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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA 

(RAINT)/2015 

 

11. INTROUÇÃO 

Este Relatório foi elaborado conforme determina a Instrução Normativa n° 24, Capítulo 

III, de 17 de novembro de 2015, da Controladoria-Geral da União (CGU) e tem como 

objetivo apresentar as atividades da Auditoria Interna, realizadas em função do Plano 

Anual de Atividades de Auditoria (PAINT), aprovado pelo Conselho Superior 

(CONSUP) deste Instituto, para o exercício de 2015. 

11.1. Auditoria Interna 

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

Tecnologia da Bahia (AUDIN/IFBA) é o órgão técnico de controle, que tem como 

finalidade assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão, objetivando a 

eficiência, eficácia e efetividade da Instituição, além de fortalecer a gestão, 

racionalizar as ações de controle e prestar apoio aos Órgãos de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal. 

11.1.1. COMPOSIÇÃO 

No tocante à estratégia de atuação, a Unidade de Auditoria Interna do IFBA não 

possui divisão, atuando de forma centralizada, com todos os servidores lotados 

na Reitoria do Instituto. 

Atualmente, além da Coordenadora de Auditoria Interna, a Unidade possui 05 

(cinco) auditores de carreira e 01 (um) Assistente em Administração, conforme 

Tabela 01 abaixo apresentada. No entanto, cabe-nos informar que a 

Coordenadora titular encontra-se em gozo de licença-gestante, estando sendo 

substituídas por uma das auditoras. 
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Tabela 01: Composição da AUDIN/IFBA 
Servidor Formação Cargo/ Função 

Eliene Pereira de Cerqueira 
Graduação: Ciências Contábeis 
Pós-graduação: MBA em Gestão 
Pública e Responsabilidade Fiscal 

Auditora 
Coordenadora AUDIN 
- Titular 

Sheila Simone Kosminsky 
Weber 

Graduação: Ciências Contábeis 
Pós-graduação: Esp. Auditoria em 
Organizações do Setor Público 

Auditora 
Coordenadora AUDIN 
– Em exercício 

Cássia Regina Almeida dos 
Santos 

Graduação: Economia 
Pós-graduação: Esp. 
Planejamento e Gestão 
Governamental 

Auditora 

Gildaci Pereira Oliveira 

Graduação: Ciências Contábeis 
Pós-graduação: Esp. Auditoria em 
Organizações do Setor Público – 
em andamento 

Auditora 

Rejane Rocha Gonçalves 
Graduação: Ciências Contábeis 
Pós-graduação: Esp. Direito 
Tributário 

Auditora 

Samantha de Oliveira 
Kaihara 

Graduação: Ciências Contábeis Auditora 

Gilberto Ávila 
Graduação: Filosofia 
Pós-graduação: Mestrando em 
Filosofia 

Assistente em 
Administração 

 

 

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS 

DE ACORDO COM O PAINT/2015 

O PAINT/2015 abrangeu Ações de Auditoria relacionadas aos atos gerenciais, à 

capacitação de servidores lotados na Unidade de Auditoria Interna e à avaliação da 

legalidade e legitimidade dos atos praticados por este Instituto. No que se refere às 

Ações relativas aos atos gerenciais, foram realizados os seguintes trabalhos: 

 

Tabela 02: Ações relativas aos atos gerenciais da AUDIN/IFBA executadas no Exercício 
2015 

AÇÃO RESPONSÁVEL PELA 
EXECUÇÃO Nº DESCRIÇÃO 

02 
Acompanhamento do Plano de Providências Permanente 
(PPP)/CGU 

Coordenador  da AUDIN 

04 
Participação na elaboração do Relatório de Gestão – 
Exercício 2015  

Coordenador da AUDIN 

05 
Participação na elaboração de Relatórios de Atividades 
de Auditoria Interna 

Equipe de Auditoria 

07 
Acompanhamento das demandas dos Órgãos de Controle 
Interno e Externo (CGU/TCU) 

Coordenador da AUDIN 

08 Elaboração do RAINT Coordenador da AUDIN 
09 Elaboração do PAINT Coordenador da AUDIN 
11 Apuração de denúncia1 Coordenador da AUDIN 
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No que tange as Ações de Auditoria relativas à capacitação dos servidores lotados na 

Unidade de Auditoria Interna deste IFBA, as mesmas serão apresentadas no item 7 

(sete) deste Relatório. 

Em tratando das atividades relativas às Ações de avaliação da legalidade e legitimidade 

dos atos praticados por este IFBA, a atuação desta AUDIN abrangeu 05 (cinco) Ações, 

conforme consta na Tabela 03 abaixo apresentada, gerando as Constatações e 

Recomendações constante nas Tabelas 04 a 15 infra dispostas. 

 

Tabela 03: Ações relativas a avaliação da legalidade e legitimidade dos atos 
praticados por este IFBA, executadas no Exercício 2015 

AÇÃO QUANTIDADE DE 
RELATÓRIOS FINAIS Nº DESCRIÇÃO 

12 Governança de Tecnologia da Informação 03 

14 
Acompanhamento da aplicação das despesas realizadas 
através do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF 

06 

16 
Avaliação da gestão do patrimônio imobiliário de 
responsabilidade da UJ, classificado como “bens de uso 
especial” 

01 

20 
Monitoramento da folha de pagamento referente à 
remuneração, benefícios e vantagens 

01 

TOTAL 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Considerando que o teor das denúncias apresentadas a esta AUDIN não passíveis a serem analisadas 
por esta Unidade, as mesmas foram direcionadas aos setores competentes. 
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AÇÃO Nº 12 – PAINT/2015: Governança de Tecnologia da Informação 
Governança de Tecnologia da Informação 

 
 Tabela 04: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 007/2015 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 
ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA CONSTATAÇÃO FINAL 

Constatação 1: Atualmente a 
Tecnologia da Informação (TI) 
é um setor crítico em qualquer 
instituição, deixando de ser um 
mero provedor de tecnologia e 
de serviço, passando a ser um 
parceiro estratégico da 
organização em que está 
inserida, tendo em vista a 
indispensabilidade de alinhar 
seus serviços às necessidades e 
aos objetivos institucionais, no 
intuito de reduzir o custo e 
elevar a eficiência, eficácia, 
economicidade e efetividade 
organizacional. 
Nessa conjuntura, faz-se 
necessário que a Diretoria de 
Gestão da Tecnologia da 
Informação (DGTI) acompanhe 
as necessidades dos setores 
estratégicos da Reitoria deste 
IFBA, a fim de contemplar as 
demandas, estabelecer eventuais 
prioridades, bem como prover o 
Instituto das seguranças 
concernentes ao controle de 
operação dos sistemas. 
No entanto, apesar do novo 
cenário em que a TI está 
inserida, foi constatada a falta 
de entrosamento entre DGTI e 
as Pró-Reitorias deste IFBA, 
tendo em vista que aquela 
demonstrou não possuir 
mecanismos de controle 
necessários para acompanhar as 
demandas e necessidades destas. 
 

Recomendação Preliminar 1.1: 
Que a DGTI crie mecanismo 
para acompanhar as demandas e 
necessidades, ligadas às suas 
atribuições, no âmbito da 
Reitoria deste IFBA, a fim de: 
 
• Estabelecer prioridades de 
atendimento das demandas, 
considerando as necessidades 
do Instituto e as limitações 
financeiras, tecnológicas e de 
recursos humanos; 
• Contribuir para elevação da 
eficiência e eficácia 
institucional; 
• Reduzir os custos das 
operações; 
• Propiciar a efetividade das 
ações; 
• Estabelecer 
a segurança lógica necessária 
para salvaguardar os ativos de 
informação. 
 

“Referente a essa recomendação informo 

que adotamos a metodologia SCRUM e 

KABAN que é um método ágil de 

acompanhamento de desenvolvimento de 

novos processos alinhados ao nosso 

sistema de chamados GLPI. 

 

Com essa metodologia é possível atender 

às demandas de acordo com prioridades 

de atendimento e prever as urgências 

diárias que vão surgindo, onde, indicamos 

que uma tarefa atrasou em decorrência de 

um impedimento. 

 

Além da metodologia ágil, essa nova 

diretoria adotou o procedimento de 

reuniões com os seus clientes onde 

juntamente com a equipe técnica 

estipulamos um cronograma com o 

acompanhamento das novas soluções, 

comprovadas em ATA para 

acompanhamento e transparência do 

processo.” 

 

Embora haja a afirmação por parte do 
gestor que a DGTI utiliza das 
metodologias SCRUM e KABAN nos 
processos de desenvolvimento e 
acompanhamento de software, por 
meio da entrevista e auditoria in loco, 
constatou-se que embora o sistema 
KABAN esteja sendo efetivamente 
utilizado (de acordo com as 
informações contidas no “Formulário 
de Entrevista” e nos relatos fornecidos 
pelos pró-reitores e enviados a esta 
AUDIN no momento da execução 
desta auditoria, como também pode-se 
verificar na Foto 1, abaixo disposta), o 
SCRUM ainda não foi implementado 
devido a caso fortuito (greve dos 
servidores). 
Entretanto, em que pese os esforços 
empreendidos pela DGTI, que podem 
ser enquadrados como boas práticas de 
gestão, não se pode desconsiderar que 
as informações fornecidas por essa 
Diretoria, no que concerne aos 
sistemas de informações solicitados 
pelas pró-reitorias deste IFBA, não 
coincidiram com as informações e 
documentações enviadas pelos pró-
reitores. 
Nesse sentido, considerando o teor 
exposto, bem como as iniciativas da 
DGTI referente à criação de 
mecanismos para acompanhar as 
demandas e necessidades, ligadas às 
suas atribuições, no âmbito da Reitoria 
deste IFBA, excluímos a 
Recomendação Preliminar 1 da 
Constatação em análise, ao tempo em 
que emitimos duas novas 
Recomendações. 
Foto 1: Vide Relatório. 

Recomendação Final 1.1: 
Que a DGTI informe a esta 
Unidade de Auditoria Interna 
quando da devida 
implementação da 
metodologia SCRUM, bem 
como sua correspondente 
efetividade. 
 

Recomendação Final 1.2: 
Que a DGTI crie mecanismo 
de controle que possibilite 
acompanhar as solicitações 
de programas, bem como os 
respectivos setores 
solicitantes.  
 

