92 Prestação de contas 
da 1ª e 2ª parcelas. -

Valor a Liberar
após aprovação da 1ª e 2ª 

parcelas

527049 199/2005 A Liberar Minc 23.281,72
Aguardando ação do 

Concedente -
Aguardando alteração do 
status para Não Liberado

527092 201/2005 A Liberar Minc 52.900,46
Aguardando ação do 

Concedente -
Aguardando alteração do 
status para Não Liberado

TOTAL 1.004.060,86
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3.0 RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO: 

3.1 - Recomendações do exercício de 2010 mantidas para o exercício de 2011:

1.Observar a legislação - Lei 8.666/1993, aplicáveis aos Processos de Licitações e 

Contratos Administrativos, para que não reincidam os procedimentos adotados nas fls. 

33-35, 63 e 68, referentes ao processo nº. 23142000070/2009 – PONTONET;

2. Igualmente, na fl. 04, processo nº. 23142009065/2009 - Concessão espaço físico 

Restaurante/Cantina do Campus Salvador;

3. Nos trâmites dos processos de Dispensas/Licitação sejam verificadas as assinaturas de 

todos os membros da Comissão de Licitação;

4. Maximizar os controles nos trâmites dos processos para evitar extravios dos mesmos.

5. Observar-se os cumprimentos dos prazos previstos para a implementação das 

providências a serem implementadas quanto aos itens para os quais houve formulação 

de “Recomendação” por parte da CGU, dispostas no Relatório de Auditoria Anual nº 

243995 e seu respectivo Plano de Providências 2010– / IFBA;

6. Observar o cumprimento dos prazos de respostas às Solicitações de Auditoria – S.A 

emitidas pela Controladoria Geral da União - CGU ; 

7.  Observar o cumprimento dos prazos de respostas às Solicitações de Auditoria – S.A 

emitidas pela Auditoria Interna; 

8.  Observar o cumprimento das Legislações aplicáveis aos processos de Licitação e 

Contratos Administrativos - Lei 8.666, bem como o art. 31 da IN 02 de 30.04.2010;

9.Observar o cumprimento dos prazos das Determinações e Acórdãos do Tribunal de 

Contas da União – TCU;

10. Observar a formatação e composição dos processos de Licitação para a Aquisição de 

Serviços prestados ao IFBA.

OBS.: A implementação e os resultados das recomendações serão avaliados em 2011.
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3.0 – DECISÕES/ RESOLUÇÕES DO CONSELHO SUPERIOR IFBA –
CONSUP

Resolução nº 94/2010 (23.58 kB) Download

Resolução nº 93/2010 (24.44 kB) Download

Resolução nº 92/2010 (24.52 kB) Download

Resolução nº 91/2010 (24.42 kB) Download

Resolução nº 90/2010 (24.72 kB) Download

Resolução nº 89/2010 (24.59 kB) Download

Resolução nº 88/2010 (24.57 kB) Download

Resolução nº 87/2010 (24.57 kB) Download

Resolução nº 86/2010 (24.46 kB) Download

Resolução nº 85/2010 (24.43 kB) Download

Resolução nº 84/2010 (42.35 kB) Download

Resolução nº 83/2010 (25.70 kB) Download

Ata CONSUP - 26 out 2010 (78.88 kB) Download

Resolução nº 82/2010 Download

Resolução nº 81/2010 (15.52 kB) Download

Resolução nº 80/2010 (15.50 kB) Download
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Resolução nº 79/2010 (15.51 kB) Download

Resolução nº 78/2010 (15.33 kB) Download

Resolução nº 77/2010 (15.25 kB) Download

Resolução nº 76/2010 (15.33 kB) Download

Resolução nº 75/2010 (15.49 kB) Download

Resolução nº 74/2010 (15.36 kB) Download

Resolução nº 73/2010 (15.29 kB) Download

Resolução nº 71/2010 (15.53 kB) Download

Resolução nº 70/2010 (15.54 kB) Download

Resolução nº 69/2010 (15.46 kB) Download

Resolução nº 68/2010 (15.43 kB) Download

Resolução nº 67/2010 (15.29 kB) Download

Resolução nº 65/2010 (15.39 kB) Download

Resolução nº 66/2010 (15.31 kB) Download

Resolução nº 64/2010 (15.39 kB) Download

Resolução nº 63/2010 (15.29 kB) Download

Resolução nº 62/2010 (15.19 kB) Download
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Resolução nº 61/2010 (15.31 kB) Download

Resolução nº 60/2010 (15.36 kB) Download

Resolução nº 59/2010 (15.42 kB) Download

Resolução nº 58/2010 (15.41 kB) Download

Resolução nº 57/2010 (15.59 kB) Download

Resolução nº 56/2010 (15.25 kB) Download

Resolução nº 55/2010 (15.26 kB) Download

Resolução nº 54/2010 (15.29 kB) Download

Resolução nº 53/2010 (15.24 kB) Download

Resolução nº 53/2010 (15.24 kB) Download

Resolução nº 53/2010 (15.24 kB) Download

Resolução nº 52/2010 (15.46 kB) Download

Resolução nº 51/2010 (15.17 kB) Download

Resolução nº 50/2010 (15.21 kB) Download

Resolução nº 49/2010 (15.26 kB) Download

Resolução nº 48/2010 (15.21 kB) Download

Resolução nº 72/2010 (442.50 kB) Download
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Resolução nº 47/2010 (441.80 kB) Download

Resolução nº 46/2010 (441.86 kB) Download

Resolução nº 45 / 2010 (442.05 kB) Download

Resolução nº 44 / 2010 (442.06 kB) Download

Resolução nº 43 / 2010 (442.24 kB) Download

Resolução nº 42 / 2010 (442.24 kB) Download

Resolução nº 41 / 2010 (11.16 kB) Download

Resolução nº 40 / 2010 (1.15 MB) Download

Resolução nº 39 / 2010 (441.85 kB) Download

Resolução nº 38 / 2010 (441.55 kB) Download

Resolução nº 37 / 2010 (441.53 kB) Download

Resolução nº 36 / 2010 (343.07 kB) Download

Resolução nº 35 / 2010 (342.69 kB) Download

Resolução nº 34 / 2010 (633.58 kB) Download

Resolução nº 33 / 2010 (633.64 kB) Download

Resolução nº 10/2010 (397.77 kB) Download

Resolução nº 09/2010 (631.79 kB) Download
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Resolução nº 08/2010 (631.58 kB) Download

Resolução nº 07/2010 (631.02 kB) Download

Resolução nº 06/2010 (532.75 kB) Download

Resolução nº 05/2010 (632.95 kB) Download

Resolução nº 04/2010 (533.94 kB) Download

Resolução nº 03/2010 (559.49 kB) Download

Resolução nº 02/2010 (631.23 kB) Download

Resolução nº 01/2010 (631.96 kB)

5.0 As ações relativas a demandas recebidas pela ouvidoria da entidade ou outras unidades 

de ouvidoria relacionadas, devendo-se informar acerca da existência de ouvidoria própria, 

bem como das providências adotadas com relação às demandas recebidas pela unidade.

Esta em funcionamento a ouvidoria do Campus de Porto Seguro.

IV – Fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional com impacto 

sobre a Auditoria Interna:

- Inauguração e funcionamento de novos Campi, a exemplo: Paulo Afonso, Jequié e Irecê

- Ampliação do Quadro de servidores,  em função das  demandas apresentadas em função 

da Expansão do IFBA;

- Descentralização Orçamentária, Financeira e Contábil, ficando a cargo de cada - Campi 

do IFBA executar seu próprio orçamento;

- Aprovação da Política de Assistência Estudantil do IFBA pelo Conselho Superior –
CONSUP- IFBA;
- Assinatura do Plano de Acordo de Metas e Compromissos MEC/ IFBA
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V – Desenvolvimento Institucional e Capacitação da Auditoria Interna 

Como fatos marcantes no Desenvolvimento Institucional podemos citar:

1.0 - Criação da Comissão para a elaboração do Regimento.

2.0 - Assinatura do Plano de Acordo de Metas e Compromissos MEC/Institutos 

Federais.

O Plano de Acordo de Metas e Compromissos MEC/Institutos Federais é um acordo no 

mesmo molde do Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) e tem o objetivo de efetivar a reestruturação e 

reorganização dos Institutos Federais, criados pela Lei nº 11.892/2008. O Plano, assinado 

pelos IFs, será levado para cada Instituto, que fará ajustes para adequar os termos e ações à 

sua realidade. Um dos pontos é referente à conclusão média dos cursos técnicos de nível 

médio e de graduação. A intenção é elevar gradualmente a taxa de conclusão dos referidos 

cursos. O objetivo é alcançar a meta mínima de 90% de eficácia da instituição no ano de 

2016, com meta intermediária de, no mínimo, 75% no ano de 2013. Outros pontos tratam: 

da manutenção de pelo menos 50% de matrículas no ensino técnico de nível médio e 

manutenção de pelo menos 20% de matrículas em cursos de licenciaturas e de formação de 

professores; da implantação da modalidade Educação à Distância como atividade regular; 

do desenvolvimento de programas de ensino, pesquisa e extensão interagindo os Campi do 

Instituto Federal; e programas interinstitucionais interagindo o Instituto Federal com outras 

Instituições Nacionais e Internacionais. O Plano também dispõe sobre outros pontos e 

compromissos assumidos pelo MEC e por cada Instituto Federal. O Plano de Acordo de 

Metas e Compromissos MEC/Institutos Federais terá vigência de quatro anos e poderá ser 

rescindido ou denunciado.
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3.0 - Nova Sede da Reitoria do IFBA.

O funcionamento da Reitoria do IFBA foi deslocado da Sede do Barbalho, estando 

localizado, agora, na Rua Araújo Pinho, no bairro da Canela, antigo Colégio Maristas de 

Salvador.

A mudança do espaço físico estendeu-se a outros Setores do IFBA: PROAP, DAP, 

DEPLAN, Setor de Compras, Diretoria de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

O referido espaço passa por estudo para sua ampliação e reforma, a fim de recepcionar os 

demais setores ligados à Reitoria, os quais, no momento, estão funcionando no Campus 

Salvador, localizado no Barbalho, sendo, posteriormente, transferidos para a nova Sede. 

4.0 - Liberação de Técnico - Administrativos e Professores:

Foram liberados Professores e Técnico-Administrativos para a realização de cursos e 

seminários de atualização, encontros, fóruns, etc., cursos de extensão, especialização, 

mestrado e doutorado no Estado, País ou Exterior, conforme publicação no Diário Oficial 

da União.

5.0 - Capacitação da Auditoria Interna

Eventos Tipo Local Período Participante
Curso Prático de 

Auditoria Governamental Curso Salvador 05 a 09/07/2010
Marlene Pereira Vilas 
Boas

Curso Prático de 

Auditoria Governamental Curso Salvador 05 a 09/07/2010
Carmen Lúcia de 
Jesus Almeida

XXXII  FONAI MEC
Fórum Florianópolis 17 a 21/05/2010 Marlene Pereira Vilas 

Boas
XXXIII FONAI MEC Fórum Salvador
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18 a 22/10/2010

XI Seminário 
Internacional Ética na 
Gestão

Seminário Brasília 27 e 27/09/2010 Marlene P.Vilas Boas

Curso Prático de 
Auditoria Governamental Curso São Paulo

29/11 a 
03/12/2010

Marlene P.Vilas Boas

Dia Internacional contra a 
Corrupção

Mesa 
Redonda

Salvador 09/12/2010

Marlene P.Vilas Boas

e Carmen Lúcia de 

Jesus Almeida

Salvador,    de janeiro de 2011.

Marlene Pereira Vilas Boas
Coordenadora de Auditoria Interna- IFBA

Matricula n.º 0394065

Tabela de Siglas

Sigla Nome

CGU Controladoria Geral da União 

CND Certidão Negativa de Débitos

CADEP Coordenação de Avaliação e Desenvolvimento de Pessoal
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COREP Coordenação de Recrutamento de Pessoal

COBEN Coordenação de Benefícios

CPL Comissão Permanente de Licitação 

CPG Coordenação de Pesquisa de Pós-Graduação

DEPLAN Departamento de Planejamento

DGI Diretoria de Gestão da Infra-Estrutura

DGP Diretoria de Gestão e Pessoas

DGTI Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação

DIMAP Divisão de Material e Patrimônio

DN Decisão Normativa

DIOF Diretoria de Orçamentos e Finanças

DOU Diário Oficial da União 

IN Instrução Normativa

LOA Lei de Orçamento Anual

PMA Plano de Metas Anual

PPA Plano Plurianual

PROAP Pró Reitoria de Administração 

PRODI Pro Reitoria de Infra-estrutura e Desenvolvimento Institucional

PROEN Pro Reitoria de Ensino

PROEX Pro Reitoria de Extensão 

PROPI Pró Reitoria de Pesquisa e Inovação

SA Solicitação de Auditoria 

SFCI Secretaria Federal de Controle Interno

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira

SIAPE Sistema Integrado de Administração de Pessoal

SIMEC Sistema Integrado do Ministério da Educação e Cultura

STN Secretaria do Tesouro Nacional

TCU Tribunal de Contas da União 

ANEXOS
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 Relação de Processos de Dispensa e de Inexigibilidade





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2010.


Salvador, BA.


 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA


		Unidade Gestora: 158145



		Gestão: 26327



		Exercício: 2010





RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAINT


Este relatório foi elaborado conforme determina a Instrução Normativa n° 01, Titulo II, de 03 de janeiro de 2007, da Controladoria Geral da União, e tem como objetivo apresentar as atividades de Auditoria Interna, realizadas em função do Plano Anual de Atividades de Auditoria – PAINT, aprovado pelo Conselho Diretor em 2009, para o Exercício de 2010. 


I. Descrição das ações de Auditoria Interna realizadas pela entidade:

1.0 Foram emitidas Solicitações de Auditoria durante o período de 2010, num total de 113 Solicitações de Auditoria – S.A,  conforme planilha abaixo.


		SETOR

		Quant.  S. A.

		Atendida

		Não Atendida



		DGP

		19

		17

		02



		NUCAP

		01

		01

		-



		Comissão de Concursos

		02

		02

		-



		DOF

		06

		05

		01



		PROAP

		08

		05

		03



		Simões Filho

		09

		09

		-



		Barreiras

		08

		08

		-



		Camaçari

		07

		07

		-



		Eunápolis

		06

		06

		-



		Porto Seguro

		05

		05

		-



		Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação – PRPGI

		02

		02

		-



		Santo Amaro

		05

		05

		-



		Salvador

		04

		04

		-



		Valença

		07

		07

		-



		Vitória da Conquista 

		06

		06

		-



		Paulo Afonso

		06

		05

		-



		PRODIN

		03

		         03

		-



		DGTI

		01

		01

		-



		PROEX 

		05

		05

		-



		REITORIA

		01

		01

		-



		Total

		113

		106

		07





1.1 Atendimento às Solicitações de Auditoria: 


Pode-se verificar que 93% das Solicitações de Auditoria – S.A emitidas foram respondidas, do que se pode avaliar que foram atendidas às Solicitações, não havendo constatações e sim recomendações.


II – Registro quanto à implementação ou cumprimento, pela entidade, ao longo do exercício, de recomendações ou determinações efetuadas pelos órgãos central e setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e pelo Conselho Fiscal ou órgão equivalente da entidade: 


2.1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:


A Prestação de Contas referente ao Exercício de 2009 foi entregue conforme prazo previsto na Norma de Execução n.º 03 de 28 de dezembro de 2006, item 5.

2.2- ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO – TCU

- Em atendimento ao Ofício 296/2010 – TCU/ SECEX- BA, solicitando apresentação das providências adotadas pela atual Direção do IFBA, acerca das recomendações/determinações expedidas pela Equipe de Auditoria da Controladoria Geral da União – CGU, durante a realização dos trabalhos que versaram sobre as impropriedades descritas em seu Relatório de Auditoria nº. 175.144/ 2006, foram encaminhados expedientes aos Setores, dando ciência aos Servidores relacionados no Ofício em referência ao tempo em que foi solicitado dos mesmos, pronunciamento acerca dos procedimentos adotados.  

