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1  PARTE A, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 134/2013, DE 04/12/2013 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O 

RELATÓRIO. 

 

1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada 

 

QUADRO A.1.1.1 – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL  

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Educação Código SIORG: 26244 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia 

Denominação Abreviada: IFBA 

Código SIORG: 444 Código LOA: 26427 Código SIAFI: 26427 

Natureza Jurídica: Autarquia Federal CNPJ:  10.764.307/0001-12 

Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente Código CNAE: 

85.99699 

Telefones/Fax de contato:  (071) 2102-0422 (071) 2102-0428 (071) 2102-0440 

Endereço Eletrônico: proap@ifba.edu.br 

Página na Internet: http://www.ifba.edu.br 

Endereço Postal: Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela, Salvador, BA. CEP: 40.110-150 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 Decreto nº 7.022 de 02 de dezembro de 2009 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

  

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

158145 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Reitoria 

158403 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Câmpus de Camaçari 

158404 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Câmpus de Barreiras 

158405 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Câmpus de Valença 

158406 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Câmpus de Santo Amaro 

158407 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Câmpus de Simões Filho 

158408 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Câmpus de Porto Seguro 

158409 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia - Câmpus de Vitória da Conquista 

158410 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Câmpus de Eunápolis 

158411 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Câmpus de Salvador 

158585 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia - Câmpus de Paulo Afonso 

158587 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia - Câmpus de Ilhéus 

158588 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia - Câmpus de Jequié 

158589 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia - Câmpus de Irecê 

158590 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia - Câmpus de Feira de Santana 

158591 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Câmpus de Seabra 

158592 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Câmpus de Jacobina 

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

26427  Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

158145, 158403, 158404, 158405, 158406, 158407, 158408, 158409 

158410, 158411, 158585, 158587, 158588, 158590, 158591, 158592 
26427 
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INTRODUÇÃO 

 

Em atendimento à Decisão Normativa TCU nº 134/2013, Portaria TCU nº 90/2014 além da Portaria 

CGU nº 650/2014, o Relatório de Gestão compõe-se dos seguintes itens: 1. Identificação e atributos 

das unidades cujas gestões compõem o relatório; 2. Informações sobre a governança; 3. 

Relacionamento com a sociedade; 4. Ambiente de atuação; 5. Planejamento da unidade e resultados 

alcançados; 6. Tópicos especiais da execução orçamentária e financeira; 7. Gestão de pessoas, 

terceirização de mão de obra e custos relacionados; 8. Gestão do patrimônio mobiliário e 

imobiliário; 9. Gestão da tecnologia da informação; 10. Gestão do uso dos recursos renováveis e 

sustentabilidade ambiental; 11. Atendimento de demandas de órgãos de controle; 12. Informações 

contábeis; 13. Desempenho das Instituições Federais de Educação Tecnológica – IFET, com base 

em um conjunto de indicadores acadêmicos, administrativos, socioeconômico e de gestão de 

pessoas. 
 

Como poderá ser observado no desenvolvimento deste relatório, foram muitas as realizações da 

gestão do IFBA no exercício de 2014. Algumas merecem destaque, dentre as quais podem ser 

citadas: consolidação dos cursos existentes e aumento da oferta de cursos, turmas e vagas nos 

diferentes níveis de ensino; oferta da educação à distância (pró-funcionários); realização de diversas 

parcerias e convênios, principalmente com prefeituras e universidades; melhoria e ampliação da 

estrutura de alguns câmpus através de construções como pavilhões de salas de aula e laboratórios; 

refeitórios; ginásio poliesportivo; construção e estruturação de cinco novos câmpus, sendo dois 

funcionavam como núcleo avançado, o que significa um avanço com autonomia das unidades; 

reformas e adequação de espaços; aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos; ampliação do 

quadro de pessoal e da quantidade de capacitações dos servidores.  
 

O IFBA ampliou de forma consistente e com qualidade a oferta de ensino, pesquisa e extensão, 

apesar de dificuldades orçamentárias. O ano de 2014 mostrou-se atípico devido a adesão de 

servidores à paralisação, a realização dos jogos da copa, que impactaram nas atividades 

pedagógicas e administrativas. Além disso, no segundo semestre houve o processo de eleição para 

reitor e diretor-geral em dezesseis dos nossos câmpus. Tais eventos mobilizaram a comunidade, 

porém sem interromper o desenvolvimento das atividades. 
 

A despeito das limitações encontradas, o IFBA finalizou o ano fiscal alcançando de forma 

satisfatória grande parte dos objetivos e metas definidos para o período. 
 

Assim diante do exposto, neste documento, estão compiladas as ações desenvolvidas no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) durante o Exercício 2014, em 

consonância com os programas governamentais e o planejamento institucional, incluindo a 

avaliação do desempenho da gestão.  
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PARTE A 

 

 PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº134, DE 04/12/2013, subitens não atendidos 

pelo IFBA neste Relatório de Gestão 2014. 
 
 

QUADRO 

 

MOTIVO 

 

A 2.5.1 

A 2.5.2 

A 2.5.3 

A 2.5.4 

 

Remuneração Paga a Administradores - A política salarial de 

remuneração paga aos servidores da Unidade segue o regime jurídico dos 

cargos do Plano de Carreira instituído pela Lei no 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990 sob controle do Governo Federal, por meio do Plano 

de Carreira dos Cargos Técnico Administrativo da Educação – PCCTAE 

e Plano de Carreira dos Docentes do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico – EBTT e do Magistério Superior, todos vinculados ao 

Ministério da Educação.  

A 5.2.1 

A 5.2.2 

 

Conforme nota apresentada na Portaria TCU nº175/2013, “os subitens 

5.2.1, 5.2.2 somente devem ser preenchidos pelas UJ que tiverem a 

responsabilidade de gerir Programas de Governo inscrito na Lei do Plano 

Plurianual (PPA)”. Segundo orientação da Controladoria Geral da União  

(CGU)-BA, o IFBA tem responsabilidade apenas sobre a gestão de 

algumas Ações de Governo, mas não sobre os Objetivos e Iniciativas de 

Programas Temáticos. 

 

A.5.2.3.2 

 

Ação/Subtítulos – OFSS – Não se aplica, pois a UJ foi responsável por 

executar integralmente as ações do Orçamento Fiscal da Seguridade 

Social (OFSS). 

 

A 5.5 

 

Existe um sistema sobre custos de produtos e serviços a nível ministerial, 

mas não foi ainda descentralizado a implantação para as Unidades 

Jurisdicionadas. 

 

A 6.3 

 

Ao longo do exercício de 2014 as despesas de manutenção básica foram 

cobertas pelos créditos orçamentários. Os reconhecimentos de dívida – 

DEA (despesas de exercícios anteriores) não foram originados por 

insuficiência de crédito, destacando que ocorreu o contingenciamento de 

recursos de investimento na ordem de R$ 9.533.000,00 (nove milhões 

quinhentos e trinta e três mil reais), que impossibilitou a elaboração de 

empenhos referentes aos processos de obras, bem como a aquisição de 

mobiliário e equipamentos de informática, com vistas a equipar os 

câmpus do Plano de Expansão III do Ministério da Educação. O motivo 

foi o erro de estimativa das despesas de consumo. Decreto nº 93.872/86 

de 23/12/86, art. 22, § 2, a. 

 

A.6.5.4 

 

Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e de 

Contratos de Repasse – Não houve ocorrências na UJ. 
 

A 6.7 

 

Renúncia sob a Gestão da UJ - O IFBA não arrecadou nenhuma receita 

tributária por se tratar de uma autarquia federal vinculada ao Ministério 

da Educação. Apenas arrecadamos receitas patrimoniais, como aluguel 

de espaço físico e receita de concursos. Por isso, não tem o que 

renunciar. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
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QUADRO MOTIVO 

A  6.8 
 

Gestão de Precatórios – Não se aplica. 
 

A 7.1.4.2 
 

Terceirização Irregular de cargos – Não se aplica 
 

A  8.2.3 

 

Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da 

UJ  – Não se aplica 
 

A  8.3 

 

O IFBA não possui imóveis funcionais nem de terceiros. Todas as suas 

atividades são realizadas em imóveis da União.  
 

A 11.4 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário – Não houve ocorrências. 

A  12.4.1 
 

Declaração Plena – Não se aplica. 
 

A 12.2 

 

Apuração dos Custos dos Programas e das Unidades Administrativas- 

Não se aplica. 
 

A 12.5 

 

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 

4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 

1.133/2008– Não se aplica 
 

A 12.6 

 

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exigidas pela Lei nº 

6.404/1976 – Não se aplica 
 

A 12.7 
 

Composição Acionária das Empresas Estatais – Não se aplica 
 

Parte B 66, Item c 

 

O IFBA não possui Fundações associadas, portanto não possui projetos 

desenvolvidos por Fundações sob a égide da Lei nº 8.958/1994. 
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Principais realizações da gestão e dificuldades encontradas pelo IFBA para a realização dos 

objetivos traçados para o exercício de 2014: 

 

No ano de 2014, foram considerados como parâmetros dos objetivos da gestão do IFBA os 

norteadores existentes no Planejamento Estratégico - Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), do Planejamento Tático e Operacional - Plano de Metas Institucional (PMI), do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e do Termo de Acordo de Metas e 

Compromissos/MEC/SETEC/IFBA (TAMC).  

 

Quanto aos objetivos - Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão - contidos no Plano de Metas 

Institucional e que foram realizados pela gestão no ano de 2014, destacam-se: 

 

No Objetivo Ensino, desenvolveram-se ações com vistas a ampliação das políticas de acesso e 

permanência dos alunos nos diversos cursos. O IFBA recebeu recursos referentes à assistência 

estudantil na ordem de R$14.006.978,00, ampliando o recurso referente ao ano de 2013, que foi de  

R$ 9.076.191,00, registrando um incremento de 54,32%, que favoreceram o aumento do número de 

alunos assistidos nos diversos programas - auxilio alimentação, auxilio transporte, fardamentos, 

material escolar, etc. Dentre os objetivos relacionados à política de assistência estudantil e dos 

recursos destinados à merenda escolar, descentralizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), foram empenhados junto à Empresa Baiana de Alimentos (EBAL) na compra 

de alimentos, mantendo assim o fortalecimento do programa de alimentação estudantil nos diversos 

câmpus da instituição. Tal ação permitiu a redução de preços dos produtos adquiridos com garantia 

de qualidade e regularidade nos prazos de fornecimento.  

 

Outras ações foram realizadas, dentre elas: acompanhamento da execução e implementação de 

ações de incentivo à melhoria contínua dos planos de cursos técnicos e superiores; realização de 

seminários, reuniões, cursos de capacitação e acompanhamento permanente; monitoramento da 

execução dos programas e incentivo à melhoria continua dos programas de EAD;  reuniões com os 

Diretores de Gerais de Câmpus e Diretores de Ensino para avaliar e redirecionar estratégias e ações 

da área de ensino e disponibilização das diretrizes, normas e padrões necessários a elaboração e 

execução dos planos de cursos. 

O IFBA estimula a atividade de pesquisa e difusão de conhecimento, continuamente perpassada por 

um viés social, almeja dar respostas às questões científicas e viabiliza, através de soluções 

tecnológicas apoiar às necessidades da sociedade e do setor produtivo.  

Quanto a Extensão verificam-se a continuidade de programas como: Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), sendo ofertadas em torno de 28.400 vagas nos 16 câmpus 

do IFBA e o programa Mulheres Mil ofertou em torno de 2.320 vagas. Outras ações e parceria 

foram realizadas ao longo do ano de 2014, por meio de Termo de Cooperação envolvendo recursos 

da ordem de R$764.784,74. A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares atua no fomento 

à Economia Solidária, atividades de ocupação e renda visando a inclusão socioprodutiva através do 

trabalho associado e da autogestão. 
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Objetivos de infraestrutura e gestão, tais como: munir os Câmpus do IFBA com equipamentos que 

permitam a realização da prática de esporte e aula de educação física (ginásio poliesportivo); 

ampliação do número de salas de aula, laboratórios, refeitórios e bibliotecas nos câmpus de 

Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Jacobina, Jequié, Ilhéus, Irecê, Seabra, Paulo Afonso, 

Simões Filho e Vitória da Conquista; construção da planta de biocombustível em Paulo Afonso; 

reforma da cobertura do Câmpus de Simões Filho; aquisição de equipamentos e mobiliários para os 

diversos câmpus, dentre outras ações constantes no Planejamento que resultam em investimentos, 

nas ações 20RG e 20RL, no montante de R$29.727.540,39 dos R$39.260.680,00, existente na 

dotação orçamentária. Destaca-se que houve um contingenciamento de recurso de investimentos no 

orçamento do IFBA (20RG e 20RL) no montante de R$ 9.392.346,61, mesmo assim deu-se 

continuidade as obras dos cinco novos câmpus integrantes do Plano de Expansão III; a continuidade 

da construção de 06 ginásios poliesportivos, resultantes de recursos do Programa de Reestruturação 

do MEC/SETEC/IFBA, com a conclusão destas obras previstas para abril de 2015; construção do 

pavilhão de aulas, laboratórios e refeitório de Vitória da Conquista. Em resumo, as ações citadas 

totalizam 43 obras em andamento no IFBA, em 2014. 

 
As dificuldades encontradas para a realização dos objetivos traçados esbarraram na insuficiência de 

recursos orçamentários para atender às demandas institucionais, destacando o contingenciamento de 

recursos de investimento, o tempo que a Instituição ficou paralisada pelo movimento grevista, que 

durou 2 meses e meio, a realização da Copa do Mundo de 2014, que impactou na redução da carga 

horária dos servidores lotados na Reitoria e câmpus da Região Metropolitana de Salvador. 

  
 

 

 

1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 

 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), instituído pela Lei nº 

11.892 de 29 de Dezembro de 2008, originou-se da transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), que por sua vez constituiu-se da incorporação do Centro de 

Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC) pela Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA). Com 

natureza jurídica de autarquia, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar, como instituição de educação superior, básica e profissional, 

pluricurricular e multicâmpus, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.  



 

23 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2014 

 

A Lei dispõe sobre a finalidade e competências do Instituto: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos 

setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

nacional; 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas 

sociais e peculiaridades regionais; 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e 

educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os 

recursos de gestão; 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento 

das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de 

atuação do Instituto Federal; 

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de 

ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, 

voltado à investigação empírica; 

VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 

instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica 

aos docentes das redes públicas de ensino; 

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 

cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 

 

Em 2014, a Instituição procurou atingir os objetivos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), no Plano de Metas Institucional 2014 e no Termo de Acordo de Metas e 

Compromissos (TAMC) celebrado com o MEC/SETEC. Nesse sentido, além dos 17 câmpus, 

encontravam-se em funcionamento 04 Núcleos Avançados: Juazeiro, Euclides da Cunha, Salinas da 

Margarida e Ubaitaba. Foi ampliado o incentivo à pesquisa aplicada, o que estimula o 

desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas; foram realizadas inúmeras atividades de 

extensão em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais. 

   

Dessa forma, o IFBA tem como objetivo primordial o constante desenvolvimento de atividades que 

visem à consolidação e aprimoramento do funcionamento de todos os câmpus. 
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1.3 Organograma Funcional  
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A estrutura organizacional do IFBA foi estabelecida de tal forma a viabilizar a descentralização da gestão, conforme autonomia prevista nos termos da 

Lei nº 11.892/08, respeitada a vinculação do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e a função sócio institucional, em consonância com o 

desenvolvimento sustentável regional e as demandas da sociedade. 

 

 

QUADRO A.1.3 – INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS 

 

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 

Competências Titular Cargo Período de atuação 

Reitoria 
Delega atribuições executivas aos Pró-Reitores, Diretores 

Sistêmicos e Diretores Gerais dos câmpus, para a prática de 

atos nas áreas acadêmica e administrativa. 

Aurina Oliveira Santana 

Renato da Anunciação Filho 
Reitor 

Até 20/08/14 

A partir de 21/08/14 

Gabinete 
Apoio e assessoramento às ações políticas e administrativas 

do (a) Reitor (a). 

Vera Lúcia Ferreira Mendes 

Edmilson dos Santos Pinto 
Chefe de Gabinete 

Até 02/09/14 

A partir de 03/09/14 

Pró-Reitoria de Ensino 

Planeja, desenvolve, controla e avalia a execução das 

políticas do Ensino, nos diversos níveis e modalidades e da 

Assistência Estudantil, promovendo ações que garantam a 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão e 

assegurando a capacitação do corpo funcional. 

Lívia Santos Simões Pró-Reitor 2014 

Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento 

Institucional 

Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas de desenvolvimento e a articulação 

entre as Pró-Reitorias e os câmpus. 

Anilson Roberto Cerqueira Gomes Pró-Reitor 2014 

Pró-Reitoria de Extensão 

Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas de extensão e relações com a sociedade, 

articuladas ao ensino e à pesquisa, junto aos diversos 

segmentos sociais. 

Carlos D’Alexandria Bruni 

José Roberto Silva de Oliveira 
Pró-Reitor 

Até 01/12/2014 

A partir de 02/12/14 

 Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Inovação 

Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas de pesquisa, integradas ao ensino e à 

extensão, e as políticas de pós-graduação, visando à 

qualificação dos servidores e à oferta de cursos de pós-

graduação, bem como promove ações de intercâmbio com 

instituições e empresas na área de fomento à pesquisa, 

ciência e inovação tecnológica. 

Rita Maria Weste Nano Pró-Reitor 2014 
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QUADRO A.1.3 – INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS (Continuação) 
 

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação 

Pró-Reitoria de 

Administração e 

Planejamento 

Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas de planejamento, administração, gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial. 

Renato da Anunciação Filho 

Paulo André Queiroz Ferreira 

Pró-Reitor 

 

Até 20/08/214 

A partir de 

03/09/2014 

Diretoria de Gestão de 

Pessoas 

Possui como atribuições, dentre outras, propor, planejar, 

implementar, acompanhar e avaliar as políticas e diretrizes 

relativas ao recrutamento e seleção; ao movimento; ao 

desenvolvimento; à capacitação; à qualificação; à avaliação 

de desempenho; à saúde; à segurança e à qualidade de vida 

dos servidores; 

Edmilson dos Santos Pinto 

Luciano Cerqueira de Oliveira 
Diretor 

Até 02/09/2014 

A partir de 

03/09/2014 

Diretoria de Gestão da 

Tecnologia da Informação 

Elabora e executa o planejamento estratégico de Tecnologia 

da Informação, gerenciar os investimentos, os recursos 

humanos e tecnológicos, bem como os projetos de 

Tecnologia da Informação; 

Edna da Silva Matos 

Luis Cláudio Machado dos Santos 

 

Diretor 

Até 09/10/2014 

A partir de 

10/10/2014 

Diretoria de Gestão da 

Comunicação Institucional 

Elabora, estrutura, implementa e supervisiona a política de 

comunicação, além de gerenciar a imagem institucional 

entre públicos internos, externos e Governo. 

Laís Andrade Souza 

Leomir Costa de Oliveira 

Ana Cláudia Sá Oliveira 

Diretor 

Até 01/04/2014 

De 08/04/2014 a 

02/09/2014 

A partir de 

03/09/2014 

Câmpus de Barreiras 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro Diretor Geral 2014 

Câmpus de Brumado 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Acimarney Correia Silva Freitas Diretor Geral 

A partir de 

04/04/2014 

Pro Tempore 

29/08/2014 - Efetivo 
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QUADRO A.1.3 – INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS (Continuação) 
 

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação 

Câmpus de Camaçari 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Affonso José de Sousa Alves Filho Diretor Geral 2014 

Câmpus de Eunápolis 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Ricardo Torres Ribeiro 

Fabíolo Moraes Amaral 
Diretor Geral 

Até 13/05/2014 

A partir de 

14/05/2014 

Pro Tempore 

29/08/2014 - Efetivo 

Câmpus de Feira de 

Santana 

Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Juliano Marques de Aguilar 

Raigenis da Paz Fiuza 
Diretor Geral 

Até 25/08/2014 

A partir de 

26/08/2014 

Câmpus de Ilhéus 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

José Roberto Nunes Costa 

Thiago Nascimento Barbosa  
Diretor Geral 

Até 31/08/2014 

A partir de 

01/09/2014 

Câmpus de Irecê 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Robério Batista da Rocha Diretor Geral 2014 

Câmpus de Jacobina 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Epaminondas Silva Macedo Diretor Geral 2014 

Câmpus de Jequié 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Antônio Moab Souza Silva Diretor Geral 2014 

Câmpus de Paulo Afonso 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Arleno José de Jesus Diretor Geral 2014 

Câmpus de Porto Seguro 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Ricardo Almeida Cunha Diretor Geral 2014 
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QUADRO A.1.3 – INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS (Continuação) 
 

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação 

Câmpus de Salvador 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Albertino Ferreira Nascimento Júnior Diretor Geral 2014 

Câmpus de Santo Amaro 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Marcos Antônio Ramos Andrade Diretor Geral 2014 

Câmpus de Seabra 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Norma Souza de Oliveira 

Robson Luiz da Silva Menezes 
Diretor Geral 

Até 28/08/2014 

A partir de 

29/08/2014 

Câmpus de Simões Filho 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Rui Carlos de Souza. Mota Diretor Geral 2014 

Câmpus de Valença 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Ismário Antônio Miranda 

Alba Rogéria dos Santos Silva 
Diretor Geral 

Até 28/08/2014 

A partir de 

29/08/2014 

Câmpus de Vitória da 

Conquista 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Paulo Marinho de Oliveira 

Durval de Almeida Souza 

Jaime dos Santos Filho 

Diretor Geral 

Até 10/07/2014 

De 11/07/2014 a 

28/08/2014 

A partir de 

29/08/2014 

Câmpus de Santo Antônio 

de Jesus 

Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Edna da Silva Matos Diretor Geral 
A partir de 

16/10/2014 

Câmpus de Lauro de 

Freitas 

Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Aurina Oliveira Santana Diretor Geral 
A partir de 

22/09/2014 
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QUADRO A.1.3 – INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS (Continuação) 
 

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação 

Câmpus de Juazeiro 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Emmanuel Victor Hugo Moraes Diretor Geral A partir de 29/08/2014 

Câmpus de Euclides da 

Cunha 

Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas institucionais nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

A ser nomeado Diretor Geral  

Fonte:Gabinete/Reitoria 
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1.4 Macroprocessos Finalísticos 

 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) 

  

Departamento de Avaliação Institucional e Departamento de Políticas e Gestão Estratégica. 
 

QUADRO A.1.4 – MACROPROCESSOS FINALISTICOS  

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

 

 

Articulação da Reitoria com os 

câmpus e dos câmpus entre si 

 

Difusão de informações e construção de conhecimentos 

relacionados às melhores práticas de ensino, pesquisa, extensão 

e gestão, com vistas à melhoria do desenvolvimento 

institucional. 

 

Estudo para elaboração de 

relatório informativo sobre as 

melhores práticas do IFBA nas 

áreas de gestão, ensino, 

pesquisa e extensão e 

Publicação de resultados. 

 

 

 

Reitoria e Câmpus 

 

Gestores dos câmpus 

Pró-Reitores 

Diretores Sistêmicos da área de 

Comunicação e Tecnologia da 

Informação 

Comissões Específicas 

(Comissões de Avaliação/ 

Comissão de Licitação) 

 

 

Atuação no planejamento 

estratégico institucional 

 

 

Finalização, encaminhamento para aprovação e 

acompanhamento da execução do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), referente ao quinquênio 2014-2018. 

 

Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2014-2018 e 

Relatório Anual de 

Acompanhamento do PDI. 

 

 

 

Reitoria e Câmpus 

 

Gestores dos câmpus 

Pró-Reitores 

Diretores Sistêmicos da área de 

Comunicação e Tecnologia da 

Informação 

Comissões Específicas 

(Comissões de Avaliação/ 

Comissão de Licitação) 

 

 

Atuação no processo de 

avaliação institucional 

 

 

 

Supervisão e acompanhamento das ações da CPA e CSAs 

Articulação com as comissões de avaliação do IFBA e gestores 

de câmpus. 

 

Estudo para construção de uma 

Política de Avaliação 

Institucional, Preparação para 

recebimento das visitas externas 

de reconhecimento de curso. 
 

 

 

Comunidade interna e 

externa do IFBA 

 

 

PRODIN e Comissões de 

Avaliação 

 

 

Realização de pesquisa 

comparativa 

 

Comparar o IFBA e os demais institutos da Rede com relação à 

quantidade de cursos oferecidos e de docentes, a fim de 

verificar o nível de desenvolvimento institucional do mesmo. 

 
Relatório de Divulgação dos 

Resultados 

 

Reitoria 

Gestores dos câmpus 

Pró-Reitores 

Diretores Sistêmicos da 

área de Comunicação e 

Tecnologia da Informação 

Comunidade interna e 

externa do IFBA 

 

 

 

 

PRODIN 
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Diretoria de Infraestrutura 

 

QUADRO A.1.4 – MACROPROCESSOS FINALISTICOS  
 

Macroprocessos Finalístico  Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Elaboração de projeto básico 

para licitações de obras e 

serviços 

Executar e supervisionar projetos arquitetônicos e 

complementares 

Projetos arquitetônicos e 

complementares 

Reitoria e Câmpus 

Diretores Gerais dos câmpus;      

PROAP; Procuradoria Federal; 

Comissão de licitação; 

Empresas contratadas. 

Elaborar planilhas orçamentárias e cronograma físico-

financeiro  
Planilhas orçamentárias 

Executar levantamento cadastral e de quantitativo de 

materiais e serviços 
Cadastro e quantitativos 

Elaborar termos de referência para editais de obras Termos de referência 

Realizar pesquisas para especificações e cotações de 

material e serviços 

Especificações e planilhas 

orçamentárias 

Realizar pesquisa de preços nas bases SINAPI, ORSE, 

PINI para alimentação das planilhas orçamentárias. 
Planilhas orçamentárias 

Fiscalização de obras 

Realizar visitas técnicas 
Avaliação da situação e 

qualidade das obras 

Elaborar relatório de fiscalização das obras Relatório de fiscalização 

Acompanhar a qualidade dos serviços executados 
Nível de qualidade das 

construções 

Realizar medições Medições de serviços 

Receber obras e providenciar os termos de entrega 

provisório e definitivo 
Recebimento das obras 
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Gerência de Bibliotecas 

 

QUADRO A.1.4 – MACROPROCESSOS FINALISTICOS  
 

Macroprocessos Descrição Produtos E Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

 

Aquisição de miniteclados 

numéricos para a inserção 

de senhas no Sistema de 

gerenciamento de 

Bibliotecas 

Foram adquiridos 55 miniteclados numéricos para a 

inserção de senhas no Sistema de gerenciamento de 

Bibliotecas 

Identificação dos usuários 

(alunos e servidores) via 

matrícula no sistema 

Pergamum. 

Jacobina, Jequié, Seabra, 

Ilhéus, Juazeiro, 

Brumado, Feira de 

Santana, Lauro de 

Freitas, Irecê, Euclides 

da Cunha e Santo 

Antônio de Jesus. 

GDBIB 

PRODIN 

PROAP 

 

Adaptação de sala para 

implantação do Memorial 

Institucional 

No intuito de iniciar o processo de implantação do 

Memorial Institucional, foi disponibilizada uma sala no 

pavilhão superior do Prédio da Reitoria para guarda, 

separação e identificação dos itens. 

 

Disponibilizar ao público 

interno e externo acesso ao 

acervo, possibilitando a 

preservação da memória. 
 

Servidores, alunos e 

comunidade externa. 

CMI 

GDBIB 

PRODIN 

 

Atualização da página web 

do Memorial Institucional. 

A página do site do Memorial estava desatualizada 

desde 2009, sendo atualizado com as novas 

informações. 

Disponibilizar ao público 

interno e externo acesso a 

informações sobre o acervo, 

através da internet. 

Servidores, alunos e 

comunidade externa. 

CMI 

GDBIB 

PRODIN 

 

Visitas a setores e 

coordenações de cursos para 

identificação e seleção de 

objetos para fins 

Museológicos 

Foram realizadas 3 visitas as coordenações de cursos e 

setores administrativos do Câmpus de Salvador para 

identificar possíveis patrimônios materiais para o acervo 

do Memorial. 

Identificar possíveis 

patrimônios materiais que 

contam a história da 

Instituição e de cada curso. 

Coordenação curso 

química, mecânica, 

automação industrial, 

setor patrimônio, setor 

gráfico, setor de 

audiovisual. 

CMI 

GDBIB 

PRODIN 

Tratamento técnico de 

documentos históricos do 

Memorial Institucional 

Foram selecionados, higienizados, classificados e 

indexados 1.680 documentos que irão compor o acervo 

de documentos históricos do Memorial. 

Disponibilizar ao púbico 

interno e externo acesso ao 

acervo possibilitando o 

conhecimento da história da 

Instituição. 

Servidores, alunos e 

comunidade externa. 

CMI 

GDBIB 

PRODIN 
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Gerência de Bibliotecas (Continuação) 

 

QUADRO A.1.4 – MACROPROCESSOS FINALISTICOS  

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 

Responsáveis 

Aquisição de Etiquetas 

Protetoras eletromagnéticas 

para livros 

Foram requisitas 90.000 etiquetas eletromagnéticas 

antifurto. 

 

Proteção do acervo das 

bibliotecas. Fitilhos 

eletromagnéticos para 

proteção do acervo – 

processo de adesão anulado 

no final do ano por falta de 

recursos financeiros. 
 

Jacobina, Jequié, Seabra, 

Ilhéus, Juazeiro, Brumado, 

Feira de Santana, Lauro de 

Freitas, Irecê, Euclides da 

Cunha e Santo Antônio de 

Jesus. 

GDBIB 

PRODIN 

PROAP 

Antenas eletromagnéticas 

(portal) 

Foram requisitas nove pares de antenas 

eletromagnéticas que compõe um corredor de passagem 

na entrada/saída do acervo das bibliotecas 

Proteção do acervo das 

bibliotecas – processo de 

adesão anulado no final do 

ano por falta de recursos 

financeiros. 

Jacobina, Jequié, Seabra, 

Ilhéus, Juazeiro, Brumado, 

Feira de Santana, Lauro de 

Freitas, Irecê, Euclides da 

Cunha e Santo Antônio de 

Jesus. 

GDBIB 

PRODIN 

PROAP 

Curso de implantação de 

Repositório Institucional 

Realização de Curso EAD sobre planejamento e 

desenvolvimento de Repositório Institucional.. 

 

Desenvolver Projeto para 

implantação do Repositório 

de Teses, Dissertações, 

artigos e outro trabalhos que 

envolvam os servidores e 

alunos da Instituição como 

forma de preservação 

memória científica da 

Instituição. 
 

 

 

 

Todos os câmpus / 

servidores/ discentes/ 

comunidade externa 

GDBIB 

PRODIN 

 

 

Treinamento de servidores 

 

 

Realização de treinamento dos servidores lotados nas 

bibliotecas, no mês de abril, sobre o novo sistema de 

gerenciamento de bibliotecas (Pergamum WEB). 

Qualificação dos servidores 

para operacionalizar o novo 

sistema. 

Bibliotecários e auxiliares 

 

GDBIB 

PRODIN 

 

 

 

Oficinas 

 

 

Realização de oficina, com bibliotecários que não 

participaram do treinamento no mês de abril, sobre o 

sistema Pergamum e workshop sobre o projeto do 

Memorial Institucional. 
 

Qualificação dos servidores Bibliotecários 
GDBIB 

PRODIN 
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Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 
 

QUADRO A 1.4 – MACROPROCESSOS FINALISTICOS  

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 

Responsáveis 

PRONATEC 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec). 

Ampliou a oferta de vagas de 

educação profissional e 

tecnológica para 26.272, em 

17 câmpus, no ano de 2014. 

 

Trabalhadores com 

demanda de ampliação da 

formação profissional por 

meio de cursos de 

formação inicial e 

continuada ou qualificação 

profissional. 
 

Reitoria e Câmpus do 

IFBA. 

CONVÊNIO Convênio com intuições parceiras. 

 

Possui 67 ações em parcerias 

com outras Instituições. 

Os recursos envolvidos 

totalizam o montante de  

R$ 132.317.670,08. 
 

 

Instituições no âmbito 

Governamental (Federal, 

Estadual e Municipal), da 

iniciativa privada e 

organizações da sociedade 

civil. 
 

PROEX/Departamento 

de Programas e Projetos 

Programa de Extensão: 

ITCP 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares que 

atua no fomento à Economia Solidária 

Atividades de ocupação e 

renda visando à inclusão 

socioprodutiva através do 

trabalho associado e da 

autogestão. 

 

Trabalhadores 

desempregados ou 

subempregados; pessoas 

que estão saindo do 

mercado de trabalho 

formal e ingressando no 

mercado informal. 
 

PROEX/Departamento 

de Programas e Projetos 
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Assessoria de Relações Internacionais 

 
 

 

QUADRO A.1.4. MACROPROCESSOS FINALISTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 

Responsáveis 

Realização de intercâmbios 

Realização de procedimentos para envio de estudantes a 

instituições parceiras envolvendo a elaboração de edital, 

seleção de candidatos, acompanhamento da viagem e do 

período de intercâmbio. 

Envio de estudantes ao 

exterior 
Estudantes 

Assessoria de Relações 

Internacionais 

Aplicação de teste de 

proficiência 

Aplicação de testes de nivelamento de idiomas. 

Divulgação e aplicação de provas 

Aplicação do teste TOEFL 

sem custo para estudantes 
Estudantes 

Assessoria de Relações 

Internacionais 

Tratativas de convênios e 

acordos 

Prospecção de novos parceiros para ações 

internacionais. Encontros, reuniões e missões. 

Formalização de parcerias e 

acordos de cooperação 
Estudantes e servidores 

Assessoria de Relações 

Internacionais 

Programa Ciência sem 

Fronteiras 

Programa do governo federal de mobilidade acadêmica. 

Elaboração de edital, seleção de candidatos, 

acompanhamento da viagem e do período de 

intercâmbio. 

Envio de estudantes ao 

exterior 
Estudantes 

Assessoria de Relações 

Internacionais 
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Pró Reitoria de Ensino (PROEN) 
 

QUADRO A.1.4. MACROPROCESSOS FINALISTICOS 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 

Responsáveis 

Planejamento e 

monitoramento 

Reuniões com os Diretores de Gerais câmpus e Diretores 

de Ensino para avaliar e redirecionar estratégias e ações 

da área de ensino 

Programas institucionais e 

instrumentos de gestão 

Equipe gestora 

estratégica e tática dos 

câmpus 

PROEN 

Monitoramento do 

Desempenho Acadêmico 

Levantamento de dados junto aos câmpus, 

sistematização e interpretação conjunta. 

Indicadores e ações 

conjuntas de melhoria 

Diretores de Gerais e 

Diretores de Ensino 
PROEN 

Acompanhamento dos 

planos de curso 

Disponibilização das diretrizes normas e padrões 

necessários à elaboração e execução dos planos de cursos 

PPCs ajustados e cursos 

ocorrendo conforme 

planejamento 

Diretores de Ensino dos 

câmpus 

PROEN – Depto. 

Educação Técnica 

PROEN – Depto. 

Educação Superior 

Melhoria dos planos de 

curso 

Acompanhamento da execução e implementação de 

ações de incentivo à melhoria continua dos planos de 

cursos técnicos e superiores 

PPCs atualizados 

Diretores de Ensino dos 

câmpus 

Estudantes 

PROEN – Depto. 

Educação Técnica 

PROEN – Depto. 

Educação Superior 

Assessoramento aos câmpus 

na oferta dos cursos 

Realização de reuniões, levantamento de dados e 

instituição de documentos norteadores para fomento da 

oferta regular dos cursos, com eficiência. 

Instrumentos de gestão 

desenvolvidos e aprimorados 

Diretores de Ensino dos 

câmpus 

PROEN – Depto. 

Educação Técnica 

PROEN – Depto. 

Educação Superior 

Acompanhamento dos 

processos de 

reconhecimento dos cursos 

superiores 

Realização de seminários, reuniões, cursos de 

capacitação e auditorias permanentes. 

Indicadores internos 

atualizados 

Comissão interna de 

avaliação 

Diretores de Ensino dos 

câmpus 

Coordenadores de curso 

Estudantes 

PROEN – Depto. 

Educação Superior 

Normatização da oferta de 

cursos EaD 

Disponibilização das diretrizes, normas e padrões 

necessários à elaboração e execução dos programas de 

EAD. 

Instrumentos de gestão 

desenvolvidos e aprimorados 

 

Diretores de Ensino dos 

câmpus 

Coordenadores de curso 
 

PROEN – Coord. 

Institucional 

da Rede E-Tec 

 

Acompanhamento dos 

programas de EaD 

 

Monitoramento da execução dos programas e incentivo à 

melhoria continua dos programas de EAD 

 

Indicadores internos 

atualizados 

Maior efetividade na oferta 

dos cursos 

 

 

Estudantes 

 

PROEN – Coord. 

Institucional da 

Rede E-Tec 
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Pró Reitoria de Ensino (PROEN) (Continuação) 

 

QUADRO A.1.4. MACROPROCESSOS FINALISTICOS  

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 

Responsáveis 

Coordenação da rede de 

apoio tecnológico 

Viabilização a utilização de sistemas interativos de 

aprendizagem 

Infraestrutura de produção, 

oferta e transmissão de 

cursos EAD desenvolvida 

Estudantes 

Docentes 

PROEN – Coord. 

Institucional da Rede  

E-Tec 

Atualização e adequação 

dos registros acadêmicos à 

legislação e às normas 

internas 

Disponibilização das diretrizes, normas e padrões 

necessários à execução das atividades inerentes aos 

registros acadêmicos. 

 

Registros realizados em 

conformidade 

Calendários acadêmicos e 

outros instrumentos 

organizados 

Setores de Registro 

Acadêmico dos câmpus 

PROEN – Dept. Assuntos 

Acadêmicos 

Acompanhamento dos 

setores de registro 

acadêmico dos câmpus. 

Monitoramento da execução e incentivo à melhoria 

continua; 

Registros atualizados e 

precisos 

Alunos 

 

PROEN – Dept. Assuntos 

Acadêmicos 

Emissão e registro dos 

diplomas de cursos 

regulares. 

Acompanhamento dos registros acadêmicos para 

proceder aos tramites de emissão de diplomas 

Diplomas emitidos e 

registrados 

Alunos concluintes 

Empregadores 

PROEN – Dept. Assuntos 

Acadêmicos 

Registros e atualizações 

próprios do Pesquisador 

Institucional 

Alimentação dos sistemas oficiais do MEC (Censo 

Escolar, SIMEC, SISTEC, E-MEC); 
Indicadores atualizados 

MEC 

Sociedade 

PROEN – Dept. Assuntos 

Acadêmicos 

Planejamento e execução 

dos processos de seleção 

de alunos 

Levantamento da capacidade de oferta dos câmpus e 

organização do processo seletivo, tendo em vista a taxa 

máxima de ocupação nos cursos. 

 

Vagas ofertadas 

Exames aplicados 

Estudantes selecionados 

Candidatos às vagas 

ofertadas pelo IFBA e suas 

famílias 

PROEN – Depto. Seleção 

de Alunos 

Seleção de estudantes por 

meio do SISU 

Realização dos procedimentos relacionados à seleção de 

alunos por meio dos sistemas do governo como o SISU. 

Vagas ofertadas 

Cronograma cumprido 

Estudantes selecionados 

Candidatos às vagas 

ofertadas pelo IFBA 

MEC-SESU 

PROEN – Depto. Seleção 

de Alunos 
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Pró Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação (PRPGI) 

 

 

QUADRO A.1.4 – MACROPROCESSOS FINALÍSTICO  

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Cursos de Especialização lato sensu com carga horária 

mínima de 360h, enfatizam a aquisição de 

conhecimentos e habilidades especializados e 

aprofundados, mas restritos a um objeto específico e para 

capacitar um agente a lidar melhor com esse objeto. A 

Resolução CES/CNE nº 1, de 8 de junho de 2007 

estabelece as normas para o funcionamento dos cursos de 

pós-graduação lato sensu. No final do curso o aluno 

recebe um certificado com o título de especialista. 

 

Computação Distribuída e 

Ubíqua 
Externo Câmpus de Salvador 

Estudos Étnicos e Raciais: 

identidades e representação 
Externo Câmpus de Salvador 

Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica. 
Externo Câmpus de Salvador 

Cursos de pós-graduação stricto sensu compreendem 

programas de mestrado e doutorado sujeitos ao 

reconhecimento, autorização e renovação de 

reconhecimento previstas na legislação - Resolução 

CNE/CES nº 1/2001, alterada pela Resolução CNE/CES 

nº 24/2002. São cursos mais demorados, que podem 

variar de dois a cinco anos, e envolvem a formulação de 

um problema inédito que deve ser desenvolvido no 

sentido particular e específico de uma teoria. No final do 

curso o aluno recebe um diploma com o título acadêmico 

de mestre ou de doutor. 

Doutorado Multi-

institucional e 

Multidisciplinar em Difusão 

do Conhecimento em 

associação com UFBA, 

UNEB, LNCC, UEFS e 

FVC. 

Externo PRPGI 

Atendimento a chamada de 

2014 da CAPES, mediante 

Aplicativo para Propostas de 

Novos Cursos (APCN), 

tendo submetido as 

propostas de Mestrado 

Profissional em Engenharia 

em Sistemas 

Computacionais; Mestrado 

Profissional em Educação, 

Diversidade e Natureza; 

Mestrado Profissional em 

Rede em Núcleo de 

Inovação Tecnológica- 

PROFNIT 

Externo PRPGI 
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Pró Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação (PRPGI) (Continuação) 

 

 

 

QUADRO A.1.4 – MACROPROCESSOS FINALÍSTICO  

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 

Responsáveis 

QUALIFICAÇÃO 

Promover a qualificação por meio de cursos de 

mestrado, doutorado e bolsas de estudo  com o 

envolvimento de diversas instituições. 

 

Mestrado Profissional em 

Administração 

(NPGA/EAUFBA) 

 

Interno/Docentes/ 

Técnicos-

administrativos 

PRPGI 

Mestrado e Doutorado em 

Ensino, Filosofia e História das 

Ciências - PPGEFHC 

(UFBA/UEFS) 

 

Interno/Docentes/ 

Técnicos-

administrativos 

PRPGI 

Mestrado Profissional em 

Gestão e Tecnologias Aplicadas 

à Educação - GESTEC (UNEB) 

Interno/Docentes/ 

Técnicos-

administrativos 

PRPGI 

Mestrado e Doutorado em 

Educação - PPGEDU 

(FACED/UFBA) 

Interno/Docentes/ 

Técnicos-

administrativos 

PRPGI 

Programa de Formação Doutoral 

Docente – Novo 

Prodoutoral/CAPES 

Interno/Docentes/ 

Técnicos-

administrativos 

PRPGI 
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Pró Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação (PRPGI) (Continuação) 
 

 

QUADRO A.1.4 – MACROPROCESSOS FINALÍSTICO  
 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 

Responsáveis 

PESQUISA 

A PRPGI estimula a pesquisa científica e tecnológica 

desenvolvida por pesquisadores, bem como por 

estudantes dos diferentes níveis de ensino. A atividade 

de pesquisa e difusão de conhecimento, continuamente 

perpassada por um viés social, almeja dar respostas às 

questões científicas e viabilizar, através de soluções 

tecnológicas, apoio às necessidades da sociedade e do 

setor produtivo. A integração entre ensino, pesquisa e 

extensão constitui-se como um dos seus principais 

objetivos. As atividades de pesquisa são desenvolvidas 

por meio do Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento 

(FUNPED), regulamentado pela Resolução nº 35, de 

21/12/2012. 

 

 

Participação de servidores em 

eventos científicos nacionais e 

internacionais 

 

Interno/Pesquisadores 
PRPGI 

 

Programa de Bolsa Pesquisador 

do IFBA 2014-2016 

 

 

Interno/Pesquisadores 
PRPGI 

 

Pró-Pesquisa 2014-2016 

 

Interno/Pesquisadores 

PRPGI 

 

Programa de Apoio á Pesquisa e 

Inovação 2014-2016 

 

 

Interno/Pesquisadores 
PRPGI 

 

Pedido de Depósito de Patentes 

de Invenção, marca, Modelos de 

Utilidades no INPI e Registro de 

Software 

 

 

 

Interno/Pesquisadores 
PRPGI 

 

Divulgação e distribuição do 

Manual de Propriedade 

Intelectual e Transferência de 

Tecnologia do IFBA 

 

 

 

Interno e Externo 
PRPGI 

 

Edital/Chamada 5ª edição do 

Concurso Uma ideia na cabeça 

uma inovação na mão 

 

 

Interno/Estudantes 

PRPGI 
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Pró Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação (PRPGI) (Continuação) 

 

 

 

QUADRO A.1.4 – MACROPROCESSOS FINALÍSTICO  
 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 

Responsáveis 

PESQUISA 

 
 

Palestra “A 

Informação de Patentes: - 

Estímulo a Criatividade e 

Fonte de Inovação 

Informação de Patentes” 

 

Interno e Externo PRPGI 

 

Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação 

Científica e Tecnológica 

 

Interno/Estudantes PRPGI 

 

Seminário de Iniciação 

Cientifica e Inovação 

Tecnológica do 

IFBA 

 

Interno/Estudantes/Orientadores PRPGI 

 

Participação no Congresso 

Norte Nordeste de Pesquisa 

e Inovação (CONNEPI) 

 

Interno/Pesquisadores PRPGI 
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Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) 

 

QUADRO A.1.4. MACROPROCESSOS FINALISTICOS 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 

Responsáveis 

Planejamento 

Reuniões com os Diretores Gerais dos câmpus, Pró-

Reitorias e Diretorias Sistêmicas para a elaboração do 

planejamento tático e operacional. 

Plano de Metas Institucional 

Diretores Gerais, 

Servidores, Órgãos de 

Controle, Pró-Reitores e 

Reitor 

DAP/DEPLAN 

Acompanhamento do Plano 

de Metas 

Avaliação das metas contidas no Plano de Metas 

Institucional. 

Relatório de 

Acompanhamento de Metas 

Diretores Gerais, 

Servidores, Órgãos de 

Controle, Pró-Reitores e 

Reitor 

DAP/DEPLAN 

Elaboração do Relatório de 

Gestão 

Realização das ações necessárias para atender as 

demandas para a elaboração do Relatório de Gestão 

Institucional, atendendo as determinações do Tribunal de 

Contas da União. 
 

Relatório de Gestão 

Diretores Gerais, 

Servidores, Órgãos de 

Controle, Pró-Reitores e 

Reitor 

DAP/DEPLAN 

Planejamento Orçamentário 

Reuniões com os Diretores de Gerais dos câmpus, Pró-

Reitorias e Diretorias Sistêmicas para a elaboração do 

planejamento orçamentário. 
 

Matriz Orçamentária. Câmpus e Reitoria DGCOF/DEORC 

Execução Financeira 
Realização dos pagamentos referentes à contratação de 

serviços e/ou aquisição de equipamentos. 
 

Relatório de execução. 
Fornecedores e Prestadores 

de Serviços 
DGCOF/DEFIN 

Execução Contábil 
Realização das ações necessárias para atender às 

legislações pertinentes a Contabilidade Pública. 
 

Relatórios Contábeis 
Câmpus, Reitoria e Órgãos 

de Controle. 
DGCOF/DECONT 

Compras Institucionais 
Elaboração de processos licitatórios institucionais para 

aquisição de equipamentos, materiais e serviços.  
 

Processos Licitatórios 

Institucionais 
Câmpus e Reitoria DAP/DEPAD 

Gestão Administrativa 

Realização das ações necessárias para atender às 

demandas de gestão com foco nas boas práticas da 

Administração Pública. 
 

Relatórios Gerenciais 
Câmpus, Reitoria e Órgãos 

de Controle. 
DAP/DEPAD 

 

Gestão Patrimonial 

 

Realização das ações necessárias para atender às 

demandas de gestão patrimonial com foco na Legislação 

de Patrimônio Público. 

 

Relatório Patrimonial. 

 

Câmpus, Reitoria, Órgãos 

de Controle e Secretaria do 

Patrimônio Público da 

União. 

 

DAP/DEPAT 
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2  INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA 

 
 

2.1 Estrutura de Governança  
 

 

A estrutura de governança do IFBA tem como base normativa o Estatuto e Regimento Geral, 

assim como as regulamentações internas, que disciplinam as atividades das instâncias de controle 

dessa estrutura organizacional. As atribuições e a forma de atuação de cada instância são 

descritas, de maneira sucinta, considerando este arcabouço legal e normativo.  
 

Conselho Superior  

 

O Conselho Superior (CONSUP), de caráter consultivo e deliberativo, é o órgão máximo do 

IFBA. Reúne-se bimestralmente e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente 

ou por 2/3(dois terços) de seus membros. Suas competências são as seguintes:  

 

I. Aprovar as diretrizes para atuação do IFBA e zelar pela execução de sua política educacional;  

II. Deflagrar e aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à comunidade escolar, para 

escolha do Reitor do IFBA e dos Diretores Gerais dos câmpus, em consonância com o 

estabelecido nos Arts. 12 e 13 da Lei nº 11.892/2008;  

III. Aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação, e apreciar a proposta 

orçamentária anual;  

IV. Aprovar o projeto político-pedagógico, a organização didática, regulamentos internos e 

normas disciplinares;  

V. Aprovar normas relativas à creditação e à certificação de competências profissionais, nos 

termos da legislação vigente;  

VI. Apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo parecer 

conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros;  

VII. Deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por prestação de serviços em geral a 

serem cobrados pelo IFBA;  

VIII. Autorizar a criação, alteração de currículo e extinção de cursos no âmbito do IFBA, bem 

como o registro de diplomas;  

IX. Aprovar a estrutura administrativa e o regimento geral do IFBA, observados os parâmetros 

definidos pelo Governo Federal e legislação específica;  

X. Deliberar sobre questões submetidas a sua apreciação.  

 

Unidade de Auditoria  

 

A Auditoria Interna, dirigida por um(a) chefe, nomeado pelo(a) Reitor(a), é o órgão de controle e 

instrumento gerencial responsável por fortalecer e assessorar a gestão, encarregado da avaliação 

periódica de desempenho das atividades estabelecidas pela administração, de forma a 

proporcionar ao(à) Reitor(a) e aos (às) Diretores Gerais dos Câmpus base segura para a tomada 

de decisões, bem como prestar apoio aos Órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União, respeitada a legislação pertinente. 

 

 

Parágrafo único. A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular da Unidade de 

Auditoria Interna será submetida, pelo (a) Reitor(a), à aprovação do CONSUP  e, após esta, à 

aprovação da Controladoria-Geral da União.  
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Colégio de Dirigentes  

 

O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo decisório da 

Reitoria e reúne-se, ordinariamente, uma vez a cada dois meses e, extraordinariamente, quando 

convocado por seu Presidente ou por dois terços de seus membros. São competências do Colégio 

de Dirigentes:  

 

I Apreciar e recomendar a distribuição interna de recursos;  

II. Apreciar e recomendar as normas para celebração de acordos, convênios e contratos, bem 

como para elaboração de cartas de intenção ou de documentos equivalentes;  

III. Apresentar a criação e alteração de funções e órgãos administrativos da estrutura 

organizacional do IFBA;  

IV. Apreciar e recomendar o calendário de referência anual;  

V. Apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento da gestão;  

VI. Apreciar os assuntos de interesse da administração do IFBA a ele submetidos.  

 

Ouvidoria  

 

A Ouvidoria é órgão de assessoramento da Reitoria responsável pelo acolhimento e 

encaminhamento de manifestações e reivindicações das comunidades interna e externa do IFBA. 

Deverá respeitar sempre os princípios da imparcialidade, da garantia da ampla defesa e do 

contraditório, do devido processo legal, estatutário e regimental, da transparência, da 

constitucionalidade e da legalidade de seus atos.  

 

A Ouvidoria tem por objetivos assegurar a participação dos membros da comunidade na 

Instituição, empreender ações que gerem respostas às suas manifestações e encaminhar, de forma 

transparente e imparcial, as demandas sobre o funcionamento administrativo e acadêmico do 

Instituto, com o fim de contribuir para uma gestão mais eficiente, de excelência acadêmica, no 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

Correição 

 

A Correição, chefiada por um chefe(a), será encarregada das atividades relacionadas à prevenção 

e apuração de irregularidades administrativas no âmbito do Instituto Federal da Bahia de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), devendo exercê-las com autonomia, 

independência e com base na lei, observando a conduta dos servidores integrantes do IFBA, em 

observância aos padrões de imparcialidade, moralidade, isenção e probidade. 
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Procuradoria Federal 

 

A Procuradoria Federal é o órgão de execução da Procuradoria Geral Federal, responsável pelas 

atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, observando-se a legislação pertinente. 