Constatação 2: Foi constatado 
que a DGTI não possui o 
controle dos sistemas de 
informação utilizados, no 
âmbito da Reitoria deste IFBA, 
sendo que tal sistemática se faz 
necessária, tendo em vista que a 
utilização de serviços 
informatizados exige 
acompanhamento e nível de 
segurança adequado com o 
objetivo de proteger os recursos 
computacionais, sobretudo os 
ativos de informação. 
 
Vale ressalvar que um dos 
objetivos da supramencionada 
sistemática é o controle 
centralizado do acesso lógico 
com o fim de evitar acessos 
indevidos, vazamento de 
informações, bem como 
inserção, exclusão e alteração de 
informações sem autorização 
adequada. 
 
 

Recomendação Preliminar 2.1: 
Que a DGTI estabeleça meios 
que assegurem o conhecimento 
da existência dos sistemas 
informatizados utilizados, no 
âmbito da Reitoria deste 
Instituto, haja vista a 
imprescindibilidade de 
acompanhamento das ações 
com o fito de zelar pela 
segurança das informações e 
objetivos institucionais, bem 
como pela qualidade dos 
serviços de tecnologia da 
informação. 
 

“Todo o parque tecnológico do IFBA é 

monitorado através dos sistemas: zabbix- 

que monitora todos os links dos campi 

rede que fazem parte do pop-ba, os 

relógios de ponto, os roteadores dos 

campi, servidores internos e etc, 

assegurando assim a disponibilidade dos 

serviços e informações. Além dele, temos o 

onboard administrator que monitora e 

gerencia os servidores físicos do cluster 

(os blades) inclusive informações de 

temperatura, velocidade das ventoinhas, 

qualquer informações física e lógica. 

Temos o comand view que gerencia 

logicamente o storage de todo o parque 

tecnológico do IFBA. O Dataprotector que 

gerencia os backups de arquivos, serviços 

e todo o ambiente do IFBA e através do 

seu gerenciamento é possível verificar se 

houve falha no processo das fitas de 

backup. E para finalizar destacamos o VC 

center que é um software que organiza de 

forma centralizada todos os nossos 

ambientes de servidores, onde são 

virtualizados e com ele é possível verificar 

a indisponibilidade de algum servidor ou 

serviço, sendo monitorado pela equipe da 

DRT (Departamento de Redes e 

Telecomunicações). Quanto ao item de 

controle de acesso: a auditoria se refere 

ao acesso físico ou lógico? Se for o acesso 

lógico, adotamos o procedimento de 

segurança (LOGIN E SENHA) e é 

sugerido que cada usuário acesse o seu 

computador e sistemas com o seu login 

pessoal não compartilhando a senha e 

login com outros usuários. O acesso às 

pastas e arquivos é configurado de acordo 

Considerando que a informação dada 
pela DGTI no que se refere ao controle 
dos sistemas implementados pela atual 
gestão é corroborada com as 
informações colhidas no decorrer dos 
trabalhos de auditoria, verifica-se que 
a fraqueza do controle refere-se aos 
sistemas que já eram utilizados quando 
da investidura da atual gestão.    
Em que pese toda dificuldade 
encontrada pela DGTI quanto às 
atividades ou sistemáticas herdadas do 
setor, é imprescindível que essa 
Diretoria possua o controle dos 
sistemas de informação utilizados no 
âmbito da Reitoria deste IFBA. Desta 
forma, mantemos, com modificação, a 
Recomendação em análise. 
 

Recomendação Final 2.1: 
Que a DGTI estabeleça 
meios que assegurem o 
conhecimento da existência 
dos sistemas informatizados 
utilizados, no âmbito da 
Reitoria deste Instituto, 
inclusive os legados deixados 
pela antiga gestão, haja vista 
a imprescindibilidade de 
acompanhamento das ações 
com o fito de zelar pela 
segurança das informações e 
objetivos institucionais, bem 
como pela qualidade dos 
serviços de tecnologia da 
informação. 
Recomendação Final 2.1: 
Que a DGTI estabeleça 
meios que assegurem o 
conhecimento da existência 
dos sistemas informatizados 
utilizados, no âmbito da 
Reitoria deste Instituto, 
inclusive os legados deixados 
pela antiga gestão, haja vista 
a imprescindibilidade de 
acompanhamento das ações 
com o fito de zelar pela 
segurança das informações e 
objetivos institucionais, bem 
como pela qualidade dos 
serviços de tecnologia da 
informação. 
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CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA 

CONSTATAÇÃO FINAL 

com o perfil de cada usuário, respeitando 

assim o quesito segurança e sigilo. Os 

acessos aos bancos de dados, servidores e 

outros equipamentos/serviços referente à 

área técnica são de uso exclusivo desta 

diretoria.” 

Ao constatar ruído de informação na 
comunicação ocorrida entre a AUDIN e a 
DGTI, uma entrevista foi provocada a fim 
de dirimir dúvidas entre ambos os lados, 
sendo a mesma consubstanciada no 
“Formulário de Entrevista”. De acordo 
com o disposto no retro mencionado 
formulário, o Diretor de Gestão da 
Tecnologia da Informação em exercício 
informou: “Os sistemas legados não têm 

informação, pois não havia controle. 

Atualmente temos o SNV (ferramenta de 

controle de versão) onde tem todos os 

sistemas implementados e mantidos pela 

DGTI. O controle dos demais é feito 

apenas quando solicitado mudança, 

atualização”. 

Constatação 3: Inexistência de 
sistemas informatizados para 
gestão de Almoxarifado e 
Patrimônio. 
 

Recomendação Preliminar 3.1: 
Que o IFBA adquira ou 
desenvolva os sistemas de 
controle patrimonial necessários 
à proteção e administração dos 
bens móveis e imóveis e dos 
bens em estoque no 
Almoxarifado. 
 

“Em março e abril de 2015 foi realizada 

uma visita à MCO- Maternidade Climério 

de Oliveira para conhecimento do sistema 

de almoxarifado e foi aprovada a 

transferência do sistema sem custos para 

a instituição. Porém, em decorrência da 

paralisação de mais de 3 (três) meses não 

foi possível a configuração e instalação do 

sistema, surgindo outras demandas. 

Sobre o sistema de patrimônio o IFBA tem 

uma solução que foi comprada e já existia 

quando assumi a DGTI e é utilizada por 

todos os campi. Então, essa recomendação 

só se aplica para o item de 

ALMOXARIFADO e não patrimônio. O 

sistema é PROPAT.” 

“Em março e abril de 2015 foi realizada 

uma visita à MCO- Maternidade Climério 

de Oliveira para conhecimento do sistema 

de almoxarifado e foi aprovada a 

transferência do sistema sem custos para 

a instituição. Porém, em decorrência da 

paralisação de mais de 3 (três) meses não 

foi possível a configuração e instalação do 

sistema, surgindo outras demandas. 

Sobre o sistema de patrimônio o IFBA tem 

uma solução que foi comprada e já existia 

quando assumi a DGTI e é utilizada por 

todos os campi. Então, essa recomendação 

só se aplica para o item de 

ALMOXARIFADO e não patrimônio. O 

sistema é PROPAT.” 

Considerando: 
 
- Que a “Recomendação Preliminar 
3.1” proveio da falta de informação 
por parte da PROAP e da DGTI acerca 
da existência do sistema de 
informatização utilizado pela 
Coordenação de Patrimônio durante a 
execução do trabalho de auditoria; 
 
- A existência do Programa de 
Patrimônio (PROPAT) na supracitada 
Coordenação, conforme a 
manifestação do gestor acima disposta, 
bem como da entrevista realizada com 
o Chefe do Setor de Patrimônio; 
 
- A existência da “Recomendação 
Final 2.1” e a “Análise da Unidade de 
Auditoria Interna” que a precede já 
contemplam recomendação 
relacionada à fraqueza de controle. 
 

Recomendação retirada 
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CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA 

CONSTATAÇÃO FINAL 

Constatação 4: A DGTI 
informou que este IFBA possuía 
“Normas de Segurança da 
Informação e Comunicação”, 
bem como “Procedimentos de 
Segurança da Informação”, 
entretanto, apenas enviou a esta 
AUDIN cópias da Política de 
Segurança da Informação, em 
detrimento dos mencionados 
documentos. 
 

Recomendação Preliminar 4.1: 
Que a DGTI crie as “Normas de 
Segurança da Informação e 
Comunicação” e os 
“Procedimentos de Segurança 
da Informação”, conforme 
determinado na 
Resolução/CONSUP nº. 
09/2013, a fim de estabelecer as 
obrigações e definir os 
procedimentos e as regras 
operacionais determinados pela 
Política de Segurança da 
Informação deste IFBA. 
 

“A política de segurança da informação, 

plano de tratamento dos riscos de 

segurança da informação e continuidade 

de negócio já foi discutido nos primeiros 

encontros realizados pelo comitê de 

tecnologia do IFBA através da portaria 

155 de 29 de janeiro de 2015. Deu-se 

início ao desenvolvimento dos 

documentos, mas, infelizmente ainda não 

foram finalizadas. Os primeiros encontros 

foram realizados em março e maio de 

2015. O período da greve também 

impossibilitou as reuniões do comitê, já 

que pela lei quem aderiu á greve não pode 

receber diárias e alguns membros do 

nosso comitê tinham aderido. O próximo 

encontro está marcado para os seguintes 

dias: 16, 17 e 18 de setembro de 2015 e 

daremos prioridade ao PETI (Plano 

Estratégico de Tecnologia da 

Informação), PDTI (Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação) e PSIC 

(Políticas de Segurança e Tecnologia da 

Informação e Comunicação).” 

“A política de segurança da informação, 

plano de tratamento dos riscos de 

segurança da informação e continuidade 

de negócio já foi discutido nos primeiros 

encontros realizados pelo comitê de 

tecnologia do IFBA através da portaria 

155 de 29 de janeiro de 2015. Deu-se 

início ao desenvolvimento dos 

documentos, mas, infelizmente ainda não 

foram finalizadas. Os primeiros encontros 

foram realizados em março e maio de 

2015. O período da greve também 

impossibilitou as reuniões do comitê, já 

que pela lei quem aderiu á greve não pode 

receber diárias e alguns membros do 

nosso comitê tinham aderido. O próximo 

encontro está marcado para os seguintes 

dias: 16, 17 e 18 de setembro de 2015 e 

daremos prioridade ao PETI (Plano 

Estratégico de Tecnologia da 

Informação), PDTI (Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação) e PSIC 

(Políticas de Segurança e Tecnologia da 

Informação e Comunicação).” 