Posteriormente, foi enviado ao Tribunal de Contas da União - TCU o Ofício nº. 118/2010/GAB/Reitoria/, datado em 09 de abril de 2010 e seus anexos, respondendo aos questionamentos constantes do ofício supracitado, conforme quadro abaixo:

Quadro de Resposta – Ofício nº 296/2010-TCU-SECEX-BA

		Nº Item

		Providências adotadas



		01




		Foram realizadas as seguintes ações: Elaboração do plano de Metas, 1º seminário de planejamento 2006, acompanhamento Sistemático das ações. Cumprimento do plano de Desenvolvimento Institucional e Prioridades para alocação de recursos. As Unidade de  Simões Filho estavam em pleno funcionamento, à época, e as Unidade de Santo Amaro da Purificação, de Camaçari e Porto Seguro iniciariam suas atividades em  2006, o que ocorreu, de fato. Os cursos a serem implantados foram consultados à Sociedade Civil, Secretaria Municipal e Estadual de Educação, as respectivas Prefeituras, foram feitas reunião com empresas publica e particulares, tais como; Ford, COFIC, Procia, SECTI, FIEB Mundial, Ethernit,Petrobras etc. bem como foram realizadas várias Audiências Públicas nestas cidades com as comunidades e conselhos municipais, havia, ainda, previsão orçamentária para as Unidades citadas.






		02




		Foram feitas Gestões junto ao MEC e por iniciativa


da Direção geral realizou-se uma reunião com Parlamentares baianos e representantes discentes dos cursos de Engenharia Industrial mecânica e Engenharia Industrial Elétrica, sendo que em 19.08.2006 os referidos cursos foram reconhecidos, conforme Portarias: 377 e 378/ MEC, publicadas no DOU de 20.08.2006. Posteriormente, na prova do ENADE, os cursos de Engenharia Industrial Mecânica e Elétrica obtiveram notas 4 e 3, respectivamente, na escala de 0 a 5, ou seja 80% e 60% de aproveitamento.


O curso Técnico de Metalurgia, oferecido na Unidade de Simões Filho, foi aprovado pelo Conselho Diretor em 27.09.2006 e, providenciado o seu cadastramento junto ao Cadastro nacional de Cursos Técnicos.






		03

		De acordo com o exposto pelo Departamento de Orçamento e Finanças – DOF, foram adotados os procedimentos de verificação de composição dos processos no sentido de corrigir as falhas detectada, procedendo-se a revisão de o arquivo do exercício 2005, retirando-se os documentos considerados inservíveis e formatando-se a documentação na ordenação recomendada (fls.08 do Pl. Prov. 2006) e Ofício 014 – DOF/2010, datado de 06 de abril de 2010, anexo.






		04




		Esclarecimentos feitos pelo Depto. de Orçamento e Finanças ás fls nº 09 a 12 do Pl. Providências 2006 e Ofício 014/DOF/2010, datado de 06 de abril de 2010, anexado a este.






		05




		Conforme esclarecimentos do Depto. de Orçamento e Finanças foi providenciado o levantamento de todas as contas de telefonia celular, detectando-se os valores pagos pela Instituição, conforme recomendação CGU. Informando ainda que as recomendações seguintes deveriam ser atendidas pelo Departamento de Administração e Direção Geral, para a adoção das providências. Tendo sido notificados pela Direção Geral os servidores envolvidos na questão (fls. 13 a 23, Pl. Prov. 2006).


Por meio do Processo nº 23142.0010459/2006 a servidora Maria da Conceição V.P.de Oliveira


Apresentou recurso quanto ao valor a ser recolhido, constante da sua notificação, o qual foi apreciado pela procuradoria Jurídica, sendo favorável ao ajuste dos valores propostos, determinando o ressarcimento do justo e realmente devido pela requerente. O que foi efetuado conforme comprovante SIAFI, em anexo.


 Foi emitida a Portaria nº 849 de 28.08.2008 -DG , que disciplina a utilização dos serviços de manutenção e  controle dos equipamentos de telefonia celular, no âmbito do CEFET-BA.


Quanto aos demais, serão novamente notificados pela atual Reitoria do IFBA.






		06




		De acordo com o Depto. de Orçamento e Finanças os Supridos foram devidamente notificados pela Direção Geral para precederem o ressarcimento ao erário os valores citados no Relatório nº 175.144/2005, conforme fls.26 a 28 do Pl. Prov. 2006 e Ofício 014/DOF/2010, datado de 06 de abril de 2010, anexo.






		07




		O recolhimento da anuidade em favor do CONCEFET está amparado pelo Decreto n° 87.310 de 21 de junho de 1982 e Instrução Normativa 05 de 21 de julho de 1995, bem como a ANDIFES, devendo os mesmos constar do Orçamento da Instituição a cada exercício financeiro. Com relação a Entidade ABENGE, esta Instituição se absteve de proceder ao recolhimento, conforme fls.29 a 38 do Pl. Prov. 2006, anexo.


.



		08




		O Chefe do Depto. de Administração esclareceu por meio do ofício 056/2006/DAMP, datado de 29.08.2006  que a empresa (Cantina) foi devidamente notificada que o Contrato em questão seria rescindido, sem segundo aviso, em caso de nova ocorrência e que a renovação do mesmo se daria mediante a avaliação daquele Departamento e dos usuários dos serviços na data do aniversário do presente.


Nesta data, esta Auditoria Interna enviou o memo. 027/2010, datado de 08 de abril de 2010, à Diretoria de Administração e Planejamento para conhecimento e providências acerca do disposto no Ofício 296/2010-TCU/SECEX-BA, respondido por meio do memo. nº 064/2010- PROAP-DAP,  que informa que será notificado a  empresa, bem como emissão de  GRU para procedimento do pagamento.






		09




		O Inventário da Instituição era integrado. A partir de 2006, passou a ser descentralizado, foram designadas as Comissões para proceder à realização do Inventário tanto na Sede quanto nas Unidades (fls. 40 a 44, Pl.Prov.2006) 






		10




		De acordo com as informações do Depto. de Administração, o Bem Patrimonial em referência encontra-se na Sede, tendo sido transferido sob o nº de tombo 063152, em 06 de março de 2006, conforme documento comprobatório anexado a este. (fls 45 a 48 Pl. Providência 2006)





		11




		Fizemos retornar a este Centro o Professor Francisco José Gomes Mesquita. O Professor  não concordou com o entendimento da CGU, tendo em vista que a sua cessão para a UFBA foi com ônus para o CEFET-BA, conforme Portaria 816/96-DG. (fls. 49 a 59, Pl.Prov.2006) 


Tendo sido notificado em 19.10.2006 com vistas ao cumprimento das recomendações determinadas pela CGU, o mesmo apresentou justificativas por meio do seu Advogado em 24.10.2006, culminando na constituição do processo nº 23142.009482/2006, encaminhado à Procuradoria Jurídica para análise e parecer. A PROJUR determinou que o referido processo fosse então encaminhado pela Diretora Geral desta IFE a CGU-BA, o que foi atendido por meio do Ofício 378/2006/GD, datado de 27.11.2006. 


Encaminhado também à SRH / MPOG em 21.03.2007, para apreciação.


Conforme memo. nº 021/2010- DGP, em anexo.


O Professor em questão aposentou-se conforme processo nº 23142.004261/2007, Pt. 487, DOU de 05.07.2007. 






		12




		A Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, por meio do Memo. Nº 021/2010, esclareceu que o Serviço Médico já teve sua situação regularizada, inclusive com atendimento no turno noturno (fls 49 do Pl. Prov. 2006) e memo. nº 021/2010- DGP, em anexo






		13




		A situação foi regularizada (fls. 66 a 77, Pl. Prov. 2006)



		14




		Quanto aos Itens: a) a situação foi regularizada, tendo em vista que houve o incremento de 44% de alunos nos diversos cursos, passando de 5.359 estudantes para 7.666 no ano de 2007, em conseqüência houve aumento da carga horária dos professores; b) Os horários dos professores encontram-se afixados nas Coordenações dos cursos á disposição de toda a comunidade, inclusive de visitantes; c) Nos concursos realizados em 2006, os editais já prevêem que os professores admitidos ministrem um grupo de disciplinas da mesma área técnica; d) O servidor em questão respondeu ao Processo Administrativo Disciplinar – PAD, de nº 23.142.006260/2007 (fls. 66 a 77, Pl. Prov 2006 e fls. 04do Pl. Prov. 2007)


.



		15




		O Departamento de Orçamento e Finanças, à época, respondeu aos questionamentos a cerca de Concessão de Diárias, anexando documentos comprobatórios (fls.78 a 89 do Pl. Prov. 2006, anexo) 

Notificados os servidores cuja concessão de diárias foi feita por meio dos PCD’s 155 e 156, os mesmos entraram com recursos por meio do processo de nº 23142.009893/2006, anexado a este, datado de 27.11.2006, apreciado com parecer favorável pela Procuradoria Jurídica desta IFE, datado de 20.12.2006
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		De acordo com a Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP houve a regularização do pagamento do benefício em questão, inclusive foram levantadas as quantias percebidas de forma indevida pelas beneficiárias do ex-servidor, para que as mesmas tomem ciência dos valores a serem ressarcidos ao erário, conforme prevê a legislação (fls, 49, Pl. Prov. 2006) e memo. nº 021/2010- DGP, em anexo
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		Conforme informação oriunda da Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, houve notificação à Senhora MARIA CARMEN DE OLIVEIRA quanto à determinação da CGU, entretanto a mesma comprovou que repassou a quantia percebida à irmã do servidor falecido JORGE ALBERTO ARAUJO TEIXEIRA, e que apenas ajudou no processo de sepultamento do mesmo, pois a irmã do ex-servidor encontrava-se fora da cidade de Salvador na ocasião do óbito, documentos anexos, (fls 91 a 94 do Plano de Providências 2006)


Foi instituído o Proc. 23142.005305/2007 de interesse da irmã do servidor falecido, a Sra. Maria das Graças A Teixeira, sendo submetido a Procuradoria Jurídica manteve a recomendação da CGU no sentido de proceder a devolução ao erário do valor excedente (fls. 04 e 05 do Pl. Prov. 2007)


Conforme Memo. nº 021/2010 - DGP, datado de 05 de abril de 2010, A Sra. Maria carmen de Oliveira foi notificada sobre este ato, comprovando que repassou a quantia a irmã do falecido, tendo em vista que a mesma encontrava-se fora da cidade de Salvador, á época do falecimento.
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		Em 2006 foi designada a Comissão por meio da Portaria 708, datada de 28.08.2006, com vistas à elaboração do manual de otimização de procedimentos no âmbito do CEFET-BA (fls 95 a 98 do Pl. Prov. 2006); 


Conforme o constante no Relatório 189755/2006 – Pl. Providência 2007 – Foi criada a Coordenação de Correição, por meio da Portaria 240/2007 – DG e adotados os procedimentos conforme recomendação CGU. Além disso, foi criada a Comissão de trabalho para elaboração do manual de Processo Administrativo Disciplinar, a qual foi presidida pela Coordenadora da Correição.


Conforme Relatório 208552/2007 - Pl. Providência 2008 - no item 2.1. – Assunto: Regime Disciplinar, a CGU registra a melhoria da Gestão das Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares no CEFET-BA;


Quanto às letras:


 “f” “g” “h” e “i” - foram adotados os procedimentos com vistas ao atendimento das recomendações citadas, inclusive com atuação integrada da Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP com a Coordenação de Correição, a fim de não permitir irregularidade por parte de nenhum servidor, conforme o disposto no memo. 022/2010-DGP, datado de 07 de abril de 2010, anexado a este.


“j” -  Foi  instaurado em rito sumário, o proc. nº 23142.006299/2005, acompanhado do proc. nº  23142.006292/200  para a apuração da situação de possível abandono de cargo, sendo o servidor absolvido e arquivado o referido processo (fls. 06 e 07 do Plano de Prov. 2007.  
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		A empresa AOCP foi devidamente notificada a proceder a emissão de nova Nota de Prestação de Serviços, em substituição à emitida sob nº 209, de 21.02.2006, em razão da modificação do valor inicial, contemplando assim a determinação constante da cláusula sétima do do termo de contrato nº 14/2005, conforme fls. (99 a 100 do Pl. Prov. 2006) 
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		Foi enviado ao Departamento de Orçamento e Finanças - DOF o Memo. 025/2006, datado de 18.08.2006 e ao Departamento de Administração - DAMP o Memo. 033/2006 datado de 28.08.2006, com os devidos questionamentos acerca das recomendações da CGU (fls. 101.Pl. Prov. 2006), sem resposta até o momento. 


Nesta data, encaminhamos Memo. nº 0022/2010 à Diretoria de Administração e Planejamento- DAP que respondeu aos questionamentos por meio do memo. nº 461/2010/PROAP, datado de 08 de abril de 2010, anexado a este.
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		O Chefe do Depto. de Administração esclareceu por meio do memo. 069/2006, datado de 06 de outubro de 2006, que a servidora responsável pela solicitação de aquisição dos livros em questão foi destituída da Função Gratificada que exercia, á época, bem como efetivada a sua transferência para a Unidade de Simões Filho, em razão do constrangimento que a mesma veio a passar, com a constatação do ocorrido (fls. 103, Pl. Prov. 2006)

Nesta data, esta Auditoria Interna enviou o memo. 027/2010, datado de 08 de abril de 2010, à Diretoria de Administração e Planejamento - DAP, para conhecimento e providências acerca do disposto no Ofício 296/2010-TCU/SECEX-BA, respondido por meio do memo. nº 064/2010- PROAP/DAP, que informa será notificada  a servidora responsável pela aquisição dos livros em referência, bem como emitido GRU para devolução ao Erário da importância despendidas na aquisição.
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		A recomendação foi atendida, tendo sido baixado a Resolução 01/2008-DAMP com vistas a adequação dos processos licitatórios à Lei 8.666/93.
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		Atendida as recomendações da CGU, tendo em vista que todos os Convênios/Contratos estão sendo submetidos à apreciação da PROJUR com a finalidade de dar conformidade aos processos licitatórios.
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		De acordo com o Depto. de Engenharia e Manutenção Geral, a recomendação foi atendida, tendo sido baixado a Resolução 01/2008-DAMP com vistas à adequação dos processos à Lei 8.666/93 (fls. 113 1 114, Pl. Prov. 2006).
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		Realizado um Relatório de Avaliação da Empresa Pinheiro Turismo, apresentando sugestões para a solução das ocorrências levantadas (fl.115, Pl.Providência 2006).

Enviamos o memo. 0023/2010, datado de 07 de abril de 2010 à Diretoria de Administração e Patrimônio a cerca das recomendações constantes do Ofício nº 296/2010 – TCU-SECEX,   respondido por meio do memo. 461/2010/PROAP/DAP, datado de 08 d e abril de 2010, em anexo: Foi feito pelo então Vice-Diretor do CEFET-BA um Relatório de Avaliação da Empresa Pinheiro Turismo, apresentando sugestões para a solução das ocorrências levantadas (fl.115, Pl.Providência 2006). Sendo que foi atendido pela Empresa, provocando uma redução de valores cobrados nas passagens áreas emitidas. Atualmente este Instituto já se encontra com novo processo licitatório em conclusão.
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		Quanto ao item “a” - por decisão da Diretoria Geral todos os Convênios, obrigatoriamente, passarão pela PROJUR; O CEFET-BA procurou selecionar as Fundações de Apoio, sendo que atualmente firma Convênios com a Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP; Na Gestão atual os professores deverão ser do quadro permanente, ministrando aulas de acordo com a disponibilidade do regime/horário de trabalho, com ampla divulgação das ações possibilitando, assim, a igualdade de participação; foi criado um Modelo Padrão de Convênio; A Fundação informou que não tinha previsão de compras de equipamentos e materiais.  Repasse de recursos da Fundação CRÊ, não foram devolvidos ( fls. 116 a 134, Pl. Prov. 2006) 


Quanto. ao item “b” -  notificados os professores quanto ao cumprimento das recomendações da CGU , a professora JOANICE HELENA DE ANDRADE entrou com recurso junto a este CEFET-BA, a cerca da não devolução ao erário, solicitada, o qual foi submetido à PROJUR, para apreciação, culminando no acatamento do recurso, conforme Parecer de nº 010/PJ/2007, exarado no processo nº 23142.000277/2007, de interesse da servidora, anexado a este. Pela similitude da matéria, o referido Parecer foi estendido aos demais professores citados no Relatório 175.144/2005 - CGU, de forma análoga, conforme consta nos Despachos da PROJUR, nos processos dos requerentes, em anexo.


Salientamos que o Professor Ronaldo Fonseca Cavalcante não foi citado na constatação 8.3.1.1 do Relatório supracitado, entretanto, verificando o Ofício 296/2010-TCU-SECEX nos deparamos com nome do referido professor. Nesta data, em pesquisa a documentos relacionados ao projeto constatamos a participação do professor, conforme informações constantes do processo nº 23142.005246-2007, fsl. 03.  Esta Auditoria Interna enviou memo. nº 024, datado de 08 de abril de 2010, à Diretoria de Gestão de Pessoas, para notificar o professor em referência.