Compete ao Procurador-Chefe:  

 

I- Dirigir, coordenar e supervisionar todas as atividades da Procuradoria; 

II- Prestar assessoramento ao Reitor(a) e demais Dirigentes do IFBA no controle da legalidade 

dos atos a serem por eles praticados.  

Ressaltamos, por fim, que o IFBA não possui estruturas de governança externas, tais como 

auditoria independente, conselhos externos, etc. 
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2.2 Atuação da unidade de auditoria interna 

 

 

A Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

–IFBA é um órgão técnico de controle, que se encontra sujeita à orientação normativa e 

supervisão técnica da Controladoria Geral da União – CGU, e estruturalmente vinculada ao 

Conselho Superior do IFBA. 
 

Insta informar que, a escolha do titular da Unidade de Auditoria Interna e sua respectiva 

nomeação ou designação são realizadas em observância ao disposto no § 5º do art. 15 do Decreto 

nº 3.591/2000, bem como na Portaria nº 915, de 29/04/2014 da CGU. 
 

No tocante à estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades 

descentralizadas, a Unidade de Auditoria Interna do IFBA não possui divisão, atuando de forma 

centralizada. 
 

A atuação da Auditoria Interna abrange as áreas de Controle da Gestão, Gestão Orçamentária, 

Financeira, Suprimento de Bens e Serviços, Pessoas e de Fortalecimento da Gestão. 
 

Ao longo do exercício 2014, foram auditadas as áreas de Gestão Patrimonial, Suprimentos de 

Bens e Serviços e Pessoas, sendo executadas as Ações de nºs. 15,17, 18,19 e 20 do PAINT 

/2014, cujos objetos abordados foram, respectivamente, controle dos bens de consumo, 

concessão de diárias e passagens, acompanhamento dos contratos e fornecimentos dos bens e 

serviços, além da concessão de Pensão. 
 

Em virtude da realização destas auditorias, foram emitidos 16 Relatórios Preliminares e 12 

Relatórios Finais de Auditoria,1 Nota de Auditoria,além de 15 Relatórios Finais relativos ao 

PAINT/2013.Foi expedido o total de 170 (cento e setenta) Recomendações relativas ao 

PAINT/2014 e71(setenta e uma), relativas aos Relatórios tocante são PAINT/2013, os quais 

foram emitidos durante o exercício de 2014. 
 

No que tange à execução do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2014, faz-se necessário 

apresentar as justificativas que se seguem: 
 

Ao longo do exercício de 2014, aconteceram fatos não previstos no planejamento desta Unidade 

de Auditoria Interna do IFBA, os quais impactaram irrefutavelmente na consecução das 

atividades dispostas no PAINT 2014.  
 

Dentre as circunstâncias motivadoras, pontua-se o advento da “Greve dos Servidores” deste 

Instituto, no período de abril a julho/2014, afetando sobremaneira as ações propostas para o 

exercício em comento, haja vista o esvaziamento dos setores, não sendo, por conseguinte, viável 

colocá-las, na íntegra, em prática neste exercício. 
 

Outro fator preponderante para a não realização, in totum, das atividades desta Unidade de 

Auditoria Interna foi a fase de transição para a assunção da nova Coordenadora da Unidade em 

tela, visto que o trâmite entre a indicação, aprovação pela CGU e nomeação perdurou cerca de 

04 (quatro) meses, iniciado no final de junho e concluído no inicio de novembro/2014. 
 

Em decorrência desta transição, houve a necessidade de organização e finalização de algumas 

atividades iniciadas e capitaneadas pela Coordenadora, à época, fato que reverberou no 

desempenho das atividades desta Unidade de Auditoria Interna, inclusive, no cumprimento das 

ações previstas no PAINT. 

 

Outrossim, é importante trazer à baila a ocorrência do evento da Copa do Mundo 2014, realizado 

no Brasil entre os dias 13/06 a 14/07/2014, posto que, ainda que a sua ocorrência tenha sido 
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levada em consideração quando da confecção do PAINT 2014, na prática, no momento fático, 

houve uma redução da jornada de trabalho ainda maior que a aguardada. Isto porque, a Capital 

baiana sediou jogos que interferiram na rotina da Cidade. Além da suspensão e/ouredução dos 

horários de expedientes nos dias de jogos da seleção brasileira. 

 

Feitas estas ponderações, expomos abaixo as ações constantes no PAINT 2014efetivamente 

realizadas e pendentes, para fins de esclarecimento: 

 

Plano de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2014 

Ação 

Objetivos 
Período de 

Realização 

Situação de 

Realização 
Observação 

Nº. Descrição 

1 

Elaboração do 

Manual da 

Unidade de 

Auditoria Interna. 

Padronizar as rotinas 

referentes às atividades e 

atribuições da Unidade de 

Auditoria Interna 

maio a 

novembro 
Não houve 

 Em razão da transição da 

titular da Unidade de 

Auditoria Interna acima 

relatada, não foi 

implementada a ação em 

tela. 

2 

Acompanhamento 

do Plano de 

Providências 

Permanente – PPP 

– CGU.  

Acompanhar, junto aos 

setores, para os quais houve 

formulação de 

Recomendação por parte da 

CGU, a informação acerca 

das implementações das 

melhorias 

recomendadas;Atualizar o 

Plano de Providências 

Permanente- PPP- CGU com 

vistas a promover maior 

eficácia desse canal de 

interlocução entre a CGU e o 

IFBA 

No decorrer 

do exercício 
Realizada 

Implementações com vistas 

ao atendimento das 

Recomendações oriundas 

da CGU, devidamente 

atualizadas.  

3 

Acompanhamento 

do Programa de 

Assistência 

Estudantil - PAE 

Verificar a existência de 

normas para seleção de 

bolsistas; Analisar o 

atendimento aos critérios 

fixados; Verificar o 

atendimento para o 

cumprimento do Programa 

janeiro/ 

fevereiro 
Não houve 

Foi realizado o 

levantamento de 

informações junto aos 

Campi com o objetivo de 

obter informações sobre o 

calendário de atividades 

acerca do Programa de 

Apoio ao Educando- PAE. 

Elaborou-se o Programa de 

Trabalho do PAE, no 

entanto, para o 

desenvolvimento dos 

trabalhos, foi aguardada a 

aprovação, pelo CONSUP, 

do Normativo que 

disciplina a condução da 

Política do Programa, a 

qual não ocorreu. Fato este 

que impossibilitou a 

execução da Ação relativa 

ao referido Programa. 
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Plano de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2014 

Ação 

Objetivos 
Período de 

Realização 

Situação de 

Realização 
Observação 

Nº. Descrição 

4 

Participação na 

elaboração do 

Relatório de 

Gestão – Exercício 

2013 

Participar da construção do 

Relatório de Gestão - 

2013;Responder aos itens do 

Relatório de Gestão 2013, 

referentes à Unidade de 

Auditoria Interna deste IFBA, 

conforme o disposto nas 

Decisões Normativas – DN 

do TCU vigentes. 

janeiro/ 

fevereiro/ 

março 

Realizada 

________ 

 

 

 

5 

Participação na 

elaboração de 

Relatórios de 

Atividades de 

Auditoria Interna. 

Participar da construção dos 

Relatórios Preliminares e 

Finais de Auditoria Interna. 

No decorrer 

do exercício 

 

 

Realizada 

 

______ 

6 

Acompanhamento 

de Convênios 

celebrados entre o 

IFBA com outros 

órgãos/entidades 

federais, estaduais 

e municipais e de 

Termos de Parceria 

Verificar a conformidade na 

execução dos convênios 

existentes e o cumprimento 

das práticas recomendadas 

pela legislação 

outubro/ 

novembro/ 

dezembro 

Não houve 
Ação adiada para o 

exercício 2015. 

7 

Acompanhamento 

das demandas dos 

Órgãos de 

Controle Interno e 

Externo 

(CGU/TCU) 

Auxiliar na efetiva 

implementação das 

Determinações/ 

Recomendações oriundas dos 

órgãos de controle;Oferecer 

suporte aos trabalhos de 

auditoria realizados pelos 

órgãos de controle 

(CGU/TCU) 

No decorrer 

do exercício 
Realizada 

______ 

 

 

 

8 
Elaboração do 

RAINT 

Elaborar RAINT/2014 com 

vistas à apresentação dos 

resultados dos trabalhos da 

Auditoria referente ao 

exercício 2014, de acordo 

com a IN nº. 01/2007 - CGU 

dezembro Realizada 
______ 

 

 

9 
Elaboração do 

PAINT 

Elaborar o Planejamento 

anual das atividades de 

auditoria para o exercício de 

2015, de acordo com a IN nº. 

01/2007 - CGU 

outubro Realizada 

________ 
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Plano de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2014 

Ação 

Objetivos 
Período de 

Realização 

Situação de 

Realização 
Observação 

Nº. Descrição 

10 

Elaboração do 

Plano de 

Providências da 

AUDIN - 

Monitoramento das 

Recomendações 

emanadas pela 

Unidade de 

Auditoria Interna 

Elaborar Plano de 

Providência da Unidade de 

Auditoria Interna e, sua 

respectiva atualização; 

Verificar, junto aos 

Campi/Setores, se as 

Recomendações dispostas nos 

Relatórios de Atividades de 

Auditoria estão sendo 

implementadas. 

junho Realizada 

1- Elaboração de 6 (seis) 

Planos de Providência 

referentes à concessão de  

Cessão de 

Servidores/PAINT 2013; 

2 - Elaboração de 01 Plano 

de Providência referente as 

ações de capacitação de 

servidores/ PAINT 2013;                                                                                                                                                        

3- O Plano de Providência 

referente ao Relatório de 

Auditoria de  Adicionais 

será encaminhado a partir 

de novembro/14;                                                                                                                                                          

4- Elaboração de 13 (treze) 

Planos de Providências 

referentes à avaliação da 

frota de veículos/ PAINT 

2013;                                                                                                                                                                                                      

5- Elaboração de 5 (cinco) 

Planos de Providências 

referentes ao 

acompanhamento de 

contrato/ PAINT 2013;                                                                                                                                                                       

6- Elaboração de 7 (sete) 

Planos de Providências  

referentes ao 

acompanhamento da 

aplicação das despesas 

realizadas através do 

CPGF/ PAINT 2013;                                                                                                                                                    

7 - Elaboração de 01(um) 

Plano de Providência 

referente ao 

acompanhamento das ações 

promovidas pela Comissão 

de Ética/PAINT 2013. 

11 
Apuração de 

denúncia 

Apurar as denúncias 

apresentadas à Unidade de 

Auditoria Interna. 

No decorrer 

do exercício 
Realizada ______ 
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Plano de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2014 

Ação 

Objetivos 
Período de 

Realização 

Situação de 

Realização 
Observação 

Nº. Descrição 

12 

Governança de 

Tecnologia da 

Informação 

Acompanhar as ações que 

estão sendo 

implementadas pelos 

setores responsáveis, bem 

como avaliar a efetividade 

das ações que estão sendo 

tomadas; Cumprimento 

do preceituado nas Notas 

Técnicas dos órgãos que 

regulam a matérias, assim 

como o atendimento e 

adequação ao preceituado 

nos Acórdãos do TCU 

com relação à Governança 

e Gestão de TI. 

janeiro/ 

fevereiro/ 

março 

Não houve 
Ação adiada para o 

exercício 2015. 

13 

Exame dos 

pagamentos e 

execução das 

despesas conforme 

LOA 

Acompanhar os 

procedimentos de 

pagamentos tomando por 

critério a documentação 

fiscal e os dispositivos da 

Lei nº. 4.320/1967, bem 

como outras legislações 

tributárias; assegurar a 

legalidade e conformidade 

dos processos 

Mensal Realizada 

Acompanhamento mensal 

das ocorrências de 

Conformidade Contábil e 

de Gestão junto aos 

Campi/Setores do IFBA 

14 

Acompanhamento 

da aplicação das 

despesas realizadas 

através do Cartão 

de Pagamento do 

Governo Federal - 

CPGF 

Verificar a natureza dos 

processos, sua legalidade 

e fidedignidade na 

aplicação e prestação de 

contas das despesas 

realizadas; evitar a 

fragilidade dos controles; 

evitar gastos em 

desacordo com as normas 

vigentes 

setembro/ 

novembro 
Não houve 

Foi realizado o 

levantamento dos 

Normativos e Legislações 

pertinentes a Auditoria em 

questão. Porém, diante da 

atual estrutura de pessoal da 

Unidade, não foi 

implementada a ação em 

comento. 

15 

Avaliação do 

controle do 

almoxarifado 

Avaliar a efetividade dos 

controles internos do 

almoxarifado. 

agosto/ 

setembro 
Realizada 

Foi realizada auditoria in 

loco na Reitoria e 

levantamento de 

informações concernentes 

ao controle interno no 

Almoxarifado dos Campi 

Salvador, Simões Filho, 

Camaçari e Feira de 

Santana. 

Foi elaborado e expedido 

Relatório Preliminar de 

Auditoria. 
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Plano de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2014 

Ação 

Objetivos 
Período de 

Realização 

Situação de 

Realização 
Observação 

Nº. Descrição 

16 

Avaliação da 

gestão do 

patrimônio 

imobiliário de 

responsabilidade 

da UJ, classificado 

como “bens de uso 

especial” 

Verificar o cadastramento 

dos imóveis da UJ no 

Sistema de Patrimônio 

Imobiliário da União – 

SpiuNet; 

Avaliar a estrutura de 

pessoal da UJ designada 

para gerir os bens imóveis; 

Averiguar a existência ou 

não de estrutura tecnológica 

para gerir os imóveis 

março/ 

abril 
Não houve 

Diante da atual estrutura de 

pessoal da Unidade, não foi 

implementada a ação em 

comento. 

 

17 

Acompanhamento 

das Obras e 

Reformas do Plano 

de Expansão III 

Verificar o cumprimento 

das cláusulas contratuais e 

possível existência de 

aditivos, averiguando a 

legalidade; analisar 

alterações de planilhas 

decorrentes de aditivos; 

examinar os processos de 

pagamento; verificar a 

conformidade dos serviços 

prestados; verificar se 

foram feitas as devidas 

vistorias e emissão de 

"habite-se". 

junho/ 

julho 
Realizada 

Foi elaborado o Programa de 

Auditoria, solicitados 

documentos para elaboração 

da amostra e para execução 

da auditoria e foram 

elaborados e emitidos 2 (dois) 

Relatórios Preliminares de 

Auditoria. 

Foram encaminhados2 (dois) 

Relatórios Preliminares de 

Auditoria. 

18 

Acompanhamento 

dos atos de 

concessão de 

diárias e passagens 

Verificar a legalidade do 

ato de concessão de diárias 

e passagens, em 

conformidade com a 

legislação; Evitar 

pagamentos indevidos. 

agosto/ 

setembro 
Realizada 

Foi realizado o levantamento 

de informações junto ao 

SCDP, SIAFI e SIAPE para 

elaboração da amostra e do 

Programa de Auditoria de 

diárias e passagens. 

Procedeu-se a análise dos 

processos da amostra, foram 

elaborados e expedidos 04 

Relatórios Preliminares de 

Auditoria para Reitoria e 

Campus Salvador, Camaçari 

e Porto Seguro. 

19 

Acompanhamento 

de contratos e 

fornecimentos de 

bens e serviços 

adquiridos nas 

diversas 

modalidades de 

licitação e sistema 

de pregão, bem 

como nas 

contratações 

diretas 

Avaliar os controles 

internos existentes e 

verificar a eficácia, 

eficiência e economicidade 

nos processos licitatórios e 

de contratação 

direta;Identificar o 

cumprimento de cláusulas 

contratuais; aferir a efetiva 

prestação dos serviços e 

reciprocidade das 

obrigações; Analisar 

legalidade dos editais. 

agosto/ 

setembro 
Realizada 

Foram emitidas Solicitações 

de Auditoria para 

levantamento de informações 

no intuito de se estabelecer o 

universo amostral. 

Foram encaminhados 7 (sete) 

Relatórios Preliminares de 

Auditoria. 
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Plano de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2014 

Ação 

Objetivos 
Período de 

Realização 

Situação de 

Realização 
Observação 

Nº. Descrição 

20 

Verificação dos 

atos de vacâncias, 

concessões de 

aposentadorias e 

pensão e 

movimentação de 

servidores. 

Averiguar a legalidade dos 

pagamentos decorrentes de 

aposentarias e pensões. 

março/ 

julho 
Realizada 

Foi realizado o levantamento 

de informações junto ao 

SIAPE sobre instituidoresde 

pensão e pensionistas para 

elaboração da amostragem. 

Procedeu-se a elaboração do 

Programa de Auditoria de 

Pensão, bem como a análise 

dos processos e elaboração de 

02 Relatórios Preliminares e 

10 Finais. 

21 

Monitoramento da 

folha de 

pagamento 

referente à 

remuneração, 

benefícios e 

vantagens 

Averiguar a legalidade dos 

pagamentos. 

outubro/ 

novembro 
Não houve 

Emitiu-se o Relatório de 

"Demonstrativo de Despesas 

com Pessoal - DDP" do 

Sistema SIAPE para 

monitoramento da folha de 

pagamento trimestralmente.  

Ação adiada para o exercício 

2015. 

22 

Participação de 

servidores em 

aperfeiçoamentos 

técnicos para 

realização das 

atividades de 

Auditoria Interna. 

Proporcionar a devida 

atualização técnica em 

administração pública e 

controle interno. 

No decorrer 

do exercício 
Realizada 

Participação de 01 servidora 

no Curso de "Fiscalização de 

Contratos de Obras Públicas", 

ofertado pelo Programa 

CAPACITA/CGU, bem 

como a participação de 2 

servidoras nos Cursos 

“Extrator de Dados e Data 

Warehouse-DW e de  

Retenções Tributárias, 

realizado pelo Centro 

Regional de Treinamento da 

ESAF na Bahia – 

Centresaf/BA.  

23 

Participação de 

servidores no39º e 

40º FONAITEC. 

Atualizar e capacitar os 

técnicos da Unidade de 

Auditoria Interna; 

maio/ 

novembro 
Realizada 

Participação de 01 (uma) 

servidora no 39º FONAITEC, 

ocorrido no mês de maio/14. 

Diante da transição de 

Coordenador da Unidade de 

Auditoria Interna, nomeada 

em 03/11/2014, não houve 

participação no 

40ºFONAITEC, visto que o 

evento foi realizado em 

novembro/2014. 
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Em face da implementação das atividades previstas no PAINT acima discorridas, destacam-se os 

trabalhos mais relevantes desenvolvidos no exercício em tela, bem como as principais 

constatações: 

 

 Trabalhos relevantes realizados no exercício e principais Constatações: 

 

Ação 
Nº. 

Relatório 
Constatações 

020 

Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões 

de aposentadorias e 

pensão e 

movimentação de 

servidores 

01 Sem constatações relevantes 

 

020 

 

 

 

 

 

 

 

Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões 

de aposentadorias e 

pensão e 

movimentação de 

servidores 

02 

 

Constatação 1: Ausência de cópia dos autos de Concessão de Pensão 

Civil, uma vez que no período de exame dos documentos, por parte desta 

Unidade de Auditoria Interna, verificou-se que o processo não se 

encontrava na Instituição por ter sido encaminhado os autos originais para 

órgão externo, circunstância essa que impediu a análise tempestiva do 

mesmo. 

 

Cabe ressaltar que, em que pese o princípio da economicidade, a 

movimentação de processos originais pode ocasionar extravio ou 

perda dos autos, fato que impõe maior ônus ao IFBA que teria que 

reconstituí-los, além da necessidade de abertura de sindicância ou 

processo administrativo, conforme o disposto no item 5.9 da 

Portaria SLTI/MPOG de 05/2002, a seguir transcrito:  

 

5.9 Reconstituição de Processos 

 

Havendo desaparecimento ou extravio de processo, o servidor que 

primeiro tomar conhecimento do fato comunicará, à sua chefia, o 

ocorrido. 

 

A autoridade administrativa que tiver ciência do fato promoverá a 

sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo 

administrativo disciplinar. 

 

(...) 
Constatação 4: Não foi localizado na cópia do processo, despacho exarado 

pela DGP, dando ciência em relação à Concessão de Pensão Civil, em 

dissonância com o procedimento adotado pela referida Diretoria em 

processos que tratam da mesma matéria. 

020 

Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões 

de aposentadorias e 

pensão e 

movimentação de 

servidores 

03, 04, 05, 

06, 07, 08, 

09,10 

Sem constatações relevantes 
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Ação 
Nº. 

Relatório 
Constatações 

017 

Acompanhamento das 

Obras e Reformas do 

Plano de Expansão III 

11 

Constatação 2: De acordo com as datas dos documentos abaixo 

listados, a execução dos serviços contratados foram iniciados antes 

do registro da ART, contrariando o disposto no Edital, no Contrato 

e na Resolução CONFEA nº. 1.025/2009. 

Constatação 5: Conforme tabela abaixo apresentada, o percentual 

de execução da obra foi, significativamente, inferior ao percentual 

de execução estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

Constatação 10: Falta de Garantia Complementar sobre o valor do 

acréscimo do contrato. 

Constatação 12:  Foi estabelecido Termo Aditivo de Acréscimo de 

Valor do Contrato levando em consideração os itens aditados, sem 

considerar os itens suprimidos. 

Constatação 16: Manifestação do Fiscal de Contrato sobre a 

necessidade de revisão, por parte do IFBA, do projeto estrutural 

relacionado ao nível de implementação das sapatas (fundação) das 

edificações apenas no mês de Novembro. Segundo o Cronograma 

Físico-Financeiro, a execução de tal serviço estava programada 

para ser concluído no mês de Março. 

017 

Acompanhamento das 

Obras e Reformas do 

Plano de Expansão III 

 

12 
 

 

 
 

Constatação 2: Conforme tabela abaixo apresentada, o percentual 

de execução da obra foi inferior ao percentual de execução 

estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

Constatação 5: Ausência de designação formal do fiscal de 

contrato. 

018 

Acompanhamento dos  

atos de concessão de  

diárias e passagens 

13 
 

Constatação 1: Não foi localizada a publicação dos atos de 

concessão de Diárias e Passagens no “Sítio Eletrônico da 

Instituição”, constantes no quadro abaixo, em desconformidade ao 

disposto no art. 6º do Decreto 5.992/2006. 

   

  PDCP  

118 449 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 6º  Os atos de concessão de diárias serão publicados no 

boletim interno ou de pessoal do órgão ou entidade concedente. 

 

Constatação 2: Prestações de contas apresentadas fora do prazo 

legal na proposta nº 449 no SCDP, em desconformidade com o 

disposto no parágrafo único, do art. 4º, da Portaria nº 505/2009, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 

 

Portaria 505/2009 

 

Art. 4º Para a prestação de contas, o servidor deverá apresentar, no 

prazo máximo de cinco dias, contados do retorno da viagem, 

original ou segunda via dos canhotos dos cartões de embarque, ou 

recibo do passageiro obtido quando da realização do check in via 

internet, bilhetes, ou a declaração fornecida pela empresa de 

transporte, e relatório da viagem. (grifo nosso) 

 

Cabe ressaltar que embora o Relatório de viagem do proposto 

conste a data de 14/05/2014, o encaminhamento da prestação de 

contas para o proponente foi realizado no dia 23/05/2014, fora do 

prazo legal, em decorrência de férias acadêmicas. 
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Ação 
Nº. 

Relatório 
Constatações 

018 

Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

14 

Constatação 1:Não foi localizada a publicação dos atos de concessão de 

Diárias e Passagens no “Sítio Eletrônico da Instituição”, constantes no 

quadro abaixo, em desconformidade ao disposto no art. 6º do Decreto 

5.992/2006. 

    

PDCP  

22 41 174 

318 345 466 

 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 6º  Os atos de concessão de diárias serão publicados no 

boletim interno ou de pessoal do órgão ou entidade concedente. 

 

Constatação 2: Pagamento de diárias durante ou após o 

deslocamento, em desconformidade com o art. 5º do Decreto 

5.992/06, transcrito a seguir: 

    

Decreto 5.992/06 

 

Art. 5º  As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, 

exceto nas seguintes situações, a critério da autoridade concedente:  

 

I - situações de urgência, devidamente caracterizadas; e 

 

II - quando o afastamento compreender período superior a quinze 

dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente. (grifo nosso) 

 

Cabe alertar que nas propostas citadas no Quadro abaixo, o tempo 

médio para o pagamento da diária ocorreu, em aproximadamente, 

26 (vinte e seis) dias após o retorno do servidor à sede. 

Proposta de Concessão de Diárias e Passagens- 

PCDP/ 2014. 

PCDP 
Data da 

Viagem 

Data do 

Pagame

nto da 

diária                       

(ordem 

bancária

) 

Quantitati

vo de dias 

após 

viagem 

22 

10/01 -

20/01 13/fev 23 

41 

10/01 -

20/01 07/mar 45 

174 

18/03 - 

20/03 05/mai 45 

345 

29/04 - 

07/05 05/mai 0* 

466 

04/05 - 

07/05 26/mai 18 

Tempo Médio 26 dias 
Fonte: SCDP/2014. * Pagamento durante o deslocamento do 

servidor. 
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Ação 
Nº. 

Relatório 
Constatações 

   

Constatação 3: No Sistema SCDP - tela “Anexos da Viagem” - 

proposta nº 22, não foi localizado o documento que autoriza a 

viagem do servidor, em dissonância com o procedimento 

estabelecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento e Capacitação - 

COAC, conforme o disposto no sítio do IFBA, a seguir transcrito:  

 

Sítio do IFBA 
 

Afastamento para Curso ou evento no país 
 

Procedimento 
 

O Servidor deve:  
 

- Preencher o formulário “Solicitação para participar em cursos/ 

eventos”. 

- Abrir processo no setor de Protocolo. 

- Anexar os documentos comprobatórios do evento (curso, 

congresso, conferência ou similar) 

- Anexar ciência da chefia imediata, mediata e Diretoria de Ensino 

do campus. 

- Informar se irá apresentar trabalho científico no evento ou não. 

(...) 

018 

 

 

 

Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

14 

Constatação 4: Prestação de contas fora do prazo legal, em 

desconformidade com o disposto no Art. 4º da Portaria 505/2009 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.   
 

Portaria nº 505/2009 
 

Art. 4º Para a prestação de contas, o servidor deverá apresentar, no 

prazo máximo de cinco dias, contados do retorno da viagem, 

original ou segunda via dos canhotos dos cartões de embarque, ou 

recibo do passageiro obtido quando da realização do check in via 

internet, bilhetes, ou a declaração fornecida pela empresa de 

transporte, e relatório da viagem. (grifo nosso) 

   

Cabe ressaltar que nas propostas citadas no Quadro abaixo, o tempo 

médio para o encerramento da prestação de contas no Sistema 

SCDP ocorreu, em aproximadamente, 122 (cento e vinte dois) dias 

após o retorno do servidor à sede. 
 

    Propostas de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP 

PCDP 
Data da 

Viagem 

Data do 

Relatório de 

viagem do 

proposto 

Data da 

Prestação 

encaminhada ao 

Proponente 

Quantitativo 

de dias para a 

prestação de 

contasno 

SCDP 

 

22 

 

10/01 -

20/01 
29/abr 29/abr 98 

41 
10/01 -

20/01 
21/jan 28/abr 

 

97 

 

174 
18/03 - 

20/03 
24/mar 09/set 172 

 

466 

 

04/05 - 

07/05 
29/mai 08/set 123 

Tempo médio 122 dias 

Fonte: SCDP/2014. 

 

Constatação 5: Relatório de Viagem apresentado sem anexar 

documento comprobatório da atividade realizada, em 
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Ação 
Nº. 

Relatório 
Constatações 

desconformidade com o que preceitua o item c.6 do Acórdão nº 

9.702/2011-1ª Câmara, transcrito a seguir:     

   

PCDP 

22 41 

174 466 
 

 

Acórdão 9.702/2011 
 

Assuntos: DIÁRIAS e PASSAGENS. DOU de 10.11.2011, S. 1, p. 

175. Ementa: o TCU deu ciência à SESU/MEC sobre a necessidade 

de adoção das seguintes medidas em seus processos de concessão 

de passagens e diárias:  

(...) 

c) elementos que devem constar dos processos de concessão de 

passagens e diárias, em respeito aos princípios constitucionais da 

publicidade, moralidade e eficiência, e da motivação dos atos 

administrativos, quais sejam:  

(...) 

c.6) relatório de viagem preenchido de forma circunstanciada pelo 

servidor que a realizou, anexando documentos comprobatórios da 

realização das atividades do evento (atas de reunião, certificado de 

participação, notícias na imprensa, etc.) (itens 9.7.1 a 9.7.3, TC-

015.520/2007-4, Acórdão nº 9.702/2011-1ª Câmara). (grifo nosso) 

Constatação 6: Não foi localizada na prestação de contas da 

proposta n° 345, documento comprobatório do setor de transporte, 

atestando o deslocamento do veículo de Placa NZV – 5524 que 

conduziu os alunos do Curso de Radiologia para o XVI Congresso 

da Sociedade Brasileira de Radiologia na Cidade de São Paulo, no 

período entre 29/04 e 07/05/2014, em desconformidade com o que 

preceitua o item c.6 do Acórdão nº 9.702/2011-1ª Câmara, 

transcrito acima.        

Cabe ressaltar que não foi encaminhado o Boletim Diário de 

Viagem do veículo supramencionado, conforme solicitado por esta 

Unidade de Auditoria, por meio da Solicitação de Auditoria - S.A 

nº 163/14.  
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Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

15 

Constatação 01: Não foi localizada a publicação dos atos de 

concessão de Diárias e Passagens no “Sítio Eletrônico da 

Instituição”, constantes no quadro abaixo, em desconformidade 

com o disposto no art. 6º do Decreto 5.992/2006. 

     

 PDCP  

93 128 

284 351 
 

Decreto 5.992/06 
 

Art. 6º  Os atos de concessão de diárias serão publicados no 

boletim interno ou de pessoal do órgão ou entidade concedente. 

Constatação 02: Inobservância quanto ao princípio da segregação 

de funções na proposta nº 284, conforme o disposto no Quadro, a 

seguir, em desconformidade com o item “b” do Acórdão nº 

9.702/2011 do Tribunal de Contas da União - TCU.  
 

PROPOSTO PROPONENTE 

A.B.L A.B.L 

 

Acórdão 9.702/2011 

 

Assuntos: DIÁRIAS e PASSAGENS. DOU de 10.11.2011, S. 1, 

p.175. Ementa: o TCU deu ciência à SESU/MEC sobre a 
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Ação 
Nº. 

Relatório 
Constatações 

necessidade de adoção das seguintes medidas em seus processos de 

concessão de passagens e diárias: 

(...) 

b) segregação de funções, assegurando que as funções de 

beneficiário, proponente e ordenador de despesas não sejam 

ocupadas pelo mesmo servidor;  

(...) 

Constatação 03: Solicitação de diária constante no SCDP em data 

posterior à viagem do servidor, na proposta nº 93, conforme o 

Quadro abaixo. 

     

PCDP 
Data da 

Viagem 

Data da 

Solicitação  

Motivo da 

Viagem 

 

Transporte 

93 26/01 - 03/02 20/02/2014 
Visita 

técnica 

Veículo 

Oficial 

 

Observou-se que a autorização das diárias aconteceu no dia 

23/01/2014, conforme consta no Memo. 01/2013, de 20 de 

dezembro de 2013, e que o lançamento da solicitação da diária, no 

SCDP, ocorreu em 20/02/2014, isto é, 17 dias após o retorno do 

servidor à sede. 

 

Importante alertar que o fato ocorrido cria situações de 

desconformidades legais em relação aos prazos constantes nas 

Normas que regem a matéria. 

 

Constatação 04: Pagamento das diárias após o deslocamento, 

consoante o Quadro abaixo, em desconformidade com o art. 5º do 

Decreto 5.992/2006. 

    

Art. 5º  As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, 

exceto nas seguintes situações, a critério da autoridade concedente:  

 

I - situações de urgência, devidamente caracterizadas; e 

II - quando o afastamento compreender período superior a quinze 

dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente. 

 

Cabe alertar que, nas propostas citadas no Quadro abaixo, o tempo 

médio para o pagamento da diária ocorreu, em aproximadamente, 

79 dias (2 meses e 19 dias) após o retorno do servidor à sede. 

 

Proposta de Concessão de Diárias e Passagens - PCDP/2014. 

PCDP Data da Viagem 

Data do 

Pagamento da 

diária                       

(ordem bancária) 

Quantitativo de dias 

após viagem 

93 26/01 - 03/02 26/mai 111 

128 10/02 - 14/02 26/mai 100 

284 23/04 - 26/04 03/jul 67 

351 14/04 - 15/04 26/mai 40 

Tempo Médio 79 dias 

  

018 

 

 

 

Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

15 

Constatação 05: Prestação de contas fora do prazo legal, em 

desconformidade com o disposto no Art. 4º da Portaria 505/2009 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.   
 

Portaria nº 505/2009 
 

Art. 4º Para a prestação de contas, o servidor deverá apresentar, no 
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Ação 
Nº. 

Relatório 
Constatações 

prazo máximo de cinco dias, contados do retorno da viagem, 

original ou segunda via dos canhotos dos cartões de embarque, ou 

recibo do passageiro obtido quando da realização do check in via 

internet, bilhetes, ou a declaração fornecida pela empresa de 

transporte, e relatório da viagem. (grifo nosso) 
   

Ressalta-se que nas propostas citadas no Quadro abaixo, o tempo 

médio para o encerramento da prestação de contas no Sistema 

SCDP ocorreu, em aproximadamente, 117 dias (3 meses e 17 dias) 

após o retorno do servidor à sede. 

  

 Propostas de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP 

PCDP 
Data da 

Viagem 

Data do 

Relatório de 

viagem do 

proposto 

Data da 

Prestação 

encaminhada 

ao Proponente  

Quantitativo 

de dias para 

a prestação 

de contas no 

SCDP 

93 

26/01 - 

03/02 
23/07 21/08 198 

128 

10/02 - 

14/02 
02/06 02/06 107 

284 

23/04 - 

26/04 
14/08 21/08 116 

351 

14/04 - 

15/04 
15/04 02/06 47 

Tempo médio 117 dias 

Fonte: SCDP/2014. 

 

 

Constatação 06: Ausência de comprovantes de consulta de preços 

para compras de passagens aéreas na proposta nº 128, em 

desconformidade com o Acórdão 1.834/2008-TCU - 1º Câmara. 

 

Acórdão 1.834/2008 - TCU 

 

Assunto: PASSAGENS. DOU de 13.06.2008, S. 1, p. 117. Ementa: 

o TCU determinou à SPOA/MTE que fizesse constar nos processos 

de pagamento relativos à aquisição de passagens aéreas 

comprovantes de consulta de preços que permitissem, a quem 

atestasse as faturas, certificar-se de que ocorrera o menor preço 

dentre aqueles oferecidos pelas companhias aéreas, inclusive os 

decorrentes da aplicação de tarifas promocionais ou reduzidas para 

horários compatíveis com as programações das viagens(item 1.1, 

TC-018.594/2006-3, Acórdão nº 1.834/2008-TCU-1ª Câmara). 

Constatação 07: Relatório de Viagem apresentado sem anexar 

documento comprobatório da atividade realizada, em 

desconformidade com o que preceitua o item c.6 do Acórdão nº 

9.702/2011-1ª Câmara, transcrito a seguir:  

     

     PCDP 

93 128 

 

Acórdão 9.702/2011 
 

Assuntos: DIÁRIAS e PASSAGENS. DOU de 10.11.2011, S. 1, p. 

175. Ementa: o TCU deu ciência à SESU/MEC sobre a necessidade 

de adoção das seguintes medidas em seus processos de concessão 

de passagens e diárias:  

(...) 

c) elementos que devem constar dos processos de concessão de 

passagens e diárias, em respeito aos princípios constitucionais da 
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Ação 
Nº. 

Relatório 
Constatações 

publicidade, moralidade e eficiência, e da motivação dos atos 

administrativos, quais sejam:  

(...) 

c.6) relatório de viagem preenchido de forma circunstanciada pelo 

servidor que a realizou, anexando documentos comprobatórios da 

realização das atividades do evento (atas de reunião, certificado de 

participação, notícias na imprensa, etc.) (itens 9.7.1 a 9.7.3, TC-

015.520/2007-4, Acórdão nº 9.702/2011-1ª Câmara). (grifo nosso) 

 

018 

 

 

 

Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

16 

Constatação 1: Não foi localizada a publicação dos atos de 

concessão de Diárias e Passagens no “Sítio Eletrônico da 

Instituição”, constantes no quadro abaixo, em desconformidade ao 

disposto no art. 6º do Decreto 5.992/2006. 
 

    PCDP 

77 108 405 414 

419 512 585 - 

 

Decreto 5.992/06 
 

Art. 6º  Os atos de concessão de diárias serão publicados no boletim 

interno ou de pessoal do órgão ou entidade concedente. 

 

Constatação 2: Pagamento de diárias durante ou após o 

deslocamento, consoante o disposto no Quadro abaixo, em 

desconformidade com o art. 5º do Decreto 5.992/06, transcrito a 

seguir: 

    

 Decreto 5.992/06 
 

Art. 5º  As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, 

exceto nas seguintes situações, a critério da autoridade concedente:  
 

I - situações de urgência, devidamente caracterizadas; e 

II - quando o afastamento compreender período superior a quinze 

dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente. (grifo nosso) 

 

 Quadro - Proposta de Concessão de Diárias e Passagens- 

PCDP/ 2014. 

PCD

P 

Data da 

Viagem 

Data do 

Pagamento da 

diária                       

(ordem 

bancária) 

Quantitativo de dias 

após viagem 

108 26/02 - 27/02 13/03/2014 13 dias 

405 05/05 - 09/05 06/05/2014 0* 

414 04/05 - 08/05 06/05/2014 0* 

419 25/04 - 27/04 06/05/2014 8 dias 

585 27/05 - 28/05 28/05/2014 0* 

    Fonte: SCDP/2014. * Pagamento durante o deslocamento do servidor. 

 

Cabe registrar, ainda, que as solicitações de diárias, cujos 

deslocamentos ocorreram por meio de veículo oficial, aconteceram 

em datas muito próximas à viagem, conforme disposto no Quadro, 

a seguir. 

 

PCD

P 
Data da Solicitação Data da Viagem 

108 24/02/2014 26/02 - 27/02 

419 24/04/2014 25/04 - 27/04 

585 23/05/2014 27/05 - 28/05 
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Ação 
Nº. 

Relatório 
Constatações 

 Fonte: SCDP/2014.  

 

018 
 

Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

16 

Constatação 3: No Sistema SCDP - tela “Anexos da Viagem” - 

proposta nº 77, não foi localizado o documento que autoriza a 

viagem do servidor, bem como a ciência da Chefia imediata, 

mediata e Diretoria, em dissonância com o procedimento 

estabelecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento e Capacitação - 

COAC, conforme o disposto no sítio do IFBA, a seguir transcrito:  

 

Sítio do IFBA 

 

Afastamento para Curso ou evento no país 

 

Procedimento 

 

O Servidor deve:  

 

- Preencher o formulário “Solicitação para participar em cursos/ 

eventos”. 

- Abrir processo no setor de Protocolo. 

- Anexar os documentos comprobatórios do evento (curso, 

congresso, conferência ou similar) 

- Anexar ciência da chefia imediata, mediata e Diretoria de Ensino 

do campus. 

- Informar se irá apresentar trabalho científico no evento ou não. 

(...) 

 

Constatação 4: Ausência de justificativa quanto ao deslocamento 

iniciado  no final de semana (domingo 16/03/14), na proposta nº 

77, tendo em vista que a abertura do evento foi segunda-feira(dia 

17/03/14), às 15 horas, em desconformidade com o disposto no § 2º 

do art.5 do Decreto 5.992/06 e Acórdão 797/2010,  transcritos a 

seguir: 

 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 5º 

(...) 

§ 2o  As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento 

iniciar-se em sextas-feiras, bem como os que incluam sábados, 

domingos e feriados, serão expressamente justificadas, 

configurando, a autorização do pagamento pelo ordenador de 

despesas, a aceitação da justificativa. (grifo nosso) 

 

Acórdão 797/2010 

 

Assunto: DIÁRIAS. DOU de 12.03.2010, S. 1, p. 173. Ementa: 

determinação à Fundação Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP) para que faça constar, nas propostas de concessão de 

diárias, quando os afastamentos iniciarem nas sextas- feiras ou que 

incluam os finais de semana e feriados, as devidas justificativas, 

conforme prevê o § 2º do art. 5º do Decreto nº 5.992/2006, bem 

como o item 1.4 do Acórdão nº 1.464/2007-2ª C (item 1.4.1.4, TC-

022.470/2008-9, Acórdão nº 797/2010-2ª Câmara). 

 

Embora conste justificativa para data de retorno do proposto que 

ocorreu na sexta-feira, dia 21/03/14, não houve alusão ao motivo 

pelo qual o deslocamento para o evento em Foz do Iguaçu/Paraná 

ter ocorrido no final de semana - domingo (16/03/14).  
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018 

 

Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

16 

Constatação 5: Na tela “Anexos da viagem” da proposta nº 512, no 

Sistema SCDP, não foram localizados os folderes/documentos de 

suporte referentes ao XI Congresso Nacional de Meio Ambiente em 

Poços de Caldas/Goiás, em desconformidade com o disposto no 

Acórdão nº 9.702/2011, transcrito a seguir: 

 

Acórdão 9.702/2011 

 

Assuntos: DIÁRIAS e PASSAGENS. DOU de 10.11.2011, S. 1, p. 

175. Ementa: o TCU deu ciência à SESU/MEC sobre a necessidade 

de adoção das seguintes medidas em seus processos de concessão 

de passagens e diárias:  

(...) 

 

c) elementos que devem constar dos processos de concessão de 

passagens e diárias, em respeito aos princípios constitucionais da 

publicidade, moralidade e eficiência, e da motivação dos atos 

administrativos, quais sejam:  

(...) 

 

c.5) objetivo da viagem comprovado com documentos de 

suporte(convites, folders, etc.); 

(itens 9.7.1 a 9.7.3, TC-015.520/2007-4, Acórdão nº 9.702/2011-1ª 

Câmara). (grifo nosso) 

 

Ressalta-se que a COAC estabelece procedimentos que são 

necessários para o afastamento dos servidores com vistas à 

participação de eventos/cursos, disponibilizados no Sítio Eletrônico 

do IFBA, transcritos a seguir:   

 

Sítio do IFBA 

 

Afastamento para Curso ou evento no país 

 

Procedimento 

 

O Servidor deve:  

 

- Preencher o formulário “Solicitação para participar em cursos/ 

eventos”. 

- Abrir processo no setor de Protocolo. 

- Anexar os documentos comprobatórios do evento (curso, 

congresso, conferência ou similar) 

(...) 

 

Constatação 6: Devolução de diárias fora do prazo legal, na 

prestação de contas da proposta nº 419, em desconformidade ao 

que preceitua o parágrafo único do art. 7º do Decreto 5.992/06. 

 

Decreto 5.992/06 

 

Art. 7º  Serão restituídas pelo servidor, em cinco dias contados da 

data do retorno à sede originária de serviço, as diárias recebidas em 

excesso.  

 

Parágrafo único.  Serão, também, restituídas, em sua totalidade, no 

prazo estabelecido neste artigo, as diárias recebidas pelo servidor 

quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o afastamento.  

 

Embora o Gestor tenha justificado que a prestação de contas 
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aconteceu fora do prazo em decorrência dos trâmites internos, cabe 

salientar que a devolução da diária ao erário ocorreu após 30 dias 

do retorno do servidor à sede. 

 

018 

 

Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

16 

Constatação 7: Prestação de contas fora do prazo legal, em 

desconformidade com o disposto no Art. 4º da Portaria 505/2009 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.   

   

Portaria nº 505/2009 

 

Art. 4º Para a prestação de contas, o servidor deverá apresentar, no 

prazo máximo de cinco dias, contados do retorno da viagem, 

original ou segunda via dos canhotos dos cartões de embarque, ou 

recibo do passageiro obtido quando da realização do check in via 

internet, bilhetes, ou a declaração fornecida pela empresa de 

transporte, e relatório da viagem. (grifo nosso) 

    

 Propostas de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP 

PCDP 
Data da 

Viagem 

 

Data do 

encaminhamento 

da Prestação de 

Contas ao 

Proponente 

(SCDP) 

Quantitativo de 

dias para a 

prestação de 

contasno SCDP 

77 16/03 - 21/03 19/05/2014 58 dias 

108 26/02 - 27/02 13/10/2014 227 dias 

419 25/04 - 27/04 07/08/2014 101 dias 

512 19/05 - 24/05 26/08/2014 89 dias 

 Fonte: SCDP/2014. 

 

Cabe alertar que na proposta nº 108 citada no Quadro acima, o 

encerramento da prestação de contas no Sistema SCDP ocorreu 

após 227 dias, isto é, 07 (sete) meses do retorno do servidor à sede. 

 

Constatação 8: Relatório de Viagem apresentado sem anexar 

documento comprobatório da atividade realizada, nas propostas 

discriminadas no Quadro abaixo, em desconformidade ao que 

preceitua os itens 9.7.1 e 9.7.3 do Acórdão nº 9.702/2011, transcrito 

a seguir: 

 

 

Proposta de Concessão de Diárias e Passagens - 

PCDP/ 2014. 

PCDP Motivo da Viagem 

77 Congresso 

108 Visita Técnica 

405 Encontro/ Seminário 

414 Encontro/ Seminário 

419 Visita Técnica 

512 Congresso 

585 Serviço  

  

  

Acórdão 9.702/2011 
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Ação 
Nº. 

Relatório 
Constatações 

Assuntos: DIÁRIAS e PASSAGENS. DOU de 10.11.2011, S. 1, p. 

175. Ementa: o TCU deu ciência à SESU/MEC sobre a necessidade 

de adoção das seguintes medidas em seus processos de concessão 

de passagens e diárias:  

(...) 

c) elementos que devem constar dos processos de concessão de 

passagens e diárias, em respeito aos princípios constitucionais da 

publicidade, moralidade e eficiência, e da motivação dos atos 

administrativos, quais sejam:  

(...) 

c.4)formulário de "Requisição de transporte" assinado pelo servidor 

que realizará a viagem; 

c.5) objetivo da viagem comprovado com documentos de 

suporte(convites, folders, etc.); 

c.6) relatório de viagem preenchido de forma circunstanciada pelo 

servidor que a realizou, anexando documentos comprobatórios da 

realização das atividades do evento (atas de reunião, certificado de 

participação, notícias na imprensa, etc.) (itens 9.7.1 a 9.7.3, TC-

015.520/2007-4, Acórdão nº 9.702/2011-1ª Câmara). (grifo nosso) 

018 

 

Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

16 

Constatação 9: Informação divergente em relação ao meio de 

transporte utilizado no deslocamento. No item "Demonstrativo da 

Solicitação de Viagem" da proposta nº 405, o meio de transporte 

registrado foi veículo oficial, no entanto, no Relatório de viagem 

consta que o deslocamento ocorreu por meio da Empresa Real 

Expresso - Transportes Terrestres.    

019 

Acompanhamento de 

contratos e 

fornecimentos de bens 

e serviços adquiridos 

nas diversas 

modalidades de 

licitação e sistema de 

pregão, bem como nas 

contratações diretas 

17 

Constatação 1: Inexistência de valor contratual. 

Constatação 1.1: Inexistência de detalhamento do valor do objeto 

no instrumento contratual, havendo nele apenas a estimativa do 

valor anual. 

Constatação 1.2: Apesar da Cláusula Sétima do Contrato nº. 

05/2011 admitir a repactuação dos preços, observada a 

periodicidade mínima de um ano, bem como da emissão de Notas 

Fiscais de diferença salarial por repactuação pelos Campi Barreiras, 

Valença e Vitória da Conquista, inexiste Termo Aditivo de 

acréscimo de valor. 

019 

Acompanhamento de 

contratos e 

fornecimentos de bens 

e serviços adquiridos 

nas diversas 

modalidades de 

licitação e sistema de 

pregão, bem como nas 

contratações diretas 

18 Sem constatações relevantes 

019 

Acompanhamento de 

contratos e 

fornecimentos de bens 

e serviços adquiridos 

nas diversas 

modalidades de 

licitação e sistema de 

pregão, bem como nas 

contratações diretas 

19 Sem constatações relevantes 

019 

Acompanhamento de 

contratos e 

fornecimentos de bens 

e serviços adquiridos 

nas diversas 

modalidades de 

licitação e sistema de 

20 Sem constatações relevantes 
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Ação 
Nº. 

Relatório 
Constatações 

pregão, bem como nas 

contratações diretas 

019 

Acompanhamento de 

contratos e 

fornecimentos de bens 

e serviços adquiridos 

nas diversas 

modalidades de 

licitação e sistema de 

pregão, bem como nas 

contratações diretas 

21 Sem constatações relevantes 

019 

Acompanhamento de 

contratos e 

fornecimentos de bens 

e serviços adquiridos 

nas diversas 

modalidades de 

licitação e sistema de 

pregão, bem como nas 

contratações diretas 

22 Sem constatações relevantes 

019 

Acompanhamento de 

contratos e 

fornecimentos de bens 

e serviços adquiridos 

nas diversas 

modalidades de 

licitação e sistema de 

pregão, bem como nas 

contratações diretas 

23 Sem constatações relevantes 

   Constatação 07: Existência de materiais sem Ficha de Prateleira ou 

outro mecanismo de registro e acompanhamento de saída de 

materiais, a exemplo dos listados na Tabela 02, infra apresentada: 

Constatação 20: A atual formalização do Inventário Físico não 

permite a fácil visualização dos bens existentes no Almoxarifado, 

como também dificulta a comparação do saldo final de um 

exercício com o saldo inicial do exercício seguinte. 
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Ação 
Nº. 

Relatório 
Constatações 

   Constatação 22: Divergência do saldo final do Inventário/2012 com 

o saldo inicial do Inventário/2013, dos itens do Elemento da 

Despesa 33.90.30-07 (Gêneros de Alimentação), que demonstra 

suposto desaparecimento de R$ 11.550,19 (onze mil, quinhentos e 

cinqüenta reais e dezenove centavos), o qual representa 96,83% do 

saldo final do exercício 2012 (Tabela 9 e 10). 

Constatação 23: Divergência do saldo final do Inventário/2012 com 

o saldo inicial do Inventário/2013, em relação aos itens do 

Elemento da Despesa 33.90.30-16 (Material de Expediente), 

demonstrando suposto desaparecimento de R$ 1.652,48 (mil 

seiscentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e oito centavos), o 

qual representa 73,53% do saldo final do exercício 2012 que foi 

utilizado como amostra (Tabela 11 e 12). 

Constatação 24: Diferença de R$ 37.427,91 (trinta e sete mil, 

quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos) entre o 

saldo final e o saldo inicial dos itens listados na Tabela 13, sem que 

tenha ocorrido o registro de saída. 

Constatação 25: Inexistência do trabalho da comissão quando da 

elaboração do Inventário do Almoxarifado, tendo em vista que o 

Inventário/2013 foi uma mera cópia do “Relatório de Almoxarifado 

para Contabilidade – Dezembro 2013”. 

Constatação 26:Os Relatórios de Almoxarifado para Contabilidade 

não traduzem a realidade do Almoxarifado em virtude da: 

 Intempestividade do lançamento; 

 Fragilidade do documento utilizado como fonte de 

informação para inserção dos dados no sistema de controle 

utilizado pelo DEPAT, tendo em vista: 

o A inexistência de Fichas de Prateleiras de 

alguns itens (Tabela 2 anteriormente apresentada) e 

o A falta de registro de saída de materiais na 

Ficha de Prateleira(Tabela 3 anteriormente disposta). 

Constatação 27: De acordo com a Tabela 14, acima disposta, em 

alguns itens foram constatadas diferenças significativas entre as 

quantidades registradas nas Fichas de Prateleira e a quantidade 

física existente no Almoxarifado. 

Constatação 30: Existência das seguintes desconformidades no 

preenchimento das Requisições de Materiais: 

Constatação 30.1:Sem o quantitativo do material fornecido (Tabela 

15). 

Constatação 30.2:Existência de “Requisição de Materiais” sem 

Assinatura e/ou carimbo do Solicitante (Tabela 16), sendo que foi 

informado pelo DEPAT que para desempenhar este papel, bastaria 

a comprovação de ser servidor por meio da aposição do carimbo. 

Constatação30.3: Existência de “Requisição de Materiais” sem 

Assinatura e/ou carimbo do Recebedor (Tabela 17). 

Constatação 30.4: “Requisição de Materiais” com rasuras ou 

ilegíveis (Tabela 18). 