Com base na manifestação 
apresentada, mantemos a 
Recomendação 4.1, até que sejam 
enviadas, a esta AUDIN, os 
documentos comprobatórios das 
respectivas criações. 
 

Recomendação Final 4.1: 
Que a DGTI crie as “Normas 
de Segurança da Informação 
e Comunicação” e os 
“Procedimentos de 
Segurança da Informação”, 
conforme determinado na 
Resolução/CONSUP nº. 
09/2013, a fim de estabelecer 
as obrigações e definir os 
procedimentos e as regras 
operacionais determinados 
pela Política de Segurança da 
Informação deste IFBA. 
 

Constatação 5: Inexistência dos 
seguintes documentos 
normativos: 
• Plano de Tratamento dos 
Riscos de Segurança da 
Informação; 
• Programa de Gestão da 
Continuidade de Negócios, 
composto pelos seguintes 
planos: 

o  Plano de 
Gerenciamento de 
Incidentes; 
o  Plano de Continuidade 
de Negócios; e 
o  Plano de Recuperação 
de Negócios. 

• Normas e controle de acesso. 

Recomendação Preliminar 5.1: 
Que se crie o “Plano de 
Tratamento dos Riscos de 
Segurança da Informação”, em 
observância às 
Resoluções/CONSUP nº. 08 e 
09/2013 e à Norma 
Complementar nº. 
04/IN01/DSIC/GSI/PR, a fim 
de identificar as necessidades 
da organização em relação aos 
requisitos de segurança da 
informação e comunicações. 

“Recomendação 5.2, 5.3, 5.4- Juntamente 

com o PSIC já está sendo estruturado o 

plano de tratamento de riscos de 

segurança da informação, gerenciamento 

de incidentes, continuidade de negócios e 

recuperação de negócios.” (sic) 
 

Com base na manifestação 
apresentada, ainda que na falta de 
manifestação acerca da criação de 
“Normas e Controle de Acesso”, 
mantemos, com alteração, as 
Recomendações 5.1, 5.2 e 5.3, até que 
sejam enviadas, a esta AUDIN, os 
documentos comprobatórios das 
respectivas criações e divulgações. 
 

Recomendação Final 5.1: 
Que se crie e divulgue o 
“Plano de Tratamento dos 
Riscos de Segurança da 
Informação”, em observância 
às Resoluções/CONSUP nº. 
08 e 09/2013 e à Norma 
Complementar nº. 
04/IN01/DSIC/GSI/PR, a fim 
de identificar as necessidades 
da organização em relação 
aos requisitos de segurança 
da informação e 
comunicações. 
 

Recomendação Preliminar 5.2: 
Que a DGTI crie o “Programa 
de Gestão da Continuidade de 
Negócios” (composto pelo 
“Plano de Gerenciamento de 
Incidentes”, “Plano de 
Continuidade de Negócios” e 
“Plano de Recuperação de 
Negócios”), conforme 
estabelecido na 
Resolução/CONSUP nº. 
09/2013 e na Norma 
Complementar nº. 
06/IN01/DSIC/GSI/PR, com o 
desígnio de minimizar os 
impactos decorrentes de falhas, 
desastres ou indisponibilidades 
significativas sobre as 
atividades deste Instituto. 

Recomendação Final 5.2: 
Que a DGTI crie e divulgue o 
“Programa de Gestão da 
Continuidade de Negócios” 
(composto pelo “Plano de 
Gerenciamento de 
Incidentes”, “Plano de 
Continuidade de Negócios” e 
“Plano de Recuperação de 
Negócios”), conforme 
estabelecido na 
Resolução/CONSUP nº. 
09/2013 e na Norma 
Complementar nº. 
06/IN01/DSIC/GSI/PR, com 
o desígnio de minimizar os 
impactos decorrentes de 
falhas, desastres ou 
indisponibilidades 
significativas sobre as 
atividades deste Instituto. 
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CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA 

CONSTATAÇÃO FINAL 

 

Recomendação Preliminar 5.3: 
Que a DGTI crie as “Normas e 
Controle de Acesso”, conforme 
os ditames da 
Resolução/CONSUP nº. 
09/2013 e da Norma 
Complementar nº. 
07/IN01/DSIC/GSI/PR, no 
intuito de sistematizar o 
controle e a concessão de 
acesso, a fim de evitar a quebra 
de segurança da informação e 
comunicação. 

Recomendação Final 5.3: 
Que a DGTI crie e divulgue 
as “Normas e Controle de 
Acesso”, conforme os 
ditames da 
Resolução/CONSUP nº. 
09/2013 e da Norma 
Complementar nº. 
07/IN01/DSIC/GSI/PR, no 
intuito de sistematizar o 
controle e a concessão de 
acesso, a fim de evitar a 
quebra de segurança da 
informação e comunicação. 

Constatação 6: Ausência de 
equipamentos de detecção e 
prevenção de incêndios e 
insuficiência de equipamentos 
de combate a incêndio, não 
obstante as perdas patrimoniais 
e os potenciais prejuízos quanto 
à operacionalidade e 
continuidade dos serviços 
institucionais em caso de 
eventual sinistro, bem como o 
iminente risco à vida e a 
contaminação do meio 
ambiente. 
 

Recomendação Preliminar 6.1: 
Que se avalie a possibilidade de 
implantar, no âmbito da 
Reitoria deste IFBA, sistema 
automático de detecção e/ou 
combate a incêndio. 
 

“Foi informado no memorando 

130/2015/DGTI e está no plano de 2016 

implantação de um novo datacenter para 

atender a todos os itens de segurança. 

Mas, o ambiente que temos hoje atende de 

forma satisfatória, ressaltando que 

atualmente não existe um sistema 

automático de detecção.” 

 

Ainda que se considere que a escolha 
do tipo de proteção dos bens e dados 
do sistema de informação é um ato 
discricionário do gestor, a implantação 
de um novo datacenter apenas visa à 
segurança lógica, não abarcando a 
segurança física dos equipamentos. 
Dessa forma, considerando a 
necessidade de propiciar a segurança 
física dos ativos institucionais, dos 
servidores e do público externo que 
frequenta as instalações desta Reitoria, 
bem como a integridade do meio 
ambiente, mantemos a recomendação 
acima disposta. 
Na oportunidade, cumpre-nos alertar 
quanto ao equívoco no relato do 
gestor, tendo em vista que no 
Memorando nº. 130/2015/DGTI não 
foi informado sobre a implantação de 
um novo datacenter. 

Recomendação Final 6.1: 
Que se avalie a possibilidade 
de implantar, no âmbito da 
Reitoria deste IFBA, sistema 
automático de detecção e/ou 
combate a incêndio. 
 

 

 

Tabela 05: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 009/2015 

CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA 

CONSTATAÇÃO FINAL 

Constatação 1: Considerando 
que: 
- O desenvolvimento sustentável 
é um tema que vem ganhando 
destaque na agenda política da 
Administração ao longo dos 
últimos anos, haja vista a 
indispensabilidade de suprir as 
necessidades da atual geração 
sem comprometer as gerações 
futuras; 
- As licitações públicas devem 
ser orientadas a implementar 
políticas públicas que induzam a 
um padrão de consumo e 
produção que atendam ao 
interesse público de forma 
sustentável; 
- Nas aquisições de produtos, as 
prerrogativas concernentes ao 
impacto ambiental também 
devem ser consideradas na 
apuração da contratação mais 
vantajosa, haja vista a economia 
apresentada em longo prazo; 
- Não foi utilizado nenhum 
critério de sustentabilidade na 
descrição dos materiais a serem 
adquiridos (Anexo I do Edital); 
- No instrumento convocatório 
em análise, a única menção 
referente aos critérios de 
sustentabilidade ambiental 
provêm do item 8, Anexo I (Dos 
critérios de sustentabilidade 
ambiental);  
- Não consta no Item 8 (oito), 
Anexo I, do Edital SRP nº. 
03/2014, sob o título “Dos 
critérios de sustentabilidade 
ambiental”, a exigência dos 
critérios estabelecidos, apenas a 
possibilidade de exigir. 

Recomendação Preliminar1.1: 
Que se passe a adotar critérios 
de sustentabilidade ambiental 
nos instrumentos convocatórios 
de aquisição de bens 
relacionados à Tecnologia da 
Informação, a exemplo dos 
abaixo listados, de forma a 
promover o consumo por meio 
de atributos ecologicamente 
adequados. 
• Introduzir a política 
reversa (dos produtos e 
embalagens) como medida de 
descarte; 
• Considerar a toxidade de 
materiais e produtos, eficiência 
energética e redução de 
emissões de gases; 
• Reduzir material de 
embalagem; e 
• Incentivar uso de 
embalagem recicláveis. 
 

Não houve. 

Diante da ausência de manifestação 
acerca da Constatação elencada, 
mantemos a recomendação.  
 

Recomendação Final1.1: Que 
se passe a adotar critérios de 
sustentabilidade ambiental nos 
instrumentos convocatórios de 
aquisição de bens relacionados 
à Tecnologia da Informação, a 
exemplo dos abaixo listados, 
de forma a promover o 
consumo por meio de atributos 
ecologicamente adequados. 
• Introduzir a política 
reversa (dos produtos e 
embalagens) como medida de 
descarte; 
• Considerar a toxidade de 
materiais e produtos, eficiência 
energética e redução de 
emissões de gases; 
• Reduzir material de 
embalagem; e 
• Incentivar uso de 
embalagem recicláveis. 
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CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA 

CONSTATAÇÃO FINAL 

Constatou-se que os critérios 
ambientais para aquisição dos 
bens, constantes no instrumento 
convocatório em análise, não 
foram suficientes para a devida 
promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável, conforme 
determinado em múltiplos 
dispositivos legais, bem como 
na Constituição Federal do 
Brasil de 1988. 
Constatação 2: A ata de registro 
de preços, na qualidade de pré-
contrato unilateral, deve conter 
todos os elementos essenciais 
do futuro contrato, aplicando-se 
subsidiariamente o disposto no 
artigo 462 do Código Civil. 
Entretanto, foi verificado que os 
critérios de sustentabilidade 
ambiental, dispostos no item 8, 
Anexo I, do Edital do Pregão 
Eletrônico SRP nº. 03/2014, não 
constam nas atas resultantes do 
referido Pregão. 
 