Em relação aos servidores José Antonio Carvalho e Luiz Carlos Santos Pedreira não há recomendação da CGU de devolução ao erário, tendo os mesmos sido convidados pelo Diretor da Unidade a participar do Projeto, entretanto, conforme o disposto no Ofício  296/2010-TCU-SECEX , esta Auditoria Interna, enviou memo. nº 025 e 026, respectivamente, datado de 08 de abril de 2010, à Diretoria de Gestão de Pessoas,  para notificar os mesmos.


Em relação ao servidor Jorge Lázaro de Assunção, o mesmo apresentou defesa, conforme processo  nº 23142.005246-2007, anexado a este, a qual foi acatada pela Procuradoria Jurídica de forma similar, nos termos do parecer nº 010/PJ/2007, já exarado pela PROJUR no processo nº 23142.000277/2007, reiterado pela Coordenação de Legislação e Normas da Coordenação Geral de Recursos Humanos, ás fls. 39 a 41 do supracitado processo. 
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		Foi nomeado o Coordenador da Auditoria Interna, conforme Portaria nº 524 de 29 de maio de 2006,. O servidor que já trabalhava no setor voltou a Auditoria Interna, vindo a falecer em 2007. Houve uma melhoria na estrutura da Auditoria Interna, atendendo ao recomendado pela CGU, foi liberado uma servidora do Departamento de Orçamento e Finanças - DOF, posteriormente recebemos uma servidora com experiência na área de RH e uma estagiária do curso de Direito. A servidora do DOF retornou ao setor de origem em 2009, sendo substituída por outra servidora com experiência em RH e atividades de Extensão. O espaço físico ficou o mesmo, foram adquiridos computadores e novo mobiliário.


Contudo, a Auditoria Interna ainda necessita de ajustes quanto ao seu quadro de pessoal, bem como informatização do Setor, implantação dos Sistemas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, como forma de melhorar o acompanhamento e monitoramento do Controle Interno, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade, buscando agregar valor à Gestão (fls. 135, Pl. Prov. 2006 e Pl. Prov. 2007). 





·  Em complementação ao atendimento do Ofício 296/2010 – TCU/ SECEX- BA, solicitando apresentação das providências adotadas pela atual direção do IFBA, acerca das recomendações/determinações expedidas pela Equipe de Auditoria da Controladoria Geral da União – CGU, durante a realização dos trabalhos que versaram sobre as impropriedades descritas em seu Relatório de Auditoria nº. 175.144/ 2006, foram encaminhados ao Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do Ofício nº. 0292/2010/GAB/Reitoria/, datado em 27 de agosto de 2010, os pareceres emanados da Procuradoria Jurídica deste IFBA, constantes dos processos nº 23279.00009/2010-46 de 13/05/2010 e 23279.00101/2010-88 de 25/05/2010, cujos interessados, José Antonio Carvalho da Silva e Luís Carlos Santos Pedreira, apresentaram justificativas em defesa própria acerca do constante do item nº 26, letra b, do supra citado Ofício;


·  Em complementação ao atendimento do Ofício 296/2010 – TCU/ SECEX- BA, solicitando apresentação das providências adotadas pela atual direção do IFBA, acerca das recomendações/determinações expedidas pela Equipe de Auditoria da Controladoria Geral da União – CGU, durante a realização dos trabalhos que versaram sobre as impropriedades descritas em seu Relatório de Auditoria nº. 175.144/ 2006, foi enviado ao Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do Ofício nº. 0320/2010/GAB/Reitoria/, datado em 24 de setembro de 2010, após pronunciamento da Procuradoria Jurídica deste IFBA, o processo nº 23279.000023/2010, cujo interessado, Professor JEOVA LACERDA DE CALHAU, apresenta justificativas em defesa própria acerca do constante no item .nº 20, do supra citado ofício; 


·  Encaminhamento à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, do Acórdão nº. 178/2010 - TCU, Segunda Câmara, cujo teor transcrito trata-se de “PESSOAL. APOSENTADORIA DIFERENCIADA DE PROFESSOR. INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL DE 10 ANOS NA CARREIRA. ILEGALIDADE DE ALGUNS ATOS. LEGALIDADE DOS DEMAIS. DETERMINAÇÕES”; 


A DGP informou do atendimento por meio do encaminhamento de expediente a esta Auditoria Interna, datado em 18/10/2010, que trata das justificativas e correções no SIAPE das constatações de algumas irregularidades nos Processo dos servidores aposentados, relacionados no Acódão em questão;

·  Encaminhamento à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP do Acordão 6109/2010 – TCU 1ª Câmara; por meio do Oficio nº. 04/2010/DGP/DEQUAV/COAP foi informado que foram encaminhados Ofícios às Beneficiárias de Pensão do ex-servidor Luis Carlos França de Carvalho, solicitando que as mesmas comparecessem ao Instituto para dar ciência à finalização do Processo n.º 23142.000270/2010, de 15/01/2007 e ao procedimento de devolução ao erário dos valores recebidos em duplicidade.  Após as notificações, as Beneficiárias deram ciência do montante dos valores a ser devolvido ao erário, bem como da data de inicio do procedimento.

Sobre as irregularidades apontadas no pagamento do servidor Francisco José Gomes Mesquita, (Processo nº. 23142009482/2006), a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP informou do encaminhamento do Oficio nº. 014/2007/CGRH, datado de 21/03/2007 à Secretaria de Recursos Humanos - SRH do Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão - MP, para análise dos valores pagos indevidamente e o devido ressarcimento ao erário.

- Encaminhamento à Pró Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP, Pró Reitoria de Desenvolvimento e Infra-estrutura - PRODIN, para conhecimento e cumprimento do Acórdão nº 2757/2010- TCU- 2º Câmara, que Recomenda ao IFBA a não prorrogação do contrato com a empresa Lochrhon, promovendo-se novo pregão para a contratação dos serviços, desta vez sem os vícios contidos no edital nº 99/2008.


- Atendimento ao Acórdão nº. 7046/2010 - cujo teor descrevemos abaixo:


 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia que adote as seguintes providências no prazo de quinze dias:


9.3.1. dê ciência à interessada Maria Olindina Gomes de Carvalho do inteiro teor desta deliberação e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes;


9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado, nos termos do inciso IX do art. 71 da Constituição Federal;


9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que acompanhe o cumprimento das determinações contidas no subitem 9.3


A Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP informou que: Tendo em vista a publicação do Acórdão nº7046/2010, do Tribunal de Contas da União - TCU, 2ª Câmara, referente ao Processo nº 028.330/2009-3, que considera ilegal a aposentadoria da servidora deste Instituto, MARIA OLINDINA GOMES DE CARVALHO, negando registro do ato, bem como o Ofício nº089/2010, de 14 de dezembro de 2010, da Diretoria de Gestão de Pessoas do IFBA, encaminhamos nova certidão emitida pelo Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Escola Parque contendo descrição mais detalhada das atividades da citada servidora na condição de aluno-aprendiz, para apreciação desse Egrégio Tribunal, com vista ao cumprimento de possível legalidade ao ato de aposentadoria da servidora.



Em anexo cópia da certidão de que trata este ofício (encaminhado ao TCU).

- Atendimento ao Acórdão nº. 6530/2010-TCU- 2ª.  Câmara - cujo teor descrevemos abaixo:

- Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia que:

 Emita novo ato de aposentadoria para o interessado, livre das irregularidades apontadas pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal, observadas inda as seguintes diretrizes:


O quadro da proporcionalidade somente poderá fazer uso do divisor “30” se for contado, exclusivamente tempo de magistério, vedado o cômputo do tempo de inatividade;


Caso seja computado período estranho ao de magistério, o divisor a ser utilizado para fins de cálculo da proporcionalidade deverá ser de “35”;


È necessário justificar a contagem de tempo de inatividade, haja vista não existir nenhum outro ato de aposentadoria cadastrado no SISAC para o interessado;


- Encaminhe cópia do mapa do tempo de serviço do interessado, bem assim dos documentos que fundamentaram a averbação do tempo de serviço municipal; 


- Encaminhar cópia desta deliberação, bem assim da instrução da unidade técnica à entidade de origem

2.3 - ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO – CGU-BA

· No período compreendido entre março e maio de 2010 atendemos a Equipe de Auditoria da Controladoria Geral da União – CGU-BA, que esteve instalada neste IFBA, realizando os trabalhos de Auditoria de Gestão em consonância com o disposto no art. 26 da Lei nº 10.180 de 06. 01.2001. Foi atendido um total de 29 (vinte e nove) Solicitações de Auditoria – S.A expedidas pela  Equipe supracitada, direcionada aos Setores baixo:

- Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP


- Pró- Reitoria de Ensino - PROEN 


- Pró- Reitoria de Extensão - PROEX 


- Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP


- Diretoria de Planejamento – DEPLAN


- Diretoria de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil - DOF


·  Em atendimento ao Ofício nº. 11974/2010CGU - Regional/BA/CGU/PR, de 16 de abril de 2010, que trata do cruzamento de dados dos servidores do Ministério da Educação com a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, foi encaminhado á Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP o Memo. 034/2010, para conhecimento e adoção dos procedimentos cabíveis. 

 Posteriormente, foi encaminhado pela DGP demonstrativo dos procedimentos adotados      com vistas à regularização das situações apresentadas.

· Encaminhamento do Ofício nº. 0019/2010/GAB/Reitoria, à Controladoria Geral da União – CGU-BA, referente ao reencaminhamento do PAINT/2010 e encaminhamento do  RAINT/2009.


Ofício nº. 019/2010/GAB/ Reitoria ?????

· Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 243995-CGU /  Plano de Providência Permanente IFBA- 2010:


– Atendimento às Recomendações, objeto das Constatações dispostas no  Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 243995-CGU:

Foram informadas pelos Setores competentes, as providências a serem implementadas quanto aos  itens para os quais houve formulação de “Recomendação” por parte da CGU, constantes dos Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 243995-CGU, e, consequentemente, construído o Plano de Providências  IFBA- 2010.


Evidência: Ofício nº. 26049/2010/ CGU - Regional/CGU-PR


· Prazo limite para implementação das previdências: 30/ 10/2010 -  Situação do Plano de Providências IFBA-2010:

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (008) 


Prorrogação indevida de contrato para manutenção de elevadores por mais de 09 anos, contrariando o disposto no art. 57 da Lei n. 8.666/93.  Visando a prestação de serviços contínuos de conservação, manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores do prédio principal o IFBA (à época chamado de CEFET) celebrou o contrato nº 03/2001 com a empresa Sociedade Elevadores OTIS LTDA. Esse contrato seria resultado da Tomada de Preços nº 10/2000, autuada no processo nº 23.142.006292/00 de 30/11/00. O Contrato foi assinado para viger entre 05/03/2001 e 05/03/2002 por um valor anual de R$ 9.573,60. É importante salientar que não foi disponibilizada para a Equipe de Auditoria a Tomada de Preços supramencionada e do contrato nº 03/2001 só foi disponibilizada cópia. 


Este contrato foi anualmente aditado, não havendo registros da realização de outro processo licitatório nem quando ultrapassado o máximo de 05 anos previsto na Lei nº 8.666/93.


Em 03/01/2005 o IFBA, com fundamento em inexigibilidade de licitação, celebrou com a empresa Sociedade Elevadores OTIS LTDA o contrato nº 02/2005 visando à ativação do elevador instalado no Pavilhão 07 do Prédio Anexo da Instituição, conforme autuado no processo nº 23.142.004156/2004, intitulado Inexigibilidade nº 03/2004.  Esse contrato teve sua vigência inicialmente prevista para 08 meses, todavia, foi aditado e não há registros de outro contrato que o substitua.  Também neste caso não nos foi disponibilizado os autos do processo, mas tão somente cópia do contrato.


O último documento disponibilizado e que seria o dispositivo a reger os serviços de manutenção de elevadores no prédio do IFBA trata-se de um Termo Aditivo datado de 19/05/2008 que informa a prorrogação da vigência do "contrato" MA4270 por mais 12 meses, tendo por objeto a conservação dos 03 elevadores (os 02 constantes do contrato 03/2001 e aquele incluído no contrato 02/2005), cobrando-se para tanto o valor mensal de R$ 1.402,25.


É necessário observar que, nos termos estabelecidos, o contrato já não está vigente desde 19/05/2009, mas ocorreram pagamentos em todo o exercício de 2009. Como se não bastasse o Termo Aditivo não é de lavra do IFBA, mas sim da empresa contratada, a Sociedade Elevadores OTIS LTDA, inclusive utilizando a numeração seqüencial da empresa e não da Instituição Pública.


Em nenhum dos documentos apresentados pelo IFBA para a Equipe de Auditoria consta a justificativa da Administração para a manutenção do contrato por mais de 09 anos sem a realização de licitação e por quais razões realizou contratação direta como se   caso  fosse  de  inexigibilidade de licitação.


Diante de tudo quanto exposto, constatamos que o IFBA procedeu a contratação direta de serviços de manutenção de elevadores, com fundamento em inexigibilidade de licitação, sem atender as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, ou seja, deveria ter realizado o procedimento  licitatório, por sinal, mais de uma vez, já que o atual  contrato perdura desde 2001.


Assim sendo, verificamos que em 2009 o IFBA realizou irregularmente pagamentos no montante de R$ 16.500,00 em favor da Sociedade Elevadores OTIS LTDA.


Recomendação: 00l – *Atendida


Em regra, promover os devidos processos licitatórios para a contratação de serviços, atentando para os casos especiais em que a licitação é inexigível. Neste caso concreto, o IFBA deve promover de imediato procedimento licitatório para a contratação de serviços de manutenção de elevadores, regularizando, por consequência, os contratos existentes.


*Providência adotada: A PROAP informou que: A providência adotada por esta Pró-Reitoria de Administração para regularização do apontado neste item foi a realização de novo processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico de nº. 14/2010, originado pelo processo de nº. 23142.002079/2010, formalizado através do Contrato de nº. 015/2010, datado de 13/05/2010, conforme cópia em anexo e cópia da resposta a época, encaminhada por esta Pró-Reitoria de Administração através do Memorando de nº. 689/2010/PROAP/IFBA.


Recomendação 002 – em andamento*


Apurar as responsabilidades em razão do pagamento indevido realizado pela UJ no exercício de 2009.


* Providência adotada: Em atendimento ao disposto na Recomendação supra, a PROAP informou que: estão sendo juntados os referidos pagamentos, suas autorizações, bem como a juntada de documentos para avaliar a constatação registrada. Determinar apuração da Constatação e determinação ao Campus Salvador para a criação Comissão de Sindicância.


Em dezembro de 2010, foi encaminhado pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a esta Unidade de Auditoria Interna, para o conhecimento devido, o processo de constituição de Comissão para apuração de responsabilidades sob o nº 23278.000388/2010-74, conforme recomendado pela CGU. 


1.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (014) 


Realização não justificada de procedimento licitatório sem utilização da modalidade pregão.


Em 04/09/2009 o Departamento de Tecnologia, Mecânica e Materiais - DTMM solicitou a realização de serviços de manutenção nas máquinas da oficina de fabricação fresadoras e tornos que, como há muito tempo não recebiam qualquer tipo de cuidado, deveriam passar pela necessária manutenção para evitar o sucateamento das citadas máquinas que são largamente utilizadas em aulas práticas.


O serviço foi estimado em R$ 17.780,00.  Todavia, quando o IFBA realizou o enquadramento do serviço decidiu-se pela realização de um convite (Convite nº 11/2009), não observando o disposto no art. 4º do Decreto nº 5.450/2005 que determina a realização de certame licitatório na modalidade pregão, preferencialmente da forma eletrônica, para a contratação de serviços comuns.


Não consta no processo qualquer justificativa para supramencionada irregularidade.


Recomendação: 00l – *Atendida


Atender o disposto no art. 4º do Decreto nº 5.450/2005 que determina a realização de certame licitatório na modalidade pregão, preferencialmente da forma eletrônica, para a contratação de serviços comuns.


* Providência adotada: A Pró - Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP informou quanto a recomendação supra: Temos a destacar que se trata da escolha da modalidade de aquisição do processo de nº. 23142.002432/2009 e que esta Pró-Reitoria de Administração adotou a modalidade sugerida pelo Procurador Federal Dr. Caio Tourinho, através do Parecer de nº. 065/2009-PF/IFBahia, emitido pela Procuradoria Jurídica em 13/05/2009, conforme cópia em anexo.