Constatação 30.5: “Requisição de Materiais” sem data de 

Requisição e/ou de Recebimento (Tabela 19). 

Constatação 30.6: “Requisição de Materiais” sem especificação 

adequada do(s) material(is) solicitado(s) (Tabela 20), tendo sido 

descrita de forma genérica. 

 

Constatação 30.7: “Requisição de Materiais” sem assinatura e/ou 

carimbo do responsável pelo Almoxarifado (Tabela 21). 
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Ação 
Nº. 

Relatório 
Constatações 

   Constatação 30.8: “Requisição de Materiais” sem inutilização das 

linhas não preenchidas (Tabela 22). 

Constatação 30.9: “Requisição de Materiais” sem uniformidade na 

forma do preenchimento quanto a grafia (Tabela 23). 

Constatação 30.10: “Requisição de Materiais” com “Data de 

Requisição” posterior à “Data de Recebimento” e com inconsistência 

na numeração, tendo em vista que a Solicitação de nº 19 foi feita 

posteriormente à de nº. 23 (Tabela 24). 

Constatação 31: Existência de Requisições com reduzida 

credibilidade, tendo em vista que: 

- O mesmo servidor desempenhou o papel de requisitante, de 

responsável pelo Almoxarifado e de recebedor do material; 

- Não foram preenchidas, na Requisição, informações 

imprescindíveis ao controle de forma que permitisse averiguar a 

confiabilidade do documento, a exemplo do número e das datas da 

solicitação e do recebimento. 

Constatação 32: Inobservância dos padrões mínimos de controle 

interno no momento da liberação de materiais devido à ausênciada 

apresentação prévia da Requisição de Material. 

Constatação 34: Elevada fragilidade no controle dos Papéis A4 e A4 

Reciclado, tendo em vista as seguintes observações: 

 Desorganização e desalinhamento no acondicionamento 

de forma a impossibilitar a inspeção e contagem física; 

 Distribuição indiscriminada entre Papel A4 e Papel A4 

Reciclado; 

 Inexistência de Ficha de Prateleira ou de qualquer outra 

forma de registro da saída de Papel A4 Reciclado; 

 Falta de registro de algumas saídas na Ficha de Prateleira 

do Papel A4; 

Falta de registro fidedigno e tempestivo das saídas dos aludidos 

papéis nos Relatórios de Almoxarifado, tendo em vista o histórico 

constante na Tabela 29 abaixo: 

Constatação 35: Elevada fragilidade no controle dos Envelopes 

Kraft’s, tendo em vista as seguintes observações: 

 Desorganização e desalinhamento no acondicionamento 

de forma a impossibilitar a inspeção e contagem física; 

 Inexistência de Ficha de Prateleira ou de qualquer outra 

forma de registro da saída; 

Falta de registro fidedigno e tempestivo das saídas dos aludidos 

envelopes nos “Relatórios de Almoxarifado para Contabilidade”, 

tendo em vista que, no período compreendido entre janeiro/2013 a 

julho/2014, apenas foi registrada, em janeiro de 2013, a saída de 219 

(duzentos e dezenove) “Envelope Kraft 160x230 impressão c/ 100 

IFBA”. 

Constatação 36: Elevada fragilidade no controle dos Copos 

Descartáveis, tendo em vista as seguintes observações: 

 Desorganização e desalinhamento no acondicionamento 

de forma a impossibilitar a inspeção e contagem física; 

 Inexistência de Ficha de Prateleira ou de qualquer outra 

forma de registro da saída; 

Falta de registro fidedigno e tempestivo das saídas dos Copos 

Descartáveis (50ml e 200ml) nos “Relatórios de Almoxarifado para 

Contabilidade”, tendo em vista que no período compreendido entre 

janeiro/2013 a julho/2014, apenas foi registrada, em janeiro de 2013, 

a saída de 200 (duzentos) Copos Descartáveis 200 ml. 
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Ação 
Nº. 

Relatório 
Constatações 

   Constatação 37: Embora conste no “Relatório de Almoxarifado para 

Contabilidade – Julho/2014” a existência de 100 (cem) Bobinas de 

Fax, no dia da auditoria in loco, 13/08/2014, foi informado por 

funcionários do DEPAT que não havia bobina de fax no Almoxarifado 

e nem Ficha de Prateleira que pudesse comprovar a eventual saída do 

referido material. 

Constatação 38: Ao ser solicitado à PROAP o envio das cópias das 

requisições que comprovassem a saída, em janeiro/2014, de 33 (trinta 

e três) Bobinas de Fax, conforme apresentado no “Relatório 

Almoxarifado – Janeiro 2014”, foram encaminhadas a esta AUDIN as 

Requisições constantes na Tabela 33 infra apresentada: 

Constatação 38.1: Apesar do registro de saída se referir a 

Janeiro/2014, apenas a requisição do próprio DEPAT corresponde a 

esse período. As demais se encontram sem data ou refere-se a período 

posterior ao solicitado. 

Constatação 38.2: Foram constatadas fragilidades nos documentos 

comprobatórios da saída das 33 (trinta e três) Bobinas de Fax, tendo 

em vista a ausência de informações imprescindíveis para averiguação 

da autenticidade das Requisições de Materiais. 

Constatação 38.3: Solicitação de 3 (três) Bobinas de Fax feita pelo 

DEPAT, por meio de documento frágil e em desrespeito ao Princípio 

da Segregação de Funções como demonstrado na Tabela 33 acima, 

sendo que, de acordo com as informações dos funcionários do próprio 

setor, o fax que se encontra no local está em desuso há alguns anos e, 

conforme a PRPGI, no âmbito da Reitoria deste IFBA não se utiliza 

fax convencional desde 2010. 
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Em relação às providências adotadas pela gestão, pode ser observado, na tabela abaixo, o 

cumprimento das recomendações formuladas pela Unidade de Auditoria Interna do IFBA em 

2014, assim como a sua respectiva implementação. 

 

 Recomendações formuladas pela Unidade de Auditoria Interna – exercício 2014 

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº Relatório 
Ação 

Paint/2014 
Recomendações Situação das implementações 

001/2014 20 

Que se esclareça o fato de haver 

ocorrido o pagamento da pensão 

da beneficiária M.L.T.T.P 

somente a partir de Jan/2010. 

Atendida.  Por meio do Memorandonº 

32/2014/DGP/DEQUAV, o fato ocorrido foi 

esclarecido pelo setor com a apresentação da 

documentação comprobatória. 

002/2014 20 

Que se avalie o custo/benefício de 

se reproduzir cópia de processos; 

Não Atendida. Conforme o Memorando nº 

33/2014/DGP/DEQUAV, o Gestor 

manifestou-se favorável ao atendimento das 

recomendações. Nesse sentido, o 

cumprimento das recomendações será objeto 

de acompanhamento em futuros processos 

de concessão de Pensão. 

Em havendo a viabilidade 

econômica, que se produza uma 

cópia, apondo o carimbo de 

“Confere com o original” para dar 

autenticidade aos documentos, 

nos casos em que houver a 

necessidade de encaminhar os 

processos originais para órgãos de 

controle externo, conforme o 

ocorrido no processo em tela. 

Que se oriente o servidor 

responsável a apor o carimbo, o 

número da folha e a rubrica nas 

peças dos processos. 

Que se oriente o servidor 

responsável a colocar o carimbo 

de “Confere com o original” para 

dar autenticidade as cópias dos 

documentos. 

Que se atente para a necessidade 

da DGP declarar, em futuros 

processos de Concessão de 

Pensão Civil, a ciência em relação 

à matéria tratada. 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº 

Relatóri

o 

Ação 

Paint/2014 
Recomendações Situação das implementações 

003/2014 20 

Que se oriente o servidor responsável 

a apor o carimbo, o número da folha 

e a rubrica nas peças dos processos. 

Não Atendida. O Gestor manifestou-se 

favorável ao atendimento das recomendações. 

Nesse sentido, o cumprimento destas 

recomendações será objeto de 

acompanhamento em futuros processos de 

concessão de Pensão. 

Que se oriente o servidor responsável 

a colocar o carimbo de “Confere com 

o original” para dar autenticidade às 

cópias dos documentos. 

004/2014 20 

Que se oriente o servidor responsável 

a apor o carimbo de “Confere com o 

original” para dar autenticidade às 

cópias dos documentos. 

005/2014 20 

Que se oriente o servidor responsável 

a apor o carimbo, o número da folha 

e a rubrica nas peças dos processos. 

Que se oriente o servidor responsável 

a apor o carimbo de “Confere com o 

original” para dar autenticidade às 

cópias dos documentos. 

006/2014 10 

Que se oriente o servidor responsável 

a apor o carimbo, o número da folha 

e a rubrica nas peças dos processos.  

007/2014 20 

Que se oriente o servidor responsável 

a apor o carimbo de “Confere com o 

original” para dar autenticidade às 

cópias dos documentos. 

Não atendida. O Gestor manifestou-se 

favorável ao atendimento das recomendações. 

Nesse sentido, o cumprimento destas 

recomendações será objeto de 

acompanhamento em futuros processos de 

concessão de Pensão. 
008/2014 20 

Que se oriente o servidor responsável 

a apor o carimbo de “Confere com o 

original” para dar autenticidade as 

cópias dos documentos. 

009/2014 20 

Que se oriente o servidor responsável 

a apor o carimbo, o número da folha 

e a rubrica nas peças dos processos. 

 

Que se oriente o servidor responsável 

a apor o carimbo de “Confere com o 

original” para dar autenticidade às 

cópias dos documentos. 

010/2014 20 

Que se oriente o servidor responsável 

a apor o carimbo de “Confere com o 

original” para dar autenticidade às 

cópias dos documentos. 

Que se promova a revisão dos 

próprios atos com o objetivo de se 

evitar erros. 

 

011/2014 17 

Que, nos futuros contratos, passe a 

exigir das empresas contratadas a 

apresentação da ART no prazo 

estabelecido no Edital da Licitação 

e/ou no instrumento contratual. 

Não Atendida 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº 

Relatório 

Ação 

Paint/2014 
Recomendações Situação das implementações 

  Que, nos futuros contratos, exija a 

apresentação da ART antes do início 

da execução dos serviços. 

 

Excluída após manifestação 

Que, em futuros contratos, o setor 

responsável passe a verificar o devido 

preenchimento das ART’s, antes da 

sua aceitação. 

Não atendida, tendo sido inserida nova 

Recomendação 

Que a PRODIN encaminhe a esta 

AUDIN cópia da ART Retificadora, 

mencionada no Memorando nº 

390/2014/DGAP/IFBA. 

Inserida após análise da Unidade de Auditoria 

Interna. Objeto de Plano de Providências. Prazo 

de Atendimento: 01/11/2015, para envio de 

documentação comprobatória. 

Que essa Pró-Reitoria passe a 

promover o atendimento das S.A’s 

oriundas desta Unidade de Auditoria 

Interna, de modo a não prejudicar o 

trabalho desenvolvido pelo setor. 

Excluída para evitar duplicidade 

Que, em futuros contratos, instrua os 

fiscais de contratos a: 

 

 Acompanhar a execução das 

obras e/ou serviços de forma a 

fazer cumprir o estabelecido no 

cronograma físico-financeiro, 

conforme estabelecido na 

Cláusula Segunda, item 3, e 

Cláusula Sexta do Contrato nº. 

14/2012. 

 

Cláusula Segunda: 

Para garantir o cumprimento 

do presente Contrato, a 

CONTRATANTE obriga-se a: 

(...) 

1. Acompanhar, avaliar e 

fiscalizar a execução do 

Contrato através de 

representante especialmente 

designado para essa função. 

 

Cláusula Sexta: 

A execução do contrato será 

acompanhada e fiscalizada por 

representante da Contratante 

especialmente designado, 

doravante denominado Fiscal 

de Contrato (...). 

 

 Anotar em registro próprio 

todas as ocorrências 

relacionadas à execução do 

contrato, determinando o que 

for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos 

observados, conforme 

estabelecido na Lei nº. 

8.666/1993, art. 67, §1º. 

 

Modificada após manifestação. Objeto de Plano 

de Providências. Prazo de Atendimento: 

01/11/2015, para envio de documentação 

comprobatória. 
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Lei nº. 8.666/1993, art. 67, 

§ 1o:
 

O representante da 

Administração anotará em 

registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, 

determinando o que for 

necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

 

 

 

Que instrua o setor competente a 

proceder a averiguação das 

informações contidas nas Notas 

Fiscais antes de proceder a liquidação 

no sistema e o pagamento, de forma a 

recolher os impostos devidos ou 

informar a empresa contratada sobre 

a necessidade de eventual correção na 

NF. 

Não Atendida 

Que adote providências necessárias 

ao recolhimento do INSS relativo às 

NF’s nos. 201326, 201356 e 201362. 

Excluída após manifestação 

Que instrua o setor responsável a 

proceder a averiguação do direito 

adquirido pelo credor por meio de 

documento comprobatório (ateste na 

Nota Fiscal), antes de proceder a 

liquidação no sistema. 

Excluída após manifestação 

01/2014 17 

Que essa Pró-Reitoria passe a 

promover o atendimento das S.A’s 

oriundas desta Unidade de Auditoria 

Interna, de modo a não prejudicar o 

trabalho desenvolvido pelo setor. 

                                                             Não Atendida 

Que essa Pró-Reitoria passe a 

promover o atendimento das S.A’s 

oriundas desta Unidade de Auditoria 

Interna, de modo a não prejudicar o 

trabalho desenvolvido pelo setor. 

                                     Excluída para evitar duplicidade 

Que, em futuros contratos, passe a 

solicitar da empresa contratada a 

Garantia Complementar conforme as 

exigências contidas no Edital de 

Licitação. 

Não atendida, tendo sido inserida nova 

Recomendação 

Que instrua o setor competente a, nos 

futuros contratos, exigir do 

contratante a garantia residual, tão 

logo a celebração do Termo Aditivo. 

Inserida após análise da Unidade de Auditoria 

Interna. Objeto de Plano de Providências. Prazo 

de Atendimento: 01/11/2015, para envio de 

documentação comprobatória. 

Que instrua o setor responsável pela 

gestão dos contratos existentes com a 

Reitoria deste Instituto, a criar 

mecanismos de controle de forma que 

haja sincronia entre suas ações e o 

disposto nas cláusulas contratuais. 

Inserida após análise da Unidade de Auditoria 

Interna. Objeto de Plano de Providências. Prazo 

de Atendimento: 01/11/2015, para envio de 

documentação comprobatória. 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº 

Relatório 

Ação 

Paint/2014 
Recomendações Situação das implementações 

  Que, nas futuras emissões das Notas 

de Empenho, do tipo Valor Global, 

faça constar neste documento o valor 

estabelecido no instrumento 

contratual. 

Não Atendida 

Que se proceda a revisão do valor 

constante no 1º Termo Aditivo de 

Acréscimo de Valor do Contrato nº. 

14/2012. 

Excluída pelo decurso da vigência contratual 

Que instrua o setor competente a 

levar em consideração os valores que 

foram suprimidos no cálculo para 

celebração de Termos Aditivos de 

Acréscimo de Valor do Contrato. 

Não Atendida 

Que estabeleça mecanismo de 

controle de forma a evitar a 

incidência de erros formais nos 

instrumentos contratuais adequando, 

assim, ao disposto no Edital e na 

legislação vigente. 

Não Atendida 

Que estabeleça mecanismo de 

controle de forma a evitar a 

incidência de erros formais nos 

instrumentos contratuais. 

Não Atendida 

Que estabeleça mecanismo de 

controle de forma a evitar a 

incidência de erros formais nos 

instrumentos contratuais e 

adequando-se ao disposto na 

legislação vigente. 

Excluída após manifestação 

Que se instrua os fiscais de contratos 

a se manifestarem de forma 

tempestiva acerca da execução física 

das obras e/ou serviços, a fim de 

evitar o comprometimento do 

estabelecido no instrumento 

contratual. 

Excluída após manifestação 

012/2014 17 

Que essa Pró-Reitoria passe a 

promover o atendimento das S.A’s 

oriundas desta Unidade de Auditoria 

Interna, de modo a não prejudicar o 

trabalho desenvolvido pelo setor. 

Não Atendida 
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  Que, em futuros contratos, instrua os 

fiscais de contratos a: 

 

 Acompanhar a execução das 

obras e/ou serviços de forma a 

fazer cumprir o estabelecido no 

cronograma físico-financeiro, 

conforme estabelecido na 

Cláusula Segunda, item 3, e 

Cláusula Sexta do Contrato nº. 

11/2012. 

 

Cláusula Segunda: 

Para garantir o cumprimento do 

presente Contrato, a 

CONTRATANTE obriga-se a: 

(...) 

2. Acompanhar, avaliar e 

fiscalizar a execução do 

Contrato através de 

representante especialmente 

designado para essa função. 

Cláusula Sexta: 

A execução do contrato será 

acompanhada e fiscalizada por 

representante da Contratante 

especialmente designado, 

doravante denominado Fiscal de 

Contrato (...). 

 

 Anotar em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, 

determinando o que for 

necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados, 

conforme estabelecido na Lei nº. 

8.666/1993, art. 67, §1º. 

 

Lei nº. 8.666/1993, art. 67, § 1o:
 

O representante da 

Administração anotará em 

registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, 

determinando o que for 

necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

 

 

Excluída, tendo sido inseridas duas novas 

Recomendações 
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   Que a PRODIN evite contratar 

empresas para prestar serviço de 

fiscalização das execuções de obras e 

reformas nos Campi do IFBA, tendo 

em vista que: 

- Essa atribuição legal é inerente aos 

servidores designados a exercer a 

função de fiscal de contrato; 

- A contratação de terceiros só se 

justifica quando há necessidade 

destes fornecerem assistência e 

subsídios aos fiscais de contratos, 

quando estes não detiverem 

conhecimento técnico acerca do 

objeto fiscalizado. 

Inserida após análise da Unidade de Auditoria 

Interna. Objeto de Plano de Providências. Prazo 

de Atendimento: 01/11/2015, para envio de 

documentação comprobatória. 

Que a PROAP instrua o setor 

competente a acompanhar a 

legalidade dos objetos licitados, a fim 

de evitar contratação sem amparo 

legal. 

Inserida após análise da Unidade de Auditoria 

Interna. Objeto de Plano de Providências. Prazo 

de Atendimento: 01/11/2015, para envio de 

documentação comprobatória. 

Que instrua o setor competente a 

proceder a averiguação das 

informações contidas nas Notas 

Fiscais antes de proceder a liquidação 

no sistema e o pagamento, de forma a 

recolher os impostos devidos ou 

informar a empresa contratada sobre 

a necessidade de eventual correção na 

NF. 

Excluída 

Que adote providências necessárias 

ao recolhimento do INSS relativo às 

NF’s nº. 201343, nº. 201348 e nº. 

201357. 

Excluída 

Que instrua o Setor de Contabilidade 

a proceder a averiguação do direito 

adquirido pelo credor por meio de 

documento comprobatório (ateste na 

Nota Fiscal), antes de proceder a 

liquidação no sistema. 

Excluída 

Que, nas futuras contratações, 

designe formalmente um fiscal para 

cada contrato a ser executado. 

Não atendida 

Que essa Pró-Reitoria passe a 

promover o atendimento das S.A.’s 

oriundas desta Unidade de Auditoria 

Interna, de modo a não prejudicar o 

trabalho desenvolvido pelo setor. 

Excluída 

Que essa Pró-Reitoria passe a 

promover o atendimento das S.A.’s 

oriundas desta Unidade de Auditoria 

Interna, de modo a não prejudicar o 

trabalho desenvolvido pelo setor. 

Não atendida 
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  Que estabeleça mecanismo de 

controle de forma a evitar a 

incidência de erros formais nos 

instrumentos contratuais e de se 

adequar ao disposto no Edital e na 

legislação vigente. 

Não atendida 

Que estabeleça mecanismo de 

controle de forma a evitar a 

incidência de erros formais nos 

instrumentos contratuais. 

Não atendida 

Que estabeleça mecanismo de 

controle de forma a evitar a 

incidência de erros formais nos 

instrumentos contratuais e de se 

adequar ao disposto na legislação 

vigente. 

Excluída 

13/2014 18 

Que se esclareça o meio de 

publicização utilizado pelo órgão 

para atender ao princípio da 

publicidade dos atos de concessão de 

diárias e passagens.  

Atendida Parcialmente. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

Que se atente para a publicação dos 

atos de concessão de diárias e 

passagens, conforme o disposto no 

art. 6º do Decreto 5.992/2006.   

Atendida Parcialmente. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

Que se promovam as medidas 

necessárias para se evitar que 

situações de ocorrência de 

afastamento de servidores venham a 

provocar desconformidades legais, 

em futuros processos de concessão de 

diárias e passagens. 

Atendida Parcialmente. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

Que se proceda à prestação de contas 

tempestivamente, em futuros 

processos de concessão de diárias e 

passagens, conforme o disposto no 

parágrafo único do art. 4º da Portaria 

nº 505/2009 do MPOG.   

Atendida Parcialmente. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

14/2014 18 

Que se estabeleça junto à DGP, órgão 

responsável pela publicação de 

documentos no Boletim de Pessoal, 

os procedimentos necessários para 

que a referida Diretoria possa 

publicar os atos de concessão de 

diárias e passagens, conforme o 

disposto no art. 163 do Regimento 

Interno do IFBA.   

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

 

 

Que se atente para a publicação dos 

atos de concessão de diárias e 

passagens, conforme o disposto no 

art. 6º do Decreto 5.992/2006.   

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 
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Que se promovam as medidas 

necessárias com o objetivo de 

otimizar as rotinas de concessão de 

diárias e passagens com vistas a 

assegurar de forma tempestiva a 

indenização do servidor que se 

deslocou a serviço de sua sede, 

conforme o disposto no art. 5º  do 

Decreto 5.992/2006.  

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

Que se atente para o adequado 

preenchimento do Formulário de 

Solicitação, anexando documento que 

autoriza a viagem do servidor, nas 

futuras propostas de concessão de 

diárias e passagens, em conformidade 

com os procedimentos estabelecidos 

pela COAC, disponibilizados no Sítio 

Eletrônico do IFBA. 

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

 Que se proceda à prestação de contas 

tempestivamente, conforme o 

disposto no art. 5º do Decreto 

5.992/2006. 

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

Que se estabeleça por meio de ato 

normativo próprio, a formalização de 

critérios para concessão de diárias e 

passagens com o objetivo de orientar 

os servidores, bem como disciplinar 

as situações de inobservância quanto 

aos prazos da prestação de conta por 

parte do proposto. 

 

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

Que se anexe junto ao Relatório de 

viagem dos propostos, em futuras 

propostas de concessão de diárias e 

passagens, documentos 

comprobatórios da realização das 

atividades do evento (atas de 

reuniões, certificados de participação, 

notícias de imprensa, boletins de 

viagem dos veículos oficiais no 

período do deslocamento, lista de 

presença em cursos, e etc.). 

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

Que o proponente se abstenha de 

aprovar a prestação de contas quando 

não estiver com os documentos 

comprobatórios da atividade 

realizada;  

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 
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Que se atenda às Solicitações de 

Auditoria, na íntegra, como forma de 

não prejudicar os trabalhos de 

auditoria. 

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

Nos casos em que o proposto se 

deslocar da sede para condução de 

servidores em veículo oficial que se 

anexe, junto ao Relatório de Viagem, 

em futuras propostas de concessão de 

diárias e passagens, documento 

comprobatório que demonstre o 

percurso realizado (boletim de 

viagem / ficha própria do motorista 

com os percursos realizados). 

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

15/2014 18 

Que se estabeleça junto à DGP, órgão 

responsável pela publicação de 

documentos no Boletim de Pessoal, 

os procedimentos necessários para 

que a referida Diretoria possa 

publicar os atos de concessão de 

diárias e passagens, conforme o 

disposto no art. 163 do Regimento 

Interno do IFBA.  

 

Não atendida. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

 

Que se atente para a publicação dos 

atos de concessão de diárias e 

passagens, conforme o disposto no 

art. 6º do Decreto 5.992/2006. 

 

Não atendida. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

15/2014 18 

 

Que se atente para a observância do 

princípio da Segregação de Funções 

em futuras propostas de concessão de 

diárias e passagens nesse Câmpus.  

Atendida 

 

Que se promovam as medidas 

necessárias com o objetivo de 

otimizar as rotinas de concessão de 

diárias e passagens, com vistas a 

evitar que a data da solicitação da 

viagem no SCDP seja posterior ao 

deslocamento.  

 

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

 

 

. 
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Que se promovam as medidas 

necessárias com o objetivo de 

otimizar as rotinas de concessão de 

diárias e passagens, com vistas a 

assegurar de forma tempestiva a 

indenização do servidor que se 

deslocou a serviço de sua sede, 

conforme o disposto no art. 5º do 

Decreto 5.992/2006.  

 

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

 

Que se planeje a participação dos 

servidores nos eventos/congressos, 

visando o quanto possível evitar a 

assunção de compromissos 

financeiros para os quais a Unidade 

não tenha condições de cumprir 

tempestivamente, principalmente 

quando não houver disponibilidade 

orçamentária e financeira. 

 

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

 

Que se proceda à prestação de contas 

tempestivamente, conforme o 

disposto no art. 5º do Decreto 

5.992/2006. 

 

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

 

Que se oriente o servidor 

responsável, nos casos em que houver 

a emissão de passagens aéreas, a 

instruir a proposta com comprovante 

de consulta de preço, a fim de se 

verificar se houve o atendimento ao 

critério de menor preço em 

cumprimento ao Acórdão1.834/2008-

TCU. 

 

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

 

 

Que se anexe junto ao Relatório de 

Viagem dos propostos, em futuras 

propostas de concessão de diárias e 

passagens, documentos 

comprobatórios da realização das 

atividades do evento (atas de 

reuniões, certificados de participação, 

notícias de imprensa, boletins de 

viagem dos veículos oficiais no 

período do deslocamento, lista de 

presença em cursos, e etc.). 

 

Não atendida. Ausência de documentação 

comprobatória. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do “Plano de 

Providência 2015” com o intuito de verificar as 

medidas adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

 

16/2014 18 

Que se esclareça o meio de 

publicização utilizado pelo órgão 

para atender ao princípio da 

publicidade dos atos de concessão de 

diárias e passagens. 

Não atendida. Não houve manifestação do 

Gestor .O cumprimento destas recomendações 

será objeto do “Plano de Providência 2015” com 

o intuito de verificar as medidas adotadas pelo 

Gestor em prol de promover seu atendimento. 
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Que se atente para a publicação dos 

atos de concessão de diárias e 

passagens, conforme o disposto no 

art. 6º do Decreto 5.992/2006. 

Não atendida. Não houve manifestação do 

Gestor .O cumprimento destas recomendações 

será objeto do “Plano de Providência 2015” com 

o intuito de verificar as medidas adotadas pelo 

Gestor em prol de promover seu atendimento. 

Que se promovam as medidas 

necessárias com a finalidade de 

otimizar as rotinas de concessão de 

diárias e passagens com vistas a 

assegurar de forma tempestiva a 

indenização do servidor que se 

deslocou a serviço de sua sede, 

conforme o disposto no art. 5º  do 

Decreto 5.992/2006. 

Não atendida. Não houve manifestação do 

Gestor .O cumprimento destas recomendações 

será objeto do “Plano de Providência 2015” com 

o intuito de verificar as medidas adotadas pelo 

Gestor em prol de promover seu atendimento. 

Que se estabeleça por meio de ato 

normativo próprio, a formalização de 

critérios para concessão de diárias e 

passagens com o objetivo de orientar 

os servidores, bem como racionalizar 

e distribuir o recurso orçamentário 

destinado ao pagamento dos referidos 

auxílios/indenizações no âmbito do 

IFBA. 

Não atendida. Não houve manifestação do 

Gestor .O cumprimento destas recomendações 

será objeto do “Plano de Providência 2015” com 

o intuito de verificar as medidas adotadas pelo 

Gestor em prol de promover seu atendimento. 

Que se oriente o proposto para 

cumprimento dos procedimentos com 

vistas ao afastamento para 

participação de Curso/Evento, 

anexando junto ao formulário de 

Solicitação, documento que expressa 

a ciência da Chefia imediata, mediata 

e da Diretoria, nas futuras propostas 

de concessão de diárias e passagens, 

em conformidade com os 

procedimentos estabelecidos pela 

COAC, disponibilizados no Sítio 

Eletrônico do IFBA. 

Não atendida. Não houve manifestação do 

Gestor .O cumprimento destas recomendações 

será objeto do “Plano de Providência 2015” com 

o intuito de verificar as medidas adotadas pelo 

Gestor em prol de promover seu atendimento. 

16/2014 18 

Que se atente para a exigência legal 

de se justificar os deslocamentos 

ocorridos nos finais de semana em 

atendimento ao § 2º do art. 5º do 

Decreto 5.992/06 e Acórdão 

797/2010. 

Não atendida. Não houve manifestação do 

Gestor. O cumprimento destas recomendações 

será objeto do “Plano de Providência 2015” com 

o intuito de verificar as medidas adotadas pelo 

Gestor em prol de promover seu atendimento. 
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  Que se anexe junto à proposta de 

solicitação de diárias e passagens os 

folderes/documentos de suporte 

referentes ao evento, em atendimento 

ao Acórdão nº 9.702/2011.     

Não atendida. Não houve manifestação do 

Gestor. O cumprimento destas recomendações 

será objeto do “Plano de Providência 2015” com 

o intuito de verificar as medidas adotadas pelo 

Gestor em prol de promover seu atendimento. 

Que as Chefias se abstenham de 

deferir o afastamento para 

cursos/eventos quando as solicitações 

estiverem em desconformidade com 

os procedimentos estabelecidos pela 

Coordenação COAC, consoante o 

disposto no Sítio do IFBA.   

 

Não atendida. Não houve manifestação do 

Gestor. O cumprimento destas recomendações 

será objeto do “Plano de Providência 2015” com 

o intuito de verificar as medidas adotadas pelo 

Gestor em prol de promover seu atendimento. 

Que se promovam as medidas 

necessárias para se resolver os 

entraves internos ocorridos na 

tramitação das propostas de 

concessão de diárias e passagens com 

vistas à restituição tempestiva das 

diárias, conforme o disposto no art. 7º 

do Decreto 5.992/2006. 

Não atendida. Não houve manifestação do 

Gestor. O cumprimento destas recomendações 

será objeto do “Plano de Providência 2015” com 

o intuito de verificar as medidas adotadas pelo 

Gestor em prol de promover seu atendimento. 

Que se promovam as medidas 

necessárias a fim de evitar as 

situações de prestações de contas 

intempestivas com o objetivo de 

atender o disposto no art. 5º do 

Decreto 5.992/2006. 

Não atendida. Não houve manifestação do 

Gestor. O cumprimento destas recomendações 

será objeto do “Plano de Providência 2015” com 

o intuito de verificar as medidas adotadas pelo 

Gestor em prol de promover seu atendimento. 

Que se anexe junto ao Relatório de 

Viagem dos propostos, documentos 

comprobatórios da efetiva 

participação do proposto na atividade 

prevista, a exemplo de: atas de 

reuniões, listas de presenças em 

cursos e reuniões, boletins de viagens 

em veículos oficiais, certificados de 

participação em seminários, palestra 

e congêneres, notícias de imprensa, 

dentre outros. 

Não atendida. Não houve manifestação do 

Gestor. O cumprimento destas recomendações 

será objeto do “Plano de Providência 2015” com 

o intuito de verificar as medidas adotadas pelo 

Gestor em prol de promover seu atendimento. 

Que o proponente se atente para a 

documentação comprobatória da 

prestação de contas, abstendo-se de 

aprová-la quando não estiverem 

anexados os documentos que 

comprovam a atividade realizada;  

Não atendida. Não houve manifestação do 

Gestor. O cumprimento destas recomendações 

será objeto do “Plano de Providência 2015” com 

o intuito de verificar as medidas adotadas pelo 

Gestor em prol de promover seu atendimento. 

Que se esclareça o meio de transporte 

utilizado para o deslocamento do 

proposto, tendo em vista que no 

Sistema SCDP consta registrado que 

o deslocamento foi realizado por 

meio de Veículo Oficial, enquanto 

que no Relatório de Viagem se 

encontra registrado que o meio de 

locomoção foi por intermédio da 

Empresa Real Expresso - Transportes 

Terrestre.  

Não atendida. Não houve manifestação do 

Gestor. O cumprimento destas recomendações 

será objeto do “Plano de Providência 2015” com 

o intuito de verificar as medidas adotadas pelo 

Gestor em prol de promover seu atendimento. 
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017/2014 

 
18 

Que a PROAP, por meio de Termo 

Aditivo, insira os valores 

suficientemente detalhados do objeto 

acordado no Contrato nº. 05/2011. 

Não atendida.  Houve manifestação do Gestor. 

O cumprimento destas recomendações será 

objeto do “Plano de Providência 2015” com o 

intuito de verificar as medidas adotadas pelo 

Gestor em prol de promover seu atendimento. 

018/2014 18 

Que se proceda a instrução dos fiscais 

de contratos a atestarem as NF’s 

somente após verificar se as 

informações nelas contidas estão de 

acordo com as cláusulas contratuais. 

Não atendida 

019/2014 18 

Que se instrua a empresa CESBA a 

detalhar a “Discriminação dos 

Serviços” constante na NF, de forma 

a demonstrar a memória de cálculo 

do valor devido. 

Não atendida 

020/2014 18 

Que se proceda a instrução dos fiscais 

de contratos a atestarem as NF’s 

somente após verificar se as 

informações, contidas na 

“Discriminação dos Serviços”, estão 

devidamente detalhadas, de forma a 

evidenciar o valor conforme disposto 

no instrumento contratual. 

Não atendida 

021/2014 18 

Que se proceda à instrução dos fiscais 

de contratos a atestarem as NF’s 

somente após verificar se as 

informações nelas contidas estão de 

acordo com as cláusulas contratuais. 

Não atendida. Houve manifestação do Gestor. O 

cumprimento destas recomendações será objeto 

do “Plano de Providência 2015” com o intuito 

de verificar as medidas adotadas pelo Gestor em 

prol de promover seu atendimento. 

Que se instrua a empresa CESBA a 

detalhar a “Discriminação dos 

Serviços” constante na NF, de forma 

a demonstrar a memória de cálculo 

do valor devido. 

Não atendida. Houve manifestação do Gestor. O 

cumprimento destas recomendações será objeto 

do “Plano de Providência 2015” com o intuito 

de verificar as medidas adotadas pelo Gestor em 

prol de promover seu atendimento. 

Que se proceda à instrução dos fiscais 

de contratos a atestarem as NF’s 

somente após verificar se as 

informações, contidas na 

“Discriminação dos Serviços”, estão 

devidamente detalhadas, de forma a 

evidenciar o valor conforme disposto 

no instrumento contratual. 

Não atendida. Houve manifestação do Gestor. O 

cumprimento destas recomendações será objeto 

do “Plano de Providência 2015” com o intuito 

de verificar as medidas adotadas pelo Gestor em 

prol de promover seu atendimento. 

022/2014 18 

Que instrua o setor responsável a 

proceder à averiguação do direito 

adquirido pelo credor por meio de 

documento comprobatório (ateste na 

Nota Fiscal), antes de proceder à 

liquidação no sistema. 

Não atendida 

Em não havendo, que passe a 

designar Fiscal de Contrato para 

acompanhamento e fiscalização dos 

contratos executados nesse campus. 

Não atendida 

Que se insira a matrícula SIAPE nos 

carimbos confeccionados por esse 

campus. 

Não atendida 
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  Que se insira o carimbo de 

identificação do servidor responsável 

pelo atesto. 

Não atendida 

Que se proceda à instrução dos fiscais 

de contratos a atestarem as NF’s 

somente após verificarem se as 

informações nelas contidas estão de 

acordo com as cláusulas contratuais. 

Não atendida 

Que se instrua a empresa CESBA a 

detalhar a “Discriminação dos 

Serviços” constante na NF, de forma 

a demonstrar a memória de cálculo 

do valor devido. 

Não atendida 

Que se proceda à instrução dos fiscais 

de contratos a atestarem as NF’s 

somente após verificarem se as 

informações, contidas na 

“Discriminação dos Serviços”, estão 

devidamente detalhadas, de forma a 

evidenciar o valor conforme disposto 

no instrumento contratual. 

Não atendida 

023/2014 18 

Que esse campus passe a promover o 

atendimento às S.A.’s oriundas desta 

Unidade de Auditoria Interna, de 

modo a não prejudicar o trabalho 

desenvolvido pelo setor. 

Não atendida. Houve manifestação do Gestor. O 

cumprimento destas recomendações será objeto 

do “Plano de Providência 2015” com o intuito 

de verificar as medidas adotadas pelo Gestor em 

prol de promover seu atendimento. 

Que se providenciem documentos do 

discente Paulo Mateus Cavalcante 

Ferraz (Curso de Informática) que 

justifiquem a contratação do CESBA. 

Não atendida. Houve manifestação do Gestor. O 

cumprimento destas recomendações será objeto 

do “Plano de Providência 2015” com o intuito 

de verificar as medidas adotadas pelo Gestor em 

prol de promover seu atendimento. 

Que, nas futuras contratações do 

CESBA, sejam providenciados todos 

os documentos que comprovem a 

necessidade do discente. 

Não atendida. Houve manifestação do Gestor. O 

cumprimento destas recomendações será objeto 

do “Plano de Providência 2015” com o intuito 

de verificar as medidas adotadas pelo Gestor em 

prol de promover seu atendimento. 

Em não havendo, que passe a 

designar Fiscal de Contrato para 

acompanhamento e fiscalização dos 

contratos executados nesse campus. 

Não atendida. Houve manifestação do Gestor. O 

cumprimento destas recomendações será objeto 

do “Plano de Providência 2015” com o intuito 

de verificar as medidas adotadas pelo Gestor em 

prol de promover seu atendimento. 

Que se insira a matrícula SIAPE nos 

carimbos confeccionados por esse 

campus. 

Não atendida. Houve manifestação do Gestor. O 

cumprimento destas recomendações será objeto 

do “Plano de Providência 2015” com o intuito 

de verificar as medidas adotadas pelo Gestor em 

prol de promover seu atendimento. 

Que se crie o manual de 

rotinas/procedimentos referente às 

atividades intrínsecas do 

Almoxarifado, com o objetivo de 

estabelecer responsabilidades, 

salvaguardar os bens estocados, 

elevar a eficiência patrimonial e 

evitar eventual desvio. 

Parcialmente atendida 

Que os servidores do DEPAT 

participem de curso específico e 

direcionado à gestão de 

almoxarifado. 

Parcialmente atendida 
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  Que o DEPAT passe a encaminhar 

mensalmente ao Setor Contábil o 

Relatório Mensal do Almoxarifado 

para fins de conciliação. 

Parcialmente atendida 

024/2014 15 

Que se estabeleça mecanismo de 

recebimento provisório e definitivo 

de material, conforme estabelecido 

no art. 73, inciso II, da Lei nº. 

8.666/1993. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT crie mecanismo para 

verificar, de forma periódica, a 

existência de materiais ociosos 

estocados no Almoxarifado, bem 

como sua adequada destinação. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT crie mecanismo para 

verificar, de forma periódica, a 

existência de materiais vencidos e a 

vencer. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT, no momento do 

recebimento definitivo dos materiais, 

verifique a existência da data de 

validade dos produtos recebidos e, se 

for o caso, a proximidade de sua 

expiração. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT passe a utilizar Ficha 

de Prateleira ou outro mecanismo de 

registro e acompanhamento de saída 

de materiais, em todos os itens 

constantes no Almoxarifado. 

 

Parcialmente atendida 

Que os funcionários do DEPAT 

passem a registrar nas Fichas de 

Prateleira, ou em outro instrumento 

de controle equivalente, todas as 

saídas de materiais do Almoxarifado. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT evite fornecer 

materiais em quantidade acima da 

que foi solicitada. 

Parcialmente atendida 

Que se promova o registro de saída 

dos materiais nos Relatórios de 

Almoxarifado para Contabilidade, e 

de forma tempestiva, com vistas a 

propiciar controle e fidelidade das 

informações neles contidas. 

Parcialmente atendida 

Que se evite adquirir materiais, 

sobretudo gêneros alimentícios, em 

quantidades excessivas, a fim de 

evitar a sua eventual perda. 

Parcialmente atendida 

Que se crie mecanismo para a efetiva 

apuração do estoque mínimo e 

máximo dos bens alocados no 

Almoxarifado, de acordo com os 

itens 7.5 a 7.8 da IN SEDAP/PR nº. 

205/1988, de forma a evitar aquisição 

de materiais em excesso, bem como 

interrupção no abastecimento por 

escassez. 

Parcialmente atendida 
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  Que o IFBA adquira programa 

informatizado de gestão para uso e 

controle do Almoxarifado. 

Parcialmente atendida 

Que sejam providenciadas estantes, 

prateleiras e/ou gaveteiros para o 

Almoxarifado, no intuito de 

promover a organização do setor. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT organize o 

Almoxarifado de forma a evitar o 

empilhamento desordenado dos 

materiais, a obstrução da área de 

circulação e a aproximação dos 

materiais estocados aos eventuais 

vazamentos existentes. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT passe a respeitar a 

necessidade de arejamento, estocando 

os materiais empilhados a uma 

distância de 50 cm da parede, 

conforme alínea “l” do item 

supracitado. 

Parcialmente atendida 

Que se evite o contato direto dos 

materiais com o piso e passe a utilizar 

corretamente os acessórios de 

estocagem com intuito de protegê-

los, conforme alínea “e” do item 

supramencionado. 

Parcialmente atendida 

Que o setor competente tome as 

providências necessárias para o fim 

do vazamento localizado no 

Almoxarifado. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT evite usar o 

Almoxarifado como arquivo e 

depósito de materiais e documentos 

estranhos à sua finalidade. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT evite usar o 

Almoxarifado como depósito de 

quaisquer bens sem entrada prévia e 

formal no setor. 

Parcialmente atendida 

Que o setor competente providencie 

escada de forma a facilitar o 

manuseio da parte superior das 

prateleiras, por parte dos servidores 

lotados no Almoxarifado. 

Parcialmente atendida 

Que se providencie guarda-corpo de 

forma a reduzir o risco aos 

funcionários do setor e, se for o caso, 

se adéque às exigências da Norma 

Reguladora/MTE nº. 35. 

Parcialmente atendida 

Que passe a inserir descrições 

detalhadas dos materiais, com as 

características físicas necessárias para 

devida identificação dos mesmos. 

Parcialmente atendida 
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  Que o DEPAT proceda ao 

levantamento da descrição de todos 

os itens do Almoxarifado e passe a 

utilizar descrições detalhadas dos 

materiais, com as características 

físicas necessárias para a devida 

identificação dos mesmos. 

Parcialmente atendida 

Que se tomem providências 

necessárias a fim de evitar a inserção 

de descrição genérica dos materiais 

no Relatório de Almoxarifado para 

Contabilidade. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT promova as devidas 

descrições e respectivas atualizações 

dos objetos que integram os 

“Equipamentos de Proteção de 

Segurança”. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT use a fórmula “Saldo 

Inicial + Entradas – Saídas = Saldo 

Final/Atual” nos Relatórios de 

Almoxarifado para Contabilidade. 

Parcialmente atendida 

Que a primeira coluna do inventário 

refira-se à relação dos materiais em 

ordem alfabética, considerando os 

Elementos das Despesas, 

independente do número da Nota de 

Empenho - NE e da destinação dos 

mesmos. 

Parcialmente atendida 

Que utilize a expressão “Saldo Final 

do Exercício Anterior” (ou expressão 

equivalente) em detrimento a “Saldo 

Mês Anterior”. 

Parcialmente atendida 

Que a comissão inventariante do 

exercício 2012 justifique a origem 

dos valores apresentados no saldo 

inicial do Inventário/2012, tendo em 

vista que não coincide com o saldo 

final do inventário/2012 e nem com o 

saldo inicial do “Relatório de 

Almoxarifado para Contabilidade – 

Janeiro 2013”. 

Parcialmente atendida 

Que seja apurada a ocorrência de 

eventual perda ou desvio e, se for o 

caso, que sejam tomadas 

providências para identificar a 

responsabilidade. 

Parcialmente atendida 

Que a comissão inventariante do 

exercício 2012 justifique a origem 

dos valores apresentados no saldo 

inicial do Inventário/2013, tendo em 

vista que não coincide com o saldo 

final do inventário/2012 e nem com o 

saldo inicial do “Relatório de 

Almoxarifado para Contabilidade – 

Janeiro 2013”. 

Parcialmente atendida 
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  Que seja apurada a ocorrência de 

eventual perda ou desvio e, se for o 

caso, que sejam tomadas 

providências para identificar a 

responsabilidade. 

Parcialmente atendida 

Que apure se houve ou não 

ocorrência da eventual saída dos 

espirais de encadernação do 

Almoxarifado no exercício 2013 e, se 

for o caso, adéque os registros de 

forma que coincida a quantidade 

física dos referidos bens existentes no 

estoque e o quantitativo registrado. 

Parcialmente atendida 

Que se apure a responsabilidade da 

eventual saída/baixa de materiais sem 

documento(s) comprobatório(s). 

Parcialmente atendida 

Que se crie mecanismo para instruir 

futuros servidores, integrantes das 

comissões inventariantes, a proceder 

aos trabalhos inerentes à comissão no 

intuito de elaborar o respectivo 

inventário. 

Parcialmente atendida 

Que se apurem as responsabilidades 

dos servidores integrantes, da 

Comissão de Inventário de 

Almoxarifado da Reitoria do IFBA 

do exercício 2013, pelo não 

desempenho das atribuições a eles 

instituídas. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT passe a atualizar as 

informações no sistema utilizado pelo 

Almoxarifado, de forma tempestiva e 

tomando como base documentos mais 

consistentes e eficazes. 

Parcialmente atendida 

Que passe a manter os instrumentos 

de registros de entradas e saídas 

atualizados, conforme dita o item 

7.3.1, alínea “b” da IN SEDAP/PR 

nº. 205/1988. 

Parcialmenteatendida 

Que se proceda aos ajustes 

necessários de forma que as 

informações, contidas na ficha de 

prateleira e consequentemente no 

sistema, sejam coincidentes com as 

quantidades físicas existentes no 

Almoxarifado. 

Parcialmenteatendida 

Que passe a promover conciliações 

periódicas de forma a fazer com que 

as informações contidas no sistema 

sejam sincrônicas com as contidas 

nas Fichas de Prateleiras, e que estas 

sejam coincidentes com a quantidade 

física dos materiais existentes no 

estoque, conforme preceitua o item 

7.3.1, alínea “c” da IN SEDAP/PR nº. 

205/1988. 

Parcialmenteatendida 
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  Que passe a organizar as pastas das 

Requisições de Materiais em ordem 

cronológica. 

Parcialmenteatendida 

Que se evite colocar documentos 

estranhos na pasta das Requisições de 

Materiais. 

Parcialmenteatendida 

Que o DEPAT evite liberar as 

Requisições de Materiais quando: 

- Estiverem com rasura; 

- O preenchimento estiver 

desuniforme (manual e 

eletronicamente) e 

- As linhas não preenchidas não 

estiverem inutilizadas. 

Parcialmenteatendida 

Que o DEPAT só libere os materiais 

após verificar o devido 

preenchimento das seguintes 

informações nas Requisições: 

- Número da Requisição; 

- Nome e carimbo do solicitante; 

- Data da solicitação e 

- Especificação completa dos 

materiais. 

Parcialmente atendida 

  Que o DEPAT preencha a quantidade 

fornecida e insira assinatura e 

aposição do carimbo nas Requisições 

antes da liberação dos materiais. 

Parcialmente atendida 

Que, durante a entrega dos materiais, 

o DEPAT exija do servidor 

responsável pelo recebimento a 

assinatura, a aposição do carimbo e o 

preenchimento da data na Requisição. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT passe a preencher 

devidamente os campos das 

Requisições de Materiais de forma a 

não comprometer a credibilidade do 

referido documento. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT passe a observar o 

Princípio da Segregação de Funções 

quando desempenhar o papel de 

solicitante de materiais do 

Almoxarifado. 

Parcialmenteatendida 

Que o DEPAT passe a exigir a 

apresentação da Requisição de 

Materiais devidamente preenchida 

antes de proceder à liberação dos 

bens solicitados. 

Parcialmenteatendida 
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  Que o DEPAT evite liberar as 

Requisições de Materiais quando: 

- Estiverem com rasura; 

- As linhas não preenchidas não 

estiverem inutilizadas; 

- Estiverem sem o número da 

requisição; 

- Estiverem sem nome e carimbo do 

solicitante; 

- Estiverem sem a data de solicitação; 

- Estiverem sem a devida 

especificação do material solicitado. 

Parcialmente atendida 

  Que o DEPAT preencha a quantidade 

fornecida e insira a assinatura e a 

aposição do carimbo nas Requisições 

antes da liberação dos materiais. 

Parcialmente atendida 

Que, no momento da entrega dos 

materiais, o DEPAT exija do servidor 

responsável pelo recebimento a 

assinatura, a aposição do carimbo e o 

preenchimento da data na Requisição. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT organize fisicamente 

os Papéis A4 e A4 Reciclado de 

forma condizente ao estabelecido na 

IN SEDAP/PR nº. 205/1988. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT proceda ao 

levantamento do quantitativo de 

Papel A4 e Papel A4 Reciclado de 

forma a deixar atualizado os registros 

no sistema e nas Fichas de Prateleira. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT passe a atuar em 

consonância com os itens 7.9 e 12 da 

IN SEDAP/PR e ao art. 74, inciso III, 

do Regimento Interno/CEFET-

BA,utilizandoFichas de Prateleira 

como forma de controle do Papel A4 

Reciclado. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT passe a atuar em 

consonância com os itens 7.9 e 12 da 

IN SEDAP/PR e ao art. 74, inciso III, 

do Regimento Interno/CEFET-BA, 

registrando todas as saídas de 

materiais nas respectivas Fichas de 

Prateleira. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT organize fisicamente 

os Envelopes Kraft’s de forma 

condizente ao estabelecido na IN 

SEDAP/PR nº. 205/1988. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT proceda ao 

levantamento do quantitativo dos 

Envelopes Kraft’s de modo que 

promova a atualização dos registros 

no sistema e nas Fichas de 

Prateleiras. 

Parcialmente atendida 
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  Que o DEPAT passe a atuar em 

consonância com os itens 7.9 e 12 da 

IN SEDAP/PR e ao art. 74, inciso III, 

do Regimento Interno/CEFET-BA, 

utilizando Fichas de Prateleira como 

forma de controle dos envelopes 

Kraft’s. 

Parcialmente atendida 

Que o DEPAT organize fisicamente 

os Copos Descartáveis de forma 

condizente ao estabelecido na IN 

SEDAP/PR nº. 205/1988. 

Parcialmente  atendida 

Que o DEPAT passe a atuar em 

consonância com os itens 7.9 e 12 da 

IN SEDAP/PR e ao art. 74, inciso III, 

do Regimento Interno/CEFET-BA, 

utilizando Fichas de Prateleira como 

forma de controle dos copos 

descartáveis. 

Parcialmente  atendida 

Que o DEPAT proceda ao 

levantamento do quantitativo dos 

Copos Descartáveis de modo que 

promova a atualização dos registros 

no sistema e nas Fichas de Prateleira. 

Parcialmente  atendida 

Que o DEPAT passe a utilizar Ficha 

de Prateleira ou outra forma de 

controle de saída das Bobinas de Fax. 

Parcialmente  atendida 

Que se apure eventual perda ou 

extravio das Bobinas de Fax e, se for 

o caso, apure a responsabilidade de 

quem houver dado causa. 

Parcialmente  atendida 

Que o DEPAT evite entregar 

materiais enquanto as requisições não 

contenham informações 

imprescindíveis para efetivo controle 

interno de forma a garantir a 

credibilidade do documento. 

Parcialmente  atendida 

Que o DEPAT justifique a solicitação 

de 3 (três) Bobinas de Fax em 

janeiro/2014. 

Parcialmente  atendida 

Que o DEPAT apenas promova a 

saída das Capas de Encadernação ou 

de qualquer outro material após o 

devido registro e conforme a 

necessidade do setor solicitante. 

Parcialmente  atendida 

 

 

Quanto à ocorrência de eventuais redesenhos recentes na estrutura organizacional, a Unidade de 

Auditoria Interna não sofreu alterações na sua posição, mantendo sua atuação em conformidade 

com a previsão do Regimento Interno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – IFBA, em seus artigos 30 e 31, assim como na Instrução Normativa nº 01, de 

06/04/2001, da Secretaria Federal de Controle Interno. 
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É importante pontuar que, em tese, a Unidade de Auditoria Interna possui independência na 

consecução de suas atividades, cuja posição, inserta no organograma do IFBA, apresenta-se em 

consonância com os normativos dispostos na legislação aplicável e as orientações dos órgãos de 

controle, situação que fora corroborada pela Controladoria Geral da União – CGU no Relatório 

nº 201411699.   