Recomendação Preliminar 2.1: 
Que se instruam os seus 
servidores a inserirem nas Atas 
de Registros de Preços, bem 
como nos instrumentos 
contratuais, as eventuais 
cláusulas concernentes aos 
critérios ambientais 
estabelecidos nos editais 
licitatórios. 
 

Não houve. 

Diante da ausência de manifestação 
acerca da Constatação elencada, 
mantemos a recomendação.  
 

Recomendação Final 2.1: Que 
se instruam os seus servidores 
a inserirem nas Atas de 
Registros de Preços, bem como 
nos instrumentos contratuais, 
as eventuais cláusulas 
concernentes aos critérios 
ambientais estabelecidos nos 
editais licitatórios. 
 

 

 

Tabela 06: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 010/2015 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 
ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 
CONSTATAÇÃO FINAL 

Constatação 1:  
Considerando que: 
- O desenvolvimento sustentável é 
um tema que vem ganhando 
destaque na agenda política da 
Administração ao longo dos últimos 
anos, haja vista a indispensabilidade 
de suprir as necessidades da atual 
geração sem comprometer as 
gerações futuras; 
- As licitações públicas devem ser 
orientadas a implementar políticas 
públicas que induzam um padrão de 
consumo e produção que atendam 
ao interesse público de forma 
sustentável; 
- Nas aquisições de produtos, as 
prerrogativas concernentes ao 
impacto ambiental também devem 
ser consideradas na apuração da 
contratação mais vantajosa, haja 
vista a economia apresentada em 
longo prazo; 
- Não foi utilizado nenhum critério 
de sustentabilidade na descrição dos 
materiais a serem adquiridos 
(Anexo I do Edital) nos editais em 
exame; 
- Nos instrumentos convocatórios 
em análise, a única menção 
referente aos critérios de 
sustentabilidade ambiental provêm 
dos seus itens 9 (nove), Anexo I, 
sob o título “Dos critérios de 
sustentabilidade ambiental”;  
- Não consta nos critérios de 
sustentabilidade ambiental (item 9, 
Anexo I, dos Editais nos. 08, 10 e 
15/2014) a exigência dos critérios 
estabelecidos, apenas a 
possibilidade de exigir. 
Constatou-se que os critérios 
ambientais para aquisição dos bens 
constantes no instrumento 
convocatório em análise, não foram 
suficientes para a devida promoção 
do desenvolvimento nacional 
sustentável, conforme determinado 
em múltiplos dispositivos legais, 
bem como na Constituição Federal 
do Brasil de 1988. 
 

Recomendação Preliminar1.1: 
Que se passe a adotar critérios 
de sustentabilidade ambiental 
nos instrumentos convocatórios 
de aquisição de bens 
relacionados à Tecnologia da 
Informação, a exemplo dos 
abaixo listados, de forma a 
promover o consumo por meio 
de atributos ecologicamente 
adequados. 

• Introduzir a política 
reversa (dos produtos e 
embalagens) como medida de 
descarte; 
• Considerar a toxidade de 
materiais e produtos, eficiência 
energética e redução de 
emissões de gases; 
• Reduzir material de 
embalagem; e 
• Incentivar o uso de 
embalagens recicláveis. 
 

Não houve. 

Diante da ausência de manifestação 
acerca da Constatação elencada, 
mantemos a recomendação.  
 

Recomendação Final 1.1: Que 
se passe a adotar critérios de 
sustentabilidade ambiental nos 
instrumentos convocatórios de 
aquisição de bens relacionados 
à Tecnologia da Informação, a 
exemplo dos abaixo listados, 
de forma a promover o 
consumo por meio de atributos 
ecologicamente adequados. 

• Introduzir a política 
reversa (dos produtos e 
embalagens) como medida de 
descarte; 
• Considerar a toxidade de 
materiais e produtos, eficiência 
energética e redução de 
emissões de gases; 
• Reduzir material de 
embalagem; e 
• Incentivar o uso de 
embalagens recicláveis. 
 

Recomendação Preliminar 1.2: 
Que se instruam os seus 
servidores a inserirem nos 
editais de licitação, referentes à 
aquisição de bens relacionados 
à Tecnologia da Informação, as 
formas de apresentação, por 
parte das empresas contratadas, 
das exigências ambientais 
descritas no referido 
instrumento convocatório. 

Não houve. 
Diante da ausência de manifestação 
acerca da Constatação elencada, 
mantemos a recomendação.  

Recomendação Final 1.2: Que 
se instruam os seus servidores 
a inserirem nos editais de 
licitação, referentes à aquisição 
de bens relacionados à 
Tecnologia da Informação, as 
formas de apresentação, por 
parte das empresas contratadas, 
das exigências ambientais 
descritas no referido 
instrumento convocatório. 



11 
 
 

CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA 

CONSTATAÇÃO FINAL 

Constatação 2: Aquisição de 
aspirador de pó e de secador de 
cabelo sem a devida exigência da 
aposição do Selo Ruído (Selo que 
objetiva dar ao consumidor 
informações sobre o ruído emitido 
por eletrodomésticos, possibilitando 
ao mesmo fazer a escolha do 
produto mais silencioso, bem como 
incentivar a fabricação de produtos 
com menor nível de ruído). 
 

Recomendação Preliminar 2.1: 
Que o setor competente do 
Campus Salvador oriente às 
suas comissões de licitação e de 
pregão a procederem ao 
levantamento das legislações e 
orientações relacionadas à 
sustentabilidade ambiental, 
concernente ao certame e a cada 
item a serem dispostos no 
instrumento convocatório, 
previamente ou 
concomitantemente à sua 
elaboração. 

Não houve. 

Diante da ausência de manifestação 
acerca da Constatação elencada, 
mantemos a recomendação.  
 

Recomendação Final 2.1: Que 
o setor competente do Campus 
Salvador oriente às suas 
comissões de licitação e de 
pregão a procederem ao 
levantamento das legislações e 
orientações relacionadas à 
sustentabilidade ambiental, 
concernente ao certame e a 
cada item a serem dispostos no 
instrumento convocatório, 
previamente ou 
concomitantemente à sua 
elaboração. 

Recomendação Preliminar 2.2: 
Que o setor competente do 
Campus Salvador instrua as 
comissões de licitação e de 
pregão a, nas futuras aquisições 
de aspirador de pó e/ou secador 
de cabelo, a exigirem aposição 
do Selo Ruído conforme 
preceitua as legislações e 
orientação abaixo dispostas: 
• Resolução CONAMA n° 
20, de 07/12/1994; 
• Guia Prático de Licitações 
Sustentáveis – 3ª edição – 
Advocacia-Geral da União 
(AGU); 
• IN IBAMA n° 15, de 
18/02/2004; 
IN MMA n° 5, de 04/08/2000. 

Não houve. 

Diante da ausência de manifestação 
acerca da Constatação elencada, 
mantemos a recomendação.  
 

Recomendação Final 2.2: Que 
o setor competente do Campus 
Salvador instrua as comissões 
de licitação e de pregão a, nas 
futuras aquisições de aspirador 
de pó e/ou secador de cabelo, a 
exigirem aposição do Selo 
Ruído conforme preceitua as 
legislações e orientação abaixo 
dispostas: 
• Resolução CONAMA 
n° 20, de 07/12/1994; 
• Guia Prático de 
Licitações Sustentáveis – 3ª 
edição – Advocacia-Geral da 
União (AGU); 
• IN IBAMA n° 15, de 
18/02/2004; 
IN MMA n° 5, de 04/08/2000. 

Recomendação Preliminar 2.3: 
Que a Pró-Reitoria de 
Administração e Planejamento 
(PROAP) oriente os 
Departamentos Administrativos 
(DEPAD) dos Campi deste 
IFBA sobre a necessidade das 
comissões de licitação e de 
pregão procederem ao 
levantamento das legislações e 
orientações relacionadas à 
sustentabilidade ambiental, 
concernente ao certame e a cada 
item a serem dispostos no 
instrumento convocatório, 
previamente ou 
concomitantemente à sua 
elaboração. 

Não houve. 

Diante da ausência de manifestação 
acerca da Constatação elencada, 
mantemos a recomendação.  
 

Recomendação Final 2.3: Que 
a Pró-Reitoria de 
Administração e Planejamento 
(PROAP) oriente os 
Departamentos 
Administrativos (DEPAD) dos 
Campi deste IFBA sobre a 
necessidade das comissões de 
licitação e de pregão 
procederem ao levantamento 
das legislações e orientações 
relacionadas à sustentabilidade 
ambiental, concernente ao 
certame e a cada item a serem 
dispostos no instrumento 
convocatório, previamente ou 
concomitantemente à sua 
elaboração. 

Constatação 3: Licitações 
tendenciosas, com descrição dos 
objetos contendo minúcias 
desnecessárias de forma a induzir a 
aquisição de equipamentos/marcas 
pré-determinadas, sob a falsa 
aparência de convocação igualitária, 
frustrando o caráter competitivo do 
certame e atentando contra os 
princípios fundamentais da 
licitação, em especial ao da 
isonomia e da ampla competição.  

Recomendação Preliminar 3.1: 
Que o setor competente do 
Campus Salvador instrua as 
comissões de licitação e de 
pregão a evitarem descrições 
irrelevantes e 
desnecessariamente minuciosas 
dos objetos licitados, que 
apenas restringem a competição 
do certame. 
 

Não houve. 

Diante da ausência de manifestação 
acerca da Constatação elencada, 
mantemos a recomendação.  
 

Recomendação Final 3.1: Que 
o setor competente do Campus 
Salvador instrua as comissões 
de licitação e de pregão a 
evitarem descrições 
irrelevantes e 
desnecessariamente minuciosas 
dos objetos licitados, que 
apenas restringem a 
competição do certame. 
 

 
 

AÇÃO Nº 13 – PAINT/2015: Exame dos pagamentos e execução das despesas 
conforme LOA 

 
Tabela 07: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 013/2015 

CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA 

CONSTATAÇÃO FINAL 

Constatação 01: Ausência 
de atendimento, em sua 
completude, aos princípios 
do Controle Interno, 
conforme o disposto no 
Capítulo VII, seção VIII da 
IN 01/2001 da Secretaria 
Federal de Controle - SFC. 