3.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (011) 


Ausência de critérios objetivos para enquadramento de aluno em situação de vulnerabilidade socioeconômica.


A Resolução n° 22 de 19 de dezembro de 2008, que reformula as normas do Programa de Assistência ao Educando, determina que o Programa de Assistência ao Estudante-PAE destine-se aos discentes que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica.


Para pleitear participação no Programa, o aluno deve entregar toda a documentação solicitada pelo Serviço Social no prazo determinado, conforme estipula o art. 12 da citada Resolução.


A assistente social AFSS, do campus Salvador, informou que não há delimitação de renda para fazer parte do Programa, sendo levada em consideração a realidade de cada aluno. Na avaliação da situação do estudante é feita, além de análise documental, entrevista e visita domiciliar, observação acerca de diversos fatores, tais como moradia (aluguel ou casa/apto próprio), componentes familiar-agregados, renda, doença grave na família, gastos com remédios, questões de violência familiar etc. Ressalta a assistente social que se fosse efetuada análise meramente quantitativa seria mais prático, porém não retrataria a verdadeira realidade.


Em obediência ao Princípio da Igualdade, bem como da Publicidade, os critérios devem ser claros, possibilitando a assistência àqueles que preencherem os requisitos fixados e estejam dentro do quantitativo possível de atendimento pela Entidade.  Dada a impossibilidade de atender a todos os estudantes que buscam auxílio, o inciso IV, art. 3° da Resolução n° 22/2008, prevê que o aluno poderá enquadrar-se nos requisitos para participar do Programa, entretanto, pode não ser selecionado.


No entanto, não há instrumento formal que estipule os critérios que os estudantes devem preencher para que sejam considerados em situação de vulnerabilidade.  A forma utilizada para a seleção dos estudantes não permite ordenar os alunos em situação de vulnerabilidade, não sendo possível verificar quem será beneficiado em detrimento de outros. É de destacar que a fixação de critérios para avaliação não significa quesitos apenas quantitativos.


Dessa forma, percebe-se que o Conselho Diretor aprovou a proposta de reformulação das normas do PAE (Resolução n° 22/2008), mas não participou da eleição dos critérios para o enquadramento dos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.


Recomendação: 00l – Atendida*


Adotar critérios objetivos para a seleção dos alunos a serem beneficiados com as Políticas de Assistência Estudantil.


* Providência adotada: Implementação do Projeto de Diretrizes da Política de Assistência Estudantil apreciado e provado pelo Conselho Superior do IFBA - CONSUP, por meio da Resolução nº 040/ 2010. 


5.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (012) 


Pendência na Conta Contábil RP Processados a Pagar.


Verificou-se a existência de saldo na Conta Contábil RP Processados a Pagar, referente a empenhos emitidos em 2007 e 2008, além dos inscritos em 2009.  Instada a apresentar justificativas para o não pagamento desses empenhos no exercício de 2009, a Entidade, por meio do Memorando n°  056/2010,  de  28/04/2010,  informou  que constatou  divergências  entre   os   valores  registrados  em  Restos  a  Pagar Processados  a  Pagar  e  aqueles constantes no passivo financeiro, na conta Fornecedores do Exercício Anterior.


 A divergência refere-se a:


a) valores liquidados em duplicidade;


b) valores liquidados e não pagos por problemas com domicílio bancário e/ou emissão da nota fiscal;


c) valores liquidados e pagos que foram cancelados, gerando restabelecimento no confluxo, mas que foram regularizados através de outro documento e o documento gerado no confluxo não foi cancelado.


Constata-se, dessa forma a existência de saldo na Conta RP Processados a Pagar por pendência de regularização das notas de empenho a seguir tabeladas:


		Nota de Empenho

		Valor (R$)



		2007NE800001

		9.086,71



		2007NE800117

		1.266,80



		2008NE800001

		73,50



		2008NE800002

		72,61



		2008NE800003

		3.950,00



		2008NE800004

		16.302,45



		2008NE800005

		9.182,46



		2008NE800031

		2.166,03



		2008NE800328

		155,00



		2008NE800333

		10.003,87



		2009NE800001

		1.147,12



		2009NE800002

		4.830,00



		2009NE800003

		37,66





Recomendação: 00l – Parcialmente Atendida*


- Conciliar a Conta Contábil RP Processados a Pagar, sanando suas pendências.


* Providência adotada: A Diretoria de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil – DIOF informou que: Em resposta ao memorando nº. 091/2010 – Plano de Providências - os restos a pagar não foram cancelados para não configurar enriquecimento ilícito, pois o fornecedor cumpriu com a sua obrigação de fazer não podendo a administração deixar de cumprir com a sua obrigação de pagar (manual da despesa publica página 77), além disso, temos que proceder aos cancelamentos sem provocar nenhuma inconsistência contábil, pois se trata de exercício anterior a 2009. Diante do exposto, informamos que os restos a pagar processados referentes ao ano de 2008 serão devidamente pagos e ou cancelados na medida em que os fornecedores apresentem domicílio bancário correto e tenham solucionado suas pendências com relação às notas fiscais. Ressaltamos que o saldo no empenho 2008NE800328 no valor de 155,00 em nome de IRAILDES BARBARA DE SANTANA - ME não poderá ser pago, pois, a credora não demonstrou interesse em solucionar o problema devido ao irrisório valor. 


Para o exercício de 2010 tomaremos os cuidados possíveis para que os restos a pagar de 2009 que forem liquidados até o encerramento do exercício de 2010 sejam pagos ou cancelados dentro do exercício financeiro de 2010, evitando assim, possíveis inconsistências contábeis.


6.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (032) 


Pagamento a maior na rubrica referente a Exercícios Anteriores.


Nas trilhas de auditoria elaboradas pela CGU, foram apontados três casos de pagamentos de pessoal envolvendo a rubrica  n.º 00058 (Pagamento  Exercícios  Anteriores) no  exercício  de 2009. A análise desses casos revelou que em dois deles, ambos referentes a retroativos de progressões funcionais por mérito profissional ocorridas em 2007, houve pagamento a maior dos valores.


Nesses dois casos, foi observada a incidência em duplicidade, sobre a diferença a ser paga aos servidores, dos valores referentes aos adicionais por tempo de serviço e de insalubridade/periculosidade, afetados pela alteração do vencimento básico decorrente da progressão ocorrida.  Essa duplicidade está demonstrada na tabela a seguir, cujos valores foram extraídos da planilha utilizada para calcular o montante a ser pago a cada servidor.


		TS

		De/ Para

		Vig.

		Qtd

		VB


Devido

		VB


Receb.

		Dif.


VB

		Adic TS

		Ins/ Per

		Tot.

		1/3


Fér.

		Tot.


Venc.

		Tot.


TS

		Tot. Ins/


Per

		Tot.


Dif.

		Obs



		2

		D105 D106

		22/07/06

		6

		1.424,03

		1.374,55

		49,48

		0,99

		0,00

		50,47

		0,00

		302,82

		5,94

		0,00

		308,76

		*



		16

		E112


E113

		01/07/06

		7

		4.353,78

		4.202,50

		151,28

		24,20

		15,13

		190,61

		0,00

		1.334,30

		169,43

		105,91

		1.609,65

		**



		            (*) Matrícula Servidor: 1204475                                                                  (**) Matrícula Servidor: 6268515





Conforme pode ser verificado acima, a coluna "Tot." corresponde ao somatório das colunas "Dif.VB" (diferença sobre o vencimento básico), "Adic.TS"  (adicional por tempo de serviço) e "Ins/Per" (adicionais de insalubridade e  periculosidade), o que resulta na diferença mensal  decorrente da progressão funcional obtida  pelo  servidor. Essa diferença mensal é considerada (multiplicada) em relação à quantidade de meses referentes a exercícios anteriores (coluna "Qtd"), resultando na coluna "Tot. Venc" que, somado à coluna "1/3 Fér." (diferença em relação ao terço constitucional de férias), deveria ser o valor total


da diferença  a  ser  paga  ao servidor (coluna "Tot.Dif."). Porém, é possível observar que esse valor é ainda somado às colunas "Tot. TS" e "Tot. Ins/Per", que contêm novamente as diferenças relativas aos adicionais por tempo de serviço e de insalubridade/periculosidade, respectivamente, mas já considerada a quantidade de meses a serem pagos, resultando na duplicidade desses valores e, consequente, prejuízo ao erário.


A planilha contendo esses valores foi elaborada pela Direção de Gestão de Pessoas do IFBA para atender à necessidade de cálculo demandada, principalmente, pelas Portarias  n.º 816 e 818, ambas de 06/11/2007, que   concederam   progressão  por  mérito  profissional  com  efeitos retroativos   a   diversos  servidores.  A planilha de cálculo foi disponibilizada a esta CGU, que constatou a ocorrência desse problema em todas progressões que envolveram pagamentos referentes a exercícios  anteriores (rubrica n.º 00058).


Embora os efeitos financeiros em 2009 tenham alcançado apenas os dois casos acima citados, o erro no cálculo ocorreu de forma generalizada, atingindo todos os servidores constantes da referida planilha, resultando no prejuízo ao erário de R$ 34.622,75. Assim, torna-se necessário a realização de ajustes, visando o desconto dos valores creditados de forma indevida.


Recomendação: 00l – Atendida*

- Realizar levantamento detalhado dos valores creditados de forma indevida;


- Comunicar os servidores e implementar os descontos em folha dos valores pagos a maior;


- Corrigir as planilhas utilizadas nos cálculos para que o problema apontado não torne a acontecer.


* Providência adotada: Em atendimento ao recomendado a Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP informou por meio do Memo. nº  117/2010 de 22/12/2010, do procedimento de levantamento  dos valores creditados indevidamente, bem como da notificação do respectivo ressarcimento na folha do mês de dezembro de 2010, aos servidores envolvidos.

6.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (033) 


Não observância do prazo de 60 dias para cadastramento dos atos de admissão e concessão de pensão civil.


Por meio de consulta ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), considerando desde o exercício de 2002, foram detectadas 739 ocorrências de admissão por concurso público, nomeação em caráter efetivo, contrato temporário, etc., passíveis de registro no Sistema de Registro e Apreciação de Atos de Admissão e Concessão (SISAC).  Segundo o artigo 7º, inciso II, da IN n.º 55 do Tribunal de Contas  da  União  (TCU), de 24/10/2007, os atos de admissão devem ser cadastrados  no SISAC, em até sessenta dias, contados a partir da data do efetivo exercício do servidor.


Ao realizar o cruzamento entre as informações desses sistemas, verificou-se que 25 atos de admissão não foram cadastrados no SISAC.


Por meio dos Ofícios n.º 014/2010, de 28/04/2010, e n.º 018/2010, de 06/05/2010, os Gestores da IFBA justificaram que:


 - Em dez casos, as admissões se deram por meio de redistribuição de servidores vindos de outros órgãos federais, não sendo necessário o registro desses atos no SISAC;


 - Em dois casos, as admissões se deram por meio prestação de colaboração técnica (Colaborador PCCTA) de servidores vindos de outros órgãos federais, não sendo necessário o registro desses atos no SISAC;


 - Em um caso, o cadastro realizado em 2008 não aparece na consulta do ISAC por ter sido baixado para o SISAC Off-line pelo Controle Interno, segundo informações fornecidas pela equipe de atendimento do SISAC.


Nos demais casos (doze admissões, todas ocorridas no exercício de 2009), foi alegado que  a ausência do registro no SISAC decorreu da substituição  do  servidor  responsável pelo cadastro. Adicionalmente, foram apresentados os comprovantes de cadastramento no SISAC desses atos, realizado em maio de 2010. Dessa maneira, fica patente que o registro foi realizado após prazo estabelecido pelo TCU.


Além desses últimos, foi observado que trinta outros registros, relativos a admissões realizadas até outubro de 2009, somente foram efetuados no exercício de 2010, portanto, também após o referido prazo dado pelo TCU.


Também foi notada a ausência de cadastramento no SISAC do ato que instituiu a pensão civil referente ao ex-servidor N. C. e S. (CPF 005.483.245-49). Embora a vigência dessa pensão seja relativa a agosto de 2007, o devido registro no SISAC, até a presente data, ainda não foi realizado pelo IFBA.


Quando questionados quanto a essa ausência, os Gestores da Unidade apresentaram formulário de cadastramento do ato de concessão de pensão no SISAC, mas este era referente a outro órgão ao qual o ex-servidor também mantinha vínculo funcional.


Assim, ficou caracterizado o descumprimento do prazo de 60 dias para cadastramento dos atos de admissão e de concessão de pensão no sistema SISAC.


Recomendação: 00l – *Atendida


- Reestruturar os procedimentos adotados para admissão de pessoal, possibilitando que a Entidade conclua os processos em tempo hábil, evitando o descumprimento da IN/TCU n.º 55/2007.


* Providência adotada: A Diretoria de Gestão de Pessoas informou que: foi disponibilizado 01 servidor para atender a presente Recomendação.


Recomendação já incorporada

6.1.1.3 CONSTATAÇÃO: (034) 


Pagamento de valores incorretos na rubrica referente à vantagem prevista no artigo 192, inciso II, da Lei 8.112/90.


Foram detectados três casos de pagamento de pessoal envolvendo a rubrica  n.º  00356, referente à vantagem prevista no Art. 192, inciso II, da Lei 8.112/90, conforme tabela a seguir.


		 NOME 


SERVIDOR

		MATRÌC.


SERVIDOR

		DIA APOSENT.

		CARGO

		CARGO


NÍVEL

		Valor (*)



		C. M. de S.

		268171

		28/03/1996

		Contínuo

		701421-C-116

		73,15



		M. H. A. de A.

		268711

		19/07/1996

		Téc. em assuntos educacionais

		701079-E-115

		308,53



		N. C. C.

		394062

		18/05/1995

		Médico-área

		701047-E-109

		255,81



		(*) Valores em reais pagos em 2009 na rubrica 356 (DIF.PROV.ART.192 INC.II L.8112)





Segundo esse dispositivo legal, vigente até 1997, o servidor que contar com tempo de serviço para aposentadoria com provento integral, quando ocupante da última classe da carreira, será aposentado com a remuneração do padrão correspondente, acrescida da diferença entre esse e o padrão da classe imediatamente anterior.


Para que o cálculo do valor a ser pago, relativo a essa diferença, seja realizado de forma automática, é necessária a parametrização dessa rubrica no SIAPE, com a indicação da classe e do padrão utilizados como referência. Quando essa parametrização não é realizada, o valor deve ser lançado de forma manual.


Por meio de consulta ao SIAPE, foi verificado que nos casos acima não houve a parametrização. Sendo assim, os valores que constam na rubrica n.º 00356 foram lançados manualmente.


Não obstante, foi verificado que as diferenças entre os vencimentos básicos e os valores referentes à rubrica 00356, pagos aos servidores acima, não correspondem aos respectivos vencimentos básicos da classe imediatamente anteriores, constantes da Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais, conforme previsto no artigo 192, inciso II, da Lei 8.112/90.


Dessa forma, os valores lançados nessa rubrica não estão corretos, necessitando, portanto, de ajustes, que podem ser feitos de forma automática, por meio da parametrização da classe/padrão. Entretanto, faz-se também necessário o levantamento da diferença entre os valores corretos e os que foram efetivamente pagos, para que seja realizado o devido acerto financeiro.


Recomendação: 00l – em andamento*

- Realizar a parametrização da rubrica 00356, para que os valores sejam lançados de forma automática a partir dos próximos pagamentos;


- Realizar levantamento da diferença entre os valores efetivamente pagos e os que deveriam ter sido aplicados;


- Realizar os ajustes devidos, com base na diferença apontada na recomendação anterior.


* Providência adotada: No mês de dezembro, a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP informou que a Recomendação ainda não foi cumprida, no que se refere à parametrização da rubrica em questão, em razão de solicitações de orientações daquela DGP junto ao SRH/MPOG, quanto ao procedimento da sua parametrização.

6.1.1.4 CONSTATAÇÃO: (035) 


Acumulação indevida de cargos.


Por meio de consulta ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) foram levantados diversos casos de servidores ativos com mais de um vínculo funcional.  Em um dos casos analisados, selecionados por amostragem não probabilística, onde foram consideradas as situações com maior possibilidade de acumulação irregular de cargos, foi observado que um servidor detém um cargo de Técnico em Telecomunicação e outro de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, conforme detalhado no quadro abaixo.