 

No que se refere à apresentação de opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles 

internos relacionados à apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e 

avaliar a governança e o desempenho operacional unidade jurisdicionada, a Unidade de 

Auditoria Interna do IFBA encontra-se com escassez de pessoal, fato que tornou inviável a 

realização da análise dos indicadores de desempenho, os quais são elaborados com base nas 

informações extraídas do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 

Tecnológica – SISTEC. 

 

Cabe salientar que, a ausência de avaliação dos indicadores de desempenho sobredita já fora 

cientificada à Controladoria Geral da União – CGU mediante o Relatório Anual de Atividades de 

Auditoria Interna – RAINT 2014. 
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2.3 Sistema de Correição  

 

 

Atribuições 

 

Com fulcro no Decreto 5.480/2005, alterado pelo Decreto n° 6.692 de 2008, dispõe o art. 40 da 

Proposta de Regimento do IFBA de 2012 que: 

 

A Correição do IFBA possui como atribuições: 

 

I. Propor à Controladoria Geral da União medidas que visem à definição, padronização, 

sistematização e normatização dos procedimentos operacionais atinentes à atividade de 

correição; 

 

II. Participar de atividades que exijam ações conjugadas das unidades integrantes do Sistema 

de Correição, com vistas ao aprimoramento do exercício das atividades que lhes são 

comuns; 

 

III. Sugerir à Controladoria Geral da União procedimentos relativos ao aprimoramento das 

atividades relacionadas às sindicâncias e aos processos administrativos disciplinares; 

 

IV. Instaurar ou determinar a instauração de procedimentos e processos disciplinares, sem 

prejuízo de sua iniciativa, pela autoridade a que se refere o Art. 143 da Lei nº 8.112/90; 

 

V. Manter registro atualizado da tramitação e resultado dos processos e expedientes em curso; 

 

VI. Encaminhar à Controladoria Geral da União dados consolidados e sistematizados, relativos 

aos resultados das sindicâncias e processos administrativos disciplinares, bem como à 

aplicação das penas respectivas; 

 

VII. Auxiliar a Controladoria Geral da União na supervisão técnica das atividades 

desempenhadas pelas unidades integrantes do Sistema de Correição; 

 

VIII. Prestar apoio à Controladoria Geral da União na Instituição e manutenção de informações 

para o exercício das atividades de correição;  

 

IX. Propor medidas à Controladoria Geral da União visando à criação de condições melhores e 

mais eficientes para o exercício da atividade de correição. 
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Estrutura da Correição 

 

Assevera, ainda, a Proposta de Regimento em seu artigo 37 que “a Correição, chefiada por um(a) 

chefe, será encarregada das atividades relacionadas à prevenção e apuração de irregularidades 

administrativas no âmbito do Instituto Federal da Bahia de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia  (IFBA), devendo exercê-las com autonomia, independência e com  base na lei, 

observando a  conduta  

dos servidores integrantes do IFBA, em observância aos padrões de imparcialidade, moralidade, 

isenção e probidade”. Esta Unidade estará sujeita à orientação normativa da Controladoria Geral 

da União (CGU), como Órgão Central do Sistema e à supervisão técnica da respectiva Unidade 

Setorial do Ministério da Educação, como disposto no artigo 39.  

 

Principais Resultados 

 

ANO: 2014  

Itens 
Procedimentos 

Instaurados 

Procedimentos em 

Indiciamento/ 

Citação 

Encaminhamento  

para 

Julgamento 

Procedimentos 

Julgados 

Processo 

Administrativo 

Disciplinar 

8 8 0 0 

Rito Sumário 0 0 0 0 

Sindicância 5 1 
 

3 

TOTAL GERAL 13 9 1 3 

 

 

Cumprimento pela Instância da Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU 

 

Em vista ao artigo 4° da Portaria n° 1.043, de 24 de julho de 2007, da Controladoria Geral da 

União, alusivo aos prazos para registro das informações relativas aos processos disciplinares no 

CGU-PAD, pode-se afirmar que estes estão sendo cumpridos em conformidade com o art. 1°, § 

3°, da mesma Portaria. No que tange ao artigo 5°, esta Unidade Jurisdicionada zela pela 

integralidade, disponibilidade e confidencialidade das informações registradas no CGU-PAD. 

Levando em conta, além disso, as disposições do Decreto n° 4553, de 27 de Dezembro de 2002, 

revogado pelo Decreto n° 7845, de 2012. De modo, a alimentar devidamente o sistema, 

registrando as informações sobre os processos disciplinares instaurados no âmbito do Instituto 

Federal da Bahia. 
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2.4 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 

 

 

QUADRO A.2.4 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM 

AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 

objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

  
 X  

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os 

servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  
  

X   

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.   X   

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 

documentos formais. 
  

 X  

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e 

servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, 

das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

  

X   

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras 

das responsabilidades. 

  
 X  

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da 

UJ. 
  

 X  

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 

planejados pela UJ. 
  

 X  

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas 

da unidade. 
  

X   

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) 

envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da 

probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para 

mitigá-los. 

  

 X  

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  
  

X   

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no 

perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 
  

X   

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 

uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 
  

X   

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos 

processos internos da unidade. 

  
 X  

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para 

apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

  
  X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 

valores de responsabilidade da unidade.  
  

 X  

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os 

riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
  

 X  

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam 

consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 
  

X   

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de 

benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
  

X   
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QUADRO A.2.4 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ 

(Continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM 

AVALIADOS 
VALORES 

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão 

diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 

  
 X  

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada 

e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
  

 X  

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente 

para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
  

 X  

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, 

tempestiva, atual, precisa e acessível. 
  

X  
 

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 

indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

  
 X 

 

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas 

as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

  
 X 

 

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua 

validade e qualidade ao longo do tempo. 
  

X 
  

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 

avaliações sofridas. 
  

X 
  

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu 

desempenho. 
  

X 
  

 

Análise crítica e comentários relevantes: Com a expansão do IFBA, houve um crescimento significativo, no último 

ano, dos processos administrativos, sendo necessário adequar a estrutura organizacional à nova realidade administrativa 

com a 

reavaliação e redefinição dos processos de trabalho e de fluxos de informação. O IFBA implementou o processo de 

descentralização orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa com o objetivo de facilitar a execução das ações 

administrativas e orçamentárias. Isto tem provocado impacto significativo nos processos, requerendo um conhecimento 

cada vez mais especializado, a fim de atender todas as demandas, havendo necessidade de aprimorar continuamente os 

modelos de gestão e preparar os servidores para as novas realidades com programas de capacitação. 
 

A metodologia adotada foi repassar o quadro para os diversos Setores Estratégicos (Campi, Reitoria e Pró-Reitorias) do 

IFBA, que após, serem esclarecidos quanto aos critérios de preenchimento, devolveram o referido quadro devidamente 

respondido. Os dados coletados foram tabulados apresentando como resultado final a maioria das respostas 

representadas no quadro acima. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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3  RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

3.1 Canais de acesso do cidadão 

 

Canais de relacionamento são os veículos formais produzidos e mantidos pelo IFBA com o 

objetivo de promover a interação com os seus públicos estratégicos. Eles têm propostas visual e 

editorial claramente identificadas, incorporam conteúdos ou informações comprometidos com o 

Planejamento Estratégico e com os objetivos do IFBA, têm públicos de interesse, áreas ou 

setores responsáveis pela sua gestão e sistemas de veiculação explicitamente definidos, 

observando também o Decreto-Lei 5296/2004 que estabelece as regras de acessibilidade 

inclusive para a comunicação. 

 

Os canais de relacionamento podem ser classificados segundo a sua forma de produção ou 

sistema de veiculação ou mesmo em virtude de sua audiência. Do ponto de vista de sua forma de 

produção ou sistema de veiculação, os canais de relacionamento podem ser impressos, 

eletrônicos ou digitais. Em função da sua audiência, eles podem ser internos, externos ou mistos. 

Os canais de relacionamento internos buscam interagir com os seus públicos internos; os 

externos dizem respeito aos públicos que se localizam fora do âmbito interno; e os mistos 

destinam-se à interação com todos os seus públicos. 

 

Este relatório tem o objetivo de reunir informações sobre as formas de acesso do cidadão aos 

meios de comunicação do IFBA. Dispomos de vários telefones expostos no portal do IFBA, 

endereço eletrônico que encaminha os e-mails para o faleconosco@ifba.edu.br, gerenciado pelo 

Departamento de Comunicação e a participação do Instituto nas principais redes sociais. 

 

Para fazer reclamações sobre os serviços prestados pelo IFBA, se acessa o Fale Conosco. Este 

canal também pode ser usado para enviar críticas, elogios, sugestões e pedidos de informações 

para os Departamentos responsáveis. 

 

A Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional (DGCOM) é o órgão articulador e executor 

que atua na difusão das informações de interesse público relativas às políticas, programas e ações 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). O apoio e a divulgação 

dos projetos de ensino, pesquisa e extensão institucionais objetiva melhorar o relacionamento do 

Instituto com seus diversos públicos. 

 

Por se tratar de uma instituição de educação profissional e tecnológica, as informações de 

utilidade pública são fundamentais para potencializar o relacionamento com as comunidades 

interna e externa. 

Dessa forma, uma das possibilidades de divulgação é através do direcionamento jornalístico. São 

produzidas matérias diariamente para que as ações institucionais tenham repercussão pública e 

trabalhem valores como credibilidade, transparência e objetividade. 

 

Neste sentido, são consideradas duas vertentes bastante significativas para os objetivos 

institucionais:  

Portal IFBA – Nesta ferramenta, são trabalhados textos para a comunidade interna e externa 

sobre assuntos que envolvem diretamente o IFBA. Em 2014, foi produzido um total de 588 

matérias jornalísticas, sendo 275 com caráter mais institucional – com predominância do 

interesse público – e 313 sobre ações voltadas para os públicos internos (como alunos, 

professores e técnico-administrativos, por exemplo). 

mailto:faleconosco@ifba.edu.br
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Relacionamento com a imprensa – Por trabalhar diretamente com os formadores de opinião, os 

veículos de comunicação são bastante estratégicos para o IFBA. Através deles, é possível 

divulgar informações de interesse público para toda Bahia, de forma rápida, com equidade e 

grande alcance.  

 

Por isso, o IFBA mantém atualizadas as relações de profissionais de imprensa, envia sugestões 

de pauta rotineiramente e realiza a atividade de clipping. 

 

É importante sinalizar que pauta é uma orientação para os jornalistas escreverem sobre 

determinado tema, enquanto clipping é uma atividade de seleção de notícia, informação ou 

comentário em veículos de comunicação impressos, rádios, sites ou televisão, com a finalidade 

de identificar as referências à determinada organização, pessoa ou tema. 

 

Já dentre os canais de acesso do cidadão ao IFBA para fins de solicitações, reclamações, 

denúncias, sugestões etc., destacamos o site (no qual se encontram os links para o Fale Conosco 

e a Ouvidoria) e as redes sociais (Facebook e Twitter). 

 

O serviço Fale Conosco recebe perguntas, dúvidas e reclamações que são respondidas pela 

DGCOM e/ou encaminhadas para os setores competentes. Com a Ouvidoria, o público tem mais 

um espaço de interação com o IFBA. Através do Facebook, a instituição se aproxima, 

principalmente, dos alunos, com difusão de informações institucionais e de interesse público. 

Cabe ressaltar que este tem sido o maior canal de serviço de informação para o público jovem. 

Aliado ao Facebook, é também oferecido o Twitter, com difusão das atividades e ações do 

Instituto. A importância desses espaços torna-se ainda mais visível no momento do Processo 

Seletivo e no período de matrículas. 

 

No ano de 2014, a DGCOM publicou 544 postagens de informações institucionais e de interesse 

de seus públicos nas redes sociais (Facebook e Twitter), e respondeu a um total de 793 pedidos 

de informação em seus canais de relacionamento (Fale Conosco, Facebook e Twitter), entretanto 

salienta-se que em 2014, a DGCOM não possuía parâmetros que indicassem a quantidade de 

pedidos formulados, pedidos atendidos e/ou encaminhamentos realizados, de forma que 

possibilitasse a avaliação dos atendimentos e seus resultados. Tendo em vista que já se havia 

percebido a necessidade de um maior detalhamento na forma de contagem/controle destas 

atividades, desde o início de 2015 os formulários de acompanhamento foram refeitos, sendo 

acrescidas informações acerca da neutralidade, positividade ou negatividade das postagens dos 

usuários. Também se passou a registrar se o atendimento realizado gerou uma ação, resposta ou 

informação sobre a instituição e seus eventos. 

 

Em substituição ao serviço Fale Conosco, informamos que, também no início de 2015, o IFBA 

colocou em funcionamento o serviço de Ouvidoria, que visa atender às demandas dos diversos 

públicos no que tange às críticas, elogios, sugestões, denúncias e pedidos de informação a cerca 

da instituição. Considerando que o setor responsável elaborará relatórios periódicos a cerca do 

serviço realizado, ao final de 2015 será possível apresentar para o Relatório de Gestão do ano 

corrente, os dados estatísticos necessários. 

 

 

Na página principal do site disponibilizamos, ainda, lista telefônica dos diversos setores 

administrativos da Reitoria (link: http://www.dgti.ifba.edu.br/index.php/2-uncategorised/14-

ramais-voip-reitoria 

 

 

http://www.dgti.ifba.edu.br/index.php/2-uncategorised/14-ramais-voip-reitoria
http://www.dgti.ifba.edu.br/index.php/2-uncategorised/14-ramais-voip-reitoria
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3.2 Carta de Serviços ao Cidadão 

 

O Instituto Federal da Bahia observando o disposto no Decreto nº 6.932 de 11/08/2009 vem 

desenvolvendo ações com vistas ao atendimento das diretrizes nas relações entre si e com o 

cidadão citando: o compartilhamento de informações, racionalização de métodos e 

procedimentos de controle, articulação com estados, distrito federal, municípios e outros poderes 

para a integração, racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos prestados 

ao cidadão, entre outros. Quanto a construção nos moldes da carta de serviços ao cidadão, o 

IFBA, através da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, vem desenvolvendo os 

trabalhos e terá o seu lançamento no ano de 2015 

 

 

 

 

3.3 Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços 

 

No biênio 2012/2014 o IFBA utilizou como mecanismo para medir a satisfação dos 

cidadãos/usuários ou clientes dos produtos e/ou serviços resultante da atuação da UJ, o Relatório 

de Autoavaliação Institucional, documento este elaborado pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) e Comissões Setoriais de Avaliação (CSAs) instaladas nos Câmpus avaliados. Atendendo 

o arcabouço legal que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), bem como diretrizes e normas da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES) e Projeto de Autoavaliação Institucional, teve como parâmetro de avaliação 

nos aspectos globais e didáticos – pedagógicos dos cursos e de toda a Instituição. 

 

Para realização deste trabalho foram disponibilizados os instrumentos de avaliação aos 

servidores docentes e técnicos administrativos, discentes e egressos verificando o grau de 

satisfação dos usuários, apontando os pontos de melhoria que subsidiaram o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano de Metas Institucional (PMI), documentos estes 

orientadores das ações de gestão adotadas por este Instituto.  

 

Os instrumentos empregados foram disponibilizados de forma online, pela plataforma 

surveymonkey, através do sistema acadêmico e via e-mail. O preenchimento deles foi facultativo. 

Foram sete os questionários utilizados: 

 

A1 – Avaliação Institucional Global pelo Discente 

D1 – Avaliação Institucional Global pelo Docente 

A2 – Avaliação de Disciplina e Docente pelo Discente 

D2 – Avaliação de Disciplina e curso pelo Docente 

B – Avaliação global pelo técnico administrativo 

E – Avaliação global pelo egresso 

C – Avaliação global pela comunidade externa 
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Ao analisar os instrumentos acima informados, pode-se constatar, entre outros, as seguintes 

avaliações: 

 

Pelo Discente  

 

Avaliação dos cursos: consideraram satisfatórias a matriz curricular, objetivos do curso, perfil 

profissional do curso e horário de funcionamento. 

 

Gestão e Apoio Administrativo: consideram bom salientando a necessidade de melhorar os 

serviços médicos-odontológicos e intercâmbio. Com destaque positivo a adequação da estrutura 

acadêmica ao funcionamento do IFBA , Diretorias Gerais dos câmpus e Departamento de 

Ensino. 

 

Infraestrutura e Biblioteca: Consideram bom com destaque positivo ao atendimento nas 

bibliotecas por parte dos funcionários. 

 

Disciplinas e Competências: Consideraram satisfatórias sem maiores destaques. 

 

Autoavaliação: satisfatória com destaque para assiduidade e pontualidade. Salientaram um baixo 

escore na dificuldade de reorientação das possíveis dificuldades de aprendizagem. 

 

Pelo Docente 

 

Autoavaliação: consideram satisfatório com destaque para assiduidade e pontualidade. 

Salientaram um baixo escore para motivação e participação de atividades de disciplina e 

conhecimento prévio para acompanhar os conteúdos ministrados. 

 

Biblioteca: Consideram satisfatória sem maiores destaques. 

 

Departamento/Coordenação: consideram satisfatória com destaque ao desempenho do chefe da 

Coordenação e do Departamento de Ensino. Salientaram de forma positiva o relacionamento 

com os colegas e chefia, adequação da estrutura acadêmica ao funcionamento do IFBA e de 

forma menos satisfatória a divulgação da avaliação institucional. 

 

Curso: Consideram satisfatório dando destaque para o perfil do profissional formado, o 

conhecimento do projeto pedagógico, objetivos e conteúdos das disciplinas e de forma menos 

satisfatória o desenvolvimento de atividades interdisciplinares. 

 

Pelos Técnicos Administrativos 

 

Autoavaliação: consideram satisfatório com destaque para assiduidade, pontualidade, 

competência técnica e comprometimento com o trabalho. 

 

Infraestrutura: Consideram satisfatória com destaque para disponibilidade de equipamentos, 

mobiliários e material de insumo. 

 

Gestão: avaliação positiva com destaque para liberdade de expressão, relacionamento com os 

colegas e chefia imediata. Conhecimento da importância do próprio trabalho. 
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Pelo Egresso 

 

Infraestrutura: Os egressos avaliaram frequentemente como satisfatória a infraestrutura dos 

laboratórios e oficinas do IFBA. 

 

Análise do Curso: Consideram satisfatório em relação curso/formação e com maior participação 

em eventos institucionais. 

 

Continuidade nos Estudos: Merece destaque a alta frequência de estudantes que fizeram ou 

fazem graduação depois da conclusão do curso no Instituto. 

 

Biblioteca: As condições das Bibliotecas do IFBA foram, em geral, avaliadas positivamente 

pelos. 

estudantes. 

 

  

  

 

 

3.4 Acesso às  informações da unidade jurisdicionada 

 

Os caminhos de acesso no portal do IFBA às informações referentes à sua atuação, julgadas úteis 

à sociedade e que contribuem para a transparência da gestão, seguem listados abaixo: 

 

Relatório do Sistema e-SIC 

 

1. Quadro geral dos recursos 

 
 

Pedidos 

100 
 

      

Recursos à 

autoridade 

máxima 

3 
 

       

   

Recurso ao chefe 

hierárquico 

6 
 

        

Recursos à CMRI 

0 
 

 

        

Recursos à 

CGU 

1 
 

   

    

 

 

 

 

 

  

 

 

      

           

               

                

 

               

 

Observações:  

 

Os dados referentes a recursos à CGU que foram registrados antes da inclusão da funcionalidade 

de interposição desse tipo de recurso no e-SIC (ocorrida em 22 de Agosto de 2012) estarão, 

provisoriamente, disponíveis em relatório estático à parte, acessível a partir do item de menu 

"Relatórios, Estatísticos". 

 

Os dados referentes a recursos à CMRI que foram registrados antes da inclusão da funcionalidade 

de interposição desse tipo de recurso no e-SIC (ocorrida em 31 de janeiro de 2014) estarão, 

provisoriamente, disponíveis em relatório estático à parte, acessível a partir do item de menu 

"Relatórios Estatísticos". 
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2.  Recursos ao chefe hierárquico 

 

Recursos ao chefe hierárquico 

Recursos recebidos no período 06 

%  de  pedidos respondidos que geraram recursos ao chefe hierárquico 7,23 

 

 

Recursos ao chefe hierárquico respondidos 

Total de recursos respondidos 4 66,67% 

Deferido 2 50% 

Perda de objeto 2 50% 
  

 
 

       

          

 

 
 

Motivos para interposição de recursos 

Motivo Quantidade % 

Informação incompleta 3 50% 

Outros 1 16,67% 

Informação recebida não corresponde à solicitada 1 16,67% 

Justificativa para o sigilo insatisfatória/não informada 1 16,67% 

TOTAL 6 
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Visão geral por mês 

Mês Pedidos 

Recursos 

Relativos aos 

Pedidos 

Em 

tramitação/Não 

respondido 

Deferido 
Perda de 

Objeto 

Abril/2014 10 1 0(0%) 1(100%) 0(0%) 

Maio/2014 8 1 0(0%) 1(100%) 0(0%) 

Agosto/2014 13 2 1(50%) 0(0%) 1(50%) 

Setembro/2014 15 2 1(50%) 0(0%) 1(50%) 

TOTAL  6 2 2 2 

 

3.  Recursos à autoridade máxima 

 

Recursos à autoridade máxima 

Recursos recebidos no período 03 

% de pedidos respondidos que geraram recursos à autoridade máxima 3,61 

% de recursos ao chefe superior que geraram recursos à autoridade máxima 50% 

 

 

Recursos à autoridade máxima respondidos 

Total Respondidas: 2 66,67% 

Deferido 2 100% 
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Motivos para interposição de recursos à autoridade máxima 

Motivo Quantidade % 

Outros 1 33,33% 

Informação recebida não corresponde à solicitada 1 33,33% 

Informação incompleta 1 33,33% 

TOTAL 3  

 

 

Visão geral por mês 

Mês 
Pedidos 

Recursos 

Relativos aos 

Pedidos 

Em Tramitação/Não 

respondido 
Deferido 

Maio/2014 8 1 0(0%) 1(100%) 

Agosto/2014 13 1 0(0%) 1(100%) 

Setembro/2014 15 1 1(100%) 0(0%) 

TOTAL  3 1 2 

 

 

4.  Recursos à CGU 

 

Recursos à CGU 

Recursos recebidos no período 01 

% de pedidos respondidos que geraram recursos à CGU 1,2% 

% de recursos ao chefe hierárquico que geraram recursos à CGU 16,67% 

% de pedidos à autoridade máxima que geraram recursos à CGU 33,33% 

 

 
Motivos para interposições de recursos à CGU 

Motivo Quantidade % 

Informação incompleta 1 100% 

TOTAL 1  

 

 

Visão geral por mês 

Mês Pedidos 
Recursos Relativos aos 

Pedidos 

Em Tramitação/Não 

respondido 

Setembro/2014 15 1 1(100%) 

TOTAL  1  
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5.  Recursos à Comissão Mista de Reavaliação de Informações 

 

Recursos à Comissão Mista de Reavaliação de Informações 

Recursos recebidos no período 0 

%  de pedidos respondidos que geraram recursos à CMRI 0% 

%  de recursos ao chefe hierárquico que geraram recursos à CMRI 0% 

%  de recursos à autoridade máxima que geraram recursos à CMRI 0% 

%  de recursos à CGU que geraram recursos à CMRI 0% 

 

 

 

 

6. Reclamações 

 

 

Reclamações 

Reclamações no período 2 

% de pedidos que geraram reclamações 2% 

% de reclamações respondidas 0% 

% de reclamações não respondidas ou em tramitação 100% 

% de reclamações que geraram recursos 50% 

 

 

 
Visão geral por mês 

Mês Pedidos 
Reclamações relativas 

aos pedidos 

% que gerou 

recurso 

% não 

respondidas ou em 

tramitação 

Novembro/2014 10 1 100% (1) 100% (1) 

Dezembro/2014 5 1 0% (0) 100% (1) 

TOTAL  2 1 2 
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7.  Informações adicionais para o correto entendimento deste relatório 

 

 

Este relatório está dividido em 6 (seis) seções, descritas abaixo. 

 

O critério utilizado para a contagem mensal dos recursos existentes considera a data de entrada 

do pedido ao qual o recurso se refere, e não a data de ingresso do recurso no sistema. Com isso, é 

possível, efetivamente, analisar o percentual de pedidos que sofreram recursos mês a mês. 

Portanto, ao utilizar como período de referencia, por exemplo, o mês Julho/2012, serão exibidos 

dados de recursos referentes a pedidos realizados no período selecionado. 

 

 

a) Quadro geral dos recursos: 

 

 Síntese por instância (total de pedidos, quantidade de recursos interpostos à autoridade 

superior, à autoridade máxima e à Controladoria Geral da União (CGU) 

 

b) Recursos à autoridade superior: 

 
 Total de recursos recebidos e percentual referente ao montante global de pedidos; 

 

 Status: deferidos, indeferidos, parcialmente deferidos, não conhecimento e perda de 

objeto 
 

 Motivos para interposição de recursos pelos cidadãos (p.ex. informação incompleta, 

justificativa insatisfatória, etc.) 
 

  Visão geral da instância por mês 

 

c) Recursos à autoridade máxima do órgão ou entidade: 

 

 Total de recursos recebidos. Percentual referente ao montante global de pedidos e de 

recursos endereçados à autoridade superior;  
 

 Status: deferidos, indeferidos, parcialmente deferidos, não conhecimento e perda de 

objeto 
 

 Motivos para interposição de recursos pelos cidadãos (p.ex. informação incompleta, 

justificativa insatisfatória, etc) 
 

 Visão geral da instância por mês 

 

d) Recursos à Controladoria Geral da União: 

 

 - Total de recursos recebidos. Percentual referente ao montante global de pedidos, de 

recursos endereçados à autoridade máxima e à autoridade superior;  
 

 - Status: deferidos, indeferidos, parcialmente deferidos, não conhecimento e perda de 

objeto 
 

 - Motivos para interposição de recursos pelos cidadãos (p.ex. informação incompleta, 

justificativa insatisfatória, etc.) 
 

 - Visão geral da instância por mês. 
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e) Recursos à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI): 

 

 -  Total de recursos recebidos. Percentual referente ao montante global de pedidos, de 

recursos endereçados à Controladoria Geral da União, à autoridade máxima e à 

autoridade superior;  
 

 -  Status: deferidos, indeferidos e parcialmente deferidos; 
 

 -  Motivos para interposição de recursos pelos cidadãos (p.ex. informação incompleta, 

justificativa insatisfatória, etc.) 
 

 -  Visão geral da instância por mês 

 

 

f) Reclamações: 

 

 Total de reclamações recebidas no período 
 

 percentual de pedidos que geraram reclamações 
 

 percentual de reclamações que geraram respostas  
 

 percentual de reclamações que geraram recursos 
 

 Visão geral das reclamações por mês, inclusive com omissões 

 
g) Informações adicionais para o correto entendimento do relatório 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA OUVIDORIA/REITORIA DE 2014 

 
 

A Ouvidoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, criada através da 

Portaria nº. 275, de 25/02/2013 apresentam neste relatório as atividades realizadas, desde a 

implantação da Ouvidoria e os resultados concernentes às manifestações das comunidades 

interna e externa à instituição, bem como as sugestões e recomendações de melhoria dos serviços 

prestados pelo IFBA à Reitoria e aos Diretores Gerais dos câmpus, a partir das demandas 

recebidas, encaminhadas e respondidas.  

 

Em seu art. 38 do Regimento Geral do IFBA, a Ouvidoria tem por objetivos assegurar a 

participação dos membros da comunidade na Instituição, empreender ações que gerem respostas 

às suas manifestações e encaminhar, de forma transparente e imparcial, as demandas sobre o 

funcionamento administrativo e acadêmico do Instituto, com o fim de contribuir para uma gestão 

mais eficiente, de excelência acadêmica, no ensino, pesquisa e extensão. 

 

Com base, ainda, no que estabelece em seu Regimento Geral, no art.39, a Ouvidoria possui como 

atribuições: 
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I.  Facilitar o acesso gratuito, informal e direto a qualquer cidadão e a todos os membros da 

comunidade institucional ao serviço da Ouvidoria; 

 

II.  Receber as reclamações e denúncias que lhe forem dirigidas, encaminhando-as aos órgãos e 

setores competentes e, quando cabível, propor à Reitoria a instauração de sindicâncias, de 

inquéritos administrativos e de auditorias, nos termos da legislação vigente; 

 

III. Rejeitar e determinar o arquivamento de reclamações e denúncias improcedentes, mediante 

despacho fundamentado; 

 

IV. Receber, analisar e encaminhar ao setor competente, elogios, sugestões, informações e 

questionamentos sobre o funcionamento dos órgãos e setores do Instituto, acompanhando a 

tramitação até a decisão final; 

 

V. Propor, às diversas instâncias administrativas e acadêmicas da Instituição, medidas de 

aperfeiçoamento da organização dos atos administrativos e das atividades do IFBA, em proveito 

da participação da comunidade e da sociedade em geral; 

 

VI. Propor a edição, alteração e revogação de atos normativos internos, com vistas ao 

aprimoramento acadêmico e administrativo da Instituição; 

 

VII. Solicitar acesso a arquivos, dados, informações, documentos e demais elementos 

necessários ao desempenho de suas funções; 

 

VIII. Recusar, como objeto de apreciação, questões concretas pendentes de decisão judicial, 

podendo, entretanto, recomendar soluções no âmbito administrativo; 

 

IX. Registrar todas as manifestações encaminhadas ao serviço de Ouvidoria do IFBA e as 

respostas apresentadas aos usuários, mantendo atualizadas as informações e estatísticas 

referentes ao setor; 

 

X. Agir com integridade, transparência e imparcialidade; 

 

XI. Promover a divulgação do serviço de Ouvidoria. 

 

 

Capacitação realizada pela Ouvidoria: 

 

 Curso sem tutoria, na modalidade à distância – OUVIDORIA NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA (parceria CGU/ILB) no período de 10 de outubro 2014 a 30 outubro 2014, 

com carga horária de 20 horas/aula;  

 

 Participação do Curso “Gestão em Ouvidoria” nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2014, 

na cidade de Belo Horizonte, oferecido pela Ouvidoria Geral da União – OGU  
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Quanto às demandas atendidas de outubro até a presente data temos: 

 

Classificação Quantitativo Em andamento 

Solicitações diversas 34  

Reclamação  11 06 

Denúncia 06 05 

Críticas 03  

Elogios 02  

 Agradecimentos 03  

Sugestões 00  

Nº Total manifestações de Outubro a dezembro de 2014 
                                                                               

59 

 

 

Diagnósticos: 

 

Foram verificadas reclamações referentes ao PROSEL do IFBA/2015, bem como reclamações 

do serviço de telefonia do setor DGP por servidores de diversos câmpus. 

 

No tocante às denúncias: 02 (duas) do Câmpus de Porto Seguro – área acadêmica; 02 (duas) do 

Câmpus de Ilhéus – área acadêmica; 01 (uma) do Câmpus de Seabra – área acadêmica e 01 

(uma) do Câmpus de Salvador - serviço médico. 

 

Em relação às reclamações: ainda restam 06 (seis) em andamento. 02 (duas) se referem ao 

Concurso Tec. Adm. 2014 e 01 (uma) se refere ao processo de redistribuição – a Ouvidoria 

permanece aguardando retorno da COMOP; 01 (uma) do Câmpus de Salvador referente a 

solicitação de aluno que não foi atendida pelo mesmo e este encaminhou manifestação à OGU 

que, por sua vez, encaminhou o pleito a esta Ouvidoria; 01 (uma) do Câmpus de Paulo Afonso 

referente a bolsa do PAAE e 01 (uma) do Câmpus de Jequié, também referente a bolsa - 

aguardando retorno dos câmpus. 

 

 

Resultados: 

  

Duas denúncias encaminhadas ao Câmpus de Porto Seguro: a primeira delas, obteve-se retorno 

dos encaminhamentos através do Gabinete da Reitoria e também da demandante, mãe do 

discente em questão, através de e-mail, a qual já tinha conseguido se reunir com o Diretor do 

câmpus e estava satisfeita com o atendimento; a segunda - aguarda-se o retorno do câmpus. 

 

Uma denúncia encaminhada ao Câmpus de Ilhéus: obteve-se resposta do Diretor do câmpus que 

as partes já estavam sendo ouvidas. Aguardando somente o desfecho final. 

 

Uma denúncia encaminhada ao Câmpus de Salvador: não se obteve retorno da Ouvidoria 

daquele câmpus, porém fez-se outro encaminhamento à Reitoria para solicitar a apuração do fato 

junto à Coordenação de Correição e encontra-se em tramitação. 
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Em relação às reclamações: como mencionado no diagnóstico - aguarda-se retorno da COMOP e 

câmpus. 

 

Em relação aos retornos dos setores no tocante aos encaminhamentos feitos por essa Ouvidoria, 

pode-se observar que os setores deixam muito a desejar e, na maioria das vezes, só retornam 

quando a Ouvidoria cobra, mesmo tendo sido solicitado em Memorando. E no que se refere aos 

serviços de e-mail percebe-se que alguns setores não respondem.  

 

Setores que se destaca como pronto atendimento (sempre retornam às demandas): Gabinete da 

Reitoria, DGTI e PROEN.  

 

Quanto ao PROSEL, não há pendências sobre as críticas, apenas foi encaminhado para 

conhecimento do setor. 

 

Recomendações:  

 

Recomenda-se que seja encaminhada sugestão à Diretoria de Gestão de Pessoas implantarem 

melhorias no atendimento tanto por telefone quanto por e-mail e mais agilidade do setor 

COMOP nas respostas de encaminhamentos feitos por essa Ouvidoria.  

 

Apoio a essa Ouvidoria na continuidade de implantação quanto a sua estrutura adequada, 

considerando o aumento das demandas devendo esta Ouvidoria funcionar pelo menos 08 (oito) 

horas por dia, bem como na falta do Ouvidor, ter um servidor para substituí-lo.  

 

Observação: a Ouvidoria-Geral da União (OGU), através de e-mail informa que será 

disponibilizado um sistema gratuito para ser implantado nas Ouvidorias dos Institutos e solicita 

os dados da coordenação da ouvidoria interna para cadastro no sistema, de modo que a princípio, 

será usado para simulações até se ter pleno domínio do mesmo. Esta Ouvidoria está no aguardo 

do mesmo e a Reitoria será informada quando o sistema for encaminhado pela OGU. 

 

 

 Fale Conosco: http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/contato.html; 

 Ouvidoria:http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/ouvidoria-ifba-reitoria.html; 

 Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoFederaldaBahia; 

 Twitter: https://twitter.com/ifbaoficial; 

 Transparência IFBA: http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/transparencia-do-

ifba.html. 

-Neste link o cidadão tem acesso a documentos institucionais tais como: Relatórios de 

Gestão, Plano de Metas, Relatório de Auditoria, Plano de Desenvolvimento Institucional, 

Plano Pedagógico Institucional, Regimento Geral etc. 

http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/contato.html
http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/ouvidoria-ifba-reitoria.html
https://www.facebook.com/InstitutoFederaldaBahia
https://twitter.com/ifbaoficial
http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/transparencia-do-ifba.html
http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/transparencia-do-ifba.html
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3.5 Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada 

 
O desempenho da unidade jurisdicionada teve seu resultado obtido pela análise dos indicadores 

acadêmicos, gestão de pessoas e financeiros, fazendo um comparativo entre os anos de 2012 a 

2014, podendo se destacar os seguintes aspectos: incremento no número de candidatos inscritos 

nos processos seletivos para estudantes do IFBA; número crescente de docentes com dedicação 

exclusiva e 40 horas no Instituto em relação à quantidade geral de docentes; aumento na 

qualificação dos docentes no Instituto; acréscimo na contratação de docentes e técnicos 

administrativos; Aumento da contração de serviços terceirizados, resultado da implantação dos 

novos câmpus e novos espaços de sala de aula, laboratórios e outros; aumento de percentual de 

gastos com investimento na ampliação da infra estrutura dos câmpus mais antigos e também 

reflexo da expansão de novos câmpus.; redução dos gastos públicos em suas despesas com a 

manutenção básica, mesmo com a expansão dos novos câmpus destacando ações para a redução 

dos gastos de custeio. 

 
 
 
 

3.6 Medidas relativas à acessibilidade 

 

Com o objetivo de promover a inclusão e a acessibilidade (Lei 10.098/2000), o IFBA viabilizou 

no ano 2014 várias formas de acessibilidade como: construção de rampas, vagas preferenciais 

nos estacionamentos, colocação de barras horizontais nos banheiros, intérpretes de libras para 

deficientes auditivos e prosseguiu no cumprimento de políticos de inclusão a exemplo das cotas 

de ingressão, bolsas da assistência estudantil e ajudas técnicas para que o estudante tenha acesso 

à informação e ao conhecimento, independente de sua deficiência. 
 

Normatizar as possibilidades de atendimento especializado voltado para as pessoas com 

necessidades específicas e acompanhar a implementação dessas normas, a partir de 2015 e 

implantar, até 2016, os Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas 

(NAPNEs) nos câmpus (PDI, 2014-2018, PRODIN/IFBA) 

 

 



 

112 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2014 

 

4  AMBIENTE DE ATUAÇÃO 
 

 

4.1 Informações o ambiente de atuação da unidade jurisdicionada 

 

A atuação do IFBA vem sendo continuamente exercida a partir de referenciais ético-políticos, 

científicos e tecnológicos presentes nos seus princípios e diretrizes de atuação destacando não só 

pela qualidade de sua Educação Profissional Técnica de Nível Médio, mas também pela oferta de 

Cursos de Graduação nas modalidades Bacharelado, Licenciatura, e Cursos Superiores de 

Tecnologia, da implementação gradativa de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e do 

desenvolvimento de ações, objetivando a oferta de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu.  Além 

disso, vem promovendo diversas demandas da sociedade, incluindo a escolarização daqueles 

que, no contexto da vida, não participaram das etapas regulares de aprendizagem, com a oferta 

de programas tais como: PROEJA, PRONATEC, Mulheres Mil. Atuando como instituição de 

educação superior, básica e profissional, acompanhando os processos de transformação no 

mundo do ensino e do trabalho e com a perspectiva de diminuição das desigualdades sociais no 

Brasil, assim, o IFBA busca contribuir para a inserção social, para a formação integradora e para 

a produção do conhecimento. 

 

A atuação do IFBA tem contribuído para ampliar significativamente as oportunidades de acesso 

de uma imensa quantidade de jovens e adultos de todo o estado ao sistema produtivo pela via da 

educação profissional e tecnológica. O IFBA contribui para a redução da migração e fixação dos 

jovens estudantes e de sua família que não tem mais necessidade de se deslocar para os grandes 

centros urbanos em busca de formação profissional que passou a ser oferecida com a 

interiorização dos câmpus. 

 

O IFBA como instituição de ensino oferece seus serviços de acordo com as demandas sociais 

que impõem um diálogo permanente entre a instituição e a comunidade e isto deve estar refletido 

no dia-a-dia, envolvendo necessariamente ações em relação: a democratização das informações 

(que podem ser traduzidas em ações como cursos de formação inicial e continuada, eventos, 

etc.), o desenvolvimento social e tecnológico (que pressupõe pesquisa, prestação de serviços, 

projetos tecnológicos) e a melhoria da qualidade de vida da população (ações voltadas para o 

desenvolvimento social da comunidade, incluindo a educação especial e na área cultural). 

 

Das ameaças pressupõem limitações do orçamento, a baixa escolaridade, retenção do fluxo 

escolar e greve. Como oportunidade, pode-se destacar esta potencialidade de expansão da 

Instituição, porém condicionada a um tratamento diferenciado por parte do MEC com o objetivo 

de aproveitamento das potencialidades locais. A criação de novos câmpus reforça o ensino 

técnico profissionalizante abrindo novas oportunidades. 

 

Diante deste cenário o IFBA busca definir linhas de atuação constante no Plano de 

Desenvolvimento Institucional com estratégias e políticas necessárias visando à neutralização e 

minimização das ameaças apresentadas. 
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5  PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

 

5.1 Planejamento da Unidade  

 

O IFBA no exercício 2014 e em consonância com o Plano de Expansão III da SETEC/MEC, teve 

como objetivos estratégicos a construção de cinco novos câmpus, sendo estes Euclides da Cunha, 

Juazeiro, Brumado, Santo Antônio de Jesus e Lauro de Freitas, aquisição de mobiliários e 

equipamentos para atender as demandas de funcionamento, bem como a ampliação dos espaços 

físicos, com a construção de ginásios poliesportivos e pavilhões de laboratórios e salas de aula. 

 

Para atender as demandas geradas com o Plano de Expansão III e dos câmpus existentes foi 

realizado concurso público para adequação do quadro funcional. 

 

Quanto as ações de gestão adotadas pelo IFBA verificam-se a articulação da Reitoria com os 

câmpus com vistas a uma melhor difusão de informações e construção de conhecimentos 

relacionados as melhores práticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão. 

 

Em relação à gestão verifica-se a elaboração das compras institucionais, gestão patrimonial, 

execução contábil e financeira, planejamento orçamentário e institucional, sendo este composto 

Planejamento Estratégico, Tático e Operacional. 

O Planejamento Estratégico do IFBA, denominado Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), tem como objetivo planejar o seu futuro a longo prazo, traduzindo uma visão clara dos 

objetivos, diretrizes e metas. Como instrumento estratégico da Instituição, busca nortear os 

caminhos a serem percorridos com a projeção de futuro, incorporando o Plano de Metas 

Institucional e as ferramentas de avaliação, considerando o momento histórico atual, a realidade 

concreta da sociedade, na qual a Instituição está inserida e os possíveis rumos para se alcançar 

patamares mais elevados, incorporando uma visão dialética dos processos sociais e a consciência 

de todos os desafios a serem superados ao longo do prazo proposto. 

As dimensões e objetivos gerais do IFBA são discutidos e ajustados a cada cinco anos quando da 

elaboração Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) os quais orientam os projetos, 

programas e ações em atendimento ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), ao Plano de 

Metas, além das diretrizes definidas pelas suas normatizações legais, estatutárias, regimentais e 

programas governamentais.  

A elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, para o período 2014-2018, teve como 

referência a Missão, a Visão, e as Metas, consideradas componentes permanentes e referenciais 

na definição das suas políticas, planos e ações.  

O planejamento foi construído em dez dimensões, tomando como referencias o estabelecido no 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), compreendendo:  

 

•  Dimensão 1 - A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

•  Dimensão 2 - A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, 

as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;  
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•  Dimensão 3 - A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à 

defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;  

•  Dimensão 4 - A comunicação com a sociedade tanto interna com externa;  

•  Dimensão 5 - As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho;  

• Dimensão 6 - Organização e gestão da instituição, especialmente quanto ao funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios;  

•  Dimensão 7 – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação;  

• Dimensão 8 - Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 

eficácia da Auto avaliação Institucional;  

• Dimensão 9 - Políticas de atendimento aos estudantes;  

• Dimensão 10 - Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade 

dos compromissos na oferta da educação superior.  

 

A partir das 10 dimensões e suas definições, foram estabelecidas as Metas, Cronogramas e 

responsabilidades pela execução e acompanhamento. 

O Planejamento Tático Institucional do IFBA através do seu Plano de Metas representa o 

trabalho da comunidade que, desta forma, define os programas, objetivos e metas do IFBA, 

sendo este o resultado do esforço conjunto direta ou indiretamente de toda a comunidade desta 

Autarquia, cujas metas construídas é o resultado da transformação institucional que tem tornado 

a atividade de planejar sistêmica, voltada ao crescimento da Instituição nas áreas de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Gestão.  

O Plano de Metas/Ações do IFBA é elaborado em consonância com o Planejamento de 

Desenvolvimento Institucional 2014 – 2018, (PDI), por meio do acompanhamento do Plano de 

Metas, disponível no Sistema Operacional Plano de Metas Institucional (PMI), os Programas e 

Ações do Governo constantes da Lei Orçamentária (LOA) 2014 do IFBA, Plano Pedagógico 

Institucional (PPI), PDE/PRONATEC, Plano de Expansão, orçamento Matriz CONIF 2014 

considera, ainda, as demandas internas, a análise dos indicadores institucionais relativos ao ano 

anterior visando também, buscar outras fontes, que viabilizem o alcance efetivo das metas 

programadas.  

Participam da elaboração do Plano de Metas os 30 (trinta) Setores Estratégicos (21 câmpus, 05 

Pró-reitorias, Reitoria e 03 Diretorias Sistêmicas). Os responsáveis pelo planejamento de cada 

Setor estratégico definem seu Plano de Metas, diretamente no Sistema PMI, (acesso a partir do 

link: http://proap.ifba.edu.br/relatorio/ifba_pmi), através de uma senha pessoal, após discussão 

das metas em suas respectivas áreas, com a sua equipe de diretores, chefes, coordenadores, 

gerentes, professores, funcionários e alunos.  

Após a elaboração do planejamento, o Sistema PMI gera um relatório com as metas de todos os 

Setores Estratégicos (por ordem alfabética), com prazos e custos por meta, finalizando o 

orçamento total do IFBA.  

http://proap.ifba.edu.br/relatorio/ifba_pmi
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5.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados 

O grupo gestor do IFBA pauta suas ações e decisões sempre se balizando em dois referenciais 

maiores. Primeiro, na legislação e segundo nas políticas públicas emanadas pelo MEC/SETEC.  

A seguir a Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados, especificando: 

 

 

5.2.1 Programa Temático 

 

O IFBA não tem sob a sua responsabilidade a execução dos Programas Temáticos do PPA.  

A Instituição executa apenas ações vinculadas a tais programas. Portanto, o preenchimento do 

Quadro A.5.2.1 não se aplica à nossa Instituição, razão pela qual foi excluído deste Relatório.  

 

 

5.2.2  Objetivo 

 

Como dito anteriormente, esta situação não se aplica à Instituição, e o Quadro A.5.2.2 foi 

excluído deste Relatório, por não haver informação a prestar. 

 

A seguir estão contempladas as informações sobre as ações de programas sob responsabilidade 

do IFBA. 
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5.2.3  Ações  

 

5.2.3.1  Ações - OFSS 

 

 

QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 09HB                                                             Tipo: Gestão e Manutenção 

Título  Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 

Programa Programa Gestão e Manutenção MEC     Código: 2109                     Tipos: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

29.020.327,00 35.327.078,00 34.222.311,80 34.222.311,80 34.222.311,80 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Recolhimento da contribuição previdenciária      servidor   27.776 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

241.954,43 - 241.954,43 Recolhimento da contribuição previdenciária servidor 
 

Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código      20TP                                                        Tipo: Gestão e Manutenção 

Título Pagamento de Pessoal Ativo da União 

Programa Programa Gestão e Manutenção MEC LOA     Código: 2109                     Tipos: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

145.426.106,00 188.234.605,00 187.042.694,28 187.040.774,97 187.040.774,97 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Pagamento folha de pessoal ativo       servidor 2.268 - 2.268  

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

2.291,01 - 2.291,01 Pagamento folha de pessoal ativo   servidor   

Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 0181                                                              Tipos: Gestão e Manutenção 

Título Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis 

Programa Previdência de Inativos e Pensionistas da União     Código: 0089                     Tipos: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

29.472.091,00 33.365.590,00 33.265.659,99 33.204.659,99 33.204.659,99 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Pagamento de Aposentadorias e Pensões      Benefício concedido - - 539 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

-       

Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 2011                                                              Tipos: Gestão e Manutenção 

Título Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Programa Programa Gestão e Manutenção MEC     Código: 2109                     Tipos: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

2.217.720,00 2.217.720,00 2.185.604,84 2.185.604,34 2.185.604,34 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Pagamento Auxílio Transporte aos Servidores ativos      servidores 1.400  - 981  

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

-       

Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 2004                                                              Tipos: Gestão e Manutenção 

Título Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes 

Programa Programa Gestão e Manutenção MEC     Código: 2109                     Tipos: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

3.540.120,00 3.700.120,00 3.664.520,27 3.664.520,27 3.664.520,27 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Pagamento Assistência Médica e Odontológica aos 

Servidores e seus dependentes   
Beneficiados - - 3.270 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

-       

Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 4572                                                            Tipos: Gestão e Manutenção 

Título Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação 

Programa Programa Gestão e Manutenção MEC     Código: 2109                     Tipos: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

1.108.500,00 1.108.500,00 205.594,67 201.247,69 51.247,69 150.000,00 4.346,98 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

 Capacitação de Servidores     servidores 250 - 202 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

902.538,70 24.212,15 280.288,46 Capacitação de Servidores servidores  

Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 20RL                                                            Tipo: Temático 

Título Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 
Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização 

e diversificação da oferta, promovendo a inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante. 

Objetivo 

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos 

produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os 

interesses e necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas 

com deficiência.                             Código: 0582 

Programa Educação Profissional e Tecnológica            Código: 2031                     Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

70.834.016,00 73.206.359,00 66.417.438,01 46.227.138,83 46.139.649,53 87.489,30 20.190.299,18 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Custeio do funcionamento da Instituição       Estudante matriculado 16.000  - 29.962 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida 
 

26.638.664,46 5.969.781,59 2.334.575,06 Custeio do funcionamento da Instituição  Estudante matriculado   

Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 6358                                                              Tipos: Temático 

Título Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 

Fomento à expansão e ao desenvolvimento das redes de educação profissional e tecnológica, ao desenvolvimento de tecnologias 

educacionais, à modernização do processo didático-pedagógico, à elaboração e desenvolvimento de material didático, incluindo capacitação 

de docentes e técnico-administrativos, concessão de bolsas e cooperação internacional, além de apoio a pesquisa, inovação e extensão. 

Objetivo 
Ofertar vagas de educação profissional para jovens e adultos articulada com a elevação de escolaridade e realizar processos de 

reconhecimento de saberes e certificação profissional.                           Código: 0588 

Programa Educação Profissional e Tecnológica            Código: 2031                     Tipos: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

670.555,00 762.429,00 280.991,85 181.281,96 181.281,96 - 99.709,89 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Capacitação de docentes e técnicos administrativos 

ativos   
servidores 200 - 344 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

236.098,20 62.063,20 87.429,90 
Capacitação de docentes e técnicos 

administrativos ativos 
servidores 

 
Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 20RG                                                             Tipo: Temático 

Título Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 
Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização 

e diversificação da oferta, promovendo a inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante. 

Objetivo 

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos 

produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os 

interesses e necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas 

com deficiência.                               Código: 0582 

Programa Educação Profissional e Tecnológica            Código: 2031                     Tipos: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

23.673.943,00 24.733.528,00 19.359.121,71 8.551.022,49 8.551.022,49 - 10.808.099,22 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Investimento no Plano de Expansão III e 

Reestruturação   
Projeto viabilizado 18 - 18 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

39.315.769,03 29.897.431,07 1.001.660,41 
Investimento no Plano de Expansão III e 

Reestruturação 
Projeto viabilizado 

 
Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 20RJ                                                             Tipo: Temático 

Título 

Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica – PO 

0002 – Formação de Profissionais da Educação Básica e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e 

Gestores para a Educação Básica. 

Iniciativa 

Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e continuada de profissionais e a pesquisa, a produção e a 

disseminação de conhecimento na educação básica, com apoio técnico, financeiro e pedagógico, nas modalidades presenciais e à distância, 

considerando programas específicos, como para professores indígenas, do campo e quilombolas, a formação para a docência intercultural, a 

educação bilíngue, o ensino da história e cultura indígena, afro-brasileira e africana, o atendimento educacional especializado, a 

alfabetização e letramento, a educação em tempo integral, a educação de jovens e adultos, a educação em direitos humanos, a 

sustentabilidade socioambiental, as relações étnico raciais, de gênero, diversidade sexual e direito da criança e do adolescente. 

Objetivo 

Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a valorização dos profissionais da educação, apoiando e 

estimulando a formação inicial e continuada, a estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as 

relações democráticas de trabalho.             Código: 0597 

Programa Educação Básica                                            Código: 2030                     Tipos: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

147.542,00 147.542,00 12.772,00 2.772,00 2.772,00 - 245.408,34 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Promover a Formação Inicial e Continuada de profissionais  para a Educação Básica     Pessoa beneficiada 480  23 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

- - -     

Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 6380                                                             Tipo: Temático 

Título Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 

Fomento à expansão e ao desenvolvimento das redes de educação profissional e tecnológica, ao desenvolvimento de tecnologias 

educacionais, à modernização do processo didático-pedagógico, à elaboração e desenvolvimento de material didático, incluindo capacitação 

de docentes e técnico-administrativos, concessão de bolsas e cooperação internacional, além de apoio a pesquisa, inovação e extensão. 