Recomendação Preliminar 1.1: 
Que o Departamento 
Financeiro, no que tange à 
consecução de suas atividades, 
implante  medidas com vistas à 
elaboração de normas ou 
manuais que padronizem os 
principais procedimentos, 

Não houve. 
 

Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, 
mantemos as recomendações. 

Recomendação Final 1.1: Que 
o Departamento Financeiro, no 
que tange à consecução de suas 
atividades, implante medidas 
com vistas à elaboração de 
normas ou manuais que 
padronizem os principais 
procedimentos, estabeleça 
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CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA CONSTATAÇÃO FINAL 

estabeleça rotinas, fluxogramas 
e instruções operacionais para a 
realização das suas atividades, 
bem como os divulguem no 
intuito de proporcionar e 
compartilhar informações 
necessárias sobre as atribuições 
e responsabilidades dos 
setores/cargos envolvidos no 
processo. 

rotinas, fluxogramas e 
instruções operacionais para a 
realização das suas atividades, 
bem como os divulguem no 
intuito de proporcionar e 
compartilhar informações 
necessárias sobre as atribuições 
e responsabilidades dos 
setores/cargos envolvidos no 
processo. 

Recomendação Preliminar: Que 
se observe o princípio básico de 
controle Interno de “Segregação 
de Função” quando da 
liquidação e pagamento das 
despesas. 

Recomendação Final 1.2: Que 
se observe o princípio básico de 
controle Interno de 
“Segregação de Função” 
quando da liquidação e 
pagamento das despesas. 

Constatação 02: Pagamento 
de diárias posteriormente às 
viagens. 
 

 Recomendação Preliminar: Que 
nos próximos processos de 
concessões de diárias, observe-
se o período da viagem, a fim de 
realizar o pagamento destas em 
data anterior à realização do 
evento. 

Não houve. 
 

 Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, 
mantemos a recomendação. 

Recomendação Final 2.1: Que 
nos próximos processos de 
concessões de diárias, observe-
se o período da viagem, a fim 
de realizar o pagamento destas 
em data anterior à realização do 
evento. 

Constatação 03: Base de 
cálculo referente a tributos 
federais incorreta. 

 Recomendação Preliminar: Que 
nos próximos recolhimentos de 
tributos, proceda-se à revisão do 
valor a ser recolhido, bem como 
de eventuais diferenças. 

Não houve. 
 

Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, 
mantemos a recomendação. 

Recomendação Final 3.1: Que 
nos próximos recolhimentos de 
tributos, proceda-se à revisão 
do valor a ser recolhido, bem 
como de eventuais diferenças. 

Constatação 04: Processos 
de pagamentos não 
localizados. 

 Recomendação Preliminar: Que 
o Departamento Financeiro 
promova uma busca criteriosa, a 
fim de localizar o Movimento 
Diário do dia 01/04/2015. 

Não houve. 
 

 Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, 
mantemos a recomendação. 

Recomendação Final 4.1: Que 
o Departamento Financeiro 
promova uma busca criteriosa, 
a fim de localizar o Movimento 
Diário do dia 01/04/2015. 

 

AÇÃO Nº 14 – PAINT/2015: Acompanhamento da aplicação das despesas realizadas 
através do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF 

 Tabela 08: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 002/2015 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃ
O DO GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA CONSTATAÇÃO FINAL 

Constatação 01: 
Auditoria prejudicada 
em virtude do não 
atendimento ao quanto 
solicitado. 
 

Recomendação Preliminar: Que 
esse Campus crie mecanismo de 
controle com a finalidade de 
promover o atendimento às 
S.A.’s oriundas desta Unidade 
de Auditoria Interna, de modo a 
não prejudicar o trabalho 
desenvolvido pelo Setor. 

Não houve. 
 

Diante do quanto manifestado, considera-se 
que os motivos apresentados são 
insuficientes para justificar o não 
atendimento ao solicitado, pois entendemos 
que mesmo o Campus estando em 
movimento paredista, o Coordenador da área 
responsável pela baixa da responsabilidade 
do Suprido poderia ter sido contactado. 

Recomendação Final 1.1: Que 
esse Campus crie mecanismo 
de controle com a finalidade de 
promover o atendimento às 
S.A.’s oriundas desta Unidade 
de Auditoria Interna, de modo a 
não prejudicar o trabalho 
desenvolvido pelo Setor. 

 

 

Tabela 09: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 003/2015 

CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA 

CONSTATAÇÃO 
FINAL 

Constatação 01: 
Divergência entre a 
fundamentação normativa 
de excepcionalidade da 
despesa constante, nas notas 
de empenho, daquela 
indicada na Proposta de 
Concessão do SF. 
 

Recomendação Preliminar: 
Que o Responsável pela 
emissão do empenho 
considere o mesmo inciso 
do Decreto nº 93.872/86, o 
qual fora indicado na 
Proposta de Concessão do 
SF. 

Por meio do Memo. nº 
020/2015 - DCOF, o Gestor 
informou: 
O servidor responsável pela 
emissão de empenhos foi 
notificado e procederá com a 
observação das 
recomendações. 
 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação da recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 1.1: 
Que o Responsável pela 
emissão do empenho 
considere o mesmo inciso 
do Decreto nº 93.872/86, o 
qual fora indicado na 
Proposta de Concessão do 
SF. 

Constatação 02: 
Inexistência dos prazos de 
aplicação e comprovação 
das despesas na Proposta de 

Recomendação Preliminar: 
Que o Proponente faça 
constar, na proposta de 
concessão do Suprimento 

Por meio do Memo. nº 
020/2015 - DCOF, o Gestor 
informou: 
Embora não tenham sido 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação da recomendação em 

Recomendação Final 2.1: 
Que o Responsável pela 
Que o Proponente faça 
constar, na proposta de 
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CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA 

CONSTATAÇÃO 
FINAL 

Concessão do SF. de Fundos, as informações 
pertinentes ao período de 
aplicação dos recursos e o 
prazo máximo para 
apresentação da prestação 
de contas. 

preenchidos no formulário de 
concessão, tais prazos constam 
na nota de lançamento no 
SIAFI (conf. Anexo), mas 
informamos, entretanto, que o 
preenchimento do formulário 
será observado doravante. 

análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

concessão do Suprimento 
de Fundos,as informações 
pertinentes ao período de 
aplicação dos recursos e o 
prazo máximo para 
apresentação da prestação 
de contas. 

Constatação 03: 
Divergência entre os limites 
definidos no Portal do 
Banco do Brasil, para 
utilização do cartão, 
daqueles indicados na 
Proposta de Concessão do 
SF. 

Recomendação Preliminar: 
Que o Proponente faça Que 
o responsável por atribuir, 
no Portal do Banco do 
Brasil, os limites 
concedidos para utilização 
do cartão, realize tal 
procedimento de acordo 
com a Proposta de 
Concessão do SF. 

Por meio do Memo. nº 
020/2015 - DCOF, o Gestor 
informou: 
Os limites solicitados ao 
Banco do Brasil (BB) são uma 
estimativa para todo o 
exercício, compreendendo um 
valor “virtual” máximo 
possível de ser utilizado no 
ano. Sendo assim, os valores 
autorizados pelo BB não são 
necessariamente utilizados por 
completo e não há a 
obrigatoriedade de coincidir.  
Atualmente, solicitamos a 
inclusão dos valores limites 
via ofício encaminhado ao BB 
no ato da primeira solicitação 
de concessão e, ao final do 
exercício, solicitamos ao 
banco que anule o saldo dos 
limites não utilizados.  
No intuito de adequar nossa 
rotina as recomendações, 
adotaremos o hábito de 
solicitar como limite somente 
o valor da concessão e efetuar 
a baixa dos saldos não 
utilizados, em vez de no final 
do ano, após o fim da 
concessão. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação da recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 
Cabe ressaltar que segundo Item 
6(seis) do “Manual Cartão de 
Pagamento do Governo Federal”, 
os limites do 
portadores são registrados por 
meio do Auto-atendimentodo 
Setor Público – AASP, 
disponibilizado pelo Banco do 
Brasil, para as Unidades 
Gestoras. 
Os  limites das Unidades 
Gestoras e dos Centros de Custos 
são os registrados nas agências de 
relacionamento do Banco do 
Brasil, mediante autorização 
expressa do Ordenador de 
Despesa. 

Recomendação Final 3.1: 
Que o responsável por 
atribuir, no Portal do 
Banco do Brasil, os limites 
concedidos para utilização 
do cartão, realize tal 
procedimento de acordo 
com a Proposta de 
Concessão do SF. 

Constatação 04: Ausência 
do Demonstrativo de 
Receitas e Despesas. 

Recomendação Preliminar: 
Que o responsável pela 
análise da prestação de 
contas verifique se todos os 
documentos necessários à 
comprovação das despesas 
constam no processo de 
prestação de contas, e se 
atendem às exigências 
legais. 

Por meio do Memo. nº 
020/2015 - DCOF, o Gestor 
informou: 
Desconhecemos a existência 
de demonstrativo que atenda a 
essa especificação, todavia, o 
demonstrativo da folha 47 (em 
anexo) demonstra a execução 
da despesa do adiantamento de 
fundos.. 

O Demonstrativo de Receitas e 
Despesas de Suprimento de 
Fundos tem a função de 
formalizar a prestação de contas 
por parte do Suprido, deverá 
conter dentre outros, campos para 
datas/assinaturas do Suprido e do 
responsável pela análise da 
prestação de contas, pois tais 
informações são indispensáveis à 
indicação da tempestividade ou 
não da prestação de contas do SF. 
Diante do exposto, mantemos, 
com alteração, a Recomendação 
Preliminar 4.1 da Constatação em 
análise. 

Recomendação Final 4.1: 
Que nos próximos 
processos de SF, o 
responsável pela análise da 
prestação de contas solicite 
ao Suprido documento 
contendo Quadro 
Demonstrativo das 
despesas realizadas, 
contendo data de 
apresentação da prestação 
de contas. 

Constatação 05: Ausência 
de declaração, por parte do 
fornecedor do material ou 
do prestador do serviço, de 
recebimento da importância 
paga pelo Suprido. 

Recomendação Preliminar: 
Quando do pagamento a 
fornecedores, que o Suprido 
solicite dos mesmos a 
declaração de recebimento 
da importância paga. 