		VÍNCULO SERVIDOR

		CARGO

		SITUAÇÃO VÍNCULO

		JORNADA TRABALHO

		INGRESSO



		26204-1514475

		Prof.Ens.Bas.Tec.Tecnologico-S

		Contrato temporário

		20 h sem

		25/08/2009



		26232-1514475

		Tec. em Telecomunicação

		Ativo permanente

		40 h sem

		01/12/2005





Consta no SIAPE que o cargo referente ao vínculo 26232-1514475 (Tec. em Telecomunicação -  Grupo/Cargo:  701/264)  não  exige  formação específica  e  que  a  escolaridade  mínima para ingresso é a de nível médio. Também não exige curso para provimento do cargo.


De acordo com o inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal, são acumuláveis:


 a)dois cargos de professor;


 b)um cargo de professor com outro técnico ou científico;


 c)dois  cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.


Como definição de cargo técnico ou científico, para efeito do item "b" acima, considera-se aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos de nível superior, bem como o cargo para o qual seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino (redação dada pelo Art. 3º do Decreto 35.956/54). 


A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 


Assim, por se tratar de cargo de nível médio que não exige curso e formação específica, a situação acima não se enquadra nos casos em que é permitida a acumulação de cargos.


Recomendação: 00l – *Atendida


- Melhoria dos procedimentos referentes à admissão de pessoal, de forma a evitar a repetição do problema apontado nesta constatação;


- O Órgão deverá realizar procedimento para avaliar esse caso de acumulação de cargos, adotando as medidas cabíveis no caso de ilicitude.


* Providência adotada: Em atendimento à recomendação a DGP informou que: Concorda com a “Recomendação” objeto da Constatação em questão, ao tempo em que envidaremos os esforços necessários ao atendimento.  


Contudo, seria importante que o Sistema SIAPE estivesse integrado a outros Sistemas como a RAIS e/ou Previdência Social possibilitando que a área de Gestão de Pessoas obtenha de maneira segura e ágil informações sobre possíveis acumulações de forma indevida, evitando assim situações irregulares.   


- Recomendação já observada.


7.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (013) 


Preterição indevida de processo licitatório por meio de contratação direta com fundamento em dispensa de licitação.


Em 28/04/2009 a Coordenação de Licitações e Compras - COPAM do Campus do IFBA em Porto Seguro solicitou a aquisição de 14 bancos em PVC rígido, tendo por justificativa a necessidade de assentos externos para os alunos do citado CAMPUS. Tal solicitação deu origem à Dispensa de Licitação nº 328/2009 com o posterior pagamento de R$ 6.870,00 pelo fornecimento dos bancos.


Já em 30/04/2009 a Divisão de Projetos no Campus do IFBA em Salvador solicitou a aquisição de 26 bancos de concreto com encosto com o intuito de amenizar problemas de ausência de assentos para os alunos do campus nas praças e áreas de convivência. Tal solicitação deu origem à Dispensa de Licitação nº 343/2009 com o posterior pagamento de R$ 7.344,00 pelo fornecimento dos bancos. 


Em primeiro lugar é necessário frisar que em nenhum momento os solicitantes esclarecem porque os bancos em Porto Seguro teriam que ser de PVC e os de Salvador de concreto.


Ainda que haja uma razão, mesmo que não apresentada, para essa diferenciação, analisando os autos de ambos os processos verifica-se que existem empresas que fornecem os dois tipos de banco e que o valor de ambas as aquisições supera o limite estabelecido no art. 24, II da Lei nº 8.666/99 para contratação direta, qual seja, R$ 8.000,00.


O mesmo fato ocorre quando da locação de palco e equipamentos de sonorização para a realização das confraternizações juninas em Salvador e Porto Seguro.  Em detrimento de um devido processo licitatório foram realizadas duas dispensas de licitação, a de nº 465/09 visando à prestação dos serviços nos festejos juninos em


Salvador que resultou numa despesa de R$ 6.792,00 e a de nº 495/09 que visou à realização do São João no Campus de Porto Seguro sendo gastos, para este fim, R$ 3.550,00.  A soma desses valores inviabiliza a realização de dispensa de licitação.


A situação se torna ainda mais grave quando observamos que nos autos da Dispensa de Licitação nº 465/2009, no Memorando nº 896/2009/PROAP, o Diretor de Administração e Planejamento sinaliza a necessidade de realização de procedimento licitatório na modalidade Convite, já que em março de 2009 foram gastos R$ 5.170,00 com os mesmos serviços visando à realização da "Festa da Calorada" por meio de dispensa de licitação.  Informa o citado Diretor que o valor anual para a dispensa é de R$ 8.000,00.  Em verdade a Lei não autoriza que se realize dispensa de licitação até se completar o valor de R$ 8.000,00 e que a partir daí a Administração passe a licitar, a Lei determina que se faça um planejamento anual das despesas a serem realizadas (orçamento) e se nesse planejamento verificar-se que serão gastos mais de R$ 8.000,00 com determinada compra ou serviço toda essa compra ou serviço deve ser feita por processo licitatório.


O IFBA tem em seu planejamento a realização de diversos festejos durante o ano e todo ano realizam-se festas juninas e a citada "Festa da Calorada", dentre outras. Assim sendo, deve a Instituição realizar processo licitatório, com os devidos projetos e cronogramas, contemplando as festas que são previstas anualmente e não realizar uma dispensa de licitação para cada uma delas.


O IFBA em 2009 também realizou as dispensas de licitação nº 124, 125, 126, 127, 128, 129, 503, 504, 505, 596, 597, 947, 948, 949, 1037 e 1038 todas tendo por objeto a contratação de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais Ã LIBRAS. Essas dispensas totalizaram uma despesa anual de R$ 81.000,00.  Anualmente o IFBA realiza a contratação de diversos intérpretes de LIBRAS sem licitação com fundamento no art. 24, II (dispensa por valor) quando a norma não permite.


Diante deste quadro, concluímos que houve fracionamento da despesa com a realização das dispensas de licitação supramencionadas quando deveriam ter sido realizados procedimentos licitatórios visando a aquisição dos bens ou a prestação de serviços de natureza idêntica.


Recomendação: 00l – *Atendida


- Realizar procedimento licitatório sempre que as despesas anuais com determinada rubrica ultrapassarem o limite estabelecido na Lei nº 8.666/93.


* Providência adotada: A PROAP, em atendimento ao recomendado, informou que: Temos a destacar que foi respondida a época da realização da referida Auditoria, através do Memorando de nº. 608/2010/PROAP/IFBA, no seu item 01 (um) e que como medida de prevenção foi adotado o procedimento de controle dos processos de aquisição na modalidade Dispensa de Licitação, fazendo com que os Campi façam consulta, antecipada, a Gerência de Compras desta Pró-Reitoria, solicitando número de processo, permitindo assim um maior controle, evitando assim irregularidades, em anexo cópia do Memorando de nº. 608/2010/PROAP/IFBA.


8.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (026) 


Inconsistência de informação apresentada no Relatório de Gestão.


Da análise do Processo de Prestação de Contas do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia, exercício 2009, foi verificada a divergência entre a meta física executada para a Ação Assistência ao Educando do Ensino da Graduação. Enquanto a tabela 009-Resultado da Ação, apresenta assistência para 24 alunos, a tabela 086-Execução Física e Financeira das Ações Realizadas pela UJ, registra assistência a 13 estudantes. 


Em entrevista com a Assistente Social AFSR, obteve-se a informação de que os 13 estudantes constantes na tabela 086 referem-se àqueles que participaram do processo seletivo para a assistência estudantil e que atenderam aos requisitos do Programa de Assistência. No entanto, efetivamente, apenas 6 estudantes receberam auxílio (2 bolsa estágio, 3 alimentação, 1 auxílio financeiro). Cabe destacar, ainda, que esses dados são relativos apenas ao Campus de Salvador. 


Foi constatada, também, divergência entre dados constantes do Relatório de Gestão (Tabela 086-Execução Física e Financeira das Ações Realizadas pela UJ) e aqueles registrados no SIGPLAN, no que se refere à meta financeira, conforme tabela a seguir:


		Programa

		Ação

		Relatório de Gestão

		SIGPLAN



		

		

		Meta Prevista*

		Meta Realizada*

		Meta Prevista*

		Meta Realizada*



		Previdência de Inativos e Pensionistas da União

		Pagamento de Aposentadoria e Pensões – Servidores Civis

		14.138.455

		19.018.387

		19.261.141

		19.018.387



		Apoio Administrativo

		Assistência Médica Odontológica aos Servidores e Empregados e seus Dependentes

		1.710.137

		831.548

		1.710.137

		1.710.137



		Brasil Escolarizado

		Funcionamento do Ensino Médio Federal 

		2.762.950

		2.310.819

		2.762.950

		2.751.600



		Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

		Funcionamento da Educação Profissional

		8.867.552

		7.156.748

		9.118.977

		8.634.634



		

		Veículo e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional

		120.000

		705.339

		320.000

		195.990



		Brasil Universitário

		Contribuição da União, de suas Autarquias...

		13.346.269

		11.908.409

		12.769.943

		12.677.417



		

		Funcionamento de Cursos de Graduação

		69.142.367

		69.602.187

		69.720.684

		69.076.942



		* Meta expressa em Real.





Recomendação: 00l – *Atendida


- Apresentar os dados no Relatório de Gestão de forma consistente, possibilitando a avaliação da Gestão.


* Providência adotada: A PROAP Informou que a citada diferença se deve a erros no lançamento, tendo o mesmo sido identificado e corrigido na versão final impressa do citado relatório, cujo número de alunos assistido em todo o IFBA foi igual a 34(pág. 21, tabela 09), o mesmo já foi corrigido na meta física realizada 34 ESTUDANTES. (PAG. 89 DA TABELA 86), tendo sido solicitado a substituição pela versão corrigida no site do IFBA.


– Atendimento às Solicitações de Auditoria da CGU-BA, em 2010:


· Solicitação de Auditoria nº. 001- CGU-BA, datada 16 /09/ 2010: Atendida


- Reiterada pela Solicitação de Auditoria nº. 02, datada de 07.10.2010. Solicitação referente à disponibilizção da Concorrência Pública nº. 12/2009 - IFBA.


Evidência: Solicitação de Auditoria CGU-BA, nº.  001, de 16/09/2010


· Solicitação de Fiscalização nº. 001- CGU-BA, datada de 23/09/ 2010: Atendida


- Solicitação da disponibilização das informações e/ou documentos referentes às obras realizadas nos municípios de Irecê e Jacobina nos anos de 2008 a 2010

Evidência: Solicitação de Fiscalização CGU-BA, nº.  001, de 23/09/2010


· Solicitação de Auditoria nº 03 – CGU-BA, datada de 07/10/2010: Atendida


- Informações acerca das providências adotadas com vistas ao cumprimento das determinações contidas nos  Acórdãos nº 178/2010 e 6109/2010:


 Acórdão nº. 178/2010 - TCU, Segunda Câmara, cujo teor transcrito trata-se de “PESSOAL. APOSENTADORIA DIFERENCIADA DE PROFESSOR. INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL DE 10 ANOS NA CARREIRA. ILEGALIDADE DE ALGUNS ATOS. LEGALIDADE DOS DEMAIS. DETERMINAÇÕES”; 


O setor competente atendeu por meio do encaminhamento do memorando nº 013/2010/DGP/DEQUAV/COAP, datado em 18/10/2010, que trata das justificativas e correções no SIAPE das constatações de algumas irregularidades nos Processo dos servidores aposentados, relacionados no Acódão em questão. Encaminhado também ao Tribunal de Contas da União – TCU os esclarecimentos devidos;  


Acórdão 6109/2010 – TCU 1ª Câmara; através do Oficio nº. 04/2010/DGPDEQUAV/COAP foi informado que foram encaminhados ofícios para os beneficiários de pensão do ex-servidor Luis Carlos França de Carvalho, solicitando que comparecessem ao Instituto para dar ciência a finalização do Processo n.º 23142.000270/2010, de 15/01/2007, e devolução ao erário dos recursos recebidos em duplicidade.


Sobre as irregularidades apontadas no pagamento do servidor Francisco José Gomes Mesquita, (Processo nº. 23142009482/2006), a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP informou do encaminhamento do Oficio nº. 014/2007/CGRH, datado de 21/03/2007 à Secretaria de Recursos Humanos - SRH do Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão - MPOG, para análise dos valores pagos indevidamente e ressarcimento ao erário.


Evidência: Solicitação de Auditoria CGU-BA, nº.   003 de 07/10/2010                                   

· Solicitação de Auditoria 004 – CGU-BA, datada de 14 /10/2010: Atendida


- Informa das Constatações acerca da Análise preventiva dos Editais do Convite nº 02/10 e da Concorrência Pública nº 02/2010, no que se refere a: “Condições de participação à Licitação”, solicitando ao IFBA as alterações dos mesmos.


Evidência: Solicitação de Auditoria CGU-BA, de 14/10/2010.   


· Solicitação de Fiscalização nº 004 – CGU-BA, datada de 27/10/2010: Atendida


- Solicitação da disponibilização das informações e/ou documentos referentes às obras realizadas nos municípios de Irecê e Jacobina nos anos de 2008 a 2010;


Evidência: Solicitação de Fiscalização CGU-BA, nº. 004, de 27/10/2010.

· Solicitação de Fiscalização nº 005 – CGU-BA, datada de 03/11//2010: Atendida


- Solicitação da disponibilização das informações e/ou documentos referentes às obras realizadas nos municípios de Irecê e Jacobina nos anos de 2008 a 2010;


Evidência: Solicitação de Fiscalização CGU-BA, nº. 005 de 03/11/2010       


· Solicitação de Fiscalização nº 006 – CGU-BA, datada de 16 /11//2010: Atendida


Solicitação da disponibilização das informações e/ou documentos referentes às obras realizadas nos municípios de Irecê e Jacobina nos anos de 2008 a 2010

· Solicitação de Auditoria n º 05 – CGU-BA, datada de 19 /11/2010: Atendida.


- Informações acerca dos dados do Responsável pela Coordenação de Auditoria Interna do IFBA e sua estrutura.


Evidência: Solicitação de Auditoria CGU-BA, nº. 005, de 19/11/2010         


· Solicitação de Auditoria n º 01 – CGU-BA, datada de 15/12/2010 - Atendida. 

- Solicitação de documentações comprobatória acerca das informações de Cruzamento de Dados extraídos do Sistema SIAPE 2008 e da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 2007. 


Em atenção a S.A supracitada,  foi encaminhado expediente  à Diretoria de Gestão de  Pessoas acerca do encaminhamento à CGU dos processos contendo a documentação suporte para o resultado da análise dos casos dos servidores relacionados na S. A. em questão, bem como  resultados e, respectivas,   providências adotadas. 


Evidência: Solicitação de Auditoria CGU-BA, nº. 001, de 15/12/2010   


· Encaminhamento do Ofício nº. 0028/2010/Reitoria/ Auditoria Interna, datado de 03 de novembro de 2010 à Controladoria Geral da União – CGU-BA, referente ao envio do PAINT/2011 – IFBA.

Evidência:. Ofício nº. 028/2010/Reitoria/ Auditoria Interna.


· Relatório de Auditoria nº 247662/ CGU – Unidade Auditada: Campus Santo Amaro:

Encaminhado ao IFBA, por meio do ofício nº 42.579/2010/GAB/CGU-Regional/BA/CGU/PR, datado de 28/12/2010, o Relatório de Auditoria nº 247662/ CGU,  apresentando os resultados dos trabalhos realizados sob atos e conseqüentes fatos de gestão, ocorridos no campus de Santo Amaro, no período 01/01/2009 a 31/12/2009.


O escopo do trabalho realizado no período de 27/07/2010 a 28/07/2010, objetivou a verificação de situações presumidamente irregulares praticadas durante o exercício 2009, pela Ex- Diretora do Campus em referência, apontadas à Controladoria Geral da União – CGU.

A servidora em questão foi devidamente notificada por meio do Memo nº 002/2011, datado de 05/01/2011, a qual apresentou os esclarecimentos acerca das constatações elencadas no relatório supracitado.


Por meio do Ofício nº 007/2011/Reitoria/Gabinete, datado de 14.01.2011, foi encaminhado à CGU o material supracitado, atendendo ao prazo de manifestação deste IFBA.


III – Relato Gerencial sobre a Gestão de áreas essenciais da unidade, com base nos trabalhos realizados:

1.0 Cumprimento das metas previstas no PAINT 2009 a partir do acompanhamento plurianual com suas atividades e resultados acompanhados e descritos em Relatórios Semestrais.