Objetivo 

Fomento à expansão e ao desenvolvimento das redes de educação profissional e tecnológica, ao desenvolvimento de tecnologias 

educacionais, à modernização do processo didático-pedagógico, à elaboração e desenvolvimento de material didático, incluindo capacitação 

de docentes e técnicos-administrativos, concessão de bolsas e cooperação internacional, além de apoio a pesquisa, inovação e extensão. 

Programa Educação Profissional e Tecnológica            Código: 2031                     Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

143.159,00 143.159,00 69.788,59 64.602,60 64.602,60 - 5.185,99 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Modernizar o  processo didático-pedagógico.       Unidade Apoiada 1 - 1 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

344.682,31 200.855,63 121.110,52 Modernizar o  processo didático-pedagógico.   Unidade Apoiada   

Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 

 



 

127 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2014 

 

QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 2994                                                             Tipo: Temático 

Título Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 

Ampliação do acesso em cursos de educação profissional técnica de nível médio e cursos de FIC em instituições públicas e privadas de 

educação profissional e tecnológica, prioritariamente para o estudante da rede pública, trabalhadores, beneficiários dos programas federais 

de transferência de renda, pessoas com deficiência, populações o campo, indígenas, quilombolas e afrodescendentes, e promoção de 

condições de permanência aos estudantes. 

Objetivo 

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos 

produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os 

interesses e necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas 

com deficiência.                              Código: 0582 

Programa Educação Profissional e Tecnológica            Código: 2031                     Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

14.006.978,00 14.006.978,00 13.990.823,10 8.970.742,21 8.970.742,21 - 5.020.080,89 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Custear demandas assistenciais para o corpo discente 
  

Aluno assistido 5000 - 20.422 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

2.737.674,84 1.536.704,18 451.082,31 
Custear demandas assistenciais para o corpo 

discente. 
Aluno assistido 

 
Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 20RJ                                                             Tipo: Temático 

Título 
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica – PO 

0001 – Plano Estratégico de Formação de Profissionais 

Iniciativa 

Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e continuada de profissionais e a pesquisa, a produção e a 

disseminação de conhecimento na educação básica, com apoio técnico, financeiro e pedagógico, nas modalidades presenciais e à distância, 

considerando programas específicos, como para professores indígenas, do campo e quilombolas, a formação para a docência intercultural, a 

educação bilíngue, o ensino da história e cultura indígena, afro-brasileira e africana, o atendimento educacional especializado, a 

alfabetização e letramento, a educação em tempo integral, a educação de jovens e adultos, a educação em direitos humanos, a 

sustentabilidade socioambiental, as relações étnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e direitos da criança e do adolescente. 

Objetivo 

Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a valorização dos profissionais da educação, apoiando e 

estimulando a formação inicial e continuada, a estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as 

relações democráticas de trabalho.                                                         Código: 0597 

Programa Educação Básica – Plano Estratégico de Formação de Profissionais     Código: 2030                     Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

556.500,00 556.500,00 467.052,18 231.643,84 231.643,84 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Estimular a  formação inicial e continuada de 

profissionais para Educação Básica.   
Pessoa beneficiada 480 

 
78 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

-       

Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 00M1                                                             Tipo: Gestão e Manutenção 

Título Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade 

Programa Gestão e Manutenção do MEC                                            Código: 2109                     Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

95.947,00 95.947,00 92.992,02 92.992,02 92.992,02 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Custear auxílio funeral e de natalidade      Beneficiados       

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

-       

Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 2010                                                              Tipo: Gestão e Manutenção 

Título Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Programa Gestão e Manutenção do MEC                                            Código: 2109                     Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

379.000,00 379.000,00 360.149,10 360.149,10 360.149,10 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Custear assistência pré - escolar  aos dependentes dos 

servidores. 
    

Beneficiados 
  

4.475 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

-       

Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 2012                                                             Tipo: Gestão e Manutenção 

Título Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Programa Gestão e Manutenção do MEC                                            Código: 2109                     Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

10.214.764,00 10.214.764,00 10.207.203,66 10.207.203,66 10.207.203,66 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Custear despesas de alimentação dos servidores ativos      Servidores beneficiados 2.950  -  2234  

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

-       

Fonte: Siafi Gerencial/2014 / Tesouro Gerencial/2014 
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5.2.3.2              Ações/Subtítulos - OFSS 

 

Não se aplica, pois a UJ foi responsável por executar integralmente as ações do Orçamento Fiscal da Seguridade Social (OFSS). 

 

 

 

 

5.2.3.3 Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não Processados - OFSS 

 

 

QUADRO A.5.2.3.3 – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2014 - RESTOS A PAGAR – OFSS 

PORTARIA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) 

Identificação da Ação 

Código 1H10                                                             Tipo: Temático 

Título Expansão da Rede Federal de Educação  

Iniciativa  

Objetivo                                Código: 

Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica         Código: 1062              Tipo: A - Inicial LOA 

Unidade Orçamentária 26101 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 01/01/2014  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

100.126,12 100.126,12 -    

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.3 – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2014 - RESTOS A PAGAR – OFSS 

CRÉDITO UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 20RK                                                              Tipo: Temático 

Título Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 

Iniciativa  

Objetivo                                                          Código: 

Programa Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2032              Tipo: A - Inicial LOA 

Unidade Orçamentária 26232 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 01/01/2014  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

89.133,29 85.772,33 3.360,96    

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.3 – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2014 - RESTOS A PAGAR – OFSS 

PORTARIA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 8636                                                                    Tipo: Temático 

Título Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde 

Iniciativa  

Objetivo                   Código: 

Programa Desenvolvimento Produtivo                                         Código: 2055              Tipo: A - Inicial LOA 

Unidade Orçamentária 36901 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 01/01/2014  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

1.998.800,00 1.998.800,00 -    

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.3 – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2014 - RESTOS A PAGAR – OFSS 

CRÉDITO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 8282                                                                  Tipo: Temático 

Título Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior 

Iniciativa  

Objetivo                                                         Código: 

Programa Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2032             Tipo: A - Inicial LOA 

Unidade Orçamentária 26351  

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 01/01/2014  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

1.388,06 1.388,06 -    

Fonte: Siafi Gerencial/2014 

 

 

 

 

 



 

136 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2014 

 

 

 

 

 

QUADRO A.5.2.3.3 – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2014 - RESTOS A PAGAR – OFSS 

PORTARIA MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 20Y0                                                            Tipo: Temático 

Título Fomento à Produção Pesqueira e Aquícolas  

Iniciativa  

Objetivo                                            Código: 

Programa Pesca e Aquicultura                                                                                 Código: 2052         Tipo: A - Inicial LOA 

Unidade Orçamentária 58101  

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 01/01/2014  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

102.400,00 102.400,00 -    

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.3 – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2014 - RESTOS A PAGAR – OFSS 

PORTARIA MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 6112                                                            Tipo: Temático 

Título Fomento a Atividades Pesqueiras e Aquícolas sob Formas Associativas 

Iniciativa  

Objetivo                                        Código: 

Programa Gestão da Política Aquícola e Pesqueira                                              Código: 1344         Tipo: A - Inicial LOA 

Unidade Orçamentária 58101 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 01/01/2014  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

16.543,00 16.543,00 -    

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.3 – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2014 - RESTOS A PAGAR – OFSS 

PORTARIA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 20RW                                                           Tipo: Temático 

Título Apoio à Formação Profissional, Científica e Tecnológica 

Iniciativa  

Objetivo                                     Código: 

Programa Educação Profissional e Tecnológica                                                 Código: 2031          Tipo: A - Inicial LOA 

Unidade Orçamentária 26298 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 01/01/2014  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

7.973.236,39 3.082.126,09 4.909.692,38  
  

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.3 – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2014 - RESTOS A PAGAR – OFSS 

PORTARIA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  (FNDE) (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 8252                                                           Tipo: Temático 

Título Educação Profissional e Tecnológica à Distância 

Iniciativa  

Objetivo                                     Código: 

Programa Educação Profissional e Tecnológica                                                 Código: 2031          Tipo: A - Inicial LOA 

Unidade Orçamentária 26298 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 01/01/2014  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

30.000,00 19.872,00 10.128,00  
  

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.3 – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2014 - RESTOS A PAGAR – OFSS 

PORTARIA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 8744                                                            Tipo: Temático 

Título Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE)  

Iniciativa  

Objetivo                                   Código: 

Programa Educação Básica                                                                              Código: 2030          Tipo: A - Inicial LOA 

Unidade Orçamentária 26298 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 01/01/2014  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

844.442,21 796.169,72 49.522,49  
  

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.3 – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2014 - RESTOS A PAGAR – OFSS 

PORTARIA MINISTÉRIO DO ESPORTE (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 20JP                                                            Tipo: Temático 

Título Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projeto de Esporte, Educação, Lazer, Inclusão Social e Legado Social 

Iniciativa  

Objetivo                               Código: 

Programa Esportes e grandes Eventos Esportivos                                       Código: 2035          Tipo: A - Inicial LOA 

Unidade Orçamentária 51101 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 01/01/2014  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

16.115,19 13.003,31 3.111,88  
  

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.3 – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2014 - RESTOS A PAGAR – OFSS 

PORTARIA MINISTÉRIO DO ESPORTE (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 4377                                                            Tipo: Temático 

Título Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional 

Iniciativa  

Objetivo                                     Código: 

Programa Vivência e Iniciação Esportiva Educacional – Segundo Tempo      Código: 8028          Tipo: A - Inicial LOA 

Unidade Orçamentária 51101 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 01/01/2014  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

3.150,00 3.150,00 -    

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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5.2.3.4 Ações – Orçamento de Investimento - OI 

 

 

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

Identificação da Ação 

Código 20RG                                                                          Tipo: Temático 

Título  Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa   

Objetivo Código: 

Programa Educação Profissional e Tecnológica                          Código: 2031               Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC        (     ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Meta 

 Dotação Inicial   Dotação Final   Valor Realizado  Descrição da Meta Unidade de medida Previsto Reprogramado Realizado 

23.673.943,00 23.673.943,00 18.926.687,87   Projetos viabilizados  18  -  18 

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

EMENDA PARLAMENTAR ZEZÉU RIBEIRO (Continuação) 

 

Identificação da Ação 

Código 20RG                                                                          Tipo: Temático 

Título  Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa   

Objetivo Código: 

Programa Educação Profissional e Tecnológica                          Código: 2031               Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC        (     ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Meta 

 Dotação Inicial   Dotação Final   Valor Realizado  Descrição da Meta Unidade de medida Previsto Reprogramado Realizado 

300.000,00 300.000,00        

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 20RJ                                                                          Tipo: Temático 

Título  Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica 

Iniciativa   

Objetivo Código: 

Programa Educação Básica                                                          Código: 2030               Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC        (     ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Meta 

 Dotação Inicial   Dotação Final   Valor Realizado  Descrição da Meta Unidade de medida Previsto Reprogramado Realizado 

53.000,00 53.000,00            

Fonte: Siafi Gerencial/2014 

 

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (Continuação) 

Identificação da Ação 

Código 20RL                                                                          Tipo: Temático 

Título Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa   

Objetivo Código: 

Programa Educação Profissional e Tecnológica                          Código: 2031               Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC        (     ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Meta 

 Dotação Inicial   Dotação Final   Valor Realizado  Descrição da Meta Unidade de medida Previsto Reprogramado Realizado 

15.448.944,00 15.448.944,00 10.800.583,75   Alunos matriculados 16.000   

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (Continuação) 

 

Identificação da Ação 

Código 6380                                                                           Tipos: Temático 

Título Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa   

Objetivo Código: 

Programa Educação Profissional e Tecnológica                          Código: 2031               Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não                Caso positivo: (     )PAC        (     ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Meta 

 Dotação Inicial   Dotação Final   Valor Realizado  Descrição da Meta Unidade de medida Previsto Reprogramado Realizado 

52.724,00 52.724,00 39.210,99   CONIF   - -  -  

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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5.2.3.5 Análise Situacional 

 

No ano de 2014 verificou-se uma ampliação de recursos na relação direta com o funcionamento 

institucional para manutenção de 16 câmpus mais Reitoria, bem como o prosseguimento das obras de 

mais cinco novos câmpus do Plano de Expansão III da SETEC/ MEC. 

 

Em relação as ações referentes aos quadros contidos neste relatório, observa-se que o pagamento de 

pessoal, contribuições e benefícios retratam o cumprimento das obrigações legais sendo estes 

devidamente empenhados e liquidados e os saldos decorrentes destas ações em procedimento de 

cancelamento. Observa-se um saldo orçamentário na ação de contribuições considerando que a  

apropriação e liquidação da folha de pagamento de pessoal ocorre sempre no final de cada mês, desta 

forma no mês de dezembro em função de necessidades de algum ajuste não se cancela 

automaticamente os saldos de empenho podendo se fazer este procedimento no mês subsequente. 

Destaca-se que as providências de cancelamento já foram adotadas no valor de R$ 241.954,43 

referente a saldo orçamentário de contribuição da União. 

 

Os recursos da ação referente a Expansão e Reestruturação dos Institutos Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica foi de R$ 24.733.528,00 sendo que deste valor foi empenhado R$ 

19.359.121,71 e liquidado pago R$ 8.551.022,49, em restos a pagar não processado em exercícios 

anteriores R$ 10.808.099,22. O recurso do investimento foi destinado na continuação das obras da  

Expansão III, na construção de ginásios poliesportivos e pavilhões de salas de aula. 

 

Quanto a recursos de investimento para o funcionamento do Instituto este foi na ordem de R$ 

73.206.359,00, empenhado R$ 66.417.438,01 e liquidado R$ 46.227.138,83, tendo como resto a 

pagar não processado de exercícios anteriores R$ 20.190.299,18. Este recurso foi destinado para o 

custeio do funcionamento institucional, bem como, para a aquisição de equipamentos, mobiliários, 

acervo e veículos.  

 

Cabe destacar que no exercício de 2014 o IFBA sofreu um contingenciamento de investimento por 

parte da SPO/MEC na ordem de R$ 9.599.869,39, quando não foi liberado os limites orçamentários 

para empenho na conta 293110601 impedindo a realização das ações 20RG e 20RL investimentos 

recaindo na impossibilidade de empenhar aditivos de obras em andamento, bem como, aquisição de 

mobiliários e equipamentos. 

 

Observa-se que no exercício de 2014 as prioridades eram as construções dos câmpus do Plano de 

Expansão III SETEC/MEC e continuação das obras de reestruturação dos câmpus existentes.  

 

Em relação a ação  Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica foi destinado 

para este exercício o crédito na ordem de  R$ 14.006.978,00 deste foi empenhado R$ 8.970.742,21, 

sendo este destinado ao atendimento estudantil de forma a manter os alunos na instituição com base 

na  política de assistência do IFBA, como também, a distribuição de materiais escolares, fardamentos 

e aquisição de alimentos in natura não perecíveis para fornecimento de refeições. 

 

Aos Programas de Capacitação temos a informar, que o IFBA destinou recursos no montante de R$ 

1.870.929,00 destinado a atender servidores em processo de qualificação e requalificação e 

treinamento. Para atender a este Programa uma das ações de gestão foi a realização do Termo de 

Descentralização com a Escola de Administração Fazendária-ESAF permitindo assim, a elaboração 

de um cronograma de cursos fechados, como também, a participação em cursos abertos. 
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Observa-se que foi disponibilizado o crédito para o Instituto Federal da Bahia referente a emenda 

parlamentar do deputado federal Zezéu Ribeiro, no valor de R$ 300.000,00 na ação 20RG – 

Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, não 

sendo utilizada, porque não foi liberado o limite da conta empenho. 

 

 

 

 

5.3 Informações sobre outros resultados da gestão 

 

 

Com base no Plano de Metas Institucional (PMI) ano 2014 e ao longo da execução deste exercício, o 

Instituto Federal da Bahia realizou investimentos na melhoria da infraestrutura dos câmpus 

pertencentes aos Planos de Expansão I e II, da Rede Federal de Educação Tecnológica, 

SETEC/MEC, bem como realizou a construção dos 5 (cinco) novos câmpus que compõe o Plano de 

Expansão III. Cabe destacar os investimentos feitos nas aquisições de mobiliário e equipamentos de 

informática com vistas a atender as demandas emanadas da estruturação destes, mesmos existindo 

dificuldades como: contingenciamento dos recursos de investimento e de custeio, bem como a 

situações, internas e externas, que impactaram na gestão da Instituição.  

 

Ainda com base no PMI, observamos outras conquistas que foram obtidas como: viabilização da 

participação de alunos em eventos nacionais, ampliação do número de visitas técnicas, implantação 

de novos cursos de graduação, viabilização da participação de Docentes em encontros regionais e 

nacionais, realização de intercâmbio estudantil, organização do primeiro Encontro Técnico-Científico 

Estadual dos Professores de Física do IFBA e IFBAIANO, incentivo a participação dos estudantes 

em programas de pesquisa, ampliação da oferta de bolsas, realização da 5ª Jornada Científica do 

Oeste Baiano, criação de grupos de pesquisas nos câmpus, elaboração de Seminários de Iniciação 

Científica, entre outros.  
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5.4 Informações sobre Indicadores de Desempenho Operacional 

 

 INDICADORES ACADÊMICOS E GESTÃO DE PESSOAS 

 

Os Indicadores Gerenciais é uma ferramenta que tem o objetivo mensurar o desempenho 

organizacional e realizar uma analise comparativa, quando relacionados às políticas públicas. 

Observa-se que tais indicadores servem como parâmetro para analisar a eficiência na aplicação dos 

recursos públicos, no caso especifico dos indicadores apresentados a sua relação com os objetivos 

fins da instituição. O Instituto Federal da Bahia (IFBA) vem trabalhando para estabelecer formas de 

acompanhamento periódico desses indicadores, assim o primeiro passo tem sido estabelecer formas 

precisas de coleta e analise dos dados institucionais através dos sistemas disponíveis para instituição, 

com objetivo de tornar essas informações mais fidedignas, com isso à instituição poderá relacionar as 

áreas que necessitam de maior aplicação de recursos e as ações a serem corrigidas. 

 

O TCU através do Acórdão nº 2.267/2005 estabelece a metodologia de cálculo para os indicadores de 

Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), assim serão 

exemplificados e cálculos abaixo. A Coleta de dados para cálculo de alguns indicadores foi através 

do sistema SISTEC (dados de alunos) alimentado pelos câmpus, SIAFI (dados financeiros) e SIAPE 

(dados de pessoal). 

 

O SISTEC foi apresentado para a Rede Federal em 2009 pela SETEC que tem monitorado o fluxo de 

alunos vinculados de cada instituto e em 2010 por meio do oficio 

nº1.157/2010/DRSEPT/SETEC/MEC, de 25 de maio de 2010. Esse sistema foi definido como oficial 

para coleta de dados para cálculo da matriz orçamentária.  
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Dados gerais do indicador 

Relação de Candidatos por Vaga. 

Identificar a relação de Candidatos Inscritos por Vagas Ofertadas 

Capacidade de Oferta de Vagas 

Os dados foram coletados pela SETEC através do SISTEC. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

 

Nº Inscrições = quantidade de candidatos inscritos nos processos seletivos.  

Nº Vagas ofertadas = quantidade de vagas ofertadas em processos seletivos.  

 

 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 

Inscritos 22.952 33.654 26.418 

Vagas 6.962 10.551 6.783 

Relação Inscritos/Vagas 3,3 3,1 3,89 

Fonte: Sistec/MEC 

 

 

 
 

 

Análise: Em 2014 houve incremento no número de candidatos inscritos nos processos seletivos para 

estudantes do IFBA. Atribui-se este aumento ao maior conhecimento que os moradores das diversas 

localidades passaram a ter sobre as unidades do IFBA abertas no interior do Estado na etapa da 

Expansão II da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 
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Dados gerais do indicador 

Relação de Ingressos por Matrícula Atendida 

Quantificar a taxa de ingressos em relação ao total de alunos 

Identificar a quantidade de ingressos em relação ao total  de alunos matriculados 

Os dados foram coletados pela SETEC através do SISTEC. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

X100 

Nº Ingressos = Numero de ingressos por meio de processo seletivo.  

Alunos Matriculados – Todos os alunos matriculados no Instituto. 

Alunos Matriculados (Anos 2012 a 2014) - Informação retirada do sistema SISTEC conforme orientação do MEC. 

 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 (SETEC) 

Ingressos 8.110 10.848 6.808 

Alunos Matriculados 23.450 30.769 29.962 

Relação Ingressos/Alunos 34,58% 35,25% 22,72% 

Fonte: Sistec/MEC 

 

 

 

 
 

 

Análise: Esse indicador mostra que houve um decréscimo decorrente na redução do número de vagas 

como também no número de alunos matriculados. 
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Dados gerais do indicador 

Relação de Concluintes por Matrícula Atendida 

Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos 

Identificar a quantidade de concluintes em relação ao total  de alunos matriculados 

Os dados foram coletados pela SETEC através do SISTEC. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

X100 

Concluintes = Total de Concluintes em todos os cursos do Instituto. 

Alunos Matriculados – Todos os alunos matriculados no Instituto. 

Alunos Matriculados (Anos 2012 a 2014) Informação retirada do sistema SISTEC conforme orientação do MEC. 
 OBS: Por conta da mudança do calendário acadêmico muitos câmpus  irão terminar o ano letivo de 2014 em abril, por 

conta disso só consta no cálculo os concluintes do primeiro semestre. 
 

 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 

Concluintes 1.332* 1.561 1.531 

Alunos Matriculados 23.450 30.769 29.962 

Relação Concluintes/Alunos 5,68%* 5,07% 5,34% 

Fonte: Sistec/MEC 
 

 

 

 
 

 

Análise: É possível verificar nesse indicador um decréscimo no número de concluintes do Instituto, 

tendo em vista que alguns câmpus não finalizaram o segundo semestre letivo.  
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Dados gerais do indicador 

Relação de Alunos por Docentes em Tempo Integral 

Quantificar a relação aluno com os docentes em tempo integral 

Identificar a relação aluno com docentes em tempo integral 

Os dados foram coletados pela SETEC no SIAPE e no SISTEC. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

 
Alunos Matriculados =   Quantidade de Alunos Matriculados.  

Docentes em Tempo Integral = Quantidade de Docentes em Tempo Integral. 

Docente em tempo integral (Docentes Quadro Permanente+Docente Substituto) (40h + DE) (20h multiplica por 

0,5). 

Alunos Matriculados (2014) Informação fornecida pela SETEC retirada do sistema SISTEC conforme orientação do 

MEC. 

OBS: Foi incluído no cálculo o quantitativo de docentes temporário. 

 

 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 

Alunos Matriculados 23.450 30.769 29.962 

Docentes em Tempo Integral 1.212 1.313 1.355 

Relação Alunos Matriculados/Docentes 

em Tempo Integral 
19,34 23,43 22,11 

 

 

 

 
  

 

Análise: Verifica-se um decréscimo deste indicador, em comparação com o ano de 2013, entretanto, 

ainda permanece acima da marca de 20 estudantes por docente. É importante observar que a maioria 

dos docentes da instituição possuem regime de trabalho de dedicação exclusiva. 
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Dados gerais do indicador 

Titulação do Corpo Docente 

Quantificar o índice de qualidade do corpo docente 

Identificar o índice de qualidade do corpo docente 

Os dados foram coletados pela SETEC no SIAPE. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

X100 

Nº de Docentes por Titulação e inserindo pesos.  
Nº de Docentes por Titulação = Número de Docentes Efetivos por Titulação. 

D- Doutorado -179; M-Mestrado - 684; E-Especialização - 342; A-Aperfeiçoamento – 18; G-Graduação – 165 

 

 

 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 

Total de Docente Por 

Titulação Multiplicado 

Pelos Pesos 

3.940 4.512 4.858 

Total de Docentes  1.105 1.226 1.388 

Índice Titulação Corpo 

Docente 
3,56 3,68 3,50 

 

 

 
 

 

Análise: É possível identificar nesse indicador o aumento na qualificação dos docentes no Instituto 

entretanto houve um acréscimo na contratação modificando a relação de docentes qualificados com 

docentes contratados, apresentando uma pequena variação no índice . O IFBA tem investido ao longo 

do tempo em processos de qualificação dos seus docentes em programas de mestrado e doutorado 

patrocinado na forma de Minter, Dinter, convênios, o que tem proporcionado à elevação do indicador 

de qualidade docente. OBS. O valor máximo deste indicador é de 5. 
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 RESUMO DOS INDICADORES DO ACORDÃO TCU Nº 2.267/2005  

 

 

Descrição 2012 2013 2014  

1. Relação Candidato/vaga 3,3 3,1 3,89 

2. Relação Ingressos/Alunos 34,58% 35,25% 22,72% 

3. Relação de concluintes/ aluno 5,68% 5,07% 5,34%* 

4. Índice de eficiência Acadêmica 

(Índice calculado pela SETEC/MEC) 
46,3% 43,33% 49,69% 

5. Índice de Retenção de Fluxo Escolar 

(Índice calculado pela SETEC/MEC) 
32,3% 33,76% 43,45% 

6. Relação Alunos/Docente em tempo integral 19,34 23,43 22,11 

7. Titulação do Corpo Docente 3,56 3,68 3,50 

      Fonte: Sistec/MEC 
 

 

 

*Estes indicadores deverão sofrer alterações, tendo em vista que faltam os alunos concluintes do 2º 

semestre de 2014, em alguns câmpus. 

 

Os indicadores de 1 a 5 foram calculados pela SETEC com base no SISTEC e enviados em planilhas 

eletrônicas para o Instituto.  

 Os indicadores que embasaram o Relatório de Gestão 2014 foram extraídos pelo MEC diretamente 

do SISTEC. Esses dados demonstraram aumento nos índices de retenção do Instituto do ano de 2013 

para 2014. Interpretamos que esses quantitativos absolutos são insuficientes para definir o 

comportamento real dos números relativos à retenção no IFBA em 2014. Outros elementos que 

impactaram esse índice são: 

 Alguns Câmpus não atualizaram o SISTEC a tempo da coleta dos dados pelo MEC, devido a greve 

dos servidores.  

Os Calendários Acadêmicos 2014 ultrapassaram o calendário civil de 2014 em diversos Câmpus em 

função dos ajustes feitos para reposição relativa aos dias paralisados durante a greve de servidores 

ocorrida em 2014. Deste modo, os seguintes Câmpus ainda estavam com o ano letivo de 2014 em 

andamento no momento da coleta dos dados no SISTEC. Seguem as datas de conclusão do ano letivo 

2014 nos Câmpus que ultrapassaram o ano civil de 2014: 

o   Barreiras: 27/02/2015 

o   Camaçari: 06/06/2015 

o   Eunápolis: 17/01/2015 

o   Feira de Santana: 05/05/2015 

o   Irecê: 30/01/2015 
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o   Jequié: 07/02/2015 

o   Paulo Afonso: 06/04/2015 

o   Porto Seguro: 31/03/2015 

o   Salvador: Técnico - 25/03/2015 e Superior – 02/05/2015 

o   Santo Amaro: 08/05/2015 

o   Seabra: 19/03/2014 

o   Simões Filho: 14/03/2015 

     o   Valença: 25/04/2015  
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 INDICADORES FINANCEIROS 

 

Dados gerais do indicador 

Gasto Corrente por Aluno 

Quantificar o custo anual do aluno 

Identificar o custo anual do aluno. 

Os dados foram coletados pela SETEC no SISTEC e pelo DGCOF no SIAFI. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

 

Gasto Corrente – Total de gastos – investimentos – Precatórios – Inativos/Pensionistas- ação 20RW Apoio à 

Formação Profissional e Tecnológica.  
Alunos Matriculados – Total de Alunos Matriculados  

Alunos Matriculados (Anos de 2012, 2013 e 2014).  

Informação fornecida pela SETEC retirada do sistema SISTEC conforme orientação do MEC. 

 

 

 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014  

Gasto Corrente 211.413.098,42 313.529.684,98 302.619.532,00 

Alunos Matriculados 23.450 30.769 29.962 

Custo Anual do Aluno R$9.015,48 R$10.189,79 R$ 10.100,11 

 

 

 
 

 

Análise: Ocorreu o decréscimo do custo anual por aluno devido a prática de ações de gestão, 

adotadas pelo Instituto, voltadas a redução dos gastos de custeio. 
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Dados gerais do indicador 

Gasto com Pessoal 

Quantificar o percentual de Gasto com pessoal do Gasto Total 

Identificar o gasto com pessoal do Total de Gasto. 

Os dados foram coletados pela DGP no SIAPE e pela DOF no SIAFI. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

 

Gasto com Pessoal – Gasto com servidores ativos, inativos, pensionistas. 

Total de Gastos – Total de Gastos com todas as fontes e todos os grupos de despesas. 

Informação fornecida pela SETEC retirada do sistema SISTEC conforme orientação do MEC. 

 

 

 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014  

Gasto com Pessoal 162.873.314,66 207.950.424,32 254.467.746,76 

Total de Gastos 319.686.691,28 405.036.867,16 407.844.319,46 

Percentual de Gastos com 

Pessoal 
50,94% 51,34% 62,39% 

 

 

 
  

Análise: Percebe-se o aumento de gasto com pessoal devido a expansão, consequentemente a  

ampliação do quadro de servidores nos diversos câmpus. 
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Dados gerais do indicador 

Gastos com Outros Custeios.  

Quantificar o percentual de percentual de gastos com outros custeios. 

Identificar os gastos com outros custeios com relação aos Gastos totais 

Os dados foram coletados pela  DGCOF no SIAFI. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

 

 

Gastos com outros custeios -.Gastos Totais com outros custeios menos (benefícios, PASEP) 

Gasto Totais – Gastos totais com todas as fontes e todos os grupos de despesas. 

Informação fornecida pela SETEC retirada do sistema SISTEC conforme orientação do MEC. 

Fórmula retirada do manual para produção e análise dos indicadores da Rede Federal de EPCT. Acórdão TCU 2267/2015 

exercício 2014. 

 

 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014  

Gastos com outros Custeios 83.464.882,95 120.037.007,96 64.767.052,85 

Gastos Totais 319.686.691,28 405.036.867,16 407.844.319,46 

Relação Gastos com outros 

Custeios de Gastos Totais 
26,10% 29,63% 15,88% 

 

 

 
 

 

Análise: O indicador reflete o esforço institucional para ampliar a eficiência dos gastos públicos em 

suas despesas com a manutenção básica, mesmo com a expansão dos novos câmpus, destacando 

ações para a redução dos gastos de custeio. 
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Dados gerais do indicador 

Gastos com Investimento 

Quantificar o percentual de Gasto com investimento com os gastos totais. 

Identificar os gastos com investimento dos gastos totais. 

Os dados foram coletados pela  DGCOF no SIAFI. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

 

Total gastos despesas Investimentos   x 100 

                Gastos Totais 

Gastos com investimento– Despesa destinada ao planejamento e execução de obras. 

Gasto Totais – Gastos totais com todas as fontes e todos os grupos de despesas. 

Informação fornecida pela SETEC retirada do sistema SISTEC conforme orientação do MEC. 

Fórmula retirada do manual para produção e análise dos indicadores da Rede Federal de EPCT. Acórdão TCU 2267/2015 

exercício 2014. 

 

 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014  

Total de gastos com despesa de 

investimento  
82.270.528,39 61.865.732,2 72.020.127,47 

Total de Gasto total 319.686.691,28 *405.036.867,16 407.844.319,46 

Percentual de Gastos com 

investimento com total de gastos 
25,73% 15,27% 17,65% 

 

*Obs.: Do total de gastos estão contidos R$60.818.073,59 de recursos do Pronatec. 

 

 
 

Análise: Ocorreu o aumento de percentual de gastos com investimento reflexo da expansão de novos 

câmpus. 
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 RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS  

 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014  

Gasto Corrente por Aluno (R$/aluno) R$ 9.015,48 R$10.189,79 R$ 10.100,11 

Gastos com Pessoal 50,94% 51,34% 62,39% 

Gastos com Outros Custeios 26,10% 29,63% 15,88% 

Gastos com Investimentos 25,73% 15,27% 17,65% 

Fonte: SIAFI Gerencial/SETEC/MEC 

 

 

 

 

 

      Informações sobre custos de produtos e serviços 

 

 

Existe um sistema sobre custos de produtos e serviços a nível ministerial, mas não foi ainda 

descentralizado a implantação para as Unidades Jurisdicionadas. 
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6  TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

 

6.1 Programação e Execução das Despesas 

 

 

QUADRO A.6.1.1 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS 

Unidade Orçamentária: Código UO: 26427 UGO: 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 
2 – Juros e Encargos da 

Dívida 

3- Outras Despesas 

Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL 203.918.524,00 

 

87.325.621,00 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares  53.008.749,00    5.029.061,00 

Especiais 
Abertos       

Reabertos       

Extraordinários 
Abertos       

Reabertos       

Créditos Cancelados      448.488,00 

Outras Operações       

Dotação final 2014 (A)  256.927.273,00    91.906.194,00 

Dotação final 2013(B)  214.667.369,00    80.277.945,00 

Variação (A/B-1)*100  20%   14% 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Capital 
9 - Reserva de 

Contingência 
4 – Investimentos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6- Amortização da 

Dívida 

DOTAÇÃO INICIAL 39.528.611,00 

   

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares  137.741,00       

Especiais 

Abertos         

Reabertos         

Extraordinários 
Abertos         

Reabertos         

Créditos Cancelados         

Outras Operações         

Dotação final 2014 (A)  39.666.352,00       

Dotação final 2013(B)  62.157.377,00       

Variação (A/B-1)*100  -36%       

Fonte: Siafi Gerencial/2014 

 
Observações:  

1) O Crédito Cancelado não está deduzido das Dotações: Inicial e Suplementar. 

2) O Crédito Cancelado refere-se a Exames Periódicos.  

 



 

163 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2014 

 

6.1.1.1 Análise Crítica 

 

 

Em relação ao quadro A.6.1.1, no que se refere ao Grupo de Despesas de Pessoal, o IFBA em 2014 

realizou Concurso Público para docentes e técnicos administrativos necessitando de suplementação 

no seu orçamento inicial para suprir despesas no exercício, devido a novas contratações de 

servidores, além de ajustes legais à exemplo do Reconhecimento de Saberes e Competência (RSC) da 

Lei nº 12.772. 

 

Quanto ao cancelamento do Crédito no valor de R$ 448.488,00, trata-se de valor destinado a Exames 

Periódicos de servidores não utilizados, sendo solicitado seu cancelamento. 

 

 

A respeito do Grupo 3 (Outras Despesas Correntes) e Grupo 4 (Despesas de Capital) trata-se de 

suplementação por superávit do exercício anterior nas fontes (0650, 680, 312, 681) e por excesso de 

arrecadação fonte (0250). 
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6.1.2  Movimentação de Créditos Interna e Externa 

 

 

QUADRO A.6.1.2.1 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA POR GRUPO DE DESPESA 

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e Encargos 

Sociais 

2 – Juros e Encargos 

da Dívida 

3 – Outras Despesas 

Correntes 

Concedidos 158145    1212821094572      55.594,67  

Recebidos   158404  1212821094572      22.000,00 

Recebidos  158411 1212821094572   33.594,77 

Concedidos 158145  12363203120RG   30.000,00 

Recebidos  158410 12363203120RG   30.000,00 

Concedidos 158145  12363203120RL   40.042.075,34 

Recebidos  158403 12363203120RL   2.079.132,30 

Recebidos  158404 12363203120RL   2.840.023,69 

Recebidos  158405 12363203120RL   2.293.026,74 

Recebidos  158406 12363203120RL   1.950.701,99 

Recebidos  158407 12363203120RL   3.232.496,02 

Recebidos  158408 12363203120RL   2.944.560,30 

Recebidos  158409 12363203120RL   3.193.533.51 

Recebidos  158410 12363203120RL   2.080.197,42 

Recebidos  158411 12363203120RL   11.370.924,96 

Recebidos  158585 12363203120RL   1.984.423,26 
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QUADRO A.6.1.2.1 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA POR GRUPO DE DESPESA (Continuação) 

Origem da 

Movimentação 
UG  

Classificação da 

ação 
Despesas Correntes 

Origem da 

Movimentação 
UG  

Classificação da 

ação 

Recebidos  158587 12363203120RL   1.701.355,66 

Recebidos  158588 12363203120RL   1.744.167.90 

Recebidos  158589 12363203120RL   735.241,26 

Recebidos  158590 12363203120RL   1.892.290,33 

Concedidos 158145  1236320312994   12.808.892,50 

Recebidos  158403 1236320312994   389.938,00 

Recebidos  158404 1236320312994   915.396,16 

Recebidos  158405 1236320312994   747.089,00 

Recebidos  158406 1236320312994   545.048,00 

Recebidos  158407 1236320312994   1.115.713,61 

Recebidos  158408 1236320312994   650.425,00 

Recebidos  158409 1236320312994   1.241.919,91 

Recebidos  158410 1236320312994   728.611,89 

Recebidos  158411 1236320312994   4.220.393,00 

Recebidos  158585 1236320312994   782.484,00 

Recebidos  158587 1236320312994   505.160,10 

Recebidos  158588 1236320312994   329.440,00 

Recebidos  158589 1236320312994   321.969,88 

Recebidos  158590 1236320312994   315.304,00 

Concedidos 158145  1236320316358   201.414,45 

Recebidos  158403 1236320316358   17.130,50 

Recebidos  158405 1236320316358   2.845,00 
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QUADRO A.6.1.2.1 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA POR GRUPO DE DESPESA (Continuação) 

Origem da 

Movimentação 
UG  

Classificação da 

ação 
Despesas Correntes 

Origem da 

Movimentação 
UG  

Classificação da 

ação 

Recebidos  158406 1236320316358   29.310,00 

Recebidos  158407 1236320316358   28.620,00 

Recebidos  158409 1236320316358   38.519,05 

Recebidos  158410 1236320316358   10.190,00 

Recebidos  158411 1236320316358   52.564,90 

Recebidos  158585 1236320316358   10.805,00 

Recebidos  158587 1236320316358   4.730,00 

Recebidos  158589 1236320316358   800,00 

Recebidos  158590 1236320316358   5.900,00 

Concedidos 158145  1236320316380   30.577,60 

Recebidos  158411 1236320316380   30.577,60 

Concedidos 158145  12363203020RJ   463.236,68 

Recebidos  158408 12363203020RJ   463.236,68 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – Amortização 

da Dívida 

Concedidos 158145    12363203120RG 7.062.865,83      

Recebidos   158403  12363203120RG   948.257,98     

Recebidos  158404 12363203120RG 1.195.565,55   

Recebidos  158405 12363203120RG 717.343,76   

Recebidos  158407 12363203120RG 500.000,00   

Recebidos  158410 12363203120RG 1.397.394,67   

Recebidos  158411 12363203120RG 1.253.741,28   
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QUADRO A.6.1.2.1 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA POR GRUPO DE DESPESA (Continuação) 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – Amortização 

da Dívida 

Recebidos  158589 12363203120RG 16.300,00   

Recebidos  158590 12363203120RG 1.034.262,59   

Concedidos 158145  12363203120RL 9.604.356,73   

Recebidos  158403 12363203120RL 423.187.86   

Recebidos  158404 12363203120RL 66.934.50   

Recebidos  158405 12363203120RL 543.272,74   

Recebidos  158406 12363203120RL 597.287,01   

Recebidos  158407 12363203120RL 386.456,85   

Recebidos  158408 12363203120RL 613.608,88   

Recebidos  158409 12363203120RL 458.031,12   

Recebidos  158410 12363203120RL 394.055,99   

Recebidos  158411 12363203120RL 3.661.190,10   

Recebidos  158585 12363203120RL 474.929,77   

Recebidos  158587 12363203120RL 596.311,52   

Recebidos  158588 12363203120RL 451.859,87   

Recebidos  158589 12363203120RL 175.595,80   

Recebidos  158590 12363203120RL 695.664,72   

Concedidos 158145  1236320316380 39.210,99   

Recebidos  158411 1236320316380 39.210,99   
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QUADRO A.6.1.2.1 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA POR GRUPO DE DESPESA (Continuação) 

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e Encargos 

Sociais 

2 – Juros e Encargos 

da Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Concedidos 150014    1233121092011      50.298,43  

Recebidos   158145  1233121092011      50.298,43  

Concedidos 150014  1236320316380   2.851.444,00 

Recebidos  158145 1236320316380   2.851.444,00 

Concedidos 154421  12364203220RK   8.750,00 

Recebidos  158145 12364203220RK   8.750,00 

Concedidos 153019  12364203220RK   879,12 

Recebidos  158145 12364203220RK   879,12 

Concedidos 154003  12368203020RJ   6.510,65 

Recebidos  158145 12368203020RJ   6.510,65 

Concedidos 158145  12368203020RJ   6.510,65 

Recebidos  158408 12368203020RJ   6.510,65 

Concedidos 153173  1230620308744   603.941,00 

Recebidos  158145 1230620308744   603.941,00 

Concedidos 158145  1230620308744   558.049,00 

Recebidos  158403 1230620308744   36.750,00 

Recebidos  158404 1230620308744   39.146,50 

Recebidos  158405 1230620308744   30.420,00 

Recebidos  158406 1230620308744   23.280,00 
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QUADRO A.6.1.2.1 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA POR GRUPO DE DESPESA (Continuação) 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e Encargos 

Sociais 

2 – Juros e Encargos 

da Dívida 

3 – Outras Despesas 

Correntes 

Recebidos  158407 1230620308744   113.800,00 

Recebidos  158408 1230620308744   26.332,91 

Recebidos  158409 1230620308744   47.792,00 

Recebidos  158410 1230620308744   30.903,62 

Recebidos  158411 1230620308744   127.200,00 

Recebidos  158587 1230620308744   21.136,37 

Recebidos  158588 1230620308744   23.577,60 

Recebidos  158589 1230620308744   16.500,00 

Recebidos  158590 1230620308744   21.210,00 

Concedidos 153173  12363203120RW   27.930.274,84 

Recebidos  158145 12363203120RW   27.930.274,84 

Concedidos 158145  12363203120RW   19.693.447,22 

Recebidos  158403 12363203120RW   950.000,12 

Recebidos  158404 12363203120RW   3.624.396,60 

Recebidos  158405 12363203120RW   1.048.755,72 

Recebidos  158406 12363203120RW   1.580.897,54 

Recebidos  158407 12363203120RW   871.438,25 

Recebidos  158408 12363203120RW   1.871.077,41 

Recebidos  158409 12363203120RW   1.158.930,93 

Recebidos  158410 12363203120RW   1.395.239,78 
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QUADRO A.6.1.2.1 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA POR GRUPO DE DESPESA (Continuação) 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e Encargos 

Sociais 

2 – Juros e Encargos 

da Dívida 

3 – Outras Despesas 

Correntes 

Recebidos  158411 12363203120RW   190.000,00 

Recebidos  158585 12363203120RW   1.221.302,50 

Recebidos  158587 12363203120RW   2.326.756,94 

Recebidos  158588 12363203120RW   533.986,79 

Recebidos  158589 12363203120RW   1.718.467,40 

Recebidos  158590 12363203120RW   1.202.197,24 

Concedidos 158410  12363203120RW   167.703,77 

Concedidos 158585  12363203120RW   87.455,91 

Recebidos  158145 12363203120RW   255.159,68 

Concedidos 153173  1236320318252   216.692,39 

Recebidos  158145 1236320318252   216.692,39 

Concedidos 153173  1284720300509   773.540,10 

Recebidos  158145 1284720300509   773.540,10 

Concedidos 158145  1284720300509   773.540,10 

Recebidos  158408 1284720300509   773.540,10 

Concedidos 158145  1212821094572   150.000,00 

Recebidos  153038 1212821094572   150.000,00 

Concedidos 158145  12363203120RL   82.570,00 

Recebidos  153038 12363203120RL   28.320,00 

Recebidos  158393 12363203120RL   54.250,00 
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QUADRO A.6.1.2.1 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA POR GRUPO DE DESPESA (Continuação) 

Fonte: Siafi Gerencial/2014 

 

 

 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – Amortização da 

Dívida 

Concedidos 153173     1236320318252 1.358.869,00      

Recebidos  158145  1236320318252 1.358.869,00   

Concedidos 158145   1236320318252 300.116,00   

Recebidos   158408   1236320318252   300.116,00     
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  Fonte: Siafi Gerencial/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO A.6.1.2.2 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA POR GRUPO DE DESPESA 

Origem da Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e Encargos 

Sociais 

2 – Juros e Encargos da 

Dívida 

3 – Outras Despesas 

Correntes 

Concedidos 180077  27812203520JP   155.728,00 

Recebidos  158408 27812203520JP   155.728,00 

Concedidos 110008  20608205220Y   100.035,69 

Recebidos  158145 20608205220Y   100.035,69 

Concedidos 158145  20608205220Y   100.035,69 

Recebidos  158405 20608205220Y   100.035,69 

Concedidos 158145  1236320316358   128.552,50 

Recebidos  170009 1236320316358   128.552,50 

Concedidos 170009  1236320316358   31.722,40 

Recebidos  170077 1236320316358   31.722,40 

Concedidos 170077  1236320316358   8.800,00 

Recebidos  170006 1236320316358   8.800,00 

Origem da Movimentação 

UG  Classificação da ação Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – Amortização da 

Dívida 

Concedidos             

Recebidos             
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6.1.3  Realização da Despesa 

 

 

6.1.3.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários –Total 

 

 

QUADRO A.6.1.3.1 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS 

ORIGINÁRIOS - TOTAL 

Unidade Orçamentária:  Código UO: UGO: 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.    Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g) 40.811.869,49  42.114.178,18 40.739.977,43  36.977.939,62  

a)    Convite - - - - 

b)    Tomada de Preços 891.132,23  2.068.509,20  891.132,23 1.722.884,12 

c)     Concorrência 6.109.627,32   9.693.515,60  6.109.627,32  9.204.660,41 

d)    Pregão  33.811.109,94   30.352.153,38  33.739.217,88  26.050.395,09 

e)     Concurso - - -   

f)     Consulta - - -   

g)    Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas - 

- -   

2.     Contratações Diretas (h+i) 10.232.244,09  8.993.898,30  10.066.657,20  8.037.884,56  

h)     Dispensa 9.269.860,38   7.561.854,37  9.104.273,49  6.956.789,20 

i)    Inexigibilidade 962.383,71  1.432.043,93  962.383,71  1.081.095,36  

3.     Regime de Execução Especial 46.914,71  74.238,50  46.914,71  74.238,50 

j)      Suprimento de Fundos 46.914,71  74.238,50  46.914,71  74.238,50  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 255.801.178,02 209.419.339,40 255.801.178,02 209.412.520,27 

k)      Pagamento em Folha 254.467.746,76  208.249.304,44 254.467.746,76  208.245.493,04 

l)    Diárias  1.333.431,26  1.170.034,96  1.333.431,26  1.167.027,23 

5.     Outros 11.892.774,33  25.148.553,74  11.892.774,33  25.099.849,02  

6.     Total (1+2+3+4+5) 318.784.980,64  285.750.208,12  318.547.501,69  279.602.431,97  

Fonte: Siafi Gerencial 
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6.1.3.2 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – 

Executados Diretamente pela UJ 

 

QUADRO A.6.1.3.2 – DESPESAS EXECUTADAS DIRETAMENTE PELA UJ, POR 

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS 

Unidade Orçamentária:  Código UO: UGO: 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.     Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g) 15.042.279,29  12.261.885,67  15.042.279,29  10.577.933,75  

a)    Convite -  - - - 

b)    Tomada de Preços 91.459,98   1.098.964,30  91.459,98  1.058.019,35 

c)     Concorrência 4.885.338,58   2.611.249,47  4.885.338,58 2.596.525,93 

d)    Pregão  10.065.480,73   8.551.671,90  10.065.480,73 6.923.388,47 

e)     Concurso -  - - - 

f)     Consulta -  - - - 

g)    Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas 
- - - - 

2.     Contratações Diretas (h+i) 2.216.990,82  1.378.148,61  2.216.990,82  1.109.754,02  

h)     Dispensa 1.735.099,34  934.642,78 1.735.099,34 912.309,68 

i)    Inexigibilidade 481.891,48  443.505,83 481.891,48 197.444,34 

3.     Regime de Execução Especial -  - - - 

j)      Suprimento de Fundos -  - - - 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 254.954.200,85 208.758.694,89 254.954.200,85 208.753.702,63 

k)      Pagamento em Folha  254.467.746,76 208.249.304,44 254.467.746,76 208.245.493,04 

l)    Diárias  486.454,09 509.390,45 486.454,09 508.209,59 

5.     Outros 27.175.948,85  18.593.187,89  27.175.948,85  18.546.317,89  

6.     Total (1+2+3+4+5) 299.389.419,81 240.991.917,06 299.389.419,81 238.987.708,29 
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6.1.3.3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total 

 

 

 

QUADRO A.6.1.3.3 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS - TOTAL 

Unidade Orçamentária: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Código UO: 26427 UGO: 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Vencimentos e Vantagens Fixas – pessoal 

civil  
175.946.926,15 142.529.896,33 175.946.926,15 142.529.896,33 - - 175.946.926,15 142.528.879,98 

Obrigações Patronais  36.032.933,46  29.458.180,75  36.032.933,46  29.215.352,32  - - 36.032.933,46  29.212.557,27 

Aposentadoria rpps reserva, Remuneração e 

Reforma Militar  
27.785.003,64 24.724.267,81 27.785.003,64 24.724.267,81 - - 27.785.003,64 24.724.267,81 

Demais elementos do grupo  14.765.802,82 11.781.204,99  17.702.883,51  11.779.787,98  - - 17.702.883,51  11.779.787,98 

2. Juros e Encargos da Dívida                 

1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 

3. Outras Despesas Correntes                 

Locação de Mão-de-Obra  29.420.430,57 22.561.650,95  23.980.843,24 20.419.588,51  5.439.587,33 1.092.517,24   23.954.359,97 18.701.381,16  

Outros Serviços Terceiros - PJ  17.664.976,25 18.783.917,99  13.261.302,04 12.364.640,19  4.403.674,21 4.791.677,51   13.067.337,16 10.849.006,40  

Auxílio Financeiro a Estudantes / Auxílio 

Alimentação  
11.135.023,25 8.725.400,10 8.127.183,04 8.725.400,10 3.007.840,21 - 8.127.183,04 8.725.400,10 

Demais elementos do grupo 29.327.138,82 24.740.894,20   24.762.155,96 20.090.323,89   4.564.982,86 4.869.354,30  24.753.300,03 19.581.935,92  
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QUADRO A.6.1.3.3 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS – TOTAL (Continuação) 

 
Unidade Orçamentária: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Código UO: 26427 UGO: 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Obras e Instalações  14.220.180,95  35.286.059,67  6.587.264,16  10.987.670,02 7.632.916,79 22.933.003,09 

 

10.411.092,73 

Equipamento e Mat. Permanente. 13.927.671,73  23.991.462,81  2.733.317,35  4.222.702,39  11.194.354,38 13.047.278,63 

 

2.653.260,62 

Aquisição de Imóveis / Outros Serv. 

Terceiros - PJ 
1.166.000,00 666.064,78 1.166.000,00 254.515,26 - 108.476,96 

 
46.863,00 

Demais elementos do grupo 452.629,93  448.382,16  322.855,22  436.063,32  129.774,71  -   387.999,00 

5. Inversões Financeiras                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

6. Amortização da Dívida                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

Fonte: Siafi Gerencial 
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6.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores Executados Diretamente pela UJ 

 

 

QUADRO A.6.1.3.4 – DESPESAS EXECUTADAS DIRETAMENTE PELA UJ – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS 

Unidade Orçamentária: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia   Código UO: 26427 UGO: 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Vencimentos e Vantagens Fixas - 

Pessoal Civil 
175.946.926,15 142.529.896,33 175.946.926,15 142.529.896,33 - - 175.946.926,15 142.528.879,98 

Obrigações Patronais  36.032.933,46  29.458.180,75  36.032.933,46  29.215.352,32  - -  36.032.933,46 29.212.557,27  

Aposentadoria rpps, reserva, 

Remuneração e Reforma Militar  
27.785.003,64 24.724.267,81 27.785.003,64 24.724.267,81 - - 27.785.003,64 24.724.267,81 

Demais elementos do grupo 14.765.802,82  11.688.048,99   14.702.883,51 11.686.631,98  - -  14.702.883,51 11.686.631,98  

2. Juros e Encargos da Dívida                 

1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 

3. Outras Despesas Correntes                 

Auxílio Alimentação  9.197.407,84  8.725.400,10  9.197.407,84  8.725.400,10  - -  9.197.407,84 8.725.400,10  

Locação de Mão-de-Obra / Outros Serv. 