Por meio do Memo. nº 
020/2015 - DCOF, o Gestor 
informou: 
Discordamos desse tópico, 
pois o comprovante de 
pagamento impresso pela 
máquina é documento hábil 
suficiente a comprovação do 
recebimento por parte do 
fornecedor, exceto na ocasião 
de pagamento precedido de 
saque. Embora nosso 
entendimento seja discordante, 
reforçaremos junto aos 
supridos a necessidade de 
emitir a referida declaração. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 
Na oportunidade, salientamos que 
a declaração de recebimento da 
importância paga, por parte do 
fornecedor, além de ser uma 
exigência legal, justifica-se pelo 
fato de que em determinadas 
situações o CNPJ constante no 
comprovante de pagamento 
impresso pela máquina, pode não 
coincidir com o CNPJ do 
estabelecimento emissor da Nota 

Recomendação Final 5.1: 
Quando do pagamento a 
fornecedores, que o 
Suprido solicite dos 
mesmos a declaração de 
recebimento da 
importância paga 
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CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA 

CONSTATAÇÃO 
FINAL 

Fiscal. 
No intuito de reforçar a 
importância da referida 
declaração, citamos uma 
recomendação de mesmo teor, 
expedida pelo Tribunal de Contas 
da União - TCU. 
Acórdão TCU nº 1.276/2008 – 
Plenário 
9.11.1. Oriente seus supridos no 
sentido de que as despesas 
realizadas mediante suprimento 
de fundos devem ser 
comprovadas por documento 
fiscal específico, emitido pelo 
fornecedor do material ou 
prestador do serviço, com a 
declaração de recebimento da 
importância paga, conforme 
estabelecido na Macrofunção 
SIAFI 02.11.21, item 11.5. (grifo 
nosso) 

Constatação 06: Notas 
fiscais desacompanhadas 
dos comprovantes de 
pagamentos eletrônicos. 

Recomendação Preliminar: 
Que o Suprido faça constar, 
em suas prestações de 
contas, todos os 
comprovantes das 
transações realizadas com o 
cartão, pois a ausência 
desses documentos 
prejudica a transparência do 
processo aquisitivo e 
dificulta a conferência dos 
valores efetivamente 
utilizados. 

Por meio do Memo. nº 
020/2015 - DCOF, o Gestor 
informou: 
Esta falha por parte do suprido 
foi um caso de caráter 
excepcional. O suprido alegou 
que teria perdido o canhoto de 
pagamento, entretanto, 
alternativamente foi utilizado 
como comprovante da despesa 
um relatório detalhado 
impresso diretamente o 
Autoatendimento do BB. Sob a 
luz dos princípios da 
Razoabilidade e 
Proporcionalidade, achamos 
admissível a comprovação da 
despesa por tal documento. 

Diante da manifestação do 
DCOF, em que nos informa que 
houve justificativa por parte do 
suprido e apresentação de outro 
documento no sentido de sanar a 
falha, fica excluída a 
Recomendação 6.1 da 
Constatação em análise. 

Recomendação retirada  

 

Tabela 10: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 004/2015 

CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA CONSTATAÇÃO FINAL 

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

Recomendação Preliminar: 
Que o Proponente passe a 
utilizar o modelo padrão de 
formulário de Proposta de 
Concessão de Suprimento 
de Fundos – PCSF, 
disponível no endereço 
eletrônico da Secretaria do 
Tesouro Nacional do 
Ministério 
daFazenda,http://www3.stn.
fazenda.gov.br/programaca
o_financeira/execucao_fina
nceira.asp, ou modelo 
similar que contemple todos 
os campos daquele. 

Não houve. Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, mantemos 
a recomendação. 

Recomendação Final 1.1: 
Que o Responsável pela 
utilizar o modelo padrão de 
formulário de Proposta de 
Concessão de Suprimento 
de Fundos – PCSF, 
disponível no endereço 
eletrônico da Secretaria do 
Tesouro Nacional do 
Ministério 
daFazenda,http://www3.stn.
fazenda.gov.br/programaca
o_financeira/execucao_fina
nceira.asp, ou modelo 
similar que contemple 
todos os campos daquele. 

Constatação 02: 
Divergência entre os prazos 
de aplicação e comprovação 
das despesas constantes, no 
SIAFI, daqueles indicados 
na Proposta de Concessão 
de SF. 
 

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

Não houve. 
 

Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, mantemos 
a recomendação. 

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

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA CONSTATAÇÃO FINAL 

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

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

Não houve. 
 

Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, mantemos 
a recomendação. 

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

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

Recomendação Preliminar: 
Que o responsável por 
atribuir, no Portal do Banco 
do Brasil, os tipos de gastos 
permitidos para utilização 
do cartão, realize tal 
procedimento de acordo 
com a Proposta de 
Concessão do SF. 

Não houve. 
 

Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, mantemos 
a recomendação, com alteração. 

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

Constatação 05: 
Reclassificação da despesa 
realizada em período 
superior ao indicado pela 
legislação. 

Recomendação Preliminar: 
Que o responsável pela 
baixa do adiantamento, 
relativo ao Suprimento de 
Fundos, se atente quanto ao 
prazo legal permitido para a 
reclassificação da despesa 
no Sistema SIAFI. 

Não houve. 
 

Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, mantemos 
a recomendação, com alteração. 

Recomendação Final 5.1: A 
partir dos novos processos 
de SF, que o responsável 
pela baixa do adiantamento, 
relativo ao Suprimento de 
Fundos, se atente quanto ao 
prazo legal permitido para a 
reclassificação da despesa 
no Sistema SIAFI. 

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

Recomendação Preliminar: 
Que o responsável pela 
análise da prestação de 
contas verifique se esta se 
encontra completa e se 
todos os documentos e 
procedimentos realizados 
pelo Suprido contemplam 
as exigências legais. 

Não houve. 
 

Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, mantemos 
a recomendação, com alteração. 

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

Constatação 07: Solicitação 
de compra com 
preenchimento incompleto. 

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

Não houve. 
 

Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, mantemos 
a recomendação. 

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

Constatação 08: Realização 
de saque sem justificativa 
formal. 

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

Não houve. 
 

Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, mantemos 
a recomendação. 

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

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

Recomendação Preliminar: 
Quando do pagamento a 
fornecedores, que o Suprido 
solicite dos mesmos a 
declaração de recebimento 
da importância paga. 

Não houve. 
 

Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, mantemos 
a recomendação, com alteração. 

Recomendação Final 9.1: 
Quando de novos 
pagamentos a fornecedores, 
que o Suprido solicite dos 
mesmos a declaração de 
recebimento da importância 
paga. 

Constatação 10: Realização 
de saques sem autorização 
do Ordenador de Despesas. 

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

Não houve. 
 

Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, mantemos 
a recomendação. 

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

Constatação 11: Valor em 
espécie permaneceu com o 
Suprido, sem justificativa 
formal, por prazo superior 

Recomendação Preliminar: 
Quando da concessão de 
novo suprimento de 
Fundos, que o Agente 

Não houve. 
 

Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, mantemos 
a recomendação. 

Recomendação Final 11.1: 
Quando da concessão de 
novo suprimento de 
Fundos, que o Agente 
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CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA CONSTATAÇÃO FINAL 

ao permitido pela 
legislação.. 

Suprido se atente para os 
prazos legais de devolução 
dos valores não utilizados. 

Suprido se atente para os 
prazos legais de devolução 
dos valores não utilizados. 

 

 

Tabela 11: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 006/2015 

CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA 

CONSTATAÇÃO 
FINAL 

1. PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 23.279.000.754/2014-17 

Constatação 01: 
Divergência entre a 
fundamentação normativa 
de excepcionalidade da 
despesa constante nas notas 
de empenho, daquela 
indicada na Proposta de 
Concessão do SF. 

Recomendação Preliminar: 
Quando da concessão de Que 
o Responsável pela emissão 
do empenho considere o 
mesmo inciso, relativo ao 
Decreto nº 93.872/86, aposto 
na Proposta de Concessão do 
SF, quando da emissão das 
correspondentes notas de 
empenhos. 

Por meio do Memo. nº 
59/2015/DACOF, o Gestor 
informou: 
É pertinente a observação 
desta Auditoria, pois 
constatamos que houve um 
equívoco na informação do 
fundamento legal, por parte 
do suprido, na pag. 03. Por 
este motivo, procederemos à 
correção do fundamento 
legal no referido formulário 
de concessão de SF. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, faz-
se necessário o acompanhamento da 
mesma por meio do Plano de 
Providência 2016. 

Recomendação Final 
1.1: Quando da 
concessão de Que o 
Responsável pela 
emissão do empenho 
considere o mesmo 
inciso, relativo ao 
Decreto nº 93.872/86, 
aposto na Proposta de 
Concessão do SF, 
quando da emissão das 
correspondentes notas 
de empenhos. 

Constatação 02: 
Contratação de serviços sem 
a devida retenção e o 
recolhimento do Imposto 
sobre Serviço de Qualquer 
Natureza - ISSQN. 

Recomendação Preliminar: 
Que o responsável pela 
análise da prestação de contas 
recolha os tributos 
decorrentes do SF em 
atraso,caso existam, 
informando ao Ordenador de 
Despesas sobre a necessidade 
de se tomar providências 
cabíveis em relação ao 
ressarcimento ao erário 
quando do pagamento de 
encargos relativos aos 
tributos. 

Por meio do Memo. nº 
59/2015/DACOF, o Gestor 
informou: 
Esclarecemos que este 
campus a partir deste 
exercício 2015, conforme se 
pode constatar através dos 
documentos SIAFI nº 
(2015NS000819, de 
26/05/2015, 2015DR800079, 
de 26/05/2015, 
2015NS001144, de 
05/08/2015 e 
2015DR800120 de 
05/08/2015), já está 
efetuando a retenção e o 
recolhimento do ISS em 
processos de suprimento de 
fundos. 

Diante da manifestação da DACOF 
e à apresentação de documentação 
comprobatória, esclarecendo que as 
retenções relativas ao ISS, nos 
processos de SF, já estão sendo 
efetuadas, fica excluída a 
Recomendação Inicial 2.1 da 
Constatação em análise. 

Recomendação retirada 

Constatação 03: Gastos 
realizados sem saldo 
suficiente na natureza de 
despesa correspondente. 