(1º Semestre)

1.1 Ação nº. 01 – PAINT/2010:

 Auditar convênios, portarias decorrente de descentralizações e termos aditivos, mantidos pelo IFBA com outros órgãos federais, estaduais e municipais.

· S.A nº.   008, 011/2010 – Atendida 

Conhecimento acerca da realidade dos Convênios firmados no âmbito do IFBA, identificando os compromissos assumidos pelo IFBA, forma e prazo de Prestação de Contas. 

1.2 Ação nº 14 -  PAINT/2010:  


Examinar a situação dos professores em Regime de Dedicação Exclusiva e outros servidores com carga horária acima de 60 horas semanal

· Solicitação de Auditoria – S.A nº. 07/2010 – Atendida 

Averiguou-se a atualização da situação dos professores de Dedicação Exclusiva-DE,  demais servidores com carga horária acima de 60 horas. A DGP  apresentou resposta à Auditoria Interna informando da implementação da regularização das situações e, informou que alguns professores constantes da relação já se encontram excluídos do quadro do IFBA;


Fonte: Memorando nº 026/2010 – Diretoria Gestão de Pessoas

1.3- Ação nº 15 -  PAINT/2010 


 Monitorar as aposentadorias, pensões, férias, substituições, remuneração da folha de pagamento e vantagens decorrentes de Sentenças Judiciais.


· Solicitação de Auditoria- S.A nº. 01/2010 – Atendida   ?????????????

Reiterada pela  Solicitação de Auditoria nº 03/2010

Verificou-se a planilha  de Prestação de Contas do Processo Seletivo/2010 do IFBA enviada, referente aos pagamentos efetuados no Demonstrativo de Despesas conforme rubrica -  331900420, Gratificação por Encargo de Curso/ Concurso. Tendo como resultado apresentação  de Planilha de Prestação de Contas do processo Seletivo do IFBA

Fonte: Memorando nº. 18/2010 Coordenação Técnica de Seleção de Alunos


· Solicitação de Auditoria- S.A nº. 010/2010 – Atendida 

Solicitação à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP do demonstrativo de atualização cadastrais dos Pensionsitas e Aposentados, no período 2008/2009. 


A DGP apresentou Relatório dos dados cadastrais da Coordenação de Benefícios – COBEN, com atualização parcial, informando, que alguns servidores foram convocados para  comparecerem para as devidas atualizações.

Fonte: DGP/ Coordenação de Benefíicios


(2º Semestre)

1.4- Ação nº. 01 - PAINT/2010:

 Auditar convênios, portarias decorrente de descentralizações e termos aditivos, mantidos pelo IFBA com outros órgãos federais, estaduais e municipais.

· S.A nº.   051/2010 – Atendida 

Conhecimento acerca da realidade dos Convênios firmados no âmbito do IFBA, identificando os compromissos assumidos pelo IFBA, forma e prazo de Prestação de Contas. 

1.5- Ação nº. 04 - PAINT/2010:

Fiscalizar o funcionamento dos Núcleos e Grupos de Pesquisa.

· S.A nº: 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058,059, 060, 061, 077,078,079, 080, 082, 083  - Atendida


- Conhecimento  dos Núcleos de Pesquisa ou grupos de Pesquisa existentes no IFBA e seus Campi, seus respectivos Coorenadores ou  Resposáveis;


- Projetos e/ou Rol de atividades desenvolvidos pelos Núcleos de Pesquisa ou Grupos de Pesquisa e respectiva vinculação (Setor/ Departamento).

1.6- Ação nº. 05 - PAINT/2010:

Examinar o funcionamento dos  Campi

· S.A  nº 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027,028 - Atendida


- Reconhecimento dos meios de proteção e controle dos ativos do IFBA e seus Campi, referente a “Veículos”. Verificação quanto a: 


- Quantidade e Tipo de Veículos existentes em cada Campus;


- Estado de conservação e forma de utilização destes bens;


- “Licenciamento Anual dos Veículos” junto ao Detran; 

- Cópias dos Certificados de Registros e Licenciamento de Veículo - CRLV;


- Validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH dos profissionais habilitados a dirigir os veículos;


- Servidores ocupantes do cargo de Motorista Oficial;


- Procedimento de atendimento das demandas referentes a deslocamentos via utilização de veículos oficiais da Instituição;


1.7 –  Ação nº. 06 – PAINT/2010:

 Acompanhar o exame de seleção e vestibular da Instituição

· A Coordenação Técnica de seleção de Alunos apresentou Memorando nº. 018 datado em 30/03/2010, anexando a Planilha de Custos-Prestação de Contas dos Processos Seletivos/2010.


1.8- Ação nº. 07 - PAINT/2010:

Acompanhar o funcionamento da receita própria da entidade.

· S.A nº  016, 017, 043, 074,076 - Atendida


Acompanhamento da arrecadação de receitas próprias, por meio de:


- Análise da prestação de contas provenientes da realização Concurso de Provas para provimento de cargos Técnico Administrativo em Educação e Concurso de Provas e Títulos destinado ao provimento de cargos de Professor do Magistério do Ensino Básico Técnico e Tecnológico;


- Pagamentos mensais referentes a serviços de locação e exploração de Cantina

1.9-  Ação nº. 08 - PAINT/2010:

Acompanhar os Pagamentos e execução das despesas conforme LOA

· S.A nº : 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 096, 097, 098, 099 – Atendida


Acompanhamento ao cumprimento previsto na Macrofunção da Conformidade Contábil 02.03.15, a ex:


- Falta de registro de Conformidade de Gestão;


- Conformidade de Gestão com Restrição;


- Falta e/ou atraso na remessa do Relatório Mensal do Almoxarifado – RMA;


- Registro de percentual superior ao permitido para o item “outros” no passivo circulante;


- Registro no CONCONTIR – equações: 144 e 147;


- Falta de Conciliação Bancária;


1.10- Ação nº 14 -  PAINT/2010 


Examinar a situação dos professores em Regime de Dedicação Exclusiva e outros servidores com carga horária acima de 60 horas semanal


· S.A nº. 113/2010  – Atendida

Encaminhada à Diretoria de Gestão de Pessoas, a S. A nº. 01, oriunda da CGU/BA datada em 15/10/2010, buscando atendimento e informações sobre as providências adotadas para a situação dos servidores em questão.

1.11- Ação nº 15 -  PAINT/2010 


Monitorar as aposentadorias, pensões, férias, substituições, remuneração da folha de pagamento e vantagens decorrentes de sentenças judiciais.


· S.A nº. 29/2010  – Atendida 

Professor substituto – verificou-se o quantitativo desses docentes e, posteriormente,  far-se-á uma análise mais profunda sobre os registros desses junto ao SISAC.

Fonte: Memorando nº. 16/2010, datado em 17/08/2010 – DGP/DEAP


· S.A n.º 30, 63/2010 –  Atendida


Acompanhamento da situação dos estagiários – verificou-se in loco 
reqüências e lotações dos mesmos;


Em consonância com o Memorando nº. 10/2010/PROAP, datado em 19/10/2010, assim como o Oficio Circular nº. 23/2010/PROAP, datado em 20/08/2010, levantou-se o quantitativo e carga horária dos estagiários no SIAPE, verificando, se as ações adotadas atendiam o disposto na Lei vigente. Sianalisou-se, a necessidade de controle desse percentual à DGP, a Diretoria informou que alguns Campi não atingiram o limite de estagiários e, que a situação irá adequar-se de acordo com a finalização desses contratos; não havendo renovação  e nem recrutamento de novos estagiários.


Fonte: Memorando nº. 20/2010, datado em 08/09/2010 – DGP/DEAP

· S.A n.º 66/2010 – Atendida

Recadastramento de aposentados e pensionistas – verificou-se junto a Coordenação competente os recadastramentos e atualizações dos inativos e pensionistas. 


Fonte: Memorando nº. 84/2010, datado em 27/07/2010 – DGP/DEQUAV


1.12-  Ação nº 16 -  PAINT/2010


Verificar a movimentação de servidores, decorrentes de cessão, requisição e redistribuição, lotação provisória, afastamentos e outros

· S.A nº. 31/2010 - Atendida

Reiterada pela Solicitação de Auditoria nº 62/2010, datada de 01 de setembro de 2010. 


· S.A nº. 62/2010 – Atendida

Acompanhamento da situação de Cessão – hoje o IFBA possui 09 (nove) servidores cedidos, conforme consulta no SIAPE; levantou-se a situação das prorrogações desses servidores junto à DGP, que atendeu à solicitação, porém, com algumas ressalvas, comunicando que iria buscar informações com os órgãos cessionários referentes às prorrogações que ainda não foram publicadas em Diário Oficial da União;

Fonte: memorado nº. 087/2010/DGP/DEAP datado em 22/092010

· S.A nº. 84/2010 – Atendida 

Acompanhamento de Lotação Provisória – foi feito levantamento do controle das freqüências desses servidores junto à DGP/Coordenação de Cadastro, a qual informou que estaria regularizando a situação das frequências desses servidores. 


Fonte: memorado nº. 090/2010/DGP/DEAP datado em 04/10/2010


2.0 Avaliação dos controles internos das áreas essenciais administrativos:

2.1 Regularidades dos Processos Licitatórios:

2.1.1 - Ação nº. 02 - PAINT/2010: 

Auditar contratos e fornecimentos de bens e serviços adquiridos nas diversas modalidades de licitação, especialmente aqueles referentes ao Programa de Expansão.

· Solicitação de Auditoria - S. A nº. 004/2010 – Atendida


Apresentação do processo nº. 23142.009085/2009 - Nota de Empenho no valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil, e novecentos reais), solicitado pela equipe de Auditoria da CGU.

· Solicitação de Auditoria - S.A nº. 005/2010 – Atendida

Aplicou-se Check list documental processo nº. 23142009065/2009, e vista ao Contrato/Concessão de Espaço Físico (Restaurante/Cantina); observou-se Parecer da Procuradoria Jurídica com ressalva fl. 04 (verificar legislação Lei 8.66/1993). Houve retificação por parte do setor competente.

· Solicitação de Auditoria - S.A  nº. 06/2010 – Atendida 

Verificou-se por meio de check list (análise documental) o processo nº. 23142000070/2009 objeto - Prestação de Serviço de Informática; ressalva no parecer da Procuradoria Jurídica nas fls. 33 a 35 e 63 e 86. As quais foram retificadas e os trâmites legais concluídos em conformidade.

Fonte: Pró Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP

· Solicitação de Auditoria- S.A nº. 009/2010 – Atendida 

 Analisaram-se as regularidades dos procedimentos explícitos nas cláusulas do Contrato nº. 015/2009, celebrado a época entre o CEFET - BA e a Sociedade PONTONET COMÉRCIO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTDA. Constatou-se que a empresa cumpre com suas obrigações e deveres administrativos, previstos no Contrato nº 15/2009.

Fonte: Memorando s/nº 2010 - Diretoria de Tecnologia da Informação

· S.A  n º : 013, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 67,70, 71, 72, 73  - Atendida

- Análise e verificação dos Contratos e fornecimento de bens e serviços firmados no âmbito do IFBA/ Reitoria e seus Campi: Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Amaro, Simões Filho, Salvador, Valença e Vitória da Conquista;


- Verificação do cumprimento do disposto na Lei 8.666/93, bem como o art. 31 da IN nº 02 de 30.04.2008. 


2.1.2-  Ação nº 11 -  PAINT/2010 


Auditar os serviços prestados de forma contínua ao IFBA por terceiros (Limpeza, vigilância, combustíveis, passagens aéreas e Informática).

· S.A nº 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, ,094, 095, 101, 102, 103 - Atendida


Com a finalidade de proceder ao controle efetivo sobre a prestação dos serviços contratados no âmbito do IFBA e seus Campi, foi solicitado junto ao Responsável pelo acompanhamento e fiscalização do(s) Contrato (s) firmados, a emissão de “Relatório Consubstanciado” acerca dos procedimentos adotados para a efetivação desta ação, demonstrando claramente a forma de execução dos contratos, registrando possíveis ocorrências e dificuldades, porventura, existentes, bem como sugestões de melhorias do processo. 

Diante da informação de inexistência de Fiscais designados para o acompanhamento e fiscalização dos Contratos de prestação de serviços continuados, vigentes no recém inaugurado Campus de Paulo Afonso, houve “Recomendação” desta Auditoria Interna  à Direção daquele Campus  da observância e fiel cumprimento do art. 31, da IN 02  de 30.04.2008 .

2.1.3-  Ação nº 12 -  PAINT/2010 

Acompanhar as Obras e Reformas do Plano de Expansão II.

· S. A, nº 067, 102 -  Atendida


Acompanhamento da situação das obras referente à construção dos novos Campi do IFBA - Plano de Expansão II:


- Campus Bom Jesus da Lapa: Contrato cancelado com a construtora por descumprimento de cláusulas contratuais;


- Campus Camaçari: Obra em fase de conclusão, tendo 90% dos serviços concluídos. Houve atraso no cronograma da obra devido ao período de chuvas na região, complementações e adequações do projeto, aditamento de serviços, além de greve dos operários da construção civil;


- Campus Feira de Santana: Obra em fase de conclusão, tendo 86% dos serviços concluídos. Houve atraso no cronograma da obra devido ao período de chuvas na região, complementações e adequações do projeto, aditamento de serviços, além de greve dos operários da construção civil;


- Campus Ilhéus: Obra em fase de conclusão, tendo 81% dos serviços concluídos. Houve atraso no cronograma da obra devido ao período de chuvas na região, complementações e adequações do projeto, aditamento de serviços, além de greve dos operários da construção civil;


- Campus Feira de Santana: Obra em fase de conclusão, tendo 86% dos serviços concluídos. Houve atraso no cronograma da obra devido ao período de chuvas na região, complementações e adequações do projeto, aditamento de serviços, além de greve dos operários da construção civil;


- Campus Irecê: Obra em fase de conclusão, tendo 98% dos serviços concluídos, restando apenas a execução de alguns serviços correspondentes ao aditivo celebrado entre a empresa  e o IFBA ;


- Campus Jacobina: Obra em fase de conclusão, tendo 87% dos serviços concluídos. Houve atraso no cronograma da obra devido ao período de chuvas na região, complementações e adequações do projeto e aditamento de serviços;


- Campus Jequié: Obra em fase de conclusão, tendo 97% dos serviços concluídos, restando apenas a execução de alguns serviços correspondentes ao aditivo celebrado entre a empresa e o IFBA ;


- Campus Jacobina: Obra em fase de conclusão, tendo 90% dos serviços concluídos. Houve atraso no cronograma da obra devido ao período de chuvas na região, complementações e adequações do projeto e aditamento de serviços;


Evidência: Memorando PRODIN, nº. 47101, de 16/12/2010


2.1.6 Transparência Pública:


Através da página de transparência pública verificou-se que o IF BAHIA liquidou até o mês de set/2010, sendo que a liquidação por programa foi conforme tabela abaixo:


		Programa

		Descrição

		Percentual



		0089

		Previdência de Inativos e Pensionistas da União

		



		0750

		Apoio Administrativo

		68,89 %



		0901

		Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

		



		1061

		Brasil Escolarizado

		79,08 %



		1062

		Desenvolvimento da Educação profissional

		52,25 %



		1067

		Gestão da Política de Educação

		26,44 %



		1073

		Brasil Universitário

		76,10 %



		1375

		Desenvolvimento da Pós-graduação e da Pesquisa

		40,68 %





Fonte: Página de Transparência Pública, consulta em 05/01/2010


· Descentralização 

Houve no exercício de 2009 as Descentralizações, conforme o discriminado no quadro abaixo: 


		Tipo

		Programa

		Objeto

		Data Publ.

		Valor Total



		

		Ação

		

		DOU

		Recebido



		

		 

		

		 

		



		Portaria

		1744

		Portaria nº 112/2009/SETEC/MEC, para atender a despesas com assistência ao estudante dos cursos PROEJA. Processo nº 23000.002162/2009-24.

		1/4/2009

		277.000,00



		Portaria

		1744

		Portaria nº 146/2009/SETEC/MEC, para atender a despesas com assistência ao estudante dos cursos PROEJA. Processo nº 23000.002162/2009-24.

		11/5/2009

		2.700,00



		Portaria

		20882

		Portaria nº 114/2009/SETEC/MEC, para atender a despesas com o Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento, Implantação, Suporte e manutenção do Siga-Ept. Processo nº 23000.002946/2009-52.

		15/4/2009

		40.400,00



		

		

		

		

		



		Portaria

		20883

		Portaria nº 121/2009/SETEC/MEC, para atender a despesas com o Projeto do Diálogos PROEJA. Processo nº 23000.018985/2008-91.