Terceiros - PJ  
6.617.651,31 6.619.178,04 6.017.832,61 3.065.612,66 599.818,70 2.354.521,65 6.017.832,61 2.523.193,14 

Outros Serviços Terceiros – PJ / 

Locação de Mão-de-Obra  
5. 148.453,33 5.584.706,89 3.846.796,98 4.867.540,04 1.301.656,35 592.364,41 3.846.796,98 4.564.386,55 

Demais elementos do grupo 14.831.230,50  12.358.784,57  12.668.593,54  11.043.210,99  2.162.636,96 1.758.351,16 12.668.593,54 10.838.544,78 
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QUADRO A.6.1.3.4 – DESPESAS EXECUTADAS DIRETAMENTE PELA UJ – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS (Continuação) 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Obras e Instalações  9.033.311,21  12.697.562,04  5.308.694,07  3.682.768,82  3.724.617,14  19.161.318,99   5.308.694,07 3.668.045,28  

Equipamentos e Mat. Permanente 3.790.047,42  5.103.077,45  550.708,21   1.219.190,66 3.239.339,21  3.788.903,35   550.708,21 417.575,40  

Outros Serviços Terceiros - PJ  236.690,43 142.833,87  212.228,43   138.889,35 24.462,00  29.528,04   212.228,43 5.070,00  

Demais elementos do grupo  - 12.318,84  -   - -  -   - -  

5. Inversões Financeiras                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

6. Amortização da Dívida                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

Fonte: Siafi Gerencial/2014
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6.1.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 

 

 

QUADRO A.6.1.3.5 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE 

MOVIMENTAÇÃO 

 

Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 2.738.837,29  2.136.379,22  2.715.012,09  1.762.116,04  

a) Convite         

b) Tomada de Preços         

c) Concorrência         

d) Pregão  2.738.837,29   2.136.379,22  2.715.012,09 1.762.116,04  

e) Concurso         

f) Consulta         

g) Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas   

      

2. Contratações Diretas (h+i) 603.158,21  753.428,47  516.276,85  694.316,14  

h) Dispensa 573.131,30   701.398,85  493.045,15 655.154,52  

i) Inexigibilidade 30.026,91  52.029,62  23.231,70  39.161,65  

3. Regime de Execução Especial         

j) Suprimento de Fundos         

4. Pagamento de Pessoal (k+l) 19.494,59  27.710,58  19.494,59  27.710,58  

k) Pagamento em Folha         

l) Diárias  19.494,59  27.710,58  19.494,59  27.710,58 

5. Outros 23.379.092,51  18.551.937,74  23.379.092,51  18.499.327,74  

6. Total (1+2+3+4+5) 26.740.582,60  21.469.456,01  26.629.876,04  20.983.470,50  

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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6.1.3.6 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa– Créditos de Movimentação 

 

 

 

QUADRO A.6.1.3.6 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Nome 1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 

2. Juros e Encargos da Dívida                 

1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 

3. Outras Despesas Correntes 32.698.094,22  30.092.602,03  26.740.582,60  21.469.456,01  5.957.511,62  2.802.998,77  26.629.876,04  20.983.470,53 

Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física  15.562.804,14  13.661.749,96  13.954.217,67  11.640.597,10  1.608.586,47  347.164,00   13.954.217,67 11.590.987,10  

Auxílio Financeiro a Estudantes  10.580.621,46  10.571.549,00  9.306.497,29  6.826.963,20  1.274.124,17  385.651,80  9.306.497,29  6.823.963,20  

Material de Consumo  3.039.878,08 3.012.920,69  1.756.782,08  1.574.562,43  1.283.096,00  1.228.212,37   1.728.584,88 1.528.358,51  

Demais elementos do grupo  3.514.790,54 2.846.382,38  1.723.085,56  1.427.333,28  1.791.704,98  841.970,60   1.640.576,20 1.040.161,72  
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QUADRO A.6.1.3.6 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO (Continuação) 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Equipamento e Mat. Permanente  1.358.869,00  1.998.800,00    - 1.358.869,00 555.047,68   - 

2º elemento de despesa - - - - - - - - 

3º elemento de despesa - - - - - - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - 43.256.049,38  - - 

5. Inversões Financeiras                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

6. Amortização da Dívida                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

Fonte:
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6.1.3.7 Análise Crítica da realização da despesa 

 

Em análise do quadro acima, destaca-se que neste exercício, como no anterior, não foram emitidos 

empenhos de Portaria para obras, sendo feito para atender as demandas de investimentos para 

aquisição de equipamentos e material permanente. 

 

Quanto ao RP Não Processados estes referem-se a exercícios anteriores. 

 

 

 

6.2 Despesas com ações de publicidade e propaganda 

 

 

 

 

Publicidade Programa/Ação orçamentária Valores empenhados Valores pagos 

Institucional    

Legal 2031 / 20RL 325.720,61 325.720,61 

Mercadológica    

Utilidade pública    

Fonte: Siafi Operacional 

 

 

Análise Crítica: Em cumprimento ao Art. 37 caput, da Constituição Federal de 1988, cabendo 

Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos poderes, obedecer aos princípios 

Constitucionais em especial o da publicidade. 

 

No caso do IFBA é feita a publicidade legal através do Diário Oficial da União (DOU) - Imprensa 

Nacional e Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) para atendimento das publicações de editais 

das licitações, concursos de seleção e concursos públicos para servidores. 

 

 

 

6.3 Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos ou recursos 

 

Não houve ocorrências na UJ.  
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6.4 Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores 

 

 

QUADRO A.6.4 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 

 
Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar não Processados  

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 67.889.697,94 47.750.874,67  7.876.052,35            12.262.770,92  

2012 38.341.009,15  25.901.032,28  1.633.457,20 10.806.519,67  

2011 1.986.847,04 416.772,43 625.485,48 944.589,13 

2010 153.848,21  8.163,01  68.275,48 77.409,72  

2009 100.126,12 

  

100.126,12 

Restos a Pagar Processados  

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 6.505.090,78   6.502.932,23 -2.158,55     

2012 595.331,66  595.331,66      

2011 511.297,00  511.297,00      

 

 

 

 

6.4.1  Análise Crítica 

  

Como política adotada pelo IFBA, a Diretoria de Gestão Contábil Orçamentária e Financeira, em 

ações conjuntas com a Diretoria de Gestão Administrativa e Planejamento, com vistas a plena 

efetivação da entrega e execução dos empenhos de exercícios anteriores, atuaram junto a 

fornecedores responsáveis pelos saldos de restos a pagar não processados, com vistas a entrega dos 

bens e materiais adquiridos.  

 

Observa-se, como no exercício anterior, empenhos ligados às diversas obras em andamento dentro do 

IFBA, bem como o fornecimento de equipamentos, mobiliário, acervo, materiais e alimentos in 

natura, todos estes de grande interesse para a Instituição, sendo mantidos e acompanhados pelas duas 

diretorias, objetivando suas execuções. 

 

Destaca-se que os restos a pagar não processados ligados a processos abandonados pelas empresas e 

ou cujos objetos perderam a importância pela demora da entrega ou inadimplência dos fornecedores, 

foram devidamente cancelados e as empresas penalizadas de acordo com a Lei n. 8.666/93, Art. 87 e 

seus incisos. 
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6.5 Transferências de Recursos 

 

 

6.5.1  Relação dos Instrumentos de Transferência Vigente no Exercício 

 

 

QUADRO A.6.5.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

Posição em 31.12.2014 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CNPJ: 10.764.307/0001-12 UG/GESTÃO: 158145/26427 

Informações sobre as Transferências  

Modalidade 
Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No Exercício 

Acumulado até 

o Exercício Início Fim 

3 TC 673365 15.180.714/0001-04 962.035,00 0,00  208.277,74 542.977,74 27/09/2011  14/12/2016  1 

3 TC 673357 15.180.714/0001-04 141.600,00 0,00 28.320,00 113.280,00 23/11/2011 31/12/2015 1 

3 TC 673358 15.180.714/0001-04 500.000,00 0,00 200.000,00 500.000,00 30/10/2011 31/12/2014 1 

3 TC 673364 15.180.714/0001-04 750.000,00 0,00 288.387,00 838.387,00 29/11/2011 31/12/2014 1 

3 TC 680342 02.317.176/0001-05 243.705,00 0,00 39.800,00 39.800,00 16/05/2014 31/12/2014 1 

3 TC 682187 10.728.444/0003-63 69.250,00 0,00 0,00 0,00 15/12/2014 20/12/2014 1 

Total 2.666.590,00 0,00 764.784,74 2.034.444,74 

 LEGENDA 

Modalidade: Situação da Transferência: 

1 -     Convênio  1 -     Adimplente 

2 -     Contrato de Repasse 2 -     Inadimplente 

3 -     Termo de Cooperação 3 -     Inadimplência Suspensa  

4 -     Termo de Compromisso  4 -     Concluído  

  5 -     Excluído 

  6 -     Rescindido  

  7 -     Arquivado 

 Fonte: Setor de Prestação de Contas de Convênios e Portarias – Sistema SIAFI 2014 
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6.5.2  Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores 

Repassados nos Três Últimos Exercícios 

 

 

QUADRO A.6.5.2 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS 

ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CNPJ: 10.764.307/0001-12 

UG/GESTÃO: 158145/26427 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos Celebrados 

em Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 

Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em 

R$ 1,00) 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio 
      

Contrato de Repasse 
      

Termo de 

Cooperação 
2 1 0 764.784,74 308.320,00 991.340,00 

Termo de 

Compromisso       

Totais 2 1 0 764.784,74 308.320,00 991.340,00 
Fonte: Setor de Prestação de Contas de Convênios e Portarias – Sistema SIAFI 2014 

 
 

6.5.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios e Contratos de 

Repasse  

 
 

QUADRO A.6.5.3 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE 

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE 

CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE. 

Valores em R$ 

1,00 

Unidade Concedente 
Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CNPJ: 10.764.307/0001-12 UG/GESTÃO: 158145/26427 

Exercício 

da 

Prestação 

das Contas 

Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 

Contratos de 

Repasse 

2014 

Contas Prestadas 
Quantidade 

 
1 

 
Montante Repassado 

 
30.000,00 

 
Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 
 

5 
 

Montante Repassado 
 

734.784,74 
 

2013 

Contas Prestadas 
Quantidade 

 
 

 
Montante Repassado 

 
 

 
Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 
 

5 
 

Montante Repassado 
 

308.320,00 
 

2012 

Contas Prestadas 
Quantidade 

 
 

 
Montante Repassado 

 
 

 
Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 
 

4 
 

Montante Repassado 
 

991.340,0 
 

Anteriores 

a 2012 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 
 

 
 

Montante Repassado 
 

 
 

Fonte: Setor de Prestação de Contas de Convênios e Portarias – Sistema SIAFI 2014 



 

186 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2014 

 

6.5.4 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de 

Repasse 

 

Quanto ao quadro A.6.5.4 - Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e 

Contratos de Repasse” observa-se que não consta no SIAFI Gerencial 2014 convênios ou contratos 

de repasse celebrados nos anos de 2012 a 2014, somente Termo de Cooperação. 

 

6.5.5 Análise Crítica 

 

Quanto à evolução das análises de prestações de contas, o IFBA está em conformidade quanto ao 

prazo de análise e baixa no Sistema Siafi. 
 

Salienta-se que a Coordenação de Prestação de Contas de Convênios e Portarias (CPCCP) conta 

com a experiência de apenas um servidor que é o próprio Coordenador, tanto para a análise quanto 

para a prestação de contas das transferências. 
 

No tocante ao gerenciamento das transferências, esta fica a cargo dos Coordenadores dos projetos 

juntamente com os Dirigentes de cada câmpus o acompanhamento e a fiscalização destas. 
 

Segue abaixo a descrição detalhada de cada Termo de Cooperação vigente atualmente: 

 

Nº do 

instrumento 
Processo Descrição Responsável Beneficiário 

TC 673365 23278.000656/2011-39 

Termo de Cooperação Técnica - 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação - FACED 

Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-

Graduação e 

Inovação  

(PRPGI) 

Universidade 

Federal da Bahia  

(UFBA) 

TC 673357 23278.000628/2011-11 
Projeto REMESSA. Rede Comep 

IFBA/FAPEX-UFBA 

Diretoria de 

Gestão da 

Tecnologia da 

Informação  

(DGTI) 

Universidade 

Federal da Bahia 

(UFBA) 

TC 673358 23278.000714/2011-24 

Participação de servidores estáveis do 

IFBA no programa de Pós-Graduação 

em ensino da UFBA para fins de 

formação e qualificação em nível 

Mestrado e Doutorado acadêmico 

Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-

Graduação e 

Inovação 

(PRPGI) 

Universidade 

Federal da Bahia 

(UFBA) 

TC 673364 23278.000715/2011-79 

Contratação da UFBA para ministrar 

curso de mestrado profissional em 

Administração para servidores do 

IFBA 

Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-

Graduação e 

Inovação  

(PRPGI) 

 

Universidade 

Federal da Bahia 

(UFBA) 

 

TC 680342 23278.001096/2014-82 

Programa de capacitação dos 

servidores do IFBA por intermédio do 

Centro Regional de Treinamento da 

Escola de Administração Fazendária 

na Bahia – CENTRESAF/BA 

Pró-Reitoria de 

Administração 

e Planejamento  

(PROAP) 

CENTRESAF/BA 

TC 682187 23278.002921/2014-66 

VI Encontro desportivo dos servidores 

das instituições federais de ensino – 

EDSIFE/2014 

Pró-Reitoria de 

Administração 

e Planejamento  

(PROAP) 

Instituto Federal 

de Sergipe  

(IFSE) 

Fonte: DGCOF/Reitoria 
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6.6 Suprimento de Fundos 

 

 

6.6.1 Concessão de Suprimento de Fundos 

 

 

QUADRO A.6.6.1 – CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS  

Exercício 

Financeiro 

Unidade Gestora (UG) do 

SIAFI 

Meio de Concessão 

Valor do 

maior limite 

individual 

concedido 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do 

Governo Federal 

Código 
Nome ou 

Sigla 

Quantida

de  

Valor 

Total 
Quant  Valor Total 

2014 158411 

IFBA/ 

Câmpus de 

Salvador 

-0- -0- 7 R$ 19.202,44 R$ 7.500,00 

2013 158411 

IFBA / 

Câmpus de 

Salvador 

-0- -0- 9 R$  24.854,70 R$ 8.000,00 

2012 158411 

IFBA / 

Câmpus de 

Salvador 

-0- -0- 6 R$ 11.646,88 R$ 6.000,00 

        

2014 158407 

IFBA/ 

Câmpus de 

Simões Filho 

0 0,00 04 
R$ 11.028,00 

 

R$ 3.605,00 

 

2013 158407 

IFBA/ 

Câmpus de 

Simões Filho 

0 0,00 04 R$ 6.830,00 R$ 2.360,00 

2012 158407 

IFBA / 

Câmpus de 

Simões Filho 

0 0,00 02 R$ 13.912,00 R$ 8.163,00 

        

2014 158405 
IFBA/ 

Valença 

- - 1 
R$ 1.441,71 

R$ 6.000,00 

2013 158405 
IFBA/ 

Valença 

- - 2 
 R$ 9.010,17 

R$ 4.000,00 

2012 158405 
IFBA/ 

Valença 

- - 4 
R$ 13.919,19 

R$ 4.000,00 

  
    

 
 

2014 158409 

IFBA/ 

Câmpus de 

Vitória da 

Conquista. 

-0- -0- 3 R$ 20.000,00 R$ 7.000,00 

2013 - - - - - - - 

2012 - - - - - - - 
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QUADRO A.6.6.1 – CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (Continuação) 

Exercício 

Financeir

o 

Unidade Gestora 

(UG) do SIAFI 

Meio de Concessão 

Valor do maior 

limite 

individual 

concedido 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do 

Governo Federal 

Código 
Nome ou 

Sigla 

Quantidad

e  

Valor 

Total 
Quantidade  Valor Total 

2014 158403 

IFBA/ 

Câmpus de 

Camaçari 

- - 

 

2 

 

R$ 8.000,00 

R$ 4.000,00 

2013 158403 

IFBA/ 

Câmpus de 

Camaçari - - 

 

4 
 

R$ 4.000,00 

 

R$ 8.000,00 

 

2012 158403 

IFBA/ 

Câmpus de 

Camaçari 

- - 

 

4 

 

R$20.000,00 

 

R$5.000,00 

        

2014 
- - - - - - - 

- - - - - - - 

2013 
- - - - - - - 

- - - - - - - 

2012 
158404 

IFBA/ 

Câmpus de 

Barreiras 

- - 03 R$3.300,00 R$1.800,00 

- - - - - - - 

Fonte:SIAF2014 
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6.6.2 Utilização de Suprimento de Fundos 

 
 

QUADRO A.6.6.2 – UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS  

Exercício 

Unidade Gestora 

(UG) do SIAFI 
Conta Tipo B 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura 
Total 

(a+b) 

Código 
Nome ou 

Sigla 
Quant. 

Valor 

Total 
Quant.  

Valor dos 

Saques (a) 

Valor das 

Faturas (b)  

2014 158411 

IFBA/ 

Câmpus de 

Salvador 

-0- -0- 17 R$3.850,00 R$ 15.352,44 R$ 19.202,44* 

2013 158411 

IFBA/ 

Câmpus de 

Salvador 

-0- -0- 24 R$4.712,00 R$ 20.142,70 R$ 24.854,70 

 
  

 
 

    

2014 158407 

IFBA/ 

Câmpus de 

Simões 

Filho 

0 0,00 04 
0,00 

 

R$8.503,47 

 

R$ 8.503,47 

 

2013 158407 

IFBA/ 

Câmpus de 

Simões 

Filho 

0 0,00 04 0,00 R$6.293,51 R$ 6.293,51 

2014 158405 
IFBA/ 

Valença - - 0 0,00 R$1.441,71 R$ 1.441,71 

2013 158405 
IFBA/ 

Valença - - 2 R$ 190,00  R$8.820,17 R$ 9.010,17 

         

2014 158409 

IFBA/  

Vitória da 

Conquista 

- - 4 R$1.095,00 R$18.127,36 

 
R$ 19.222,36 

2013 158409 

IFBA/  

Vitória da 

Conquista 

- - 2 - - - 

2012 158409 

IFBA/ 

Vitória da 

Conquista 

- - 

4 - - - 

 
  

 
 

    

2014 158403 

IFBA/ 

Camaçari - - 3 

 

                 

R$240,00  

 

       

R$1.375,84  

 

                                                                                                                 

R$1.615,84  

 

2013 158403 
IFBA/ 

Camaçari - - 1 

 

           

R$120,00  

 

     

R$10.803,34  

 

                                                                                                               

R$10.923,34  

 

2012 158403 
IFBA/ 

Camaçari 
- - 

 

5 

 

 

R$2.750,00 

 

 

R$9.869,50 

 

 

R$12.619,50 

 
Fonte: SIAFI  
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6.6.3 Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos 

 
 
 

QUADRO A.6.6.3 – CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO 

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

158411 
IFBA/ Câmpus de 

Salvador 

 4 R$ 160,00 

 7 R$ 127,16 

 9 R$ 612,02 

339030 10 R$ 325,00 

 11 R$ 275,00 

 12 R$ 29,99 

 14 R$ 576,00 

 16 R$ 631,04 

 17 R$ 585,96 

 19 R$ 316,52 

 21 R$ 945,57 

 22 R$506,40 

 24 R$ 2.999,56 

 25 R$ 3.374,69 

 26 R$ 1.188,16 

 28 R$ 505,30 

 39 R$ 582,00 

 42 R$ 127,24 

 44 R$ 815,00 

 Subtotal R$ 14.682,61 

339039 16 R$ 80,00 

 17 R$ 1.346,44 

 74 R$ 350,00 

 Subtotal R$ 1.776,44 

 Total  R$ 16.459,05** 

      

As  informações   que  constam  nos  quadros  *A.6.6.2   e  **A.6.6.3  apontam  uma  diferença   de   

R$ 2.743,39, relativas  as despesas efetuadas e não aprovadas na analise da prestação de contas; e 

ou valores sacados e não utilizados. Tais valores foram devolvidos através de GRU pelos supridos, 

conforme tabela abaixo: 
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Data Registro de Arrecadação Nota Sistema Valor 

15/04/2015 000249 000513,514 e 515 R$ 1.454,39 

23/05/2015 000319 000667 R$ 150,00 

09/06/2015 000345 000823 R$ 250,00 

03/07/2015 000371 000899 R$ 10,00 

11/09/2015 000555 001393 R$ 7,25 

11/09/2015 000556 001394 R$ 21,15 

15/09/2015 000585 001393 R$ 209,00 

14/10/2015 000667 001505 R$ 641,60 

TOTAL R$ 2.743,39 

 

 

 

QUADRO A.6.6.3 – CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO 

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (Continuação) 

 

      Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

158407 IFBA/ Câmpus de Simões Filho 
339030 (materiais de 

consumo) 

01 R$ 50,00 

09 R$ 358,06 

14 R$ 155,00 

15 R$ 326,86 

16 R$ 150,55 

17 R$ 241,60 

18 R$ 229,00 

21 R$ 1.004,00 

24 R$ 2.231,36 

25 R$ 449,53 

26 R$ 628,57 

30 R$ 65,00 

31 R$ 110,00 

42 R$ 23,25 

158407 IFBA /Simões Filho 339039 (serviços) 17 R$ 2.181,00 

  
 

  

158405 IFBA/Valença 339030 

09 R$ 72,15 

24 R$ 542,32 

26 R$ 375,00 

36 R$ 92,02 

39 R$ 139,32 

42 R$ 220,90 

   Total R$ 1.441,71 
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QUADRO A.6.6.3 – CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO 

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (Continuação) 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla 
Elemento de 

Despesa 

Subitem da 

Despesa 
Total 

158409 
IFBA /Câmpus de Vitória da 

Conquista. 
3.33.90.30 

24 R$  5.826,46 

31 R$  610,00 

26 R$  4.914,50 

35 R$ 40,00 

36 R$ 251,00 

17 R$ 487,00 

21 R$ 111,00 

19 R$ 107,80 

23 R$ 99,50 

25 R$ 521,60 

28 R$ 167,50 

15 R$ 100,00 

TOTAL ND 
  

R$ 13.236,36 

158409 
IFBA/Câmpus de Vitória da 

Conquista. 

 
63 R$ 252,00 

 
16 R$ 1.020,00 

 
99 R$ 1.410,00 

 
23 R$ 200,00 

 
23 R$ 120,00 

 
63 R$ 300,00 

3.33.90.39 17 R$ 1.174,00 

 
12 R$ 200,00 

 
47 R$ 1.190,00 

 
59 R$ 120,00 

TOTAL ND 
  

R$ 5.986,00 

TOTAL GERAL R$ 19.222,36 
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QUADRO A.6.6.3 – CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO 

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (Continuação) 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa 
Subitem da 

Despesa 
Total Subitem 

158403 IFBA /Camaçari 

3339030 

16 R$ 40,00 

24 R$ 659,74 

26 R$ 309,10 

44 R$ 155,00 

3339039 
69 R$ 240,00 

63 R$ 212,00 

TOTAL R$ 1.615,84 

Fonte: SIAFI 
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6.6.4 Análise Crítica 

 

O Câmpus Salvador não utiliza a sistemática de suprimento de fundos – Contas Tipo B. Quanto à 

utilização por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal, esta unidade busca utilizá-lo para 

atender necessidades de pequeno vulto (imediatas) e despesas eventuais em viagens, ainda assim, as 

despesas são restritas aos elementos de despesas materiais de consumo e prestação de serviços de 

terceiros - pessoa jurídica, as quais, devido a características extraordinárias, não poderiam se 

submeter a processos de aquisições regulares sem prejuízo do bom desempenho das atividades. 

 

No exercício de 2014 o órgão diminuiu a quantidade de autorizações, bem como a quantidade e 

valor de saques em relação a 2013. Os supridos são orientados a apresentar justificativa inequívoca 

da situação excepcional que o levou a fazer uso do cartão de pagamento na modalidade “saque em 

espécie”. 

 

As prestações de contas dos supridos, no câmpus Salvador, são analisadas pela Divisão de 

Acompanhamento Orçamentário, da Diretoria Adjunta de Contabilidade, Orçamento e Finanças, 

onde são verificadas todas as solicitações de compras, com posterior notificação ao suprido para 

que corrija o que for legalmente possível. Em seguida, o ordenador de despesas é notificado sobre 

todas as falhas/irregularidades, a fim de que autorize a emissão de GRU para que o suprido devolva 

o valor gasto que esteja em desconformidade com o processo de autorização. Após estas 

providências, o processo é encaminhado para aprovação. 

 

No corrente exercício o setor de analise não aprovou algumas compras realizadas pelos supridos por 

diversos motivos, sendo os mais frequentes a dificuldade na diferenciação entre material de 

consumo e prestação de serviços de terceiros, levando a ultrapassagem de limites autorizados para o 

gasto na natureza de despesa específica; e apresentação de documento fiscal inadequado. Todavia, 

os gastos com compras não aprovadas foram imediatamente devolvidos pelo suprido, após anuência 

do ordenador de despesas. 

A utilização da modalidade de aplicação de recursos públicos, denominada suprimento de fundos no 

IFBA Câmpus de Simões Filho para exercício de 2014, assim como para os exercícios anteriores, segue 

a determinação da legislação em vigor em todos os seus aspectos, inclusive no que tange à sua limitação 

apenas para os gastos ligados a valores de pequeno vulto e relacionados à aquisição de materiais e 

recebimento de serviços em caráter de urgência, com intuito de tornar dinâmicas determinadas ações 
operacionais do órgão e, em última instância, manter a qualidade do serviço prestado à sociedade.  

Para tanto, há um sólido controle interno que permite a execução do suprimento de fundos sem 

quaisquer atos diversos daqueles que estão previstos na legislação própria. A execução de qualquer 

gasto inerente ao Suprimento de Fundos perpassa pelo aval de setores ligados diretamente às motivações 

que gerem essas despesas, assim como atores de controle por excelência, como o Setor Financeiro 
(DOF) e o contador responsável pela unidade gestora.  

As prestações de contas foram realizadas tempestivamente em conformidade com os prazos legais, com 

a comprovação de todos os gastos através de documentos fiscais pertinentes.  
 

No Câmpus de Valença em 2014, houve uma redução substancial no valor utilizado com 

Suprimento de Fundos por meio do CPGF em relação a exercícios anteriores. Seguindo a tendência 

dos exercícios passados, os valores têm sido gastos majoritariamente com aquisição de materiais e 

serviços para manutenção de bens moveis e imóveis. Nesse exercício não se utilizou a função de 

saque. 
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Como medidas instituídas de controles internos, passou-se a exigir do solicitante que apresentasse 

ao suprido uma requisição formal do material ou serviço com, no mínimo, três cotações do item a 

ser adquirido/contratado para evitar superfaturamento. 
 

Quanto às prestações de contas, não houve ocasiões de não apreciação ou não aprovação de 

prestações. 

 

No Câmpus de Vitória da Conquista a utilização do Cartão de Suprimento de Fundos em favor 

desta UJ tem contribuído para aquisição de Material/Serviços de pequeno vulto. Inicialmente, 

quando do uso dos recursos para tal fim, houve alguns equívocos, face a falta de treinamento 

específico para uso deste instrumento, porém, posteriormente, com a prática e sugestões de setores 

competentes (Auditoria Interna), tivemos bastante avanços positivos, tanto no procedimento de  

aquisição, a exemplo da feição de um check-list orientador, como no próprio lançamento da  

prestação de contas das referidas despesas. 
 

Excepcionalmente, durante o período de utilização, fizemos uso da modalidade “saque”, requerida 

somente quando o fornecedor não tinha mecanismo para recebimento através do cartão. Quanto à 

extrapolação do limite, tal se deu uma única vez (cerca de R$28,03), que logo foi devidamente 

resolvida, ajustando-se o saldo, mediante recolhimento através de GRU. 

 

Acrescentamos, ademais, que todas as prestações foram devidamente encaminhadas, apreciadas e 

aprovadas pelos setores competentes, a saber, a Diretoria de Administração e Planejamento (DAP) e 

Diretoria Geral do IFBA – Câmpus de Vitória da Conquista. 
 

O Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) é um meio de pagamento que proporciona à 

Administração Pública mais agilidade, controle e modernidade na gestão de recursos.  
 

Da análise do quadro A.6.6.1 do Câmpus de Camaçari podemos observar uma diminuição 

expressiva do montante de recursos concedidos nesta modalidade, reforçando desta maneira, o 

caráter excepcional de sua aplicação. No quadro A.6.6.2, percebe-se ainda uma redução dos valores 

aplicados na forma de saque, fruto de um trabalho de conscientização e esclarecimento dos 

supridos. 
 

No detalhamento do quadro A 6.6.3 que refere-se à utilização do suprimento no ano de 2014, 

percebe-se uma utilização muito pontual em subitens específicos e de valores pouco expressivos. 
 

Desta forma, salientando que, IFBA – Câmpus de Camaçari orienta aos agentes supridos às regras 

de concessão e utilização do suprimento de fundos, dando ênfase a importância do enquadramento e 

preconizações do art. 45 do Decreto nº 93.872/86. De modo que todas as concessões dos anos de 

2012 à 2014 tiveram suas prestações de contas devidamente  aprovadas. 
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7  GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS. 

 

 

7.1 Estrutura de Pessoal da Unidade 

 

 

7.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade 

Jurisdicionada 

 

QUADRO A.7.1.1.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 2835 2392 377 46 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  Não há Não há Não há Não há 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 2835 2392 377 46 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 2835 2274 373 44 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 
Não há 5 1 1 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório Não há 6 Não há Não há 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e 

esferas 
Não há 7 3 1 

2.   Servidores com Contratos Temporários 377 213 66 122 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração 

Pública 
Não há Não há 1 1 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 3212 2605 444 169 

Fonte: DGP 
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QUADRO A.7.1.1.2 – DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA  

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 894 1404 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 894 1404 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 880 1400 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 5 Não há 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 2 4 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 7 Não há 

2.   Servidores com Contratos Temporários Não há 213 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não há Não há 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 894 1617 
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QUADRO A.7.1.1.3 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E 

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 

Gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 121 111 85 52 

1.1. Cargos Natureza Especial Não há Não há Não há Não há 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 121 111 85 52 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 121 110 84 51 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 
Não há Não há Não há Não há 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 1 Não há Não há 

1.2.4.    Sem Vínculo Não há Não há Não há Não há 

1.2.5.    Aposentados Não há Não há 1 1 

2.   Funções Gratificadas 575 478 329 159 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 475 329 159 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 2 Não há Não há 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas Não há 1 Não há Não há 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) 696 589 414 211 

Fonte: DGP 

 

 

Análise Crítica 

A análise dos dados apresentados nos Quadros A.7.1.1.1, A.7.1.1.2 e A.7.1.1.3 e de outros aspectos 

que interferem diretamente na força de trabalho deve dispor sobre as seguintes questões, entre 

outras que a UJ entender relevantes: 

 

 a quantidade de servidores disponíveis frente as necessidades da unidade jurisdicionada; 

 

o Tendo em vista que este Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – IFBA encontra-se na terceira fase de expansão das unidades de ensino, é 

notada a falta de força laboral para dar vazão as necessidades vinculadas a este 

projeto. 

 

 resultados de eventuais avaliações sobre a distribuição da força de trabalho entre a área meio 

e área fim e do número de servidores em cargos comissionados frente a não comissionados; 

 

o Em decorrência da expansão supracitada e da elevada taxa de turn over (rotatividade 

de pessoal) que detemos, operamos no limite de pessoal, cargos e funções 

disponíveis, obrigando-nos, desta forma, a manejar meticulosamente os servidores 

dentre área meio e fim, assim como os ocupantes de cargo ad nutum. Os 10 (dez) 

cargos de Chefia, Direção e Assessoramento disponíveis no quadro acima 

correspondem ao gap entre os ajustes informados. 
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 possíveis impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível, notadamente 

quando essa força é formada prioritariamente por servidores mais velhos; 

o Hodiernamente, 159 (cento e cinquenta e nove) servidores de carreira efetivos 

recebem abono permanência, correspondendo a 6,98% do nosso quadro de pessoal, 

muitos em setores estratégicos. 

 eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho disponível na UJ, quantificando o 

número de servidores afastados e possíveis impactos nas atividades desenvolvidas pela UJ. 

o Com a alteração do sistema de lançamento de afastamentos no sistema SIAPE, 

passando agora a ser feito pelo Siapenet, não pudemos realizar as análises de 

impacto da força de trabalho. 

Caso sejam identificados problemas ou distorções na área de pessoal, devem ser indicadas as suas 

causas, bem como providências adotadas ou previstas para solução do problema. 

 

 

 

7.1.2 Qualificação e Capacitação da Força de Trabalho 

  

 

Em 2014 foram realizados quatro cursos coordenados pela COAC em parceria com a ESAF e dois 

Encontros dos Chefes de Administração em Planejamento. 

 

Evento Nº de 

participantes 

Público alvo 

Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) 15 servidores 

Sistema Integrado de Administração de Pessoal  (SIAPE)   

Extratores de dados 

08 servidores 

Mapeamento de processos 15 servidores 

Retenções Tributárias 11 Servidores 

IV Encontro dos Chefes de Administração e Planejamento (Câmpus 

de Eunápolis) 

46 Servidores 

V Encontro dos Chefes de Administração e Planejamento (Câmpus 

de Jacobina) 

49 Servidores 

TOTAL DE PARTICIPANTES 144 

 Fonte: DGP 

 

 

Análise Crítica: O Instituto Federal da Bahia identificou ao longo da execução das atividades 

administrativas, as necessidades de treinamento aos servidores nas áreas de: aquisição de passagens 

e concessão de diárias, manuseio do sistema de pessoal, gestão organizacional e atualização nas 

áreas de administração, planejamento, orçamento e patrimônio, permitindo assim uma melhor 

qualificação da mão de obra para executar as competências necessárias para cada atividade fim. 

Cabe destacar que os cursos são ofertados pela Escola de Administração Fazendária (ESAF) em um 

programa construído específico para o IFBA e os Encontros dos Chefes de Administração e 

Planejamento são elaborados através de um programa interno de constante atualização dos 

servidores na área de administração, planejamento e orçamento. 
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7.1.3 Custo de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 

 

 

QUADRO A.7.1.3 – CUSTOS DO PESSOAL 

Tipologias/ 

Exercícios 

 

Vencimento

s e 

Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis  
 Despesas 

de 

Exercícios 

Anteriores  

 Decisões 

Judiciais  
 Total  

 Retribuições   Gratificações   Adicionais  
 

Indenizações  

 Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 

Despesas 

Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2014 zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero 

2013                     

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 

107.551.005,8

0 
58.489.353,41 6.856.473,90 1.086.758,80 11.781.927,50 1.400.092,10 zero 55.031,75 

176.326,1

0 
1.873.969,69 

2013                     

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero 

2013                     

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2014 zero 18.503,21 zero zero zero zero zero zero zero 18.503,21 

2013                     

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2014 365.716,43 383.995,88 zero zero 280,15 zero zero 729,21 zero 778.456,52 

2013                     

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2014 9.188.189,89 1.032.163,11 zero zero 517.980,20 zero zero zero zero 10.738.333,20 

2013                     

Fonte: DGP 
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7.1.4 Irregularidades na área de Pessoal 

  

 

 

7.1.4.1 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 

 
 

a) No âmbito do Instituto Federal da Bahia ainda não existe ferramenta de controle interno que 

tenha a finalidade de detectar a possível acumulação de cargos funções e empregos públicos. No 

entanto, recebemos do Tribunal de Contas da União o Ofício 1733/2014-TCU/SECEX-BA de 

19/08/2014 referente ao monitoramento TC 041.158/2012-1 para providências quanto o saneamento 

de possíveis acumulações indevidas. 

 

b) Em cumprimento ao solicitado pelo TCU no Ofício 1733/2014-TCU/SECEX-BA, 

notificamos 29 servidores com indícios de possíveis acumulações indevidas, destes, 16 resultaram 

em Processo Administrativo Disciplinar que se encontram em andamento e 13, após diligencias 

internas, ficou configurado a acumulação licita comprovando a compatibilidade de horário e o não 

prejuízo as atividades exercidas. 

 

c)   Em resposta  ao conteúdo do item, informamos que se encontra instaurada Comissão de 

Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 4 (quatro) situações de indícios de 

acumulação ilegal de cargos públicos, 7 (sete) situações de possível irregularidade quanto à 

compatibilidade de horários e 5 (cinco) situações de suposta infringência ao regime de Dedicação 

Exclusiva, onde servidores do IFBA figuram como acusados. 

 

 

 

 

7.1.5 Riscos Identificados na Gestão de Pessoas 

 

Conforme já explicitado na análise crítica dos Quadros A.7.1.1.1, A.7.1.1.2 e A.7.1.1.3, além de nos  

encontrarmos em expansão das unidades de ensino, possuímos uma taxa de turn over saliente, alto 

risco de impacto referente a servidores que já atendem aos critérios de aposentadoria e elevados 

números de afastamentos, não detemos um plano de carreira vantajoso, reforçando os desligamentos 

por força de assunção em cargo inacumulável, aposentadorias e afastamentos relacionados a fatores 

subjetivos atrelados à satisfação pessoal e social ligados ao custo-benefício do trabalho realizado 

frente aos seus frutos. 
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7.1.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 

 

Taxa de Turn Over do IFBa em 2014, por categoria: 

Dia Técnico Professor Substituto Temporário Estagiário Outro Total 

01/01/2014 0,40% 0,37% 0,31% 1,80% 8,20% 10,00% 1,45% 

01/02/2014 0,07% 0,28% 2,13% 2,25% 6,53% 4,17% 1,21% 

01/03/2014 0,40% 1,14% 6,13% 3,67% 9,38% 7,69% 2,44% 

01/04/2014 0,46% 1,04% 4,32% 10,50% 8,64% 3,33% 2,48% 

01/05/2014 0,86% 1,41% 2,58% 1,27% 4,27% 3,13% 1,72% 

01/06/2014 0,40% 1,23% 0,68% 4,43% 2,50% 3,33% 1,24% 

01/07/2014 0,20% 0,42% 3,74%   4,79%   1,04% 

01/08/2014 0,33% 1,91% 7,88% 12,50% 14,24%   3,61% 

01/09/2014 0,13% 0,99% 3,90% 1,83% 7,82%   1,73% 

01/10/2014 4,79% 0,32% 1,76% 1,25% 3,30%   2,03% 

01/11/2014 3,72% 0,21% 1,42% 1,92% 3,26% 3,57% 1,73% 

01/12/2014 1,39% 0,04%   2,00% 3,92%   0,93% 

MÉDIA 1,10% 0,78% 3,17% 3,95% 6,40% 5,03% 1,80% 

 

 

Como Indicador Gerenciais sobre Recursos Humanos a Diretoria de Gestão de Pessoas do IFBA, 

adotou a taxa de Turn Over, em 2014, por categoria, aplicando para efeito de cálculo a seguinte 

fórmula: 

 

[(nº de entrada + nº de saída) / 2] / nº colaboradores no último dia do mês anterior.  
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7.2 Contratação de Mão de Obra de apoio e de Estagiários 

 

 

 

7.2.1 Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância 

 

 

QUADRO A.7.2.1 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA 
 

Unidade Contratante 

Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

UG/Gestão: 158145/26427 CNPJ:10.764.307/0001-12 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação 

do Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 
Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

 

2011 

 

L 
O 07/2011 

LOCRHON Locação de 

Recursos Humanos e 

Consultoria 

32.624.116/0001-98 

14/03/11 14/03/16 272 310 
    

P 

2009 V O 17/2009 

GUARDSECURE 

Segurança Empresarial 

42.035.097/0001-18 

06/11/09 06/03/15 
  

376 264 
  

P 

Observações: 

 

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Fonte: DAP/PROAP 
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7.2.2 Locação de Mão de Obra para Atividade não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão 

 

QUADRO A.7.2.2 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
 

Unidade Contratante 

Nome:  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

UG/Gestão: 158145/26427 CNPJ: 10.764.307/0001-12 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 
Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

 

2009 

 

3 
O 15/2009 

BR Info Tecnologia e 

Comunicações ltda. 

CNPJ nº 07.345.258/0001-79 

11/09/2009 31/12/14 
  

02 04 08 08 E 

 

2011 

 

2 
O 02/2011 

LOCRHON Locação de Recursos 

Humanos e Consultoria 

32.624.116/0001-98 

28/01/11 28/01/16 
  

40 40 
  

P 

 

2011 

 

5 
O 06/2011 

LOCRHON Locação de Recursos 

Humanos e Consultoria 

32.624.116/0001-98 

03/02/11 03/02/16 
  

134 167 
  

P 

 

2009 

 

9 
O 13/2009 

LOCRHON Locação de Recursos 

Humanos e Consultoria 

32.624.116/0001-98 

29/08/09 27/01/15 50 55 
    

P 

Observações: 
 

LEGENDA 

Área: 
1. Segurança; 

2. Transportes; 

3. Informática; 

4. Copeiragem; 

5. Recepção; 

6. Reprografia; 

7. Telecomunicações; 

8. Manutenção de bens móveis 

9. Manutenção de bens imóveis 

10. Brigadistas 

11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 

12. Outras 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte: DAP/PROAP 
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7.2.3 Análise Crítica dos itens 7.2.1. e 7.2.2 

 

Como política adotada pela gestão do IFBA em relação aos contratos de prestação de serviços com 

locação de mão de obra, inclusive vigilância, limpeza, higiene e informática, estes se encontram na 

situação de ativos prorrogados, nos quais não foram verificadas interrupções na prestação dos 

serviços contratados e nem a falta de pagamento de verbas trabalhistas, destacando que o Instituto 

não só prioriza a qualidade dos serviços contratados, como também estima a segurança e a garantia 

do atendimento a legislação trabalhista. 

 

Como em exercícios anteriores, as dificuldades encontradas foram operacionais e sanadas conforme 

os procedimentos existentes e aplicados pela administração. 

 

O crescimento do quadro de prestadores de serviço se deu devido ao processo de expansão existente 

na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, bem como o aumento das áreas 

construídas nos câmpus antigos. 

 

 

7.2.4 Contratação de Estagiários 

 

 

QUADRO A.7.2.4 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1.      Nível superior 244 219 218 211 1.765.561,75 

1.1    Área Fim 98 90 93 91 
 

1.2    Área Meio 146 129 125 120 
 

2.      Nível Médio 59 74 65 60 317.525,21 

2.1    Área Fim 21 23 21 15 
 

2.2    Área Meio 38 51 44 45 
 

3.      Total (1+2) 303 293 283 271 2.083.086,96 

 

Análise Crítica: Em 20/11/2014, foi expedida a Portaria 1893, (abaixo) normatizando o procedimento para seleção de 

estagiários, adotando, inclusive, um modelo de edital único e padrão, que seguem em anexo. Ao unificar o procedimento 

entre todos os câmpus do Instituto, aprimoramos a forma de seleção, exultando a os princípios da publicidade, isonomia, 

transparência, eficiência. 
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7.3 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas 

beneficiadas  pela desoneração da folha de pagamento. 

 

a) Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados com 

empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 

12.546/2011 e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012, atentando para os efeitos retroativos às 

datas de início da desoneração, mencionadas na legislação.  

 

b) Obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do dano) em 

relação aos contratos já encerrados que foram firmados com empresas beneficiadas pela 

desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º 

do decreto 7.828/2012.  

 

c) Detalhamento sobre os contratos (vigentes e encerrados) revisados, incluindo número, 

unidade contratante, nome/CNPJ da empresa contratada, objeto e vigência, com destaque 

para a economia (redução de valor contratual) obtida em cada contrato: 

 

Em resposta ao item acima, a Lei nº. 13.043 de 13/11/2014  publicada em 14/11/2014, a qual dá 

nova redação ao Art. 7º da Lei 12.546 de 14/12/2011, e de acordo com o Capítulo III, Disposições 

Finais, Art. 113, Inciso IV, que traz o seguinte texto:  

 

“Art. 113. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto: 

 

IV - os seguintes dispositivos, que entram em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês 

subsequente ao da publicação desta Lei: 

 
a) os incisos XII e XIII do caput do art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, com 

redação dada pelo art. 50, e os arts. 51 a 53;” 

 

Referente a Desoneração da Folha de Pagamento para as empresas beneficiadas que consta no Art. 

7º da Lei nº. 12.546 e pelo Art. 2º do Decreto 7.828 de 16/10/2012, terá seu efeito a partir do 

primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação, que foi de 14/11/2014, projetando assim 

sua aplicação para março de 2015. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12546.htm#art7xii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12546.htm#art7xii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art50
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art51
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8  GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO  

 

 

8.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 

 

 

Em resposta aos dados solicitados para o Relatório de Gestão 2014 informamos: 

 

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos: Lei n° 

1.081 de 13/04/1950, Decreto n° 6.403, de 17/03/2008, Instrução Normativa da 

SLTI/MPOG nº 03, de 15/05/2008, Portaria CEFET BA n° 893, de 05/09/2008. 

 

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ: Os veículos são 

essenciais para condução dos discentes em visitas técnicas e servidores em suas atribuições 

institucionais. 

 

c) Quantidade de veículos em uso pela UJ, discriminados por grupos, segundo a classificação 

que lhes seja dada pela UJ, bem como sua totalização por grupo e geral: 

 

Classificação Quantidade 

Institucional 01 

Serviços Comuns 114 

 

d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida 

na letra “c” supra: 

 

 

Classificação Quantidade de veículos 
Média anual de Km 

rodados 

Institucional 01 15.958 

Serviços Comuns 114 9.155,87 

 

e) Idade média da frota, por grupo de veículos, em 2014: 

 

Classificação Idade Média 

Institucional 05 

Serviços Comuns 4,5 

 

 

f) Custos associados à manutenção da frota: 

 

Combustível: R$ 591.395,37  

Reparos – Manutenção preventiva e corretiva: R$ 419.306,43 

Seguro obrigatório / Licenciamento: R$ 18.590,34 

 

g) Plano de substituição da frota: A substituição da frota é realizada atendendo ao planejamento 

estratégico do IFBA, de acordo com as demandas, sendo de forma gradativa e necessária. 
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h) Razões de escolha da aquisição em detrimentos da locação: Em atendimento ao princípio da 

economicidade, bem como o elevado uso da frota em visitas técnicas e condução de 

servidores nas suas atribuições institucionais. 

 

i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e 

econômica do serviço de transporte: O Órgão utiliza os seguintes controles: Boletim diário 

de cada veículo, onde são registradas todas as saídas, Controle de movimentação diária de 

Veículos Oficiais, as Requisições de veículos são recebidas e controladas pela Coordenação, 

Cheklist do veículo antes de cada saída e ao retornar, os abastecimentos e manutenções são 

acompanhadas pelo sistema da Ticket Car, empresa contratada através de processo 

licitatório, envio de documentos aos câmpus orientando sobre os procedimentos referentes 

as regras de autorização de abastecimentos e de manutenções, e legislação vigente que 

dispõe sobre o uso de veículos oficiais. 

 

 

 

Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas Contratada de Terceiros 

 

Não se aplica, pois o IFBA não possui frota de veículos contratada de terceiros. 
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8.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário 

 

 

 

8.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 

 

 

 

QUADRO A.8.2.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO  

ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 

PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2013 

BRASIL 

Porto Seguro-BA 01 01 

Feira de Santana – BA 01 01 

Ilhéus – BA 01 01 

Irecê – BA 01 01 

Jacobina – BA 01 01 

Jequié – BA 01 01 

Salvador – BA 02 02 

Seabra – BA 01 01 

Barreiras – BA 01 01 

Valença - BA 01 01 

Simões Filho - BA 01 01 

Eunápolis - BA 01 01 

Santo Amaro - BA 01 01 

Paulo Afonso - BA 01 01 

Camaçari - BA 01 01 

Vitoria da Conquista - BA 01 01 

Brumado - BA 01 00 

Lauro de Freitas - BA 01 01 

Santo Antônio de Jesus - BA 01 01 

Euclides da Cunha - BA 01 01 

Juazeiro - BA 01 01 

Salinas da Margarida - BA 01 01 

Dias D’Ávila - BA 01 01 

Subtotal Brasil 24 23 

 TOTAL BRASIL 24 23 

Fonte: DEPAT-Reitoria 
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8.2.2 Imóveis sob Responsabilidade da UJ,  Exceto Imóvel Funcional 

 

 

QUADRO A.8.2.2.1 – IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ,  

EXCETO IMÓVEL FUNCIONAL 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado Com Reformas 
Com 

Manutenção 

158408 3807.00033.500-7 21 1 5.000,00 12.07.2013 2.623.915,96 48.178,82 91.596,67 

158590 3515.00205.500-3 21 1 255.500,00 12.07.2013 822.200,75 - 47.536,44 

158587 3573.00181.500-1 21 1 134.249,92 12.07.2013 700.950,67 - 57.067,11 

158589 3593.00004.500-2 21 1 237.967,59 12.07.2013 888.694,59 16.300,00 59.648,67 

150592 3651.00007.500-0 21 1 230.103,30 12.07.2013 751.467,99 - 20.082,85 

158588 3661.00108.500-6 21 1 165.313,61 12.07.2013 732.014,36 - 37.457,90 

158411 3849.00457.500-8 21 3 11.659.947,06 12.07.2013 57.507.017,61 - 604.536,50 

158591 3891.00020.500-1 21 1 223.731,13 12.07.2013 745.095,82 - - 

158404 3363.00026.500-8 21 2 1.418.839,91 12.07.2013 7.289.942,09 - 207.780,15 

158405 3957.00016.500-7 21 2 824.125,00 12.07.2013 3.978.551,87 - 127.561,07 

158407 3913.00044.500-8 21 3 3.941.562,90 12.07.2013 5.322.051,30 - 254.683,46 

158410 3117.00019.500-3 21 2 1.104.000,00 12.07.2013 4.096.261,89 - 154.944,60 

158406 3871.00012.500-4 21 2 2.161.440,00 12.07.2013 2.948.972,87 - 135.517,67 

158409 3965.00040.500-9 21 2 556.556,00 12.07.2013 1.363.793,93 - 16.029,02 

158585 3781.00125.500-0 21 2 1.142.000,00 12.07.2013 2.289.668,56 - 975,00 

--- 3391.00004.500-3 21 1 1.100.547,02 12.07.2013 1.100.547,02 - 7.599,98 

--- 3847.00001.500-1 21 1 2.926.750,00 12.07.2013 4.574.267,58 - 102.828,00 

158145 ---------------------- 21 2 22.188.000,00 ----- ----- - 75.163,70 

Total   
Fonte: Depat/Reitoria 

 

Análise Crítica:  
 

Verifica-se no quadro acima, que o Instituto Federal da Bahia investiu recursos para reformas e manutenção destacando que o maior volume de 

recursos foi investido na manutenção predial, pois possui câmpus com demandas de acordo ao período de funcionamento dos mesmos. 
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Legenda: 

 

Regime: É o regime de utilização do imóvel formalizado com a União e a situação em que se encontra o processo de regularização do imóvel, que 

deverá ser informado conforme a seguinte codificação: 

 

1 – Aquicultura 9 – Em processo de Alienação 17 – Irregular – Entrega 

2 – Arrendamento 10 – Em regularização – Cessão 18 – Irregular – Outros 

3 – Cessão – Adm. Federal Indireta 11 – Em regularização – Entrega 19 – Locação para Terceiros 

4 – Cessão – Outros 12 – Em regularização – Outros 20 – Uso em Serviço Público 

5 – Cessão – Prefeitura e Estados 13 – Entrega – Adm. Federal Direta 21 – Usufruto Indígena 

6 – Cessão Onerosa 14 – Esbulhado (Invadido) 22 – Vago para Uso 

7 – Comodato 15 – Imóvel Funcional (não deve ser objeto do Quadro)  

8 – Disponível para Alienação 16 – Irregular – Cessão  

   

 

Estado de Conservação: Estado em que se encontra o imóvel, segundo a seguinte classificação: 
1 – Novo 5 – Reparos Importantes 

2 – Muito Bom 6 – Ruim 

3 – Bom 7 – Muito Ruim (valor residual) 

4 – Regular 8 – Sem Valor 
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9  GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 

9.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 

 

Com vistas a atender as demandas administrativas, a UJ vem trabalhando nos últimos anos com 

sistema computacionais nas áreas de patrimônio, planejamento de metas e orçamentário, bem como, 

de gestão. Na área de patrimônio o sistema foi desenvolvido para atender a um maior controle das 

informações referentes aos bens institucionais, dando maior visibilidade e proporcionando uma 

melhor gestão. 

 

O sistema voltado para a elaboração do planejamento de metas e orçamentário é utilizado como uma 

ferramenta orientadora para as ações a serem adotadas, assim como, a locação de recursos 

orçamentários destinados ao IFBA. Este possui módulos que são alimentados pelos servidores ligados 

a área de planejamento, orçamento e finanças, estendido a todos os câmpus do IFBA, proporcionando 

assim uma maior clareza  e controle, estabelecendo uma relação direta entre o planejar, o orçar e o 

executar. 