Recomendação Preliminar: 
Quando da concessão de novo 
Suprimento de Fundos, que o 
Agente Suprido, antes de 
efetuar qualquer despesa, 
verifique se há saldo 
suficiente para seu 
atendimento na natureza de 
despesa pretendida. 

Por meio do Memo. nº 
59/2015/DACOF, o Gestor 
informou: 
Esclarecemos que o 
responsável pela análise da 
prestação de contas apontou 
tal falha, conforme consta no 
Memo. n° 
44/DOF/2014(pag. 111), e 
que o agente suprido foi 
devidamente notificado, 
inclusive efetuando a 
devolução da importância 
gasta sem a devida 
autorização, conforme GRU 
(pag. 114). 

Diante da manifestação da DACOF, 
que informa da notificação ao 
Agente Suprido, o qual efetuou a 
devolução da importância gasta, sem 
autorização, fica excluída a 
Recomendação Preliminar 3.1 da 
Constatação em análise. 

Recomendação retirada 

Constatação 04: Solicitação 
de compras sem as devidas 
assinaturas. 

Recomendação Preliminar: 
Quando da solicitação de 
novas compras, via 
suprimento de fundos, que o 
Suprido solicite ao 
demandante que assine 
devidamente o formulário, 
necessitando apor a data e a 
sua assinatura, seguida do seu 
nome legível e da 
denominação do seu cargo ou 
função. 

Por meio do Memo. nº 
59/2015/DACOF, o Gestor 
informou: 
Informamos que será 
providenciada a 
identificação através do 
carimbo. 

Diante da manifestação da DACOF, 
informando que será providenciada a 
identificação da assinatura do 
solicitante com o respectivo 
carimbo, fica excluída a 
Recomendação Preliminar 4.1 da 
Constatação em análise. 

Recomendação retirada 

Constatação 05: Ausência 
de declaração, por parte do 

Recomendação Preliminar: 
Quando do pagamento a 

Por meio do Memo. nº 
59/2015/DACOF, o Gestor 

Diante da manifestação da DACOF, 
em relação às notas fiscais das 

Recomendação Final 
5.1: Que,nas próximas 
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fornecedor do material ou 
do prestador do serviço, de 
recebimento da importância 
paga pelo Suprido. 

fornecedores de materiais ou 
serviços com CPGF, que o 
Suprido solicite dos mesmos a 
declaração de recebimento da 
importância paga. 

informou: 
Esclarecemos que não houve 
falta de declaração de 
pagamento das notas fiscais 
apontadas nas pags. (11, 16 e 
93). A declaração de 
pagamento da nota fiscal 
pag(11) encontra-se na 
pag.(13), a da pag(16) 
encontra-se na pag(17). 
Quanto à da pag. 93, 
verificar o esclarecimento da 
constatação nº 06. 

páginas 11 e 16, apesar da 
informação não estar legível, iremos 
considerar a justificativa. 
Quanto à nota fiscal da página 93, 
independente da despesa estar ou 
não autorizada, observa-se que, no 
momento da contratação do serviço, 
o pagamento foi realizado pelo 
Suprido, inclusive por meio de 
saque, o que reforçaria a necessidade 
do mesmo recolher a declaração, por 
parte do fornecedor, quando do 
recebimento do serviço. 
Diante do exposto, mantemos, com 
alteração, a Recomendação 
Preliminar 5.1 da Constatação em 
análise. 

concessões de SF, o 
Proponente reforce 
junto ao Suprido a 
importância do mesmo 
solicitar aos 
fornecedores a 
declaração de 
recebimento dos valores 
pagos. 

Constatação 06: 
Contratação de serviços de 
terceiros - Pessoa Física 
sem recolhimento dos 
encargos sociais. 

Recomendação Preliminar: 
Que o Suprido ao contratar 
serviços de terceiros - Pessoa 
Física, observe a legislação 
previdenciária, informando à 
área responsável, logo após a 
contratação, o montante da 
despesa efetuada com o 
referido serviço, inclusive 
profissional liberal, para que 
seja providenciado o 
recolhimento ao Instituto 
Nacional de Seguridade 
Social – INSS da contribuição 
devida, por meio de Guia de 
Previdência Social – GPS. 

Por meio do Memo. nº 
59/2015/DACOF, o Gestor 
informou: 
Conforme podemos observar 
no referido processo, o 
suprido não estava 
autorizado a realizar 
despesas na natureza 
33.90.36 – Serviços de 
Pessoa Física. Tal fato, foi 
devidamente apontado pelo 
responsável da análise de 
prestação de contas 
pag(111). 
O suprido foi devidamente 
notificado, inclusive 
efetuando a devolução da 
importância gasta sem a 
devida autorização, 
conforme GRU (pag. 114). 
Devido ao fato da despesa 
não ter sido acatada na 
prestação de contas, não há 
no que se falar em retenção 
de tributos. 

Apesar da manifestação da DACOF, 
esclarecemos que o fato da despesa 
ter sido realizada sem autorização, 
não justifica o não recolhimento do 
INSS à época da prestação do 
serviço. 
Segundo legislação, o recolhimento 
da contribuição previdenciária 
deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) 
do mês subsequente à data da 
emissão da Nota Fiscal, no caso em 
questão, seria até o dia 20/03/2014.  
Da análise dos documentos 
depreende-se que não houve 
comunicação, por parte do Suprido, 
à área de execução orçamentária e 
financeira, quanto ao montante da 
despesa realizada com a contratação 
de serviços fornecidos por pessoa 
física, a fim de que fosse 
providenciado o recolhimento da 
referida contribuição ao Instituto 
Nacional de Seguridade Social no 
início do mês subsequente à emissão 
da nota fiscal.  
Cabe salientar que não constam, no 
processo de prestação de contas, 
evidências quanto à solicitação de 
alteração da razão social do tomador 
de serviço na nota fiscal de nº 
289136, portanto, sendo mantida a 
responsabilidade do Instituto quanto 
ao recolhimento. 
Diante do exposto, mantemos, com 
alteração, a Recomendação Inicial 
6.1 da Constatação em análise. 

Recomendação Final 
6.1: Que, nos próximos 
processos de SF, o 
Suprido ao contratar 
serviços de terceiros - 
Pessoa Física observe a 
legislação 
previdenciária, 
informando à área 
responsável, logo após a 
contratação, o montante 
da despesa efetuada com 
o referido serviço, para 
que seja providenciado 
o recolhimento da 
contribuição devida, por 
meio de Guia de 
Previdência Social – 
GPS, ao Instituto 
Nacional de Seguridade 
Social – INSS. 

2. PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 23.279.005.484/2014-22 
Constatação 01: Divergência 
entre os limites definidos, no 
Portal do Banco do Brasil, 
para utilização do cartão, 
daqueles indicados na 
Proposta de Concessão do 
SF. 

Recomendação Preliminar: 
Que o responsável por 
atribuir, no Portal do Banco 
do Brasil, os limites 
permitidos para a utilização 
do cartão, realize tal 
procedimento de acordo com 
a Proposta de Concessão do 
SF. 

Por meio do Memo. nº 
59/2015/DACOF, o Gestor 
informou: 
Há um equívoco na 
constatação desta Auditoria, 
uma vez que, no aplicativo 
do Autoatendimento do Setor 
Publico- AASP, os limites ao 
portador e novo limite 
equivale ao somatório dos 
limites concedidos e 
utilizados durante o 
exercício, conforme consta 
na (pag. 7). Nessa mesma 
pagina, podem-se observar os 
valores dos limites ativados e 
lançados (diário, semanal e 
mensal) com os valores 

Diante da manifestação da DACOF, 
a qual esclarece que os campos 
“novo limite” e o “limite ao 
portador” correspondem ao 
somatório dos limites concedidos e 
utilizados pelo Suprido durante o 
exercício, fica excluída a 
Recomendação Inicial 1.1 da 
Constatação em análise. 

Recomendação retirada 
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indicados na proposta de 
concessão do Suprimento de 
Fundos (pag.2). 

Constatação 02: Divergência 
entre a fundamentação 
normativa de 
excepcionalidade da despesa 
constante, nas notas de 
empenho, daquela indicada 
na Proposta de Concessão do 
SF. 

Recomendação Preliminar: 
Que o Responsável pela 
emissão do empenho 
considere o mesmo inciso, 
relativo ao Decreto nº 
93.872/86, aposto na 
Proposta de Concessão do 
SF, quando da emissão das 
correspondentes notas de 
empenhos. 

Por meio do Memo. nº 
59/2015/DACOF, o Gestor 
informou: 
É pertinente a observação 
desta Auditoria, pois 
constatamos que houve um 
equívoco na informação do 
fundamento legal, por parte 
do suprido, na pag. 03. Por 
este motivo, procederemos à 
correção do fundamento legal 
no referido formulário de 
concessão de SF. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 2016. 

Recomendação Final 
2.1: Que o Responsável 
pela emissão do 
empenho considere o 
mesmo inciso, relativo 
ao Decreto nº 
93.872/86, aposto na 
Proposta de Concessão 
do SF, quando da 
emissão das 
correspondentes notas 
de empenhos. 

Constatação 03: 
Reclassificação da despesa 
em período superior ao 
indicado pela legislação. 

Recomendação Preliminar: 
Que o responsável pela 
baixa do adiantamento, 
relativo ao Suprimento de 
Fundos, se atente quanto ao 
prazo legal permitido para a 
reclassificação da despesa 
no Sistema SIAFI. 

Por meio do Memo. nº 
59/2015/DACOF, o Gestor 
informou: 
Acatada Recomendação. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 2016. 

Recomendação Final 
3.1: Que o responsável 
pela baixa do 
adiantamento, relativo 
ao Suprimento de 
Fundos, se atente quanto 
ao prazo legal permitido 
para a reclassificação da 
despesa no Sistema 
SIAFI. 

Constatação 05: Notas fiscais 
desacompanhadas dos 
comprovantes de pagamentos 
eletrônicos. 

Recomendação Preliminar: 
Que o Suprido faça constar 
em suas prestações de 
contas, todos os 
comprovantes das transações 
realizadas com o cartão, pois 
a ausência desses 
documentos prejudica a 
transparência do processo 
aquisitivo, além de dificultar 
a conferência dos valores 
efetivamente utilizados. 
 