		29/4/2009

		52.774,00



		

		

		

		

		



		Portaria

		20883

		Portaria nº 121/2009/SETEC/MEC, para atender a despesas com Especialização em Educação Profissional Integrada a Educ. Basica na modalidade EJA. Processo nº 23000.019266/2008-97.

		5/5/2009

		234.026,54



		

		

		

		

		



		Portaria

		1744

		Portaria nº 151/2009/SETEC/MEC, para encontro desportivo dos servidores das Instituições Federais de Ensino Tecnológico do Nordeste - EDSIFE. Processo nº 23000.002758/2009-24.

		1/6/2009

		349.642,00



		Portaria

		20883

		Portaria nº 165/2009/SETEC/MEC, para o curso de Pós Graduação Lato Sensu em Educação Profissional Integrada a Educação Básica na Modalidade Eja. Cota 2009. Processo nº 23.000.005807/2009-81.

		16/06/09 -03/9/2009

		285.276,08



		Portaria

		1744

		Portaria nº 167/2009/SETEC/MEC, para o Projeto de Cooperação Interministerial de Pesquisa, Inovação e Capacitação no âmbito do Programa de Inclusão Digital. Processo nº 23.000.004545/2009-37.

		15/6/2009

		28.000,00



		Portaria

		1744

		Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do Núcleo de Apoio ao Portador de Necessidades Especiais no campus Barreiras - TECNEP. Processo nº 23000.006403/2009-12.

		1/7/2009

		5.000,00



		Portaria

		1744

		Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para o projeto de Pesquisa aplicada a Pesca: "Engorda de Carapebas". Processo nº 23000.007459/2009-86.

		1/7/2009

		29.975,00





		Tipo

		Programa/ Ação

		Objeto

		Data Publ. DOU

		Valor Total Recebido



		Portaria

		1744

		Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para o Projeto de Pesquisa aplicada a Pesca: "Ictiofauna Comercializada no Município de Valença". Processo nº 23000.007462/2009-08.

		1/7/2009

		14.085,72



		Portaria

		1744

		Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para o Projeto de Pesquisa aplicada a Pesca: "Pesca com Espinhel de Fundo no Litoral da Bahia". Processo nº 23000.007460/2009-19.

		1/7/2009

		29.685,40



		Portaria

		13838

		Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do campus de Jacobina. Processo nº 23000.006563/2009-53.

		1/7/2009

		4.294.030,80



		Portaria

		13838

		Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do campus de Camaçari. Processo nº 23000.006570/2009-55.

		1/7/2009

		4.628.511,33



		Portaria

		13838

		Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do campus de Ilhéus. Processo nº 23000.006565/2009-42.

		1/7/2009

		4.708.069,20



		Portaria

		13838

		Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do campus de Seabra. Processo nº 23000.006566/2009-97.

		1/7/2009

		4.294.000,00



		Portaria

		13838

		Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do campus de Bom Jesus da Lapa. Processo nº 23000.006572/2009-44.

		1/7/2009

		4.294.037,98



		Portaria

		13838

		Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do campus de Irecê. Processo nº 23000.006562/2009-17.

		1/7/2009

		4.347.968,50



		Portaria

		13838

		Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do campus de Jequié. Processo nº 23000.006564/2009-06.

		1/7/2009

		4.427.706,35



		Portaria

		13838

		Portaria nº 187/2009/SETEC/MEC, para Implantação do campus de Feira de Santana. Processo nº 23000.006567/2009-31.

		1/7/2009

		4.471.475,98



		Termo Cooperação 

		4886

		Comprometimento Orçamentário para assinatura do Termo de Cooperação do Projeto de ref. 0371/09, com base na DEC/DIR/212/09 e na solicitação de emissão de NC 002/09/DORC.

		22/7/2009

		62.726,00



		Acordo de Cooperação Técnica

		20883

		Portaria nº 206/2009/SETEC/MEC, para o Programa PROEJA FIC - Campus Salvador. Processo nº 23000.006164/2009-92.

		23/7/2009

		133.178,26



		Acordo de Cooperação Técnica

		20883

		Portaria nº 206/2009/SETEC/MEC, para o Programa PROEJA FIC - Campus Porto Seguro. Processo nº 23000.006149/2009-44.

		31/7/2009

		136.540,28



		Portaria

		1744

		Portaria nº 230/2009/SETEC/MEC, para atender Siga Ept. Processo nº 23000.002672/2009-00.

		14/8/2009

		57.600,00



		Tipo

		Programa/ Ação

		Objeto

		Data Publ. DOU

		Valor Total Recebido



		Portaria

		1744

		Portaria nº 230/2009/SETEC/MEC, para atender despesa com a Comemoração do Centenário da Rede Federal Ept. Processo nº 23000.007643/2009-26.

		24/8/2009

		88.580,00



		Portaria

		1744 e 20883

		Portaria nº 257/2009/SETEC/MEC, para a capacitação de Docentes, Técnico-Administrativos e Gestores do IF-Bahia. Processo nº 23000.022632/2008-95.

		8/9/2009

		245.900,92



		Portaria

		1744

		Portaria nº 257/2009/SETEC/MEC, para a contratação de empresa especializada para prestar serviços de fiscalização das Obras do If-Bahia. Processo nº 23000.006357/2009-43.

		10/9/2009

		284.782,32



		Portaria

		1744

		Portaria nº 259/2009/SETEC/MEC, para aquisição de Telescópio Computadorizado - Campus Vitória da Conquista.

		25/9/2009

		29.691,01



		Portaria

		1744

		Portaria nº 259/2009/SETEC/MEC, para o Projeto Mulheres Mil - Subprojeto um Tour em Novos Horizontes.

		30/9/2009

		26.500,00



		Portaria

		20884

		Portaria nº 259/2009/SETEC/MEC, para Contratação de Serviços para realização de concurso público de provas para provimento de novos cargos do IF BAHIA E IF BAIANO. Processo nº 23000.010868/2009-60.

		1/10/2009

		200.000,00



		Portaria

		13838

		Portaria nº 283/2009/SETEC/MEC, para atender despesa com Aditivo de Complementação das Obras de Reformas Implantação do Campus Paulo Afonso. Processo nº 23000.011426/2009-31.

		14/10/2009

		550.437,94



		Portaria

		1744

		Portaria nº 283/2009/SETEC/MEC, para aquisição de Telescópio Computadorizado.                                 Processo nº 23000.012080/2009-98.

		16/10/2009

		27.750,00



		COOPERAÇÃO INTERMINISTERIAL 

		6923

		Portaria nº 284/2009/SETEC/MEC,  Projeto de Cooperação Interministerial de pesquisa, Inovação e Capacitação  no âmbito do Programa de Inclusão Digital. 23000.004545/2009-37.

		21/10/2009

		4.140,49



		COOPERAÇÃO INTERMINISTERIAL 

		6923

		Portaria nº 284/2009/SETEC/MEC,  Projeto de Cooperação Interministerial de pesquisa, Inovação e Capacitação  no âmbito do Programa de Inclusão Digital. Processo nº 23000.013228/2009-10.

		28/10/2009

		221.098,50



		PTA PROLIND - Porto Seguro

		21043/13847

		Atender despesas de acordo com o Plano de Trabalho Anual Simplificado - PTA PROLIND.  Processo nº 23400012994200946-2009-MA.

		28/10/2009

		342.563,74



		Portaria

		1744

		Portaria nº 294/2009/SETEC/MEC, Implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica, conf. Plano de Trabalho.  Processo nº 23000.012348/2009-91.

		6/11/2009

		26.400,00





		Tipo

		Programa/ Ação

		Objeto

		Data Publ. DOU

		Valor Total Recebido



		Portaria

		1744

		Portaria nº 294/2009/SETEC/MEC, Forum Mundial da Educação Profissional e Tecnológica conforme Plano de Trabalho.  Processo nº 23000.013107/2009-60.

		9/11/2009

		50.000,00



		Portaria

		20883

		Portaria nº 295/2009/SETEC/MEC,  Liberação de Crédito para a Participação no Curso de Encerramento do Exercício a ser realizado em Brasília nos dias 24 e 25/11/2009.




		18/11/2009

		1.697,33



		Portaria

		20883

		Portaria nº 293/2009/setec/mec, Crédito Orçamentário para atender despesas com aquisição de passagens para participantes da II Semana de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil (Goiânia).                                       Processo: 23000.013400/2009-27




		7/12/2009

		2.501,14



		Portaria

		1744 / 20884

		Portaria nº 299/2009/setec/mec. Liberação de recursos para atender despesas com a aquisição de imóvel para a sede da Reitoria.

		9/12/2009

		18.688.000,00



		Portaria

		13847

		Destinado ao Projeto "Caravana Solidária: Disseminando a Economia Solidária através do IFBA" - PROEXT. Processo nº 23000.014779/2009-92. SESU




		12/12/2009

		1.065,00



		Portaria

		1744

		Portaria nº 299/2009/setec/mec. Crédito Orçamentário para atender despesas de manutenção da Reitoria. Ouro Preto.  Processo nº 23000.015152/2009-59.

		12/12/2009 / 16/12/09

		800.000,00



		Portaria

		20884

		Portaria nº 299/2009/setec/mec. Crédito Orçamentário para aquisição de equipamentos e de veículos para o Campus Barreiras.  Processo nº 23000.086891/2009-20.




		17/12/2009

		781.449,00



		 

		 

		TOTAL




		 

		59.576.966,81





Evidência: Sistema SIAFI/2009 – posição em 21/12/2009


2.1.7 Provisão recebida por Unidade Orçamentária – UO


		Nome da UO

		Código UO

		Provisão Concedida

		Provisão

Recebida



		Secretaria Espec. Pol. Igual. Racial

		20126

		0,00

		0,00



		Fundo Nac. Desenv. Cienc. E Tecnologia

		24901

		         52.698,00

		                  52.698,00



		Min. da Educação




		26101

		763.649,29

		763.649,29



		Fundo Nac. Desenv. Educação

		26298

		503.338,37

		503.338,37



		IFBA

		26427

		27.552.532,31

		27.552.532,31



		Ministério Pesca e Aquicultura

		41101

		111.850,44

		111.850,44



		Total

		

		28.984.068,41

		28.984.068,41





Fonte:Sistema SIAFI 2010, consulta feita em 21/01/2011

2.1.9  Destaque Concedido versus Destaque Recebido:

		Programa

		Destaque Concedido

		Destaque Recebido



		 0461 

		0,00

		    52.698,00



		 0750 

		0,00

		   642.594,98



		 0901 

		12.793,00

		         0,00



		 1008 

		0,00

		   174.876,98



		 1061 

		0,00

		   169.756,47



		 1062 

		0,00

		 1.268.536,08



		 1067 

		0,00

		     2.019,21



		 1133 

		0,00

		         0,00  



		 1344 

		0,00

		   111.850,44



		 1377 

		0,00

		   419.502,22



		 1432 

		0,00

		         0,00



		      Total

		12.793,00

		 2.841.834,38





Fonte sistema siafi 2010, consulta feita em 27/01/2011.

2.1.10 Suplementação: neste exercício o IFBA recebeu suplementação de créditos para a execução das despesas de pessoal e custeio, conforme programas de trabalho:


		Programa

		Crédito Autorizado

		Suplementação



		0089

		21.735.923,00

		3.520.000,00



		0750

		8.845.222,00

		4.801.880,00



		0901

		12.793,00

		0,00



		1061

		1.890.552,00

		0,00



		1062

		139.694.847,00

		23.973.000,00



		1067

		223.400,00

		0,00



		1073

		9.035.372,00

		506.000,00



		1375

		180.000,00

		0,00



		Total

		181.618.109,00

		32.800.880,00





Fonte: Sistema SIAFI 2010,  consulta em 21/01/2011.

2.1.11 Demonstração de Execução das Despesas: detalhado por Grupo de Despesa, tendo como resultado conforme o demonstrado no quadro abaixo:


		Grupo

		  DISPONIVEL

		LIQUIDADO



		Pessoal

		   299.393,94 

		 119.696.730,04



		Custeio

		   984.713,69 

		  34.644.858,22



		Capital

		 9.597.067,62 

		  19.224.386,87



		Total

		10.881.175,25 

		 173.565.975,13





Fonte: Sistema SIAFI 2010,  consulta em 21/01/2011

2.1.12 Execução do Orçamento por Programa de Trabalho: O IFBA executou as despesas no exercício 2010 nos diversos Programas de Governo, de acordo com suas funções e sub-funções, sendo o orçamento executado conforme tabela abaixo:


		Programa

		Descrição




		Disponível

		Liquidado



		0089

		Inativos e Pensionistas

		126.992,88

		21.608.930,12



		0461

		Pesquisa Desenv. C. Tecnológico.

		52.698,00

		0,00



		0750

		Apoio Administrativo

		165.418,92

		9.322.398,06



		0901

		Sentenças Judiciais

		0,00

		0,00



		1008

		Inclusão Digital

		13.580,38

		161.296,60



		1061

		Brasil Escolarizado

		24.012,71

		2.036.295,76



		1062

		Desenv. da Ed. Profissional

		10.060.638,61

		130.902.744,47



		1067

		Gestão da P. de Educação

		103.813,92

		121.605,29



		1073

		Brasil Universitário

		274.917,62

		8.760.454,38



		1133

		Econ. Solidária Desenv.

		0,00

		0,00



		1344

		Gestão Pol. Aquicola e Pesqueira

		0,00

		111.850,44



		1375

		Desenv. Pós-Grad. Pesquisa

		59.102,21

		120.897,79



		1377

		Educ. Diversidade e Cidadania

		0,00

		419.502,22



		1432

		Prom. Pol. Afirmativas Igualdade Racial

		0,00

		0,00



		

		Total

		10.881.175,25

		173.565.975,13





Fonte: Sistema SAFI 2010,  consulta em 21/01/11

2.1.13   Execução do Orçamento por modalidade de licitação:


		Modalidade

		2008

		2009

		2010



		Convite

		24.570,00

		65.189,25

		



		Tomada de Preços

		977.307,98

		1.471.697,08

		



		Concorrência

		1.673.365,02

		35.465.800,14

		



		Dispensa de licitação

		3.077.308,63

		24.223.456,48

		



		Licitação Inexigível

		187.735,07

		691.167,17

		



		Não aplicável

		81.107.801,88

		107.112.879,49

		



		Suprimento de Fundos

		78.597,59

		113.361,64

		



		Pregão

		2.815.190,25

		9.888.006,44

		



		Total

		89.941.876,42

		179.031.557,69

		





Fonte:  Sistema SIAFI 2009,  consulta em 13/01/2010


A execução pela modalidade Concorrência foi a mais utilizada tendo em vista as ações referentes ao Plano de Expansão (execução das obras de implantação dos novos campi de Ensino do IF-BAHIA). A Dispensa de Licitação foi a segunda maior modalidade de execução orçamentária no exercício.


Execução Total do Orçamento:


		Crédito

		Valor



		Crédito autorizado + suplementações 

		160.923.745,00



		Destaque Concedido (sentenças)

		82.721,00



		Destaque concedido (Gestão P. Educação)

		9.345,00



		Crédito disponível ao final do exercício

		1.758.005,86



		

		





Fonte: Sistema SIAFI 2009,, consulta em 12/01/10


Conforme demonstrado nas tabelas acima, o total do orçamento acrescido das suplementações recebidas no decorrer do exercício de 2009 foi ainda complementado com os Destaques recebidos e utilizados na execução.  Foram concedidos Destaques nos Programas 0901 e 1067 que contemplam Sentenças Judiciais e Gestão da Política da Educação, respectivamente.


 2.1.17 Restos a Pagar 2007, 2008 e 2009: 


O Decreto nº 7.418 de 31 de dezembro de 2010 prorroga até 30 de abril de 2011 a validade dos Restos a Pagar, inscritos nos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009.


Evidência: Decreto nº. : 7.418 de 31/12/2010

2.2 Ocorrência de despesas eventuais na folha de pagamento : 

· Através da análise do movimento dos meses de janeiro a novembrol/2010, a folha de pagamento foi analisada gerando Solicitações de Auditoria encaminhadas aos setores competentes pra prestar informações sobre a conformidade do pagamento das despesas eventuais: férias indenizadas, Gratificação por Serviços Extraordinários Adicional de Periculosidade, RX e cópia da relação dos beneficiários das Gratificações por Encargos de Cursos, Concursos e Processos Seletivos. 

As informações acerca das ocorrências apresentadas foram atendidas pela DGP, por meio de ofícios e memorandos que justificaram os procedimentos executados.