 

Os sistemas de gestão (protocolo, telefonia, frota e outros) são voltados para uma melhor eficiência da 

gestão. 

 

Cabe destacar que o IFBA possui um sistema acadêmico (SICAD) de matrículas e devido ao aumento 

considerável das demandas originadas pela expansão do Instituto se faz necessário desenvolver um 

sistema integrado acadêmico e administrativo e que já está sendo feito uma parceria com a 

Universidade Federal do Rio Grande Norte (UFRN). 
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QUADRO A.9.1 – CONTRATOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM 2014 

Nº do 

Contrato 
Objeto Vigência 

Fornecedores 

Custo  

Valores 

Desembolsados 

2014 
CNPJ Denominação 

24471 Serviços de Acesso à Internet Holistica Banda Larga 
02/04/14 a 

02/08/14 
03454513/0001-60 

Holística – Provedor 

de Internet 
R$ 7.500,00 R$ 3.750,00 

24471 Serviços de Acesso à Internet Holistica Banda Larga 
03/07/13 a 

02/03/14 
03454513/0001-60 

Holística – Provedor 

de Internet 
R$ 8.000,00 R$ 3.000,00 

02/2013 

Solução de servisse desk (central de suporte e serviços) de 

Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) com 

serviços de atendimento ao usuário, manutenção de 

equipamentos, suporte técnico de infraestrutura e suporte aos 

sistemas do IFBA. 

4/07/2015 13.311.307/0001-55 
Ozzy Soluções em 

T.I 

R$ 23.320,00 

Mês 
R$ 279.840,00 

04/2009 

Empresa especializada para realizar serviços de repografia 

com fornecimento de papel, grampo, tonner e demais peças 

que tiverem necessidade de reposição, além da manutenção 

dos equipamentos, para o CEFET-BA, Reitoria e suas 

unidade de ensino de Salvador, Simões Filho, Barreiras, 

Valença, Eunápolis, Vitória da Conquista, Santo Amaro, 

Porto Seguro, Camaçari, Feira de Santana, Seabra, Paulo 

Afonso, Jequié, Bom Jesus da Lapa, Jacobina, Irecê e Ilhéus, 

de acordo com o descrito no termo de referência deste edital. 

12/06/2009 a  

10/03/2015. 
13.745.542/0001-35 

Entel Comercio e 

Rep. ltda. 
1.296.000,00  

03/2011 Telefonia móvel e internet 
03/02/2011 a  

03/02/2015. 
02449992/0142-03 

Empresa Telefônica 

Brasil S/A 

152.400,00 

por ano 

 

16/2001 Telefonia Fixa Comutada. 
02/09/2011 a 

 02/09/2015. 
33000118/0001-79 Telemar Norte SA 392.727,26 

 

Fonte:Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação – DGTI/Reitoria. 

 

 

Os contratos 04/2009, 03/2011, 16/2001, são de responsabilidades da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) e da Reitoria. Em 

relação aos contratos: 24471 e 24471 – foram informações enviadas pelo Departamento de Administração (DEPAD) Câmpus Irecê e 02/2013 

informações enviadas pelo Câmpus Barreiras, conforme tabela acima: 
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10   GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL  

 

10.1 Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental 

 

 

QUADRO A.10.1 – ASPECTOS DA GESTÃO AMBIENTAL  

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis 
Avaliação 

Sim Não 

1.  Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? X  

      2. 

Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 

5.940/2006? 
X  

3. 
As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros 

estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012?  
X  

4. 
 A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do 

Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8. 
 X 

5. 
A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 

12 de novembro de 2012? 
  

6. 
O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a 

todos os tópicos nele estabelecidos? 
  

 

7. 

 

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 

10/2012)? 
  

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.  

8. 

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são 

publicados semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas 

alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 

10/2012)? 

  

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.  

 

Considerações Gerais 
 

O IFBA participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) através de seu projeto “IFBA Sustentável” 

o qual determina várias ações que minimizam o custo e o consumo (energia, telefone e água), coleta seletiva, 

aquisição de produtos preferencialmente reciclados, atóxicos ou biodegradáveis e a utilização de tecnologia e 

materiais que reduzem o impacto ambiental. Sendo que alguns câmpus até fazem a coleta seletiva, porém não 

conseguem dar continuidade ao processo devido à falta de coleta seletiva no município. A gestão do IFBA tem como 

meta para 2015, constante no Plano de Metas Institucional 2015, criar uma comissão gestora de logística sustentável 

(CGLS) com representantes dos diversos câmpus e Reitoria, para a elaboração do Plano de Gestão de Logística 

Sustentável (PLS) IFBA. 
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11  ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE 

 

 

11.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU 

 

 

11.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício  

 

 

 

QUADRO A.11.1.1 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO 

EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  (IFBA) 444 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 014.992/2012-4 
7506/2013 – TCU- 2ª. 

Câmara 
9.3 DE 

Ofício nº 

19065/2013/TCU/SEFIP 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Descrição da Deliberação 

 

Determinar ao IFBA que: 

9.3.1 com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno do TCU, faça 

cessar os pagamentos decorrentes dos atos concessórios impugnados, no prazo de 15(quinze) dias, a contar da ciência 

desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

  

9.3.2. comunique aos interessados acerca da presente deliberação do Tribunal, alertando-os de que o efeito suspensivo 

decorrente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, em caso de não provimento; 

 9.3.3. emita novos atos, livres da irregularidade ora apontada, submetendo-os a nova apreciação por este Tribunal, no 
 

 prazo de 30(trinta) dias, a contar da ciência da deliberação que declarou a ilegalidade dos atos originais, nos termos  
 

do §1º do art. 15 da IN/TCU nº 55/2007. 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP  
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QUADRO A.11.1.1 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO 

EXERCÍCIO (Continuação) 

Síntese da Providência Adotada 
 

O Departamento de Qualidade de Vida – DEQUAV, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), por meio do 

Ofício nº 03/2014/DEQUAV/DGP/IFBA, informou que, em resposta ao Ofício epigrafado emanado pelo Tribunal de 

Contas da União – TCU, foram tomadas as seguintes providencias: 

-No que tange ao aposentado W.F.H., foi comunicado que a Portaria de concessão da aposentadoria de nº 652/2007, 

publicada em 11/09/2007, foi alterada pela Portaria nº 317/2014, publicada no DOU em 20/02/2014, sendo 

devidamente registrada no SISAC sob o Ato 100112923-04-2014-000003-1. 

-Em relação à aposentada M.C.C.N, observou-se que a aposentadoria não havia sido submetida às revisões contidas 

no Comunica SIAPE nº 552589, que trata da aplicação da Emenda Constitucional nº 70/2012. A retificação do 

benefício conferido pela citada EC foi feita mediante a Portaria nº 299/2014, publicada no DOU em 19/02/2014 e 

devidamente registrada no SISAC sob o nº 100112923-04-2014-000001-5.  

-No tocante à aposentada O.O., a aposentadoria desta já havia sido submetida ao beneficio da Emenda Constitucional 

nº 70/2012, conforme Portaria nº 535/2008, Processo nº 231420007338/2008. 

Ao final, foi solicitada a reconsideração do julgamento de ilegalidade das aposentadorias das servidoras M.C.C.N e  

O.O., pelos motivos anteriormente expostos. 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Adoção das providências de regularização da situação apontada no Acórdão 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada 
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QUADRO A.11.1.1 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO 

EXERCÍCIO (Continuação) 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

02 009.036/2012-1 
1013-07/2014 – TCU- 2ª. 

Câmara 
9.5 DE Ofício nº 2353/2014-TCU/SEFIP 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Descrição da Deliberação 
 

 9.5. determinar ao Instituto Federal de Educação da Bahia que: 

 9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão, o pagamento da vantagem 

impugnada na pensão de O. M.S., cujo ato é considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 

 9.5.2. cientifique a interessada do inteiro teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de 

eventual interposição de recursos não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, 

em caso de não provimento desses recursos; e 

 9.5.3. emita novo ato em favor de O. M.S., livre da irregularidade apontada (horas-extras), e submeta-o à apreciação 

do Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, nos termos do §1º do art. 15 da IN/TCU 

nº 55/2007. 

 9.5.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, para cadastrar no sistema Sisac os atos  
 

relativos às duas pensões deixadas por W. F. V., em favor de R. M. F. F. A.V, adequadamente preenchidos. 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP  

Síntese da Providência Adotada 

 

O Departamento de Qualidade de Vida (DEQUAV), vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), informa, por 

meio do Ofício nº 10/2014/DEQUAV/DGP/IFBA, que foram adotadas medidas no sentido de dar ciência à interessada 

O.M.S. e dar cumprimento dos ritos exigidos pelo Sistema SIAPE, bem como foi realizado registro no SISAC da 

pensão da beneficiária R.M.F.F.A.V. Ao final, foi salientado que o ato de pensão de nº 100092102-05-2003-000003-

1, foi julgado legal.    

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Adoção de medidas de regularização da situação apontada no Acórdão 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada 
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QUADRO A.11.1.1 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO 

EXERCÍCIO (Continuação) 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

03 006.437/2014-1 
2835/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7 DE Ofício nº 8127/2014-TCU/SEFIP 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Descrição da Deliberação 
 

1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

 1.7.1. Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças  nºs 3 e 4 dos autos, esclarecendo-lhe que 

o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura 

impetrado; 

 1.7.2. Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item 

anterior; 

 1.7.3. Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da 

autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente 

processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 

 1.7.4. Comunique ao TCU as medidas adotadas; 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP  

Síntese da Providência Adotada 
 

O Departamento de Qualidade de Vida (DEQUAV), vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), informa, por 

meio do Ofício n.º 15/2014/COAP/DEQUAV/DGP/IFBA, que o aposentado teve ciência do teor do referido Acórdão 

em 08/09/2014. Após a ciência do interessado, foi feita a exclusão da rubrica 16171(DECISÃO JUDICIAL TRANS 

JUG APO) no valor de R$ 1.207,19, no sistema SIAPE, emitido novo ato de concessão da aposentadoria e 

disponibilizado no SISAC sob nº. 10012923-04-2014-000040-6. 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Adoção de medidas de regularização da situação apontada no Acórdão 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada 
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QUADRO A.11.1.1 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO 

EXERCÍCIO (Continuação) 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

04 009.005/2014-5 
3888/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7 DE Ofício nº 7604/2014-TCU/SEFIP 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  (IFBA) 444 

Descrição da Deliberação 

 

Determinar ao IFBA que: 

- corrija no sistema SISAC o número do CPF do Instituidor do ato de peça nº 2,R.P.S. para “040.611.445-53”, 

conforme pesquisa obtida junto ao sistema CPF da Secretaria da Receita Federal (peça n.º 4). 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas  (DGP)  

Síntese da Providência Adotada 

 

O Departamento de Qualidade de Vida (DEQUAV), vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), informa, por 

meio do Ofício n.º 18/2014/DEQUAV/DGP/IFBA, que esta autarquia cumpriu a determinação do item 1.7 do referido 

Acórdão e o novo ato está registrado no SISAC com o número de controle 10012923-05-2014-000001-4. 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Situação regularizada 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada 
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QUADRO A.11.1.1 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO 

EXERCÍCIO (Continuação) 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

05 006.435/2014-9 
2155/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7 DE Ofício nº 9946/2014-TCU/SEFIP 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Descrição da Deliberação 
 

1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

 1.7.1. dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças  nºs 3 e 4 dos autos, esclarecendo-lhe que o 

efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura 

impetrado; 

 1.7.2. encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item 

anterior; 

 1.7.3. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da 

autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente 

processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 

 1.7.4. comunique ao TCU as medidas adotadas; 
 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP  

Síntese da Providência Adotada 
 

O Departamento de Qualidade de Vida (DEQUAV), vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), informa, por 

meio do Ofício nº 19/2014/COAP/DEQUAV/DGP/IFBA, que determinou a exclusão da rubrica 16171(DECISÃO 

JUDICIAL TRANS JUG APO) no valor de R$ 898,91, referente às horas extras incorporadas, em virtude do 

reconhecimento do pedido de reexame pelo Senhor E.N.Q., o qual foi atendido na folha de pagamento do mês de 

outubro/2014, como determina o Ofício n.º 9946/2014-TCU/SEFIP. 
 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Adoção das providências de regularização da situação apontada no Acórdão  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada 
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QUADRO A.11.1.1 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO 

EXERCÍCIO (Continuação) 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

06 023.812/2008-1 
5128/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
9.2 DE 

Ofício nº 10736/2014-

TCU/SEFIP 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  (IFBA) 444 

Descrição da Deliberação 
 

9.2. Reiterar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia que: 

 9.2.1. Emita e disponibilize no Sisac novos atos de concessão de aposentadoria em favor de M. G. B. S., M. V. B. S., 

M. S. F. C., A. M. R., C. S. O., I. T. M. S. e T. I. A. A., conforme já determinado pelo item 9.4.2 do acórdão 

6760/2009-TCU-1ª Câmara, nos termos do art. 15, § 1º, da IN TCU 55/2007; 

 9.2.2. suspenda todo e qualquer pagamento referente ao ato de aposentadoria da sra. I. V. R., sob pena de 

responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, escoimado da 

irregularidade verificada, submetendo-se à apreciação deste Tribunal (art. 262, caput e § 2º, do RI/TCU). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)  

Síntese da Providência Adotada 
 

O Departamento de Qualidade de Vida (DEQUAV), vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), informa, por 

meio do Ofício n.º 14/2014/COAP/DEQUAV/DGP/IFBA, que foram emitidos e disponibilizados no SISAC os atos de 

concessão de aposentadoria nominais a M. B. S. n.º 10012923-04-2014-000032-5; M.S.F.C. n.º 10012923-04-2014-

000035-0; A.M.R. n.º 10012923-04-2014-000036-8, C.S.O.n.º 10012923-04-2014-000033-3; I.T.M.S. nº 10012923-

04-2014-000037-6 e T.I.A.A. n.º 10012923-04-2014-000038-4. No que tange à aposentadoria da Senhora I.V.R., a 

aposentada teve ciência do teor do Acórdão em 28/10/2014 e que foi realizado o ajuste da proporcionalidade do 

benefício para 75%, conforme Portaria 1.726/2014. A alteração em pauta está atualizada no sistema SIAPE e o ato de 

concessão está disponível no SISAC sob o n.º 10012923-04-2014-000039-2. 
 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Adoção de medidas para regularizar a situação apontada 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada 
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QUADRO A.11.1.1 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO 

EXERCÍCIO (Continuação) 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

07 006.434/2014-2 
2154/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7 DE Ofício nº 5200/2014-TCU/SEFIP 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Descrição da Deliberação 
 

1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

1.7.1. Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças nºs 3 e 4 dos autos, esclarecendo-lhe que o 

efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura 

impetrado; 

1.7.2. Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item 

anterior; 

1.7.3. Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da 

autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente 

processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 

1.7.4. comunique ao TCU as medidas adotadas. 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP  

Síntese da Providência Adotada 
 

O Departamento de Qualidade de Vida (DEQUAV0, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), informa, por 

meio do Ofício n.º 1/2014/COAP/DEQUAV/DGP/IFBA, que o Sr. E.B.F. recebeu cópia do inteiro teor documental 

em 07/07/2014, conforme itens 1.7.1 e 1.7.2 do referido Acórdão. No tocante ao cumprimento do item 1.7.3, o 

pagamento da rubrica 16171 DECSAO JUDICIAL TRANS JULG APO, no valor de R$ 1.553,85 (um mil, quinhentos 

e cinqüenta e três reais e oitenta e cinco centavos) foi excluído a partir da folha de pagamento do mês de agosto de 

2014. 
 

O novo ato está registrado no SISAC com numero de controle 10012923-04-2014-000022-8. 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Adoção das providências de regularização da situação apontada no Acórdão 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada 
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QUADRO A.11.1.1 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO 

EXERCÍCIO (Continuação) 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

08 006.436/2014-5 
2156/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7 DE Ofício nº 4841/2014-TCU/SEFIP 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  (IFBA) 444 

Descrição da Deliberação 
 

1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

1.7.1. Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças nºs 3 e 4 dos autos, esclarecendo-lhe que o 

efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura 

impetrado; 

1.7.2. Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item 

anterior; 

1.7.3. Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da 

autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente 

processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 

1.7.4. Comunique ao TCU as medidas adotadas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)  

Síntese da Providência Adotada 
 

O Departamento de Qualidade de Vida (DEQUAV), vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), informa, por 

meio do Ofício n.º 15/2014/COAP/DEQUAV/DGP/IFBA, que o Sr. J.C.J. recebeu cópia do inteiro teor documental 

em 17/06/2014, conforme itens 1.7.1 e 1.7.2 do referido Acórdão. No tocante ao cumprimento do item 1.7.3, o 

pagamento da rubrica 16171 DECSAO JUDICIAL TRANS JULG APO, no valor de R$ 1.413,94 (um mil, 

quatrocentos e treze reais e noventa e quatro centavos) foi excluído a partir da folha de pagamento do mês de agosto 

de 2014. 

 

O novo ato está registrado no SISAC com numero de controle 100122923-04-2014-000021-0. 
 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Adoção das providências de regularização da situação apontada no Acórdão 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada 
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11.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

 

 

QUADRO A.11.1.2– SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM 

PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 006.436/2014-5 
6290/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
9 DE Sitio Eletrônico do TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Descrição da Deliberação 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedido de reexame interposto por José Catarino de 

Jesus contra o Acórdão nº 2.156/2014-TCU-1ª Câmara, que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, em razão da 

inclusão, nos proventos, de parcelas indevidas pagas a título de hora extra. 
 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas 

pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei nº 8.443/1992, em: 
 

9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; 

9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)  

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

 

O Departamento de Administração e Pagamento (DEAP), vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), informou, 

por meio do Memorando nº 003/2015/DEAP/DGP, que: 
 

“Os demais, estão em fase de lançamento, pendentes apenas por não podermos proceder com a homologação do Diretor 

de Gestão de Pessoas, que deveria deter o perfil de acesso de nível 9 no SIAPE, o único capaz de autorizar modificações 

nos valores das decisões judiciais através da ferramenta SIAPE “DPALACAOJU”. Salvo melhor juízo, o problema 

decorre de cadastramento errôneo por parte do MPOG, visto que ignorou a solicitação emanada por este Instituto no dia 

09/102014 visando cadastramento de Luciano Cerqueira de Oliveira no lugar de Edmilson dos santos Pinto. Estamos 

aguardando posicionamento do MPog e Diaju para poder lançar os casos pendentes referentes ais acórdãos 2834 e 

6290”. 
 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada 
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QUADRO A.11.1.2– SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM 

PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO (Continuação) 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

02 006.433/2014-6 
2834/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7 DE Sitio Eletrônico do TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Descrição da Deliberação 

 

1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

1.7.1. Dê ciência desta deliberação à interessada, acompanhada das peças nºs 3 e 4 dos autos, esclarecendo-lhe que o 

efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura 

impetrado; 
 

1.7.2. Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item 

anterior; 
 

1.7.3. Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da 

autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente 

processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 
 

1.7.4. Comunique ao TCU as medidas adotadas. 
 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)  

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

 

O Departamento de Administração e Pagamento – DEAP, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, informou, 

por meio do Memorando nº 003/2015/DEAP/DGP, que: 

“Os demais, estão em fase de lançamento, pendentes apenas por não podermos proceder com a homologação do Diretor 

de Gestão de Pessoas, que deveria deter o perfil de acesso de nível 9 no SIAPE, o único capaz de autorizar modificações 

nos valores das decisões judiciais através da ferramenta SIAPE “DPALACAOJU”. Salvo melhor juízo, o problema 

decorre de cadastramento errôneo por parte do MPOG, visto que ignorou a solicitação emanada por este Instituto no dia 

09/102014 visando cadastramento de Luciano Cerqueira de Oliveira no lugar de Edmilson dos santos Pinto. Estamos 

aguardando posicionamento do MPog e Diaju para poder lançar os casos pendentes referentes ais acórdãos 2834 e 

6290”. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada 
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QUADRO A.11.1.2– SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM 

PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO (Continuação) 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  (IFBA) 444 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

03 006.432/2014-0 
2833/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7 DE Ofício nº 15525/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Descrição da Deliberação 

 

1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

 1.7.1. Dê ciência desta deliberação à interessada, acompanhada das peças nºs 3 e 4 dos autos, esclarecendo-lhe que o 

efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura 

impetrado; 

 1.7.2. Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item 

anterior; 

 1.7.3. Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da 

autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente 

processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 

 1.7.4. Comunique ao TCU as medidas adotadas; 

 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas ( DGP)  

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

O Departamento de Administração e Pagamento (DEAP), vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), informou, 

por meio do Memorando nº 003/2015/DEAP/DGP, que: 

“Informo que os acórdãos nº 2833 e 8093 estão em fase de análise e cálculo pela Coordenação de Pagamento (COPAG), 

deste departamento.” 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada 
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QUADRO A.11.1.2– SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM 

PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO (Continuação) 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

04 006.435/2014-9 
8093/2014– TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7 DE Ofício nº 16379/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) 444 

Descrição da Deliberação 

 

1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

 1.7.1. Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças nºs 3 e 4 dos autos, esclarecendo-lhe que o 

efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura 

impetrado; 

 1.7.2. Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item 

anterior; 

 1.7.3. Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da 

autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente 

processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 

 1.7.4. Comunique ao TCU as medidas adotadas; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)  

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

O Departamento de Administração e Pagamento (DEAP), vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), informou, 

por meio do Memorando nº 003/2015/DEAP/DGP, que: 

“Informo que os acórdãos nº 2833 e 8093 estão em fase de análise e cálculo pela Coordenação de Pagamento  

(COPAG), deste departamento.” 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada 
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11.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) 

 

 

11.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício 

 

QUADRO A.11.2.1– RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 

ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 Relatório de Auditoria nº 201411699 Item1.1.1.2 
Ofício n° 749/2015/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação/Informação 

1.1.1.2 Informação: 

A Auditoria Interna está estruturada adequadamente dentro do organograma do IFBA, existindo independência à 

consecução de suas atividades. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 444 

Síntese da Providência Adotada 

A AUDIN se manifestou por meio do Ofício de nº. 018/2014, no qual, em relação ao item 1.1.1.4, apresentou a 

inserção dos objetivos sugeridos nas Ações nºs. 12, 14 e 18 do PAINT-2015, acolhendo ao quanto proposto pela 

Controladoria Geral da União – CGU. 

No tocante aos itens 1.1.1.2 e 1.1.1.5, não houve providências a serem adotadas, haja vista que estes trataram de 

informações constatadas pela Controladoria Geral da União – CGU acerca da Unidade de Auditoria Interna e seu 

respectivo Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2015. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Situação regularizada 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Atualmente, a Auditoria Interna encontra-se com independência para realização das suas atribuições, o que permite a 

imparcialidade e objetividade na produção de suas atividades. 
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QUADRO A.11.2.1– RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 

ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (Continuação) 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 Relatório de Auditoria nº 201411699 Item1.1.1.4  
Ofício n° 749/2015/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação/Informação 

1.1.1.4 Informação: 

Sugestão de temas a serem inseridos no PAINT: 

a) Avaliação da estrutura de controles internos instituída pela unidade 

jurisdicionada com vistas a garantir que seus objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos; 

b) Avaliação objetiva acerca da UJ aos critérios de sustentabilidade ambiental 

na aquisição de bens, materiais de tecnologia da Informação (TI) e na contratação de serviços ou obras, 

bem como sobre informações relacionadas à separação de resíduos recicláveis descartados, em observância, 

respectivamente, à Instrução Normativa nº 1/2010 e a Portaria nº 2/2010,ambas da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e ao Decreto nº 

5.940/2006. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 444 

Síntese da Providência Adotada 

A AUDIN se manifestou por meio do Ofício de nº. 018/2014, no qual, em relação ao item 1.1.1.4, apresentou a 

inserção dos objetivos sugeridos nas Ações nºs. 12, 14 e 18 do PAINT-2015, acolhendo ao quanto proposto pela 

Controladoria Geral da União – CGU. 

No tocante aos itens 1.1.1.2 e 1.1.1.5, não houve providências a serem adotadas, haja vista que estes trataram de 

informações constatadas pela Controladoria Geral da União – CGU acerca da Unidade de Auditoria Interna e seu 

respectivo Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2015. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Situação regularizada 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Os temas dos objetivos sugeridos, por serem bastante relevantes para a Administração Pública, foram acolhidos e, 

assim, inseridos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2015. 
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QUADRO A.11.2.1– RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 

ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (Continuação) 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03 Relatório de Auditoria nº 201411699 Item1.1.1.5 
Ofício n° 749/2015/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação/Informação 

1.1.1.5 Informação: 

A versão preliminar do PAINT está aderente à legislação aplicável e às orientações emanadas pelos órgãos de 

controle. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 444 

Síntese da Providência Adotada 

A AUDIN se manifestou por meio do Ofício de nº. 018/2014, no qual, em relação ao item 1.1.1.4, apresentou a 

inserção dos objetivos sugeridos nas Ações nºs. 12, 14 e 18 do PAINT-2015, acolhendo ao quanto proposto pela 

Controladoria Geral da União – CGU. 

No tocante aos itens 1.1.1.2 e 1.1.1.5, não houve providências a serem adotadas, haja vista que estes trataram de 

informações constatadas pela Controladoria Geral da União – CGU acerca da Unidade de Auditoria Interna e seu 

respectivo Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2015. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Situação regularizada 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

A análise do Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, exercício 2015,pela Controladoria Geral da 

União – CGU, após sua elaboração, propiciou que a Unidade de Auditoria Interna ratificasse que o PAINT encontra-

se em consonância com os normativos que os regem.    
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QUADRO A.11.2.1– RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 

ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (Continuação) 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

04 Relatório de Auditoria nº 201316941 Constatação 1.1.1.1  
Oficio nº38716/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação/Informação 

Recomendação 1: Suspender a aplicação da Resolução  nº 23, de 06 de Setembro de 2012, que disciplinou a 

flexibilização da jornada de trabalho. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

REITORIA/ PROAP/DGP/ CONSUP 444 

Síntese da Providência Adotada 

O Conselho Superior do IFBA – CONSUP, mediante Ofício nº 18/2014-Conselho Superior, expôs as razões em face 

das supracitadas recomendações, rejeitando, em votação, por ampla maioria dos seus membros, a suspensão da 

Resolução nº 23, de 06/09/2012. 

O Gabinete da Reitoria deste Instituto, por meio do Memorando nº 0570/2015-GABINETE/REITORIA, encaminhou 

a Resolução nº 18, de 30 de abril de 2015,  a qual revoga, ad referedum do Conselho Superior do IFBA, a Resolução 

nº 23, de 06 de setembro de 2012, que dispõe sobre a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-

administrativos do IFBA para 30 horas semanais. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Situação regularizada 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

O Reitor deste Instituto expediu o Memorando n° 0571/2015-GABINETE/REITORIA, no qual afirma que: 

“A partir da implantação da Resolução nº 23, de 06/06/12, os servidores técnicos administrativos criaram expectativas 

dento do Instituto que reforçaram a dificuldade do gestor na adoção das providências solicitadas pela CGU. A partir 

de 2012, inúmeras tentativas de implantação do Regulamento foram frustradas, e só no dia 30/04/15 por meio de 

Resolução ad referendum a Resolução nº 23 foi suspensa e aprovada da Resolução nº 19, de 30/04/15 e publicada a 

Portaria nº 1.060 de 30/04/15 que regulamenta o processo de flexibilização das 30 horas de acordo com a Lei.” 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 
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QUADRO A.11.2.1– RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 

ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (Continuação) 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

05 Relatório de Auditoria nº 201316941 Constatação 1.1.1.1  
Oficio nº38716/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 2: Estabelecer critérios objetivos para que o CONSUP/IFBA possa autorizar, por meio de nova 

Resolução, a redução da jornada de trabalho para os servidores que efetivamente prestem serviço ao público nos 

termos do Decreto nº 1590/1995.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

REITORIA/ PROAP/DGP/ CONSUP 444 

Síntese da Providência Adotada 

O Conselho Superior do IFBA – CONSUP, mediante Ofício nº 18/2014-Conselho Superior, expôs as razões em face 

das supracitadas recomendações, rejeitando, em votação, por ampla maioria dos seus membros, a suspensão da 

Resolução nº 23, de 06/09/2012. 

O Gabinete da Reitoria deste Instituto, por meio do Memorando nº 0570/2015-GABINETE/REITORIA, encaminhou 

a Resolução nº 18, de 30 de abril de 2015,  a qual revoga, ad referedum do Conselho Superior do IFBA, a Resolução 

nº 23, de 06 de setembro de 2012, que dispõe sobre a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-

administrativos do IFBA para 30 horas semanais. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Situação regularizada 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

O Reitor deste Instituto expediu o Memorando n° 0571/2015-GABINETE/REITORIA, no qual afirma que: 

“Identificamos como fatores negativos para providência da solicitação, o movimento grevista dentro do Instituto para 

Resolução nº 23 e consequentemente o ad referendum para responder as recomendações CGU. Como ponto positivo, 

a implantação de forma legal de acordo com Decerto (sic).”  
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QUADRO A.11.2.1– RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 

ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (Continuação) 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

06 Relatório de Auditoria nº 201316941 Constatação 1.1.1.1 
Oficio nº38716/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação/Informação 

Recomendação 4: Elaborar escalas de trabalho com sua divulgação em local de acesso ao público em geral. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 444 

Síntese da Providência Adotada 

O Conselho Superior do IFBA – CONSUP, mediante Ofício nº 18/2014-Conselho Superior, expôs as razões em face 

das supracitadas recomendações, rejeitando, em votação, por ampla maioria dos seus membros, a suspensão da 

Resolução nº 23, de 06/09/2012. 

O Gabinete da Reitoria deste Instituto, por meio do Memorando nº 0569/2015-GABINETE/REITORIA, encaminhou 

o Memorando nº 363/2015/PROAP/IFBA, emitido pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP, no 

qual informou que: 

“Em relação ao contido no Relatório de Gestão 2014 no que tange ao QUADRO A.11.2.2 – SITUAÇÃO DAS 

RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

(Continuação) temos a informar quanto a: 

Constatação 1.1.1.1- Recomendações:  

Recomendação 1: Suspender a aplicação da Resolução  nº 23, de 06 de Setembro de 2012, que disciplinou a 

flexibilização da jornada de trabalho.  

Recomendação 2: Estabelecer critérios objetivos para que o CONSUP/IFBA possa autorizar, por meio de nova 

Resolução, a redução da jornada de trabalho para os servidores que efetivamente prestem serviço ao público nos 

termos do Decreto nº 1590/1995.  

Recomendação 3: Elaborar planilha que discrimine as atribuições das áreas de uma unidade administrativa e de cada 

servidor dessa área (desenho do cargo) com o intuito de atestar quais servidores realizam, de fato, atividades de 

atendimento ao público.  

Recomendação 4: Elaborar escalas de trabalho com sua divulgação em local de acesso ao público em geral. 

Recomendação 5: Implantar ou aperfeiçoar os meios eletrônicos e mecânicos para controle de ponto, de modo que se 

permita verificar para aqueles que realizam jornada reduzida de trabalho  se eles estão dispensando o intervalo para as 

refeições.  
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Recomendação 6: Afixar, em lugar visível, quadro de avisos com escala nominal dos servidores que trabalham sob o 

regime de jornada de trabalho reduzida. 

A Reitoria através da Diretoria de Gestão Administrativa e Planejamento, ligada a Pró-Reitoria de Administração e 

Planejamento, com base na Legislação vigente, encaminhou ofício orientador aos câmpus do IFBA para atendimento 

às recomendações 4 e 6, assim como, para as Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas ligadas a Reitoria deste Instituto, 

sendo os procedimentos acatados por todos.” 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Situação regularizada 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

O Gabinete da Reitoria deste Instituto, por meio do Memorando nº 0569/2015-GABINETE/REITORIA, encaminhou 

o Memorando nº 363/2015/PROAP/IFBA, emitido pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP, no 

qual aduz que: 

“Quanto aos aspectos negativos principais das Recomendações 4 e 6 podemos destacar: a falta de divulgação e falta 

de informação quanto ao funcionamento dos setores. 

Quanto aos aspectos positivos destacamos: melhora na comunicação, transparência, atendimento aos públicos internos 

e externos, entre outros. 

Benefícios: melhor organização, transparência, maior grau de satisfação por parte do usuário e credibilidade na gestão 

institucional.” 

Em complementação, o Reitor deste Instituto expediu o Memorando n° 0571/2015-GABINETE/REITORIA, no qual 

afirma que: 

“Situação foi regulamentada a partir da Portaria 1.060, de 30/04/15 tendo como positivo a regularização do trabalho 

dos técnicos administrativos dentro do Instituto. Como negativo, a manifestação contrária a flexibilização geral para 

técnicos administrativos o que tem gerado movimento paradista (sic) em cinco unidades.” 
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QUADRO A.11.2.1– RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 

ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (Continuação) 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

07 Relatório de Auditoria nº 201316941 Constatação 1.1.1.1 
Oficio nº38716/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação/Informação 

Recomendação 6: Afixar, em lugar visível, quadro de avisos com escala nominal dos servidores que trabalham sob o 

regime de jornada de trabalho reduzida. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 444 

Síntese da Providência Adotada 

O Conselho Superior do IFBA – CONSUP, mediante Ofício nº 18/2014-Conselho Superior, expôs as razões em face 

das supracitadas recomendações, rejeitando, em votação, por ampla maioria dos seus membros, a suspensão da 

Resolução nº 23, de 06/09/2012. 

O Gabinete da Reitoria deste Instituto, por meio do Memorando nº 0569/2015-GABINETE/REITORIA, encaminhou 

o Memorando nº 363/2015/PROAP/IFBA, emitido pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP, no 

qual informou que: 

“Em relação ao contido no Relatório de Gestão 2014 no que tange ao QUADRO A.11.2.2 – SITUAÇÃO DAS 

RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

(Continuação) temos a informar quanto a: 

Constatação 1.1.1.1- Recomendações:  

Recomendação 1: Suspender a aplicação da Resolução  nº 23, de 06 de Setembro de 2012, que disciplinou a 

flexibilização da jornada de trabalho.  

Recomendação 2: Estabelecer critérios objetivos para que o CONSUP/IFBA possa autorizar, por meio de nova 

Resolução, a redução da jornada de trabalho para os servidores que efetivamente prestem serviço ao público nos 

termos do Decreto nº 1590/1995.  

Recomendação 3: Elaborar planilha que discrimine as atribuições das áreas de uma unidade administrativa e de cada 

servidor dessa área (desenho do cargo) com o intuito de atestar quais servidores realizam, de fato, atividades de 

atendimento ao público.  

Recomendação 4: Elaborar escalas de trabalho com sua divulgação em local de acesso ao público em geral. 

Recomendação 5: Implantar ou aperfeiçoar os meios eletrônicos e mecânicos para controle de ponto, de modo que se 

permita verificar para aqueles que realizam jornada reduzida de trabalho  se eles estão dispensando o intervalo para as 

refeições.  
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Recomendação 6: Afixar, em lugar visível, quadro de avisos com escala nominal dos servidores que trabalham sob o 

regime de jornada de trabalho reduzida. 

A Reitoria através da Diretoria de Gestão Administrativa e Planejamento, ligada a Pró-Reitoria de Administração e 

Planejamento, com base na Legislação vigente, encaminhou ofício orientador aos câmpus do IFBA para atendimento 

às recomendações 4 e 6, assim como, para as Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas ligadas a Reitoria deste Instituto, 

sendo os procedimentos acatados por todos.” 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Situação regularizada 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

O Gabinete da Reitoria deste Instituto, por meio do Memorando nº 0569/2015-GABINETE/REITORIA, encaminhou 

o Memorando nº 363/2015/PROAP/IFBA, emitido pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP, no 

qual aduz que: 

 “Quanto aos aspectos negativos principais das Recomendações 4 e 6 podemos destacar: a falta de divulgação e falta 

de informação quanto ao funcionamento dos setores. 

Quanto aos aspectos positivos destacamos: melhora na comunicação, transparência, atendimento aos públicos internos 

e externos, entre outros. 

Benefícios: melhor organização, transparência, maior grau de satisfação por parte do usuário e credibilidade na gestão 

institucional.” 

Em complementação, o Reitor deste Instituto expediu o Memorando n° 0571/2015-GABINETE/REITORIA, no qual 

afirma que: 

“A partir da implantação do meio eletrônico de controle de ponto, a parte positiva  é a possibilidade de regularização 

das atividades docentes e técnicos reduzindo as ocorrências de faltas bem como possível precisão e agilidade na 

informação  a serem apresentadas no SIGEPE (frequência dos  servidores IFBA). Já como ponto negativo a 

manifestação grevista por parte de alguns servidores decorrente do meio de aferição do ponto.” 
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QUADRO A.11.2.1– RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 

ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (Continuação) 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

08 
Relatório de Demandas Externas nº 

00190.503046/2010-76 
Constatação 2.1.1.1  

Oficio nº 38716/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação : 1 

Observar a correta ordem de classificação dos candidatos para nomeação do cargo público de Professor do Magistério 

do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Educação Física, Campus Simões Filho, devendo, portanto, selecionar os 

candidatos mais aptos para exercício do cargo, em atendimento aos princípios da isonomia e da eficiência 

administrativa. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Comissão organizadora do concurso público regido pelo Edital nº 03, de 02/03/2010/IFBA 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Pró-Reitoria de Ensino - PROEN, por intermédio do Memorando nº 242/2015/PROEN, informou que:  

“Em atenção ao Memorando 0503/2015-Gabinete/Reitoria, recebido pela PROEN em 17/04/2015 e que encaminha o 

processo 23278.001287/2015-81, relativo ao Relatório de Demandas Externas da CGU número 00190.503046/2010-

76, de 30/06/2013, apresentamos as seguintes informações sobre as recomendações existentes: 

- Recomendação 1 (página 25): Observar a ordem correta de classificação dos candidatos para nomeação – 

Considerando que a publicação dos resultados finais dos concursos é feita pela DGP, sugerimos que essa Diretoria 

proceda á correção do resultado final do certame com base nos dados apurados pela CGU que constam nas folhas 07 a 

24 desse processo. Uma vez que a pontuação foi refeita pela equipe de fiscalização e que a comissão organizadora do 

concurso já havia se pronunciado sobre o fato, consideramos que não cabe mais ouvir a comissão, mas sim proceder 

ao ajuste apontado pela CGU. 

- Recomendação 2 (página 25): Apurar responsabilidades resultantes da nomeação de candidato não classificado, bem 

como da não nomeação de candidato classificado – Cabe ao Reitor deliberar sobre a condução de atividades e/ou 

processos de apuração de responsabilidades relativas ás ações da administração. 

- Recomendação 1 (página 27): Adotar nas próximas seleções públicas critérios objetivos para avaliar a pontuação dos 

títulos dos candidatos – A PROEN fez cópia desse relatório no intuito de seguir essa recomendação nos próximos 

processos seletivos. Adicionalmente, considerando que as minutas dos Editais de concursos públicos são normalmente 

construídas e avaliadas pela DGP, sugerimos que esta recomendação também seja observada por essa Diretoria.” 
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O Departamento de Desenvolvimento e Movimentação de Pessoal - DEMP, pó meio do Memorando nº. 

012/2015/DEMP/DGP/IFBA, aduz que: 

“1. Em atenção ao solicitado através do Memorando nº 0506/2015-GABINETE/REITORIA, de 16/04/2015, temos a 

informar que, dos cinco candidatos classificados no concurso público, para a vaga destinada à área de conhecimento 

de Educação Física do campus Simões Filho, apenas as duas primeiras colocadas (Poliana Cordeiro Oliveira Carvalho 

e Graziela Silva Ferreira) foram nomeadas. Vale lembrar que o edital do certame disponibilizou apenas uma vaga para 

a referida área de conhecimento/lotação, e que a validade desse concurso expirou em 23/06/2012. 

2. Ressaltamos ainda, que a candidata Poliana Cordeiro Oliveira Carvalho (1ª colocada) foi nomeada para ocupar o 

cargo no campus Simões Filho, e posteriormente ela foi removida para o campus Feira de Santana onde exerce suas 

atribuições atualmente. 

3. A candidata Graziela Silva Ferreira (2ª colocada), por sua vez, também foi nomeada para o campus Simões Filho 

como contrapartida da remoção da servidora Poliana Cordeiro Oliveira Carvalho para o campus Feira de Santana. 

4. Os demais candidatos não foram aproveitados pelo IFBA.” 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada  
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QUADRO A.11.2.1– RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 

ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (Continuação) 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

09 
Relatório de Demandas Externas nº 

00190.503046/2010-76 
Constatação 2.1.1.1  

Oficio nº 38716/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação : 2 

Apurar responsabilidades resultantes da nomeação de candidato não classificado, bem como da nãonomeação de 

candidato classificado. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Comissão organizadora do concurso público regido pelo Edital nº 03, de 02/03/2010/IFBA 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Pró-Reitoria de Ensino - PROEN, por intermédio do Memorando nº 242/2015/PROEN, informou que:  

“Em atenção ao Memorando 0503/2015-Gabinete/Reitoria, recebido pela PROEN em 17/04/2015 e que encaminha o 

processo 23278.001287/2015-81, relativo ao Relatório de Demandas Externas da CGU número 00190.503046/2010-

76, de 30/06/2013, apresentamos as seguintes informações sobre as recomendações existentes: 

- Recomendação 2 (página 25): Apurar responsabilidades resultantes da nomeação de candidato não classificado, bem 

como da não nomeação de candidato classificado – Cabe ao Reitor deliberar sobre a condução de atividades e/ou 

processos de apuração de responsabilidades relativas ás ações da administração. 

O Departamento de Desenvolvimento e Movimentação de Pessoal - DEMP, pó meio do Memorando nº. 

012/2015/DEMP/DGP/IFBA, aduz que: 

“1. Em atenção ao solicitado através do Memorando nº 0506/2015-GABINETE/REITORIA, de 16/04/2015, temos a 

informar que, dos cinco candidatos classificados no concurso público, para a vaga destinada à área de conhecimento 

de Educação Física do campus Simões Filho, apenas as duas primeiras colocadas (Poliana Cordeiro Oliveira Carvalho 

e Graziela Silva Ferreira) foram nomeadas. Vale lembrar que o edital do certame disponibilizou apenas uma vaga para 

a referida área de conhecimento/lotação, e que a validade desse concurso expirou em 23/06/2012. 

2. Ressaltamos ainda, que a candidata Poliana Cordeiro Oliveira Carvalho (1ª colocada) foi nomeada para ocupar o 

cargo no campus Simões Filho, e posteriormente ela foi removida para o campus Feira de Santana onde exerce suas 

atribuições atualmente. 

3. A candidata Graziela Silva Ferreira (2ª colocada), por sua vez, também foi nomeada para o campus Simões Filho 

como contrapartida da remoção da servidora Poliana Cordeiro Oliveira Carvalho para o campus Feira de Santana. 

4. Os demais candidatos não foram aproveitados pelo IFBA.” 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada  

Recomendações Expedidas pelo OCI 
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QUADRO A.11.2.1– RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 

ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (Continuação) 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

10 
Relatório de Demandas Externas nº 

00190.503046/2010-76 
Constatação 2.1.1.2 

Oficio nº 38716/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Adotar, nas próximas seleções públicas, critérios objetivos para avaliar a pontuação dos títulos dos candidatos para 

que possa haver um julgamento baseado em critérios claros previamente estabelecidos no Edital de convocação. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Comissão organizadora do concurso público regido pelo Edital nº 03, de 02/03/2010/IFBA 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Pró-Reitoria de Ensino - PROEN, por intermédio do Memorando nº 242/2015/PROEN, informou que:  

“Em atenção ao Memorando 0503/2015-Gabinete/Reitoria, recebido pela PROEN em 17/04/2015 e que encaminha o 

processo 23278.001287/2015-81, relativo ao Relatório de Demandas Externas da CGU número 00190.503046/2010-

76, de 30/06/2013, apresentamos as seguintes informações sobre as recomendações existentes: 

- Recomendação 1 (página 27): Adotar nas próximas seleções públicas critérios objetivos para avaliar a pontuação dos 

títulos dos candidatos – A PROEN fez cópia desse relatório no intuito de seguir essa recomendação nos próximos 

processos seletivos. Adicionalmente, considerando que as minutas dos Editais de concursos públicos são normalmente 

construídas e avaliadas pela DGP, sugerimos que esta recomendação também seja observada por essa Diretoria.” 

O Departamento de Desenvolvimento e Movimentação de Pessoal - DEMP, pó meio do Memorando nº. 

012/2015/DEMP/DGP/IFBA, aduz que: 

“1. Em atenção ao solicitado através do Memorando nº 0506/2015-GABINETE/REITORIA, de 16/04/2015, temos a 

informar que, dos cinco candidatos classificados no concurso público, para a vaga destinada à área de conhecimento 

de Educação Física do campus Simões Filho, apenas as duas primeiras colocadas (Poliana Cordeiro Oliveira Carvalho 

e Graziela Silva Ferreira) foram nomeadas. Vale lembrar que o edital do certame disponibilizou apenas uma vaga para 

a referida área de conhecimento/lotação, e que a validade desse concurso expirou em 23/06/2012. 

2. Ressaltamos ainda, que a candidata Poliana Cordeiro Oliveira Carvalho (1ª colocada) foi nomeada para ocupar o 

cargo no campus Simões Filho, e posteriormente ela foi removida para o campus Feira de Santana onde exerce suas 

atribuições atualmente. 

3. A candidata Graziela Silva Ferreira (2ª colocada), por sua vez, também foi nomeada para o campus Simões Filho 

como contrapartida da remoção da servidora Poliana Cordeiro Oliveira Carvalho para o campus Feira de Santana. 

4. Os demais candidatos não foram aproveitados pelo IFBA.” 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada  
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Notas de Auditoria – Exercício 2014  

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA 444 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação da Nota de Auditoria Item do NA Comunicação Expedida 

01 
Nota de Auditoria nº 201404516/01 

 

Fatos descritos 

nos itens “a”, “b” 

e “c”. 

E-mail enviado pela CGU, em 

05/06/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 1: 

Tomar como parâmetro a IN SFC 01/2007 quando da realização das atividades de auditoria, possibilitando a 

apresentação do RAINT na forma solicitada. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 444 

Síntese da Providência Adotada 

No tocante à situação do item “a”, a Unidade de Auditoria Interna, no bojo do Relatório Anual de Atividades de 

Auditoria Interna – RAINT do exercício 2014,inseriu os cronogramas nos Relatórios formulados, bem como foram 

indicados os materiais e recursos humanos empregados. 

Em relação ao item “b”, foram elaborados Planos de Providências concernentes aos Relatórios emitidos em 2013,  a fim 

de propiciar o acompanhamento das recomendações exaradas pela Unidade de Auditoria Interna e suas respectivas 

implementações. Assim, criando um sistema de monitoramento das recomendações expedidas pela AUDIN, que se 

encontra descrito no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT do exercício 2014. 

No que tange ao item “c”, a Unidade de Auditoria Interna implementou uma sistemática de tramitação das denúncias 

recebidas, em observância ao disposto no inciso V do art. 6º da IN nº  01/2007 da CGU. Portanto, fazendo consignar no 

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT do exercício 2014 as informações necessárias às ações das 

denúncias. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Adoção de providências em prol do atendimento da Recomendação em tela. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Diante do quanto recomendado, a Unidade de Auditoria Interna envidou esforços em atendê-lo, implementando as 

sugestões, fato que propiciou a consonâncias das ações da Unidade com os normativos pertinentes ao Relatório Anual 

de Atividades de Auditoria Interna – RAINT não apenas do exercício em tela, mas também dos vindouros. 
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11.2.2  Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

 

QUADRO A.11.2.2 – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM 

PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

RECOMENDAÇÕES DO OCI 

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 Relatório de Auditoria nº 201315844 Constatação 1.1.1.1  
Solicitação de Auditoria nº 019, 

de 16/12/2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação/Informação 

Recomendação 1: Que a alta administração do IFBA passe a realizar avaliação de riscos relativos a processos, 

procedimentos e atividades,  considerando, para tanto, a probabilidade de ocorrência de determinados eventos 

indesejados, os quais possam gerar impactos negativos para a gestão.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete da Reitoria 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A AUDIN se manifestou por meio do Ofício de nº. 025/2013, conforme abaixo descrito: 

“Nesse sentido, informamos que, diante da exigüidade de tempo para a inserção da avaliação de risco no PAINT 

2014, envidaremos esforços em prol de formular mecanismos para realizar a avaliação de risco quando da escolha de 

objeto e processos a serem analisados durante os trabalhos de auditoria no decorrer do exercício vindouro. De modo 

que, esta Unidade de Auditoria Interna firma compromisso para que sejam adotadas efetivamente medidas corretivas 

para a implementação da avaliação de risco por parte desta Unidade de Auditoria Interna. 

No que tange à Recomendação 1 da supra aludida constatação, informamos que foi encaminhado expediente ao setor 

competente para conhecimento e adoção de providências necessárias à implementação do quanto recomendado, 

conforme cópia anexa.” 

O Gabinete da Reitoria deste Instituto, por meio do Memorando nº 0569/2015-GABINETE/REITORIA, encaminhou 

o Memorando nº 363/2015/PROAP/IFBA, emitido pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP, no 

qual informou que: 

“O Instituto Federal da Bahia realizando ações orientadoras por parte da Diretoria de Gestão Administrativa e 

Planejamento, no ano de 2014 buscou implementar através de instrumentos orientadores, uma metodologia de 

trabalho com vistas a atender as diretrizes contidas na gestão de riscos, direcionando procedimentos a serem adotados 

pela gestão. Várias foram as ações de fomento, sendo uma delas a realização de Palestra, com tema O Papel da CGU e 

as “Ações Voltadas Para as Boas Práticas na Administração” e proferida pelo convidado, o Auditor da Controladoria 

Geral da União Sr. Romualdo Anselmo dos Santos, no IV Encontro dos Chefes do Departamento de Administração e 

Planejamento, no município de Jacobina e realizado nos dias 12 e 13/08/2014.” 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

O Gabinete da Reitoria deste Instituto, por meio do Memorando nº 0569/2015-GABINETE/REITORIA, encaminhou 

o Memorando nº 372/2015/PROAP/IFBA, emitido pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP, no 

qual aduz que: 

“Quanto aos aspectos negativos foram identificadas questões como: a falta de uma padronização dos procedimentos 

administrativos, o retrabalho, cultura organizacional inadequada em relação as novas exigências da administração 

pública, entre outras. 

Quanto aos aspectos positivos identificamos: a implantação de uma nova cultura organizacional, com base nos 

princípios do planejar, desenvolver, controlar e avaliar PDCA, treinamento contínuo dos servidores e tomada de 

decisão lastreada em ferramentas de gestão informatizadas. 

Os benefícios são observados nos diversos indicadores existentes como de gestão e financeiro. ” 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

02 Relatório de Auditoria nº 201315844 Constatação 1.1.1.1  

Solicitação de 

Auditoria nº 019, de 

16/12/2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 2: Que a Auditoria Interna passe a realizar avaliação de riscos relativos a processos, procedimentos e 

atividades, considerando, para tanto, a probabilidade de ocorrência de determinados eventos indesejados, os  quais 

possam gerar impactos negativos para a gestão, passando a contemplá-las no PAINT.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A AUDIN se manifestou por meio do Ofício de nº. 025/2013, conforme abaixo descrito: 

“Em relação à Recomendação 2, insta aduzir que, esta Unidade de Auditoria Interna reconhece a importância de se 

adotar avaliação de risco referente a processos, procedimentos e atividades, levando em consideração a probabilidade 

de ocorrência de determinados eventos indesejados que possam causar impactos negativos para a gestão. 

Nesse sentido, informamos que, diante da exigüidade de tempo para a inserção da avaliação de risco no PAINT 2014, 

envidaremos esforços em prol de formular mecanismos para realizar a avaliação de risco quando da escolha de objeto 

e processos a serem analisados durante os trabalhos de auditoria no decorrer do exercício vindouro. De modo que, esta 

Unidade de Auditoria Interna firma compromisso para que sejam adotadas efetivamente medidas corretivas para a 

implementação da avaliação de risco por parte desta Unidade de Auditoria Interna. 