·  Verificou-se junto ao SIAPE as atualizações dos registros atuais e as prorrogações dos   servidores cedidos à outros Órgãos da Administração Pública, constatando-se que todos os dados estão atualizados no módulo SIAPE CACOOCORSE. 


2.2.2 Processo de Afastamento – Em consulta ao D.O.U., observou-se a liberação de servidores para a realização de capacitação profissional em mestrado, doutorado, seminários e/ou atualização no âmbito nacional e internacional. Tais processos de afastamentos são requisitados através das Solicitações de Auditoria e analisado considerando a Portaria n.º 293, de 29 de maio de 2002 do CEFET-BA, a Lei 8.112/90, art. 95 § e1º e 2º.


Evidência: Diário Oficial da União 

2.2.3  Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP: 


O SCDP está sendo processado conforme o disposto na Portaria n.º 403, de 23 de abril de 2009, qual seja: “Dispõe sobre a solicitação, autorização, concessão e prestação de contas de diárias, passagens e hospedagem no âmbito do Ministério da Educação”. 


Seguindo, inclusive, as orientações do Ofício Circular nº. 02/2009-Reitoria/IFBA, em seu contexto informa sobre os procedimentos a serem seguidos com acesso via internet, que integra as atividades de concessão, registro, acompanhamento, gestão e controle das diárias e passagens em território nacional ou estrangeiro. Todos os registros realizados nesse sistema são processados e acompanhados por servidores cadastrados com certificados para os devidos fins;


2.3.2 Contrato nº. 140.6.711.3/06 de 31/10/2006, celebrado entre a ABEMI, IFBA, PETROBRÁS e FEP, cujo objeto é a prestação de serviços relativos à implantação e execução do Plano Nacional de Qualificação Profissional – PNQP/ PROMINP, no valor de R$1.362.780,00. Contrato nº140. 6.711.306; Relatório de prestação de Contas do ano 2007, 2008 e parcial 2009 enviado ao IFBA pela Fundação Escola Politécnica – FEP, interveniente do contrato em referência. 

2.3.3 O IFBA celebrou contrato nº063/09 com A Secretaria do Trabalho, Emprego e Rendas do Governo do Estado da Bahia – SETE-BA, no período compreendido entre 2009 e 2010, conforme legislação vigente, tendo como objeto a realização de ações de qualificação social e profissional do Projeto Juventude Cidadã/PNPE, no valor de R$ 717.600,00(setecentos e dezessete mil e seiscentos reais), que corresponde à qualificação de 690 jovens pelo período de 400 horas com recursos do MTE/SPPE Nº125/2007 e Governo Estadual/SETRE. 


Foi disponibilizada a prestação de contas do evento em questão, por meio da Solicitação de Auditoria – S. A nº 104 de 11/11/2010, junto à Pro- Reitoria de Extensão- PROEXT.

Tabela Prestação de Convênios. 

		POSIÇÃO - CONVÊNIOS (SIAFI)



		(31.12.2009)



		Nº. Convênio

		Nº. Original

		Status

		Órgão

		Valor (R$)

		Ação

		Instrumento

		Resultado da Ação



		367998

		118/1998

		A Aprovar

		FNDE

		433.446,19

		Envio da Prestação de Contas

		-

		Aguardando Análise



		525984

		081/2005

		A Aprovar

		SESU

		334.687,84

		Envio da Prestação de Contas

		-

		Aguardando Análise



		527049

		199/2005

		A Aprovar

		Mincc

		84.890,24

		Envio da Prestação de Contas

		-

		Aguardando Análise



		527092

		201/2005

		A Aprovar

		Mincc

		80.949,54

		Envio da Prestação de Contas

		-

		Aguardando Análise



		527303

		0809/2005

		A Aprovar

		FINEP

		40.144,94

		Envio da Prestação de Contas

		-

		Aguardando Análise



		TOTAL

		 

		974.118,75

		 

		 

		 



		 



		Nº. Convênio

		Nº. Original

		Status

		Órgão

		Valor (R$)

		Ação

		Instrumento

		Resultado da Ação



		525984

		081/2005

		A Comprovar

		SESU

		894.973,29

		Prestação de contas enviada - 27/11/09

		-

		Aguardando alteração do status para A Aprovar



		TOTAL

		 

		894.973,29

		 

		 

		 





		Nº. Convênio

		Nº. Original

		Status

		Órgão

		Valor (R$)

		Ação

		Instrumento

		Resultado da Ação



		298445

		1030/2005

		A Liberar

		FINEP

		138.750,00

		Aguardando ação do Concedente

		-

		Aguardando alteração do status para Não Liberado



		479892

		PICDT-142/2003

		A Liberar

		FUCAPES

		27.129,76

		Aguardando ação do Concedente

		-

		Aguardando alteração do status para Não Liberado



		525984

		081/2005

		A Liberar

		SESU

		761.998,92

		Prestação de contas da 1ª e 2ª parcelas.

		-

		Valor a Liberar

 após aprovação da 1ª e 2ª parcelas



		527049

		199/2005

		A Liberar

		Minc

		23.281,72

		Aguardando ação do Concedente

		-

		Aguardando alteração do status para Não Liberado



		527092

		201/2005

		A Liberar

		Minc

		52.900,46

		Aguardando ação do Concedente

		-

		Aguardando alteração do status para Não Liberado



		TOTAL

		 

		1.004.060,86

		 

		 

		 





3.0 RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO: 


3.1 - Recomendações do exercício de 2010 mantidas para o exercício de 2011:

1. Observar a legislação - Lei 8.666/1993, aplicáveis aos Processos de Licitações e Contratos Administrativos, para que não reincidam os procedimentos adotados nas fls. 33-35, 63 e 68, referentes ao processo nº. 23142000070/2009 – PONTONET;


2.  Igualmente, na fl. 04, processo nº. 23142009065/2009 - Concessão espaço físico Restaurante/Cantina do Campus Salvador;


3.  Nos trâmites dos processos de Dispensas/Licitação sejam verificadas as assinaturas de todos os membros da Comissão de Licitação;


4.  Maximizar os controles nos trâmites dos processos para evitar extravios dos mesmos.

5.  Observar-se os cumprimentos dos prazos previstos para a implementação das providências a serem implementadas quanto aos itens para os quais houve formulação de “Recomendação” por parte da CGU, dispostas no Relatório de Auditoria Anual nº 243995 e seu respectivo Plano de Providências 2010– / IFBA;

6.  Observar o cumprimento dos prazos de respostas às Solicitações de Auditoria – S.A emitidas pela Controladoria Geral da União - CGU ; 


7.   Observar o cumprimento dos prazos de respostas às Solicitações de Auditoria – S.A emitidas pela Auditoria Interna; 


8.   Observar o cumprimento das Legislações aplicáveis aos processos de Licitação e Contratos Administrativos - Lei 8.666, bem como o art. 31 da IN 02 de 30.04.2010;


9. Observar o cumprimento dos prazos das Determinações e Acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU;


10. Observar a formatação e composição dos processos de Licitação para a Aquisição de Serviços prestados ao IFBA.


OBS.: A implementação e os resultados das recomendações serão avaliados em 2011.


3.0 – DECISÕES/ RESOLUÇÕES DO CONSELHO SUPERIOR IFBA – CONSUP

		Resolução nº 94/2010 (23.58 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 93/2010 (24.44 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 92/2010 (24.52 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 91/2010 (24.42 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 90/2010 (24.72 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 89/2010 (24.59 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 88/2010 (24.57 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 87/2010 (24.57 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 86/2010 (24.46 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 85/2010 (24.43 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 84/2010 (42.35 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 83/2010 (25.70 kB)

		

		

		

		Download



		Ata CONSUP - 26 out 2010 (78.88 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 82/2010

		

		

		

		Download



		Resolução nº 81/2010 (15.52 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 80/2010 (15.50 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 79/2010 (15.51 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 78/2010 (15.33 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 77/2010 (15.25 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 76/2010 (15.33 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 75/2010 (15.49 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 74/2010 (15.36 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 73/2010 (15.29 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 71/2010 (15.53 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 70/2010 (15.54 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 69/2010 (15.46 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 68/2010 (15.43 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 67/2010 (15.29 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 65/2010 (15.39 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 66/2010 (15.31 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 64/2010 (15.39 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 63/2010 (15.29 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 62/2010 (15.19 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 61/2010 (15.31 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 60/2010 (15.36 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 59/2010 (15.42 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 58/2010 (15.41 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 57/2010 (15.59 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 56/2010 (15.25 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 55/2010 (15.26 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 54/2010 (15.29 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 53/2010 (15.24 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 53/2010 (15.24 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 53/2010 (15.24 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 52/2010 (15.46 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 51/2010 (15.17 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 50/2010 (15.21 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 49/2010 (15.26 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 48/2010 (15.21 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 72/2010 (442.50 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 47/2010 (441.80 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 46/2010 (441.86 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 45 / 2010 (442.05 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 44 / 2010 (442.06 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 43 / 2010 (442.24 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 42 / 2010 (442.24 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 41 / 2010 (11.16 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 40 / 2010 (1.15 MB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 39 / 2010 (441.85 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 38 / 2010 (441.55 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 37 / 2010 (441.53 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 36 / 2010 (343.07 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 35 / 2010 (342.69 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 34 / 2010 (633.58 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 33 / 2010 (633.64 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 10/2010 (397.77 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 09/2010 (631.79 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 08/2010 (631.58 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 07/2010 (631.02 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 06/2010 (532.75 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 05/2010 (632.95 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 04/2010 (533.94 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 03/2010 (559.49 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 02/2010 (631.23 kB)

		

		

		

		Download



		Resolução nº 01/2010 (631.96 kB)

		

		

		

		





5.0 As ações relativas a demandas recebidas pela ouvidoria da entidade ou outras unidades de ouvidoria relacionadas, devendo-se informar acerca da existência de ouvidoria própria, bem como das providências adotadas com relação às demandas recebidas pela unidade.

Esta em funcionamento a ouvidoria do Campus de Porto Seguro.

IV – Fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional com impacto sobre a Auditoria Interna:

- Inauguração e funcionamento de novos Campi, a exemplo: Paulo Afonso, Jequié e Irecê

- Ampliação do Quadro de servidores,  em função das  demandas apresentadas em função da Expansão do IFBA;

- Descentralização Orçamentária, Financeira e Contábil, ficando a cargo de cada - Campi do IFBA executar seu próprio orçamento;

- Aprovação da Política de Assistência Estudantil do IFBA pelo Conselho Superior – CONSUP- IFBA;

- Assinatura do Plano de Acordo de Metas e Compromissos MEC/ IFBA


V – Desenvolvimento Institucional e Capacitação da Auditoria Interna 


Como fatos marcantes no Desenvolvimento Institucional podemos citar:

1.0 - Criação da Comissão para a elaboração do Regimento.

2.0 - Assinatura do Plano de Acordo de Metas e Compromissos MEC/Institutos Federais. 

O Plano de Acordo de Metas e Compromissos MEC/Institutos Federais é um acordo no mesmo molde do Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e tem o objetivo de efetivar a reestruturação e reorganização dos Institutos Federais, criados pela Lei nº 11.892/2008. O Plano, assinado pelos IFs, será levado para cada Instituto, que fará ajustes para adequar os termos e ações à sua realidade. Um dos pontos é referente à conclusão média dos cursos técnicos de nível médio e de graduação. A intenção é elevar gradualmente a taxa de conclusão dos referidos cursos. O objetivo é alcançar a meta mínima de 90% de eficácia da instituição no ano de 2016, com meta intermediária de, no mínimo, 75% no ano de 2013. Outros pontos tratam: da manutenção de pelo menos 50% de matrículas no ensino técnico de nível médio e manutenção de pelo menos 20% de matrículas em cursos de licenciaturas e de formação de professores; da implantação da modalidade Educação à Distância como atividade regular; do desenvolvimento de programas de ensino, pesquisa e extensão interagindo os Campi do Instituto Federal; e programas interinstitucionais interagindo o Instituto Federal com outras Instituições Nacionais e Internacionais. O Plano também dispõe sobre outros pontos e compromissos assumidos pelo MEC e por cada Instituto Federal. O Plano de Acordo de Metas e Compromissos MEC/Institutos Federais terá vigência de quatro anos e poderá ser rescindido ou denunciado.


3.0 - Nova Sede da Reitoria do IFBA. 

O funcionamento da Reitoria do IFBA foi deslocado da Sede do Barbalho, estando localizado, agora, na Rua Araújo Pinho, no bairro da Canela, antigo Colégio Maristas de Salvador.


A mudança do espaço físico estendeu-se a outros Setores do IFBA: PROAP, DAP, DEPLAN, Setor de Compras, Diretoria de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.


O referido espaço passa por estudo para sua ampliação e reforma, a fim de recepcionar os demais setores ligados à Reitoria, os quais, no momento, estão funcionando no Campus Salvador, localizado no Barbalho, sendo, posteriormente, transferidos para a nova Sede. 

Parte inferior do formulário


4.0 - Liberação de Técnico - Administrativos e Professores:


Foram liberados Professores e Técnico-Administrativos para a realização de cursos e seminários de atualização, encontros, fóruns, etc., cursos de extensão, especialização, mestrado e doutorado no Estado, País ou Exterior, conforme publicação no Diário Oficial da União.

5.0 - Capacitação da Auditoria Interna


		Eventos

		Tipo

		Local

		Período

		Participante



		Curso Prático de Auditoria Governamental



		Curso

		Salvador

		05 a 09/07/2010

		Marlene Pereira Vilas Boas



		 Curso Prático de Auditoria Governamental



		Curso

		Salvador

		05 a 09/07/2010

		Carmen Lúcia de Jesus Almeida



		XXXII  FONAI MEC




		Fórum

		Florianópolis

		17 a 21/05/2010

		Marlene Pereira Vilas Boas



		XXXIII  FONAI MEC



		Fórum

		Salvador

		18 a 22/10/2010

		



		XI Seminário Internacional Ética na Gestão

		Seminário

		Brasília

		27 e 27/09/2010

		Marlene P.Vilas Boas



		 Curso Prático de Auditoria Governamental



		Curso

		São Paulo

		29/11 a 03/12/2010

		Marlene P.Vilas Boas



		Dia Internacional contra a Corrupção

		Mesa Redonda

		Salvador

		09/12/2010

		Marlene P.Vilas Boas e Carmen Lúcia de Jesus Almeida





Salvador,     de janeiro de 2011.

Marlene Pereira Vilas Boas


Coordenadora de Auditoria Interna- IFBA

Matricula n.º 0394065

Tabela de Siglas


		Sigla

		Nome



		CGU 

		Controladoria Geral da União 



		CND

		Certidão Negativa de Débitos



		CADEP

		Coordenação de Avaliação e Desenvolvimento de Pessoal



		COREP

		Coordenação de Recrutamento de Pessoal



		COBEN

		Coordenação de Benefícios



		CPL

		Comissão Permanente de Licitação 



		CPG

		Coordenação de Pesquisa de Pós-Graduação



		DEPLAN

		Departamento de Planejamento



		DGI

		Diretoria de Gestão da Infra-Estrutura



		DGP

		Diretoria de Gestão e Pessoas



		DGTI

		Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação



		DIMAP

		Divisão de Material e Patrimônio



		DN

		Decisão Normativa



		DIOF

		Diretoria de Orçamentos e Finanças



		DOU

		Diário Oficial da União 



		IN

		Instrução Normativa



		LOA

		Lei de Orçamento Anual



		PMA

		Plano de Metas Anual



		PPA

		Plano Plurianual



		PROAP

		Pró Reitoria de Administração 



		PRODI

		Pro Reitoria de  Infra-estrutura e Desenvolvimento Institucional



		PROEN

		Pro Reitoria de Ensino



		PROEX 

		Pro Reitoria de Extensão 



		PROPI

		Pró Reitoria de Pesquisa e Inovação



		SA

		Solicitação de Auditoria 



		SFCI

		Secretaria Federal de Controle Interno



		SIAFI

		Sistema Integrado de Administração Financeira



		SIAPE

		Sistema Integrado de Administração de Pessoal



		SIMEC

		Sistema Integrado do Ministério da Educação e Cultura



		STN

		Secretaria do Tesouro Nacional



		TCU

		Tribunal de Contas da União 





ANEXOS

· Relação de Processos de Dispensa e de Inexigibilidade


RAINT 2010 - Unidade de Auditoria Interna – IFBA Telefones 21029535/9561
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Relatório 2009 - Unidade de Auditoria Interna – IFBA – Telefones: 2102-9563/9561 