Em razão da ausência de capacitação para avaliação de risco, referente a processos, procedimentos e atividades, bem 

como escassez de pessoal na Unidade de Auditoria Interna, tornou-se inviável a realização da citada análise. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Ausência de capacitação dos servidores da Unidade de Auditoria Interna 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

03 Relatório de Auditoria nº 201315844 Constatação 1.1.1.3 

Solicitação de 

Auditoria nº 019, de 

16/12/2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Constatação 1.1.13 - Insuficiência do quantitativo de pessoal disponível na Auditoria Interna 

Não houve descrição da Recomendação, tendo sido apenas mencionado este item na Conclusão do Relatório, como 

abaixo se segue: 

Já em relação à avaliação da Unidade de Auditoria Interna, faz-se necessário implementação de providências com fins 

de sanar os pontos ressalvados no item 1.1.1.3. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A AUDIN se manifestou por meio do Ofício de nº. 025/2013, conforme abaixo descrito: 

Em relação à Recomendação 2, insta aduzir que, esta Unidade de Auditoria Interna reconhece a importância de se 

adotar avaliação de risco referente a processos, procedimentos e atividades, levando em consideração a probabilidade 

de ocorrência de determinados eventos indesejados que possam causar impactos negativos para a gestão. 

Nesse sentido, informamos que, diante da exigüidade de tempo para a inserção da avaliação de risco no PAINT 2014, 

envidaremos esforços em prol de formular mecanismos para realizar a avaliação de risco quando da escolha de objeto 

e processos a serem analisados durante os trabalhos de auditoria no decorrer do exercício vindouro. De modo que, esta 

Unidade de Auditoria Interna firma compromisso para que sejam adotadas efetivamente medidas corretivas para a 

implementação da avaliação de risco por parte desta Unidade de Auditoria Interna. 

No que tange à Recomendação 1 da supra aludida constatação, informamos que foi encaminhado expediente ao setor 

competente para conhecimento e adoção de providências necessárias à implementação do quanto recomendado, 

conforme cópia anexa. 

Em razão da ausência de capacitação para avaliação de risco referente a processos, procedimentos e atividades, bem 

como escassez de pessoal na Unidade de Auditoria Interna, tornou-se inviável a realização da citada análise. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Ausência do quantitativo de pessoal para consecução das atividades da Unidade de Auditoria Interna 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

04 Relatório de Auditoria nº 201316941 Constatação 1.1.1.1  
Oficio nº38716/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 3: Elaborar planilha que discrimine asatribuições das áreas de uma unidade administrativa e de cada 

servidor dessa área (desenho do cargo) com o intuito de atestar quais servidores realizam, de fato, atividades de 

atendimento ao público.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

REITORIA/ PROAP/DGP/ CONSUP 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

O Conselho Superior do IFBA – CONSUP, mediante Ofício nº 18/2014-Conselho Superior, expôs as razões em face 

das supracitadas recomendações, rejeitando, em votação, por ampla maioria dos seus membros, a suspensão da 

Resolução nº 23, de 06/09/2012. 

O Gabinete da Reitoria deste Instituto, por meio do Memorando nº 0570/2015-GABINETE/REITORIA, encaminhou 

a Resolução nº 18, de 30 de abril de 2015,  a qual revoga, ad referedum do Conselho Superior do IFBA, a Resolução 

nº 23, de 06 de setembro de 2012, que dispõe sobre a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-

administrativos do IFBA para 30 horas semanais. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

O Reitor deste Instituto expediu o Memorando n° 0571/2015-GABINETE/REITORIA, no qual afirma que: 

“Com aplicação da Portaria 1.060, de 30/04/15, em seu anexo consta planilha descriminando atribuições das áreas e o 

desenho do cargo, identificamos como ponto positivo a reordenamento das atividades, ampliando sua atuação e 

eficiência das atividades desenvolvidas pelo servidor. Já como ponto negativo, a dificuldade de alguns setores em 

mapear o público que servidor atende e verificar o enquadramento ou não desses, de acordo com o Decreto, nas 22 

unidades do IFBA.” 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

05 Relatório de Auditoria nº 201316941 Constatação 1.1.1.1  
Oficio nº38716/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 5: Implantar ou aperfeiçoar os meios eletrônicos e mecânicos para controle de ponto, de modo que se 

permita verificar para aqueles que realizam jornada reduzida de trabalho  se eles estão dispensando o intervalo para as 

refeições.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

REITORIA/ PROAP/DGP/ CONSUP 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

O Conselho Superior do IFBA – CONSUP, mediante Ofício nº 18/2014-Conselho Superior, expôs as razões em face 

das supracitadas recomendações, rejeitando, em votação, por ampla maioria dos seus membros, a suspensão da 

Resolução nº 23, de 06/09/2012. 

O Gabinete da Reitoria deste Instituto, por meio do Memorando nº 0570/2015-GABINETE/REITORIA, encaminhou 

a Resolução nº 18, de 30 de abril de 2015, a qual revoga, ad referedum do Conselho Superior do IFBA, a Resolução 

nº 23, de 06 de setembro de 2012, que dispõe sobre a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-

administrativos do IFBA para 30 horas semanais. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

O Reitor deste Instituto expediu o Memorando n° 0571/2015-GABINETE/REITORIA, no qual afirma que: 

“Situação foi regulamentada a partir da Portaria 1.060, de 30/04/15 tendo como positivo a regularização do trabalho 

dos técnicos administrativos dentro do Instituto. Como negativo, a manifestação contrária a flexibilização geral para 

técnicos administrativos o que tem gerado movimento paradista (sic) em cinco unidades.” 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

06 Relatório de Auditoria nº 201315804 Constatação 1.1.1.6 

Solicitação de 

Auditoria nº 020, de 

27/02/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Em face dos exames realizados, somos de opinião que a Unidade Gestora deve adotar medidas corretivas com vistas a 

elidirem os pontos ressalvados no item 1.1.1.6. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A AUDIN se manifestou por meio do Ofício de nº. 002/2014, conforme abaixo descrito: 

“A priori, insta informar que não há, até o presente momento, Manual de Rotinas formalizado no âmbito da Unidade 

de Auditoria Interna. Entretanto, as atividades exercidas nesta Unidade são implementadas em conformidade com o 

PAINT, bem como normativos e legislações pertinentes às matérias auditadas.  

É relevante aduzir ainda que esta Unidade de Auditoria Interna segue rotinas estabelecidas internamente, porém não 

formalizadas, a exemplo da elaboração do programa de trabalho, da formulação de Solicitação de Auditoria - S.A., da 

análise documental, da confecção de relatórios (Preliminares e Finais), dentre outras atividades. 

Vale pontuar que consta no PAINT-2014 a Ação nº 01 concernente à elaboração do Manual da Unidade de Auditoria 

Interna, com objetivo de padronizar as rotinas atinentes às atividades e atribuições desenvolvidas na Unidade de 

Auditoria Interna. Assim, envidaremos esforços em prol da consecução da referida Ação.  

Portanto, no que tange aos aspectos “a” e “c” listados na Constatação em tela, estes devem ser objeto de normatização 

a constar no supracitado Manual.  

No que concerne ao item “b”, é importante frisar que foi remetido, por esta Unidade de Auditoria Interna, Ofício 

Circular nº 01/2012, de 01/06/2012, o qual versou acerca do pedido de atendimento dos prazos das “Solicitações de 

Auditoria – S.A’s” expedidas pela AUDIN aos setores desta Instituição, a fim de propiciar o cumprimento das 

atividades desta Unidade, bem como da informação de que as respostas das S.A’s emitidas e não atendidas seriam 

reiteradas apenas 01 (uma) vez, consoante cópia anexa.  

Outrossim, constam nos Memorandos de encaminhamento dos Relatórios Preliminares os prazos para apresentação, 

caso necessário, de manifestação dos setores auditados, conforme cópia acostada. 

Diante da fase de transição para assunção da nova Coordenadora da Unidade de Auditoria Interna, que teve seu 

trâmite entre a indicação, aprovação pela CGU e nomeação no período de cerca de 4 (quatro) meses, iniciado no final 

de junho e concluído no inicio de novembro/2014, tornou-se inviável a consecução da elaboração de normas que 

regulamentem a aludida Unidade mediante a expedição de Manual de Procedimentos, previsto na Ação nº 01 do 

PAINT 2014. ” 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Escassez de pessoal e mudanças na alta gestão do Instituto, bem como na Coordenação da Unidade de Auditoria 

Interna que, conforme relatado no item 2.2, perdurou cerca de 04 (quatro meses), iniciada a alteração no final de junho 

e finalizada no inicio de novembro de 2014, coincidindo com o período previsto no PAINT/2014 para sua execução. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

07 

Relatório Preliminar referente à concessão de 

adicionais de periculosidade, de insalubridade, 

radiação ionizante e gratificação por trabalhos com 

Raio X 

Constatação 1.1.1.1 

Solicitação de 

Auditoria nº 06, de 

27/06/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 1: Exceto os relativos aos campi de Porto Seguro e Eunápolis, os laudos vigentes no IFBA devem ser 

refeitos para atender ao disposto na Orientação Normativa SRH nº 06 de 18/03/2013. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

E-mail remetido à Controladoria Geral da União-CGU por esta Unidade de Auditoria Interna, em 09/07/2014, 

encaminhando o Memorando nº 055/2014, emitido pela Diretoria de Gestão de Pessoas, aqual informa que serão 

adotadas as providências para atender ao quanto recomendado. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 052/2015, emanada pela Unidade de Auditoria Interna, o Departamento de 

Qualidade de Vida-DEQUAV, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, por meio do Memorando nº 

037/2015/DGP/DEQUAV, DE 28/04/2015, afirmou que: 

“As revisões dos Laudos dos Câmpus dos IFBA, em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 06, de 

27/06/2014,estão em andamento, as Perícias nos Câmpus Valença e Feira de Santana foram efetuadas, nos dias 14 a 

16 e no dia 21 de abril de 2015, respectivamente, e os Laudos estão em processo de revisão seguindo os preceitos da 

Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 06/2013. Em 23 de outubro de 2014, o Laudo do  Câmpus Barreiras  

foi elaborado pelas Engenheiras de Segurança do Trabalho  Denise Mascarenhas de Oliveira Amaral e Ana Lúcia P. 

de C. Ribeiro, servidoras do IFBA e da UFBA, respectivamente e revisado em 06 de março de 2015, pelos 

engenheiros de segurança do trabalho Eider Esdras Silva Oliveira e Kelle Fernandes da Silva, ambos servidores do 

IFBA.” 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

O Departamento de Qualidade de Vida-DEQUAV, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, no Memorando 

nº 037/2015/DGP/DEQUAV, de 28/04/2015consignou que: 

“Conforme supracitado os Laudos estão periodicamente sendo revisados, porém durante o período do relatório da 

Solicitação de Auditoria nº 06, de 27/06/2014, existia lotado no setor apenas um servidor, Engenheiro de Segurança 

do Trabalho, desta forma os Laudos de Avaliação foram feitos com auxílio da UFBA e do IFBaiano com base no  

Termo de Cooperação Técnica, sendo necessária a liberação dos servidores das referidas instituições, o que 

prejudicava a celeridade das emissões do Laudos (sic). 

Visando atender com maior presteza as demandas da Coordenação de Segurança do Trabalho -COSET foram 

nomeados, a partir de novembro de 2014, mais dois Engenheiros  e um técnico de Segurança do Trabalho. 

Além disso, outro fator que dificultou a adoção de medidas foi a falta de recursos financeiros para pagamento de 

diárias e passagens para os Engenheiros se deslocarem até os Câmpus, sendo que em 2015  já  foram revisados o 

Laudo  do Câmpus  Barreiras, e estão em fase de finalização os Laudos da Reitoria, de Valença e de Feira de Santana. 

Salientamos que o Câmpus de  Paulo Afonso,  informou que está  sem  orçamento para disponibilizar diárias para a 

equipe técnica da COSET, o que se revela um empecilho para a celeridade do atendimento à recomendação”. 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

08 

Relatório Preliminar referente à concessão de 

adicionais de periculosidade, de insalubridade, 

radiação ionizante e gratificação por trabalhos com 

Raio X 

Constatação 1.1.1.1 

Solicitação de 

Auditoria nº 06, de 

27/06/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 2: Em face dos laudos atualizados, providenciar a regularização das concessões dos adicionais de 

periculosidade, insalubridade e radiação ionizante, além da gratificação por trabalho com raios-X, considerando a 

situação individual de trabalho do servidor, observando o disposto no art. 13 da Orientação Normativa SRH nº 06 de 

18/03/2013. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

E-mail remetido à Controladoria Geral da União-CGU por esta Unidade de Auditoria Interna, em 09/07/2014, 

encaminhando o Memorando nº 055/2014, emitido pela Diretoria de Gestão de Pessoas, aqual informa que serão 

adotadas as providências para atender ao quanto recomendado. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 052/2015, emanada pela Unidade de Auditoria Interna, o Departamento de 

Qualidade de Vida-DEQUAV, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, por meio do Memorando nº 

037/2015/DGP/DEQUAV, de 28/04/2015, afirmou que: 

“Conforme supracitado os Laudos estão sendo atualizados. Outrossim, as regularizações dos adicionais ocupacionais 

com base nos Laudos vigentes foram iniciadas através dos memorandos nº 22, 26, 27 e 28/2015/DEQUAV/COSET,  

em que a necessidade de recadastramento dos servidores, lotados em ambientes insalubres, e a suspensão dos 

adicionais ocupacionais, dos servidores que não forem recadastrados, foram informadas aos Diretores Gerais dos 

Câmpus.  

Cabe ressaltar que o prazo para a abertura do processo de suspensão dos adicionais foi prorrogado em 15 dias, em 

função do tempo de chegada dos malotes e da dificuldade dos servidores em conseguir a assinatura da Direção Geral.   

Saliento ainda que os processos atuais de concessão de adicionais ocupacionais consideram a situação individual de 

cada servidor, através do formulário de solicitação de adicionais, e são julgados com base na orientação normativa 

supracitada.” 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

O Departamento de Qualidade de Vida-DEQUAV, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, no Memorando 

nº 037/2015/DGP/DEQUAV, de 28/04/2015, consignou que: 

“Em junho de 2011, os Laudos Técnicos de Avaliação dos Ambientes de Trabalho dos Câmpus do Instituto Federal da 

Bahia começaram a ser revisados e encaminhados à COAD (Coordenação de Adicionais e Benefícios) queera a 

coordenação encarregada de analisar os processos de solicitação de adicionais, conceder e inserir no sistema os 

adicionais. 
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Contudo, conforme decisão da Reitora desta autarquia, em conjunto com o Colégio de Dirigentes, em 22/03/2012, os 

Laudos dos Câmpus de Simões Filho, Santo Amaro, Vitória da Conquista, Camaçari e Valença seriam 

aplicados/validados somente após a emissão do Laudo do Câmpus de Salvador, suspendendo a análise dos processos 

até a finalização desse Laudo. Fato contestado por esta Coordenação.  

A COSET foi designada para analisar os processos que estavam em poder da COAD, assim como o recadastramento 

dos adicionais de insalubridade / periculosidade. Assim, nessa ocasião, a Coordenação de Adicionais e Benefícios 

encaminhou, por meio do Mem 023/2013-COAD, os 83 processos de solicitação dos adicionais que estavam em seu 

poder. 

No período de 01/03/2013 a 28/03/2013, a COSET realizou o recadastramento e a revisão dos adicionais ocupacionais 

para os Câmpus de Simões Filho, Santo Amaro, Camaçari, Valença, Reitoria, Vitoria da Conquista e Salvador. 

Contudo essas atividades foram interrompidas após deliberações advindas de reuniões propostas pelo sindicato, 

realizadas nos dias 01 e 04/04/2013, quando a Magnífica Reitora decidiu por constituir uma comissão (Portaria N° 

743 de 14/05/2013) para efetuar a análise crítica dos Laudos Periciais elaborados pelas Engenheiras do IFBA e da 

UFBA, não havendo nenhuma deliberação após a finalização, em 26/07/2013, dos trabalhos dessa comissão. 

Posteriormente, a Controladoria Geral da União–  CGU recomendou, na Solicitação de Auditoria  –  S.A. nº 06, 

datada de 27.06.2014, providenciar a regularização dos adicionais de periculosidade, insalubridade e gratificação de 

raios-X, considerando a situação individual de cada colaborador. 

A Unidade de Auditoria Interna recomendou, na Solicitação de Auditoria nº 266/2014, datada de 28.11.2014, a 

expressa suspensão dos adicionais de insalubridade com base nos laudos atuais, que estão vigentes até a sua revisão e 

atualização.   

Em resposta às recomendações da CGU e da Unidade de Auditoria Interna, a COSET, por meio do Memorando Nº 

038/2014/DEQUAV/COSET, solicitou à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, o posicionamento a ser adotado nos 

trabalhos de revisão e concessões de adicionais e dos processos em posse desta coordenação, visto que não houve 

expressa recomendação para a retomada do trabalho. 

A DGP, na data de 18/12/2014, por meio do despacho no processo 23278.003141/2014-33, solicitou a imediata 

execução das recomendações da CGU e da Auditoria Interna. 

Desta forma, após deliberação da DGP, a COSET está agindo com celeridade para que todos os processos individuais 

de solicitação de adicional ocupacional sejam analisados de acordo com a situação hodierna dos servidores e com base 

nos Laudos vigentes.” 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

09 

Relatório Preliminar referente à concessão de 

adicionais de periculosidade, de insalubridade, 

radiação ionizante e gratificação por trabalhos com 

Raio X 

Constatação 1.1.1.1 

Solicitação de 

Auditoria nº 06, de 

27/06/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 3: Suspender o pagamento dos adicionais de periculosidade, insalubridade e radiação ionizante, além 

da gratificação por trabalho com raios-X dos servidores que não cumprirem os requisitos da legislação vigente, 

notadamente aqueles apontados no Relatório da Auditoria Interna do IFBA. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

E-mail remetido à Controladoria Geral da União-CGU por esta Unidade de Auditoria Interna, em 09/07/2014, 

encaminhando o Memorando nº 055/2014, emitido pela Diretoria de Gestão de Pessoas, a qual informa que serão 

adotadas as providências para atender ao quanto recomendado. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 052/2015, emanada pela Unidade de Auditoria Interna, o Departamento de 

Qualidade de Vida-DEQUAV, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, por meio do Memorando nº 

037/2015/DGP/DEQUAV, DE 28/04/2015, afirmou que: 

“Conforme memorandos supracitados, para os Câmpus Camaçari, Simões Filho, Santo Amaro e Vitória da Conquista, 

foram estabelecidos prazos para o envio do recadastramento e a consequente suspensão dos adicionais ocupacionais. 

Para o Câmpus Salvador, detentor de 107 dos 177 servidores (61%) que recebem os adicionais ocupacionais, a 

atualização do Laudo de Avaliação do Ambiente de Trabalho será realizada no início de maio de 2015. Desta forma, o 

novo Laudo 2015 será aplicado e a correção imediata dos referidos adicionais  

ocupacionais será realizada.  

Para o Câmpus Barreiras, o processo de suspensão do adicional foi aberto, estamos no aguardo da ciência do servidor, 

para que, assim, a Coordenação de Adicionais - COAD seja informada e efetue a suspensão do adicional.  

Salientamos que o pedido de ciência foi feito individualmente, à Direção Geral e à DIREH do Câmpus, solicitando 

ainda que caso o servidor se negue a dar ciência, que esta coordenação seja informada oficialmente.” 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

O Departamento de Qualidade de Vida-DEQUAV, vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, no Memorando 

nº 037/2015/DGP/DEQUAV, de 28/04/2015, consignou que: 

“Para que os adicionais ocupacionais sejam suspensos é necessária a ciência  dos servidores, desta forma,  os  Câmpus 

de Barreiras, Simões Filho, Vitoria da Conquista, Camaçari e Santo Amaro, foram informados da suspensão dos 

adicionais, contudo  a COSET ainda não recebeu o documento com a ciência dos servidores, o que acarreta na 

lentidão do processo,  pois  existe  esse  interstício entre o  recebimento da necessidade de ciência,  pelo servidor,  e  

o seu envio à COSET.  

Cabe ainda ressaltar que apenas  os Câmpus Camaçari e Santo Amaro se manifestaram, enviando, conforme 

solicitado,  a relação dos servidores lotados nos ambientes considerados insalubres ou expostos  a  agentes de riscos  

com avaliação inconclusiva, e  o Câmpus  Camaçari enviou apenas os formulários de recadastramento dos 

servidores.” 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

10 Relatório de Auditoria nº 201411699 Constatação 1.1.1.1 

Ofício n° 

749/2015/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 1: Determinar que a Auditoria Interna passe a realizar avaliação de riscos relativos a processos, 

procedimentos e atividades, considerando, para tanto, a probabilidade de ocorrência de determinados eventos 

indesejados, os quais possam gerar impactos negativos para a gestão, passando a contemplá-las no PAINT. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A AUDIN se manifestou por meio do Ofício de nº. 018/2014, conforme abaixo descrito: 

1.1.1.1 1.1.1.1 Constatação/Recomendação: 

À vista do quanto aduzido por essa Controladoria, mais uma vez reconhecemos a necessidade de implementação da 

avaliação de riscos relativos a processos, procedimentos e atividades, considerando a probabilidade de ocorrência de 

determinados eventos indesejados que podem impactar negativamente na gestão.  

Entretanto, a falta de capacitação voltada para o tema “avaliação de risco” dificultou a elaboração metodológica de um 

documento que materialize a avaliação de risco nas atividades da Auditoria Interna.  

Para tanto, a equipe desta Unidade de Auditoria Interna buscará realizar, no exercício vindouro, capacitações, 

treinamentos que permitam um aprofundamento da matéria concernente à análise de risco, a fim de subsidiar a adoção 

da referida avaliação, de modo que não apenas esta seja utilizada nos processos, procedimentos e atividades, mas 

também no PAINT.   

Desta forma, após devida e necessária capacitação, firmamos o compromisso de adotar a avaliação de risco atinente a 

processos, procedimentos e atividades, passando a contemplá-la no PAINT.  

Outrossim, a partir da implementação da avaliação de risco por esta Unidade de Auditoria Interna mediante a 

supracitada capacitação, iniciaremos o processo de conscientização e auxílio na elaboração da avaliação de risco da 

gestão do Instituto.   

Pelas razões acima expostas, não foi possível a regularização da situação constatada pela Controladoria Geral da 

União – CGU, de modo que a Unidade de Auditoria Interna reconhece a necessidade de solucioná-la, envidando 

esforços para tanto. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Ausência de capacitação da Unidade de Auditoria Interna na área de “avaliação de risco” inviabilizou a 

implementação desta. 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

11 Relatório de Auditoria nº 201411699 Constatação 1.1.1.1  

Ofício n° 

749/2015/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 2: Realizar avaliação de riscos relativos a processos, procedimentos e atividades, considerando, para 

tanto, a probabilidade de ocorrência de determinados eventos indesejados, os quais possam gerar impactos negativos 

para a gestão. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A AUDIN se manifestou por meio do Ofício de nº. 018/2014, conforme abaixo descrito: 

1.1.1.2 1.1.1.1 Constatação/Recomendação: 

À vista do quanto aduzido por essa Controladoria, mais uma vez reconhecemos a necessidade de implementação da 

avaliação de riscos relativos a processos, procedimentos e atividades, considerando a probabilidade de ocorrência de 

determinados eventos indesejados que podem impactar negativamente na gestão.  

Entretanto, a falta de capacitação voltada para o tema “avaliação de risco” dificultou a elaboração metodológica de um 

documento que materialize a avaliação de risco nas atividades da Auditoria Interna.  

Para tanto, a equipe desta Unidade de Auditoria Interna buscará realizar, no exercício vindouro, capacitações, 

treinamentos que permitam um aprofundamento da matéria concernente à análise de risco, a fim de subsidiar a adoção 

da referida avaliação, de modo que não apenas esta seja utilizada nos processos, procedimentos e atividades, mas 

também no PAINT.   

Desta forma, após devida e necessária capacitação, firmamos o compromisso de adotar a avaliação de risco atinente a 

processos, procedimentos e atividades, passando a contemplá-la no PAINT.  

Outrossim, a partir da implementação da avaliação de risco por esta Unidade de Auditoria Interna mediante a 

supracitada capacitação, iniciaremos o processo de conscientização e auxílio na elaboração da avaliação de risco da 

gestão do Instituto.   

Pelas razões acima expostas, não foi possível a regularização da situação constatada pela Controladoria Geral da 

União – CGU, de modo que a Unidade de Auditoria Interna reconhece a necessidade de solucioná-la, envidando 

esforços para tanto. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não apresentada  
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

12 Relatório de Auditoria nº 201411699 Constatação 1.1.1.1  

Ofício n° 

749/2015/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 3: Promover ou proporcionar à Unidade de Auditoria Interna capacitações, treinamentos que 

permitam um aprofundamento da matéria concernente à análise de risco. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A AUDIN se manifestou por meio do Ofício de nº. 018/2014, conforme abaixo descrito: 

1.1.1.3 1.1.1.1 Constatação/Recomendação: 

À vista do quanto aduzido por essa Controladoria, mais uma vez reconhecemos a necessidade de implementação da 

avaliação de riscos relativos a processos, procedimentos e atividades, considerando a probabilidade de ocorrência de 

determinados eventos indesejados que podem impactar negativamente na gestão.  

Entretanto, a falta de capacitação voltada para o tema “avaliação de risco” dificultou a elaboração metodológica de um 

documento que materialize a avaliação de risco nas atividades da Auditoria Interna.  

Para tanto, a equipe desta Unidade de Auditoria Interna buscará realizar, no exercício vindouro, capacitações, 

treinamentos que permitam um aprofundamento da matéria concernente à análise de risco, a fim de subsidiar a adoção 

da referida avaliação, de modo que não apenas esta seja utilizada nos processos, procedimentos e atividades, mas 

também no PAINT.   

Desta forma, após devida e necessária capacitação, firmamos o compromisso de adotar a avaliação de risco atinente a 

processos, procedimentos e atividades, passando a contemplá-la no PAINT.  

Outrossim, a partir da implementação da avaliação de risco por esta Unidade de Auditoria Interna mediante a 

supracitada capacitação, iniciaremos o processo de conscientização e auxílio na elaboração da avaliação de risco da 

gestão do Instituto.   

Pelas razões acima expostas, não foi possível a regularização da situação constatada pela Controladoria Geral da 

União – CGU, de modo que a Unidade de Auditoria Interna reconhece a necessidade de solucioná-la, envidando 

esforços para tanto. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Ausência de capacitação da Unidade de Auditoria Interna na área de “avaliação de risco” inviabilizou a 

implementação desta. 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

13 Relatório de Auditoria nº 201411699 Constatação 1.1.1.3 

Ofício n° 

749/2015/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 1: Dotar a Unidade de Auditoria Interna da estrutura física necessária ao regular desempenho de suas 

atividades, inclusive para atendimento dos órgãos de controle interno e externo, levando em conta o aumento do 

quantitativo de servidores que se avizinha. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A AUDIN se manifestou por meio do Ofício de nº. 018/2014, conforme abaixo descrito: 

1.1.1.3. Constatação/Recomendação 

No que tange à recomendação de “dotar a Unidade de Auditoria Interna da estrutura física necessária ao regular 

desempenho de suas atividades”, esta AUDINT incluiu, no Plano de Metas deste Instituto para o exercício 2015, a 

ampliação da sala, na qual se encontra alocada, bem como a aquisição de bens moveis e equipamentos, com intuito de 

propiciar a efetivação destas necessidades.    

É importante pontuar, em complementação ao asseverado no Ofício nº 017/2014, a inexistência de adequado 

isolamento acústico que permita um ambiente sem influências diretas de ruídos, como discussão, reunião em sala 

circunvizinha com atendimento ao público (quantitativo expressivo de pessoas), o que prejudica a salubridade do 

ambiente de trabalho. A falta do referido isolamento, além de tornar o ambiente ruidoso, compromete a privacidade e 

confidencialidade, provocando, por sua vez, a inibição do debate de temas correlatos à auditoria que exigem sigilo. 

Pelas razões acima expostas, não foi possível a regularização da situação constatada pela Controladoria Geral da 

União – CGU, de modo que a Unidade de Auditoria Interna reconhece a necessidade de solucioná-la, envidando 

esforços para tanto. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Mudanças na alta gestão do Instituto, bem como na Coordenação da Unidade de Auditoria Interna que, conforme 

relatado no item 2.2, perdurou cerca de 04 (quatro meses), iniciada a alteração no final de junho e finalizada no inicio 

de novembro de 2014, coincidindo com o período previsto no PAINT/2014 para sua execução. Além disso, destaca-se 

também que não houve previsão no Plano de Metas, exercício 2014, para estruturação da sala onde se aloca a Unidade 

de Auditoria Interna, fato que inviabilizou a dotação de estrutura física necessária. 

Ressalte-se que, conforme acima discorrido, já consta no Plano de Metas, exercício 2015, a demanda relativa à 

ampliação da sala, assim como a aquisição de bens moveis e equipamentos. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

14 Relatório s/n° (Apresentação Preliminar dos Fatos) Constatação 1.1.1.1 

Solicitação de 

Auditoria nº 11, de 

17/11/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 1: Verificar, nas concessões de auxílio-transporte, em quais não existe coincidência entre a 

declaração constante no processo de requerimento da indenização e o valor efetivamente pago. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

O Departamento de Administração e Pagamento – DEAP, vinculada à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, por 

meio do Memorando nº 090/DEAP/DGP/2014, afirmou que: 

“Informo que, tendo em vista a notificação de possível irregularidade emanada na Solicitação de Auditoria nº 

265/2014, adotaremos as medidas necessárias para apurar os pagamentos e declarações, sob a luz da legislação 

hodierna e princípios regenciais da administração pública”.  

Em atendimento à Solicitação de Auditoria Interna nº 052/2015, o Departamento de Administração e Pagamento, 

mediante o Memorando nº 032/DEAP/DGP/2015, de 28/04/2015, informou que: 

“Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 52/2015, de 24/04/15, informo que, no que tocante ao item de ordem nº 21, 

não foram implantados efetivamente, até o presente momento, mecanismos de apuração da coincidência entre a 

declaração de auxílio-transporte e o valor pago. Não sendo possível, portanto, atender aos itens de ordem º 7 e 3, visto 

que deste decorrem. 

Encontramo-nos, hodiernamente, ainda em fase de planejamento, tendo em vista que a coordenação responsável por 

este benefício conta com apenas dois servidores para sanar todos os problemas concernentes à auxílio-transporte, 

pagamento dos cargos de direção, funções gratificadas, funções comissionadas, gratificação por encargo de 

curso/concurso, adicional noturno, adicional de insalubridade/periculosidade, adicional de raio x, adicional ionizante e 

substituição de CD/FG, auxílio-alimentação, auxílio-creche e gestão de dependentes. 

E.G. No ano corrente já tivemos 134 (cento e trinta e quatro) ingressos de novos colaboradores. Cada uma destas 

inclusões pode ensejar, ab initio, a inclusão de dependentes e as concessões dos auxílios de transporte, alimentação, 

creche, raio-x, insalubridade e periculosidade. Se levarmos em consideração que tivemos 75 (setenta e cinco) dias 

úteis até a presente data, notaremos a impossibilidade fática de atendimento. 

Dito isto, estamos aguardando a chegada de um novo colaborador, que estará incumbido de dar cabo a esta demanda.” 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Escassez de pessoal para consecução das atividades 



 

257 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2014 

 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

15 Relatório s/n° (Apresentação Preliminar dos Fatos) Constatação 1.1.1.1 

Solicitação de 

Auditoria nº 11, de 

17/11/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA 444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 2: Ajustar, em razão das inconsistências apuradas, os pagamentos às declarações efetivamente 

existentes, sob pena de apuração das responsabilidades de quem deu causa ao pagamento a maior indevido ou a menor 

em prejuízo do servidor, em face do caráter indenizatório do instituto do auxílio-transporte. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

O Departamento de Administração e Pagamento – DEAP, vinculada à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, por 

meio do Memorando nº 090/DEAP/DGP/2014, afirmou que: 

“Informo que, tendo em vista a notificação de possível irregularidade emanada na Solicitação de Auditoria nº 

265/2014, adotaremos as medidas necessárias para apurar os pagamentos e declarações, sob a luz da legislação 

hodierna e princípios regenciais da administração pública”.  

À vista da Solicitação de Auditoria Interna nº 052/2015, o Departamento de Administração e Pagamento, mediante o 

Memorando nº 032/DEAP/DGP/2015, de 28/04/2015, informou que: 

“Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 52/2015, de 24/04/15, informo que, no que tocante ao item de ordem nº 21, 

não foram implantados efetivamente, até o presente momento, mecanismos de apuração da coincidência entre a 

declaração de auxílio-transporte e o valor pago. Não sendo possível, portanto, atender aos itens de ordem º 7 e 3, visto 

que deste decorrem. 

Encontramo-nos, hodiernamente, ainda em fase de planejamento, tendo em vista que a coordenação responsável por 

este benefício conta com apenas dois servidores para sanar todos os problemas concernentes à auxílio-transporte, 

pagamento dos cargos de direção, funções gratificadas, funções comissionadas, gratificação por encargo de 

curso/concurso, adicional noturno, adicional de insalubridade/periculosidade, adicional de raio x, adicional ionizante e 

substituição de CD/FG, auxílio-alimentação, auxílio-creche e gestão de dependentes. 

E.G. No ano corrente já tivemos 134 (cento e trinta e quatro) ingressos de novos colaboradores. Cada uma destas 

inclusões pode ensejar, ab initio, a inclusão de dependentes e as concessões dos auxílios de transporte, alimentação, 

creche, raio-x, insalubridade e periculosidade. Se levarmos em consideração que tivemos 75 (setenta e cinco) dias 

úteis até a presente data, notaremos a impossibilidade fática de atendimento. 

Dito isto, estamos aguardando a chegada de um novo colaborador, que estará incumbido de dar cabo a esta demanda.” 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Escassez de pessoal para consecução das atividades 
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Notas de Auditoria – Exercício 2014  

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – 

IFBA 
444 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação da Nota de Auditoria Item do NA Comunicação Expedida 

01 
Nota de Auditoria nº 201404516/01 

 

Fatos descritos 

nos itens “d” e 

“e”. 

E-mail enviado pela CGU, em 

05/06/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – 

IFBA 

 

444 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 1: 

Tomar como parâmetro a IN SFC 01/2007 quando da realização das atividades de auditoria, possibilitando a 

apresentação do RAINT na forma solicitada. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Unidade de Auditoria Interna/AUDIN 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Unidade de Auditoria Interna, por meio do Ofício nº 007/2014, manifestou ciência do teor da Nota de Auditoria em 

comento, firmando compromisso em cumprir ao quanto estabelecido, de forma que a IN SFC 01/2007 seja adotada 

como parâmetro na confecção do RAINT pertinente ao exercício vigente-2014. 

Situação a regularizar no tocante à inserção da avaliação de indicadores, sendo que já houve atendimento parcial das 

providências relativas à regularidade dos procedimentos licitatórios no Relatório Anual de Atividades de Auditoria 

Interna – RAINT do exercício 2014. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

A Unidade de Auditoria Interna do IFBA encontra-se com escassez de pessoal, fato que dificultou a realização ampla 

das providências. 
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Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação da Nota de Auditoria Item do NA Comunicação Expedida 

02 
Nota de Auditoria nº 201404516/02 

 

Fatos descritos no 

item 2-Ocorrência 

N.A. recebida por meio físico em 

06/08/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – 

IFBA 
444 

Descrição da Recomendação 

1) Instaurar processo administrativo visando à apuração dos fatos apontados, possibilitando a ampla defesa do 

servidor envolvido. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação de Correição 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Coordenação de Correição, por meio do Memorando nº 228/2014/Correição, informou que: 

“Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 132/2014, encaminhada à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, a qual 

nos solicitou a análise do pleito e devidas providências, informamos que os fatos relatados culminaram na abertura de 

Processo Administrativo Disciplinar – PAD, por meio da Portaria nº 1180, da Reitoria do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, de 14/08/2014, para apurar a suposta irregularidade”. 

A Coordenação de Correição deste Instituto, mediante o Memorando nº 152/2015/Correição, de 28/04/2015, explanou 

os motivos que impossibilitaram a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado sob o nº 

23278.001594/2014-25, mediante a Portaria nº 1180, de 14/08/2014, dentre os quais, tem-se o pedido de saída de um 

dos membros da comissão, além dos percalços enfrentados quando da solicitação de informações para outros órgãos 

em diversas esferas. Isto porque, houve equivoco nos dados solicitados, o que impossibilitou a Comissão de dar 

prosseguimento às suas atividades. Depois de dirimido o equivoco, foi informado que nem todos os órgãos enviaram 

os dados solicitados. Por fim, aduz que as ações conclusivas dos trabalhos da comissão só poderão ocorrer na primeira 

semana de maio, pelos motivos expostos no referido expediente. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Dificuldades enfrentadas em razão de impossibilidade de alguns dos seus membros em permanecer na Comissão. 

Além dos percalços encontrados na coleta de informações para instrução do PAD em tela. 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação da Nota de Auditoria Item do NA Comunicação Expedida 

03 
Nota de Auditoria nº 201404516/02 

 

Fatos descritos no 

item 2-Ocorrência 

N.A. recebida por meio físico em 

06/08/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – 

IFBA 
444 

Descrição da Recomendação 

2) Instaurar processo específico de cobrança para devolução dos valores recebidos pelo servidor envolvido a título de 

dedicação exclusiva, nos períodos apurados. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 444 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Em atendimento à Solicitação de Auditoria Interna nº 052/2015, o Departamento de Administração e Pagamento, 

vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, mediante o Memorando nº 032/DEAP/DGP/2015, de 28/04/2015, 

informou que: 

“Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 52/2015, de 24/04/15, informo que, no que tocante ao item de ordem nº 21, 

não foram implantados efetivamente, até o presente momento, mecanismos de apuração da coincidência entre a 

declaração de auxílio-transporte e o valor pago. Não sendo possível, portanto, atender aos itens de ordem º 7 e 3, visto 

que deste decorrem. 

Encontramo-nos,  hodiernamente, ainda em fase de planejamento, tendo em vista que a coordenação responsável por 

este benefício conta com apenas dois servidores para sanar todos os problemas concernentes à auxílio-transporte, 

pagamento dos cargos de direção, funções gratificadas, funções comissionadas, gratificação por encargo de 

curso/concurso, adicional noturno, adicional de insalubridade/periculosidade, adicional de raio x, adicional ionizante e 

substituição de CD/FG, auxílio-alimentação, auxílio-creche e gestão de dependentes. 

E.G. No ano corrente já tivemos 134 (cento e trinta e quatro) ingressos de novos colaboradores. Cada uma destas 

inclusões pode ensejar, ab initio, a inclusão de dependentes e as concessões dos auxílios de transporte, alimentação, 

creche, raio-x, insalubridade e periculosidade. Se levarmos em consideração que tivemos 75 (setenta e cinco) dias 

úteis até a presente data, notaremos a impossibilidade fática de atendimento. 

Dito isto, estamos aguardando a chegada de um novo colaborador, que estará incumbido de dar cabo a esta demanda.” 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Escassez de pessoal para consecução das atividades 
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11.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93 

 

 

11.3.1 Situação do Cumprimento das obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 

 

 

QUADRO A.11.3 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E 

SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR 

Detentores de Cargos e 

Funções Obrigados a 

Entregar a DBR  

Situação em Relação às 

Exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 

Entregar a DBR 

Posse ou Início 

do Exercício de 

Cargo, 

Emprego ou 

Função 

Final do 

Exercício de 

Cargo, 

Emprego ou 

Função 

Final do 

Exercício 

Financeiro 

Autoridades 

(Incisos I a VI do art. 1º da Lei 

nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR não há não há não há 

Entregaram a DBR não há não há não há 

Não cumpriram a obrigação não há não há não há 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a DBR não há não há não há 

Entregaram a DBR não há não há não há 

Não cumpriram a obrigação não há não há não há 

Funções Comissionadas 

(Cargo, Emprego, Função de 

Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 30 19 3 

Entregaram a DBR 30 19 3 

Não cumpriram a obrigação não há não há não há 

Fonte: DGP 
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11.3.2 Situação do Cumprimento das obrigações  

 

A Unidade Jurisdicionada deve complementar as informações do Quadro A.11.3.1 com a descrição, 

de forma sintética, de como se desenvolve a atividade de acompanhamento da entrega das DBR 

pelas pessoas obrigadas pela Lei nº 8.730/93. A título de exemplo, entre outros, podem ser tratados 

os seguintes conteúdos: 

 Providências adotadas pela UJ em relação às pessoas que não cumpriram a obrigação de 

entregar a DBR; 

- Não se aplica 

 Identificação da unidade interna (departamento, gerência, etc.) incumbida de gerenciar a 

recepção das DBR; 

- Coordenação de Cadastro 

 Existência ou não de sistema informatizado para esse gerenciamento; 

- O controle é feito com base em um sistema interno 

 Forma de recepção das DBR: se em papel ou se há sistemática de autorização eletrônica da 

autoridade ou servidor para acesso às informações constantes da base de dados da Receita 

Federal do Brasil, e como esse acesso se dá; 

- Papel assinado e datado, sendo substituído pelo mais atual, tendo em vista a alta taxa de turn 

over nos cargos que estão obrigados a apresentar a DBR 

 Realização ou não de algum tipo de análise, pela a UJ, das DBR com o intuito do identificar 

eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida; 

- Não é feita. Não nos compete atividades relacionadas a investigação ou vertentes do poder de 

polícia. 

 Forma de guarda das DBR diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das 

informações.  

- Dossiê institucional do servidor. 

 

Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário 

 

Não houve ocorrência
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11.5 Alimentação SIASG e SICONV 

 

 

QUADRO A.11.5 – DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO 

SIASG 
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QUADRO A.11.5 – DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO 

SICONV (Continuação) 
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12  INFORMAÇÕES CONTABÉIS  

 

 

12.1 Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

 

 

12.1.1 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivo 

 

O Instituto Federal da Bahia possui um sistema de controle patrimonial em conformidade aos 

dispositivos contidos as NBC T 16.9 e NBC T 16.10, porém foram identificadas necessidades de 

ajustes nas informações apresentadas no relatório do sistema, pois as inconsistências gerariam 

informações distorcidas tendo, portanto, o Departamento optado em ajustar o sistema. Durante todo 

o período de 2014 vem sendo realizado a conciliação do registro dos bens móveis no novo sistema 

em compatibilidade com o registro no SIAFI do período de 2010 a 2014 de todos os câmpus, com o 

objetivo de estabelecer uma base confiável para iniciar a depreciação, tão logo for concluído os 

trabalhos de conciliação. 

 

Com relação aos itens c e f, com base na macrofunção 020330 – reavaliação, redução a valor 

recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Direta da União e suas 

Autarquias e Fundações, estabelecemos a metodologia dentro do sistema de forma a atender a 

macrofunção. 

 

Quanto ao item g não houve impacto neste exercício, tendo em vista não concluído os trabalhos de 

conciliação para se estabelecer uma base confiável, para dar início à depreciação propriamente dita. 

 

 

12.2 Apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas 

 

De acordo com a Portaria STN nº 157 de 09/03/2011, bem como a portaria nº 716 de 24/10/2011 – 

que cria o Sistema de Custos (SIC), que dispõe sobre as competências dos órgãos responsáveis pelo 

acompanhamento da gestão de custos na Administração Pública Federal, sendo estes de 

competência do STN como órgão central e os órgãos setoriais das unidades de gestão interna dos 

Ministérios e da Advocacia Geral da União, portanto não se aplicando ao IFBA de forma isolada, 

estando este fazendo parte integrante dos programas do Ministério da Educação. 
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12.3 Conformidade Contábil 

 

A certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal (SIAFI) tem sido realizada nos prazos estabelecidos pelo 

cronograma do SIAFI. 

 

A Reitoria (UG 158145) é a unidade responsável pela execução orçamentária, financeira e 

patrimonial, responsável pela geração de registro contábil no SIAFI e concomitantemente assume a  

competência delegada de setorial de contabilidade como forma de acompanhamento da execução 

contábil das unidades gestoras a ela vinculada localizada nos municípios de: Camaçari (UG 

158403), Barreiras (UG 158404), Valença (UG 158405), Santo Amaro (UG 158406), Simões Filho 

(UG 158407), Porto Seguro (UG 158408), Vitória da Conquista (UG 158409), Eunápolis (UG 

158410), Salvador (UG 158411), Paulo Afonso (UG 158585), Ilhéus (UG 158587), Jequié (UG 

158588), Irecê (UG 158589), Feira de Santana (UG 158590), onde se encontra sediado a ação do 

IFBA.  

 

A conformidade contábil de UG é realizada por profissionais de contabilidade em cada câmpus e na 

Reitoria. Sendo que essa última é responsável pela conformidade contábil de órgão. 

 

Com relação à segregação de função no processo de registro da conformidade e de um modo geral 

temos orientado aos ordenadores de Despesa quanto à observância desse procedimento, entretanto, 

devido à redução de servidores nos câmpus e Reitoria para distribuição das atividades em prejuízo 

da execução orçamentária, financeira e contábil, muitas vezes incidimos nesse procedimento.  

 

No decorrer do exercício foram observadas duas ocorrências de alerta (302 e 315) e quatro 

ocorrência de ressalva (603, 642, 674 e 736). 

 

A ocorrência 302 e 603 foram sanadas com a entrega do relatório RMA nos meses subsequentes e 

com o devido ajuste da conciliação contábil na conta de estoque; 

 

A ocorrência 315 refere-se ao não registro de forma tempestiva da conformidade no sistema, apesar 

de ter sido realizado a conformidade documental. 

 

A ocorrência 674 refere-se a inobservância da data quando da regularização da conta de ordem 

bancária cancelada, sendo a mesma sanada no mês subsequente; a seguinte 736 refere-se a falta do 

registro da conformidade contábil dentro do prazo no sistema. Contudo a Reitoria tem alertado aos 

câmpus quanto aos cumprimentos dos prazos para registros. No entanto a contabilidade realiza o 

acompanhamento da execução orçamentária, financeira e contábil mensalmente. 

 

A ocorrência 642 refere-se a depreciação, que vem sendo trabalhada na conciliação do registro dos 

bens nos dois sistemas SIAFI e SISPAT, de forma a promover os ajustes necessários para criar uma 

base confiável, permitindo  dessa forma a implementação do sistema gerencial de depreciação 

(SISPAT), e posteriormente a descentralização para os câmpus. 

 

Considerando os instrumentos de analises disponível no SIAFI, CONCONTIR, CONINCONS, 

balancete, as demonstrações contábeis das unidades espelham a sua atividade fim e não 

identificamos inconsistências ou desequilíbrios que comprometam a qualidade da informação 

contábil, salvo o procedimento de avaliação do imobilizado. 
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12.4 Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis 

 

 

 

12.4.2 Declaração com Ressalva 

 

 

QUADRO A.12.4.2 – DECLARAÇÃO DO CONTADOR COM RESSALVA SOBRE A 

FIDEDIGNIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR  

Denominação completa (UJ) Código da UG 

 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e 

Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos 

pela Lei n.º 4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade 

jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 

a) Agregação dos valores de Restos a Pagar  dos exercícios (2010, 2011,2012,2013) aos do exercício 

2014, em função da prorrogação da vigência conforme o decreto n° 7654/2011. 

b) Inobservância do princípio da segregação de Funções previstas na (IN-CGU) nº 01/2001 seção VII, 

item IV na implantação dos Departamentos de Orçamento e Finanças e Contabilidade nos câmpus do IFBA e Reitoria, 

pela falta de servidores. 

c) Inobservância da portaria nº 2/2010 SPO/MEC, que cria e institui as atribuições da Setorial Contábil, 

pela falta  da Estrutura adequada de acordo com o Regimento Interno aprovado pelo IFBA. 

d) Registro Contábil com restrição no Balanço Geral da União (BGU), em função de falta da depreciação 

do Patrimônio desde o exercício de 2010. 

e) Constatação  de valores de obras concluídas  na conta de obras em  andamento. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local Salvador Data 23 de fevereiro de 2015 

Contador Responsável 

 

Margarida Angélica Bispo Magalhães 

 

CRC nº 11.058 

 

 

 

 

13  OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO  

 

13.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ 

 

As informações estão contempladas no desenvolvimento dos conteúdos deste Relatório. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diferente do ano de 2013, a Lei Orçamentária Anual de 2014 teve a sua aprovação em dezembro de 

2013 e sanção presidencial, em janeiro de 2014, proporcionando assim uma maior prazo de 

execução, diferente do ano de 2013, que teve uma concentração de execução orçamentária nos 

últimos 7 meses do ano. Mesmo existindo um maior prazo, ocorreram fatos ao longo do ano que 

impactaram nas metas e ações existentes no Plano de Metas Institucional – PMI do IFBA, e que se 

encontram devidamente demonstrados no presente Relatório de Gestão através do montante dos 

recursos informados, bem como no contingenciamento dos recursos de investimento no montante 

de R$9.599.869,39 (nove milhões quinhentos e noventa e nove mil oitocentos e sessenta e nove 

reais e trinta e nove centavos), destacamos também o retardo contínuo da liberação dos limites 

financeiros, que ocorreram ao longo da execução orçamentária e que no final do ano foi mais 

impactante, pois estes não foram suficientes para atender as demandas existentes de notas fiscais 

liquidadas nos sistema, provocando inadimplências por parte deste Instituto para com fornecedores 

e empreiteiros, impactando também na plena execução do cronograma físico financeiro das obras. 

No entanto, o IFBA, como no ano anterior, envidou esforços na busca de um diálogo franco e 

contínuo com os diversos segmentos, com avistas a amenizar os efeitos destes problemas. Este 

Instituto vem implantando, ao longo dos últimos anos, o fortalecendo das políticas de planejamento 

fortemente ligadas aos processos de gestão e orçamento, fundamentados com base no tripé ensino, 

pesquisa e extensão, tendo como princípio a eficiência, eficácia e o controle de gastos, 

planejamento e gestão participativa, com foco na sustentabilidade. 

 

Os Planos de Expansão II e III/SETEC/MEC, impactaram diretamente nos resultados das ações 

realizadas, sinalizadas nos indicadores de ensino a citar: a ampliação do número de vagas ofertadas; 

o crescimento do número de alunos; a interiorização da educação através da implantação dos novos 

câmpus, Plano de Expansão II, a transformação, no final do ano de 2014, do câmpus avançado, no 

município de Ubaitaba; ampliação dos recursos da assistência estudantil; ofertas de bolsas de 

auxílio; modernização dos laboratórios; ampliação da participação dos alunos em intercâmbio; entre 

outros.  

 

Quanto a execução 2014 do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC), mesmo o Instituto possuindo um número significativo de alunos matriculados na 

ordem de 29.962, ocorreram fatos que impactaram de forma negativa e significativa a sua perfeita 

execução. Destacam-se os constantes atrasos na liberação do orçamento e de limite financeiro, para 

pagamento das despesas, principalmente nas Naturezas de Despesas (ND) 339048 e 339018 e por 

final a não liberação do limite financeiro para honrar as despesas existentes, fato este ocorrido no 

final do ano. O orçamento para o ano de 2014 foi no montante de R$27.930.274,84.  

 

Dando continuidade aos programas ofertados em anos anteriores pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Inovação (PRPGI), o IFBA investiu em 2014 na qualificação de servidores, em nível 

de Pós-Graduação Strictu Senso, na participação de servidores em eventos científicos nacionais e 

internacionais, no programa de bolsa pesquisador, no programa institucional de bolsas de iniciação 

científica e tecnológica, no programa de formação doutoral docente – novo pro doutoral/CAPES e 

outros.  
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Solidificando ainda mais o processo contínuo das políticas do planejar, desenvolver, controlar 

(gerenciar) e avaliar o IFBA tem como pratica, no final de cada exercício, a realização da Avaliação 

Anual de seu planejamento e sua publicização. O instituto possui como premissa o foco no planejar, 

trazendo a participação da comunidade e ampliando anualmente a eficiência e a eficácia da 

aplicação dos recursos, sendo estes medidos através dos investimentos nos processos de ampliação 

dos espaços acadêmicos, a modernização dos existentes e quanto ao funcionamento, a busca de uma 

maior eficiência quanto a redução dos gastos com energia elétrica e água, mesmo com a expressiva 

ampliação existente no IFBA.  

 

Com vistas ao exercício de 2015, verifica-se em seu planejamento, a ampliação das metas de 

desenvolvimento de ferramentas de gestão, como a implantação de sistemas informatizados de 

gestão administrativa e acadêmica (de forma integrada), ampliar ainda mais o programa de 

treinamento e capacitação dos servidores buscando a eficiência dos processos administrativos e 

acadêmicos, sua profissionalização, planejar e otimizar os recursos de custeio e investimento do 

IFBA. Prioriza-se também a ampliação dos processos de controle de riscos, permitindo uma maior 

eficiência e eficácia das atividades fins e meios do IFBA em consonância com a sua Missão: 

“Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão 

com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país”.  

Agradecemos aos professores, técnico-administrativos, alunos e colaboradores pelas realizações ora 

apresentadas. 

 

 