Por meio do Memo. nº 
59/2015/DACOF, o Gestor 
informou: 
Acatada a recomendação. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 2016. 

Recomendação Final 
5.1: Que o Suprido faça 
constar em suas 
prestações de contas, 
todos os comprovantes 
das transações 
realizadas com o cartão, 
pois a ausência desses 
documentos prejudica a 
transparência do 
processo aquisitivo, 
além de dificultar a 
conferência dos valores 
efetivamente utilizados. 

Constatação 06: Solicitação 
de compra em data posterior 
ao prazo de aplicação do SF. 

Recomendação Preliminar: 
Quando da concessão de 
novo Suprimento de Fundos, 
que o Agente Suprido 
atente-se para as datas das 
solicitações. 

Por meio do Memo. nº 
59/2015/DACOF, o Gestor 
informou: 
Conforme se observa através 
da nota fiscal de compra 
(pag. 25), houve um erro de 
digitação, no campo data, por 
parte do solicitante, no 
momento do preenchimento 
do formulário de solicitação 
de compras (pag.24). Tal fato 
será devidamente corrigido. 
 

Diante da manifestação da DACOF, 
em que esclarece que houve erro de 
digitação, no campo data, e que fará 
a correção da falha, fica excluída a 
Recomendação Preliminar 6.1 da 
Constatação em análise. 

Recomendação retirada 

Constatação 07: Solicitação 
de compras com descrição 
insuficiente do material a ser 
requisitado. 

Recomendação Preliminar: 
Quando da concessão de 
novo suprimento de Fundos, 
que o Agente Suprido se 
atente para a especificação 
do material solicitado. 

Por meio do Memo. nº 
59/2015/DACOF, o Gestor 
informou: 
Acatada a recomendação. 
 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 2016. 

Recomendação Final 
7.1: Quando da 
concessão de novo 
suprimento de Fundos, 
que o Agente Suprido se 
atente para a 
especificação do 
material solicitado. 
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Tabela 12: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 008/2015 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 
ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA CONSTATAÇÃO FINAL 

1. PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 23.283.421/2014-DV 

Constatação 01: Ausência, 
na Proposta de Concessão 
de Suprimento de Fundos, 
da justificativa da 
excepcionalidade da 
despesa. 

Recomendação Preliminar: 
Que o Responsável pela 
Que o Proponente passe a 
indicar, nas próximas 
Propostas de Concessão de 
Suprimento de Fundos, a 
fundamentação normativa 
de excepcionalidade da 
despesa. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
É pertinente a observação desta 
Auditoria, pois constatamos que 
houve um equívoco na 
informação do fundamento legal, 
não colocando a literalidade do 
Inciso III do Decreto 93.872/86. 
Por este motivo, passaremos a 
indicar nas próximas propostas de 
concessão e notas de empenho o 
fundamento legal. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 1.1: 
Que o Proponente passe a 
indicar, nas próximas 
Propostas de Concessão de 
Suprimento de Fundos, a 
fundamentação normativa de 
excepcionalidade da 
despesa. 

Constatação 02: Processo 
de concessão do SF em 
desacordo comas 
formalidades legais. 

Recomendação Preliminar 
2.1: Que o Proponente 
passe a verificar a 
existência, nas próximas 
propostas de concessão do 
SF, da autorização do 
Ordenador de Despesas, 
confirmada pela aposição 
do seu carimbo e assinatura 
conforme legislação. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
É pertinente a observação desta 
Auditoria e informamos que foi 
regularizada a situação através da 
aposição do carimbo do 
Ordenador de Despesa na 
proposta de concessão e com as 
assinaturas nas notas de 
empenho. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos as recomendações. 
Considerando o fato de que 
mesmo informando sobre a 
correção das falhas apontadas 
nesse processo de SF, faz-se 
necessária à verificação por essa 
AUDIN da implementação das 
referidas recomendações, nos 
próximos processos de SF, dessa 
maneira, as recomendações em 
análise serão objeto de 
acompanhamento por meio do 
Plano de Providência 2016. 

Recomendação Final 2.1: 
Que o Proponente passe a 
verificar a existência, nas 
próximas propostas de 
concessão do SF, da 
autorização do Ordenador de 
Despesas, confirmada pela 
aposição do seu carimbo e 
assinatura conforme 
legislação. 

Recomendação Preliminar 
2.2: Quando da concessão 
de novos SF, que o 
Responsável pela emissão 
das Notas de Empenho 
providencie as assinaturas 
necessárias à validação das 
referidas Notas. 

Recomendação Final 2.2: 
Quando da concessão de 
novos SF, que o 
Responsável pela emissão 
das Notas de Empenho 
providencie as assinaturas 
necessárias à validação das 
referidas Notas. 

Constatação 03: Ausência 
de informação na nota fiscal 
quanto aos dados do 
destinatário. 

Recomendação Preliminar: 
Quando da utilização de 
novos recursos, por meio do 
CPGF, que o Agente 
Suprido se atente para o 
fato de que os documentos 
fiscais sejam emitidos de 
forma completa e em 
conformidade com a 
legislação. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
É pertinente a observação desta 
Auditoria e informamos que 
procedemos uma cartilha de 
orientação ao suprido, ressaltando 
a necessidade de conter os dados 
do destinatário – CNPJ e o nome 
IFBA Campus Simões Filho, bem 
como a descrição pormenorizada 
do material adquirido ou do 
serviço prestado, a fim de evitar 
novas ocorrências deste tipo. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 3.1: 
Quando da utilização de 
novos recursos, por meio do 
CPGF, que o Agente 
Suprido se atente para o fato 
de que os documentos 
fiscais sejam emitidos de 
forma completa e em 
conformidade com a 
legislação. 

Constatação 04: Documento 
fiscal emitido em nome do 
Suprido. 

Recomendação Preliminar: 
Quando da utilização de 
novos recursos, por meio do 
CPGF, que o Agente 
Suprido se atente quanto à 
emissão dos documentos 
fiscais, a fim de que esta 
seja realizada em nome do 
Campus. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
É pertinente a observação desta 
Auditoria e informamos que 
procedemos uma cartilha de 
orientação ao suprido, ressaltando 
a necessidade de conter os dados 
do destinatário – CNPJ e o nome 
IFBA Campus Simões Filho, bem 
como a descrição pormenorizada 
do material adquirido ou do 
serviço prestado, a fim de evitar 
novas ocorrências deste tipo 
pormenorizada do material 
adquirido ou do serviço prestado, 
a fim de evitar novas ocorrências 
deste tipo. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 4.1: 
Quando da utilização de 
novos recursos, por meio do 
CPGF, que o Agente 
Suprido se atente quanto à 
emissão dos documentos 
fiscais, a fim de que esta 
seja realizada em nome do 
Campus. 

Constatação 05: Ausência 
de informação em nota 
fiscal quanto à descrição do 
material adquirido. 

Recomendação Preliminar: 
Quando de novas 
solicitações, que o 
demandante da despesa se 
atente quanto à descrição do 
material adquirido, 
constante no documento 
fiscal, antes de atestá-lo. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
É pertinente a observação desta 
Auditoria e informamos que 
procedemos uma cartilha de 
orientação ao suprido, ressaltando 
a necessidade de conter os dados 
do destinatário – CNPJ e o nome 
IFBA Campus Simões Filho, bem 
como a descrição pormenorizada 
do material adquirido ou do 
serviço prestado, a fim de evitar 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 
 

Recomendação Final 5.1: 
Quando de novas 
solicitações, que o 
demandante da despesa se 
atente quanto à descrição do 
material adquirido, 
constante no documento 
fiscal, antes de atestá-lo. 
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novas ocorrências deste tipo. 
Constatação 06: Notas 
fiscais desacompanhadas 
dos comprovantes de 
pagamentos eletrônicos. 

Recomendação Preliminar: 
Quando da utilização de 
novos recursos, por meio do 
CPGF, que o Suprido faça 
constar, em suas prestações 
de contas, todos os 
comprovantes das 
transações realizadas com o 
cartão, pois a ausência 
desses documentos 
prejudica a transparência do 
processo aquisitivo, além de 
dificultar a conferência dos 
valores efetivamente 
utilizados. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
Acatamos a recomendação no que 
se refere às notas fiscais nº 3902 
e 544, porém discordamos com 
relação às outras notas fiscais 
citadas no Parecer de Auditoria, 
uma vez que constam os 
comprovantes grampeados no 
verso das notas fiscais. 
Procederemos nova orientação ao 
suprido sobre a necessidade de 
anexar às notas os comprovantes 
de pagamento eletrônicos. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 6.1: 
Quando da utilização de 
novos recursos, por meio do 
CPGF, que o Suprido faça 
constar, em suas prestações 
de contas, todos os 
comprovantes das transações 
realizadas com o cartão, pois 
a ausência desses 
documentos prejudica a 
transparência do processo 
aquisitivo, além de dificultar 
a conferência dos valores 
efetivamente utilizados. 

Constatação 07: Valor do 
pagamento divergente do 
constante na NF. 

Recomendação Preliminar: 
Quando da utilização de 
novos recursos por meio do 
CPGF, que o Suprido 
confira os valores, 
constantes nos documentos 
fiscais, e verifique se estes 
correspondem aos gastos 
efetivamente realizados. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
Acatamos a recomendação e 
procederemos nova orientação ao 
suprido sobre a necessidade de 
verificar os valores da nota fiscal 
e do valor registrado no 
pagamento com o Cartão de 
Pagamento do Governo Federal – 
CPGF. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 7.1: 
Quando da utilização de 
novos recursos por meio do 
CPGF, que o Suprido 
confira os valores, 
constantes nos documentos 
fiscais, e verifique se estes 
correspondem aos gastos 
efetivamente realizados. 

Constatação 08: Ausência 
de declaração, por parte do 
fornecedor do material ou 
do prestador de serviço, de 
recebimento da importância 
paga pelo Suprido. 

Recomendação Preliminar: 
Quando de novos 
pagamentos a fornecedores, 
que o Suprido solicite dos 
mesmos a declaração de 
recebimento da importância 
paga. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
Acatamos a recomendação e 
procederemos nova orientação ao 
suprido sobre a necessidade de 
registrar o fato na própria nota 
fiscal com a aposição de carimbo 
com o dizer “PAGO” e a 
assinatura do responsável legal 
do estabelecimento. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 8.1: 
Quando de novos 
pagamentos a fornecedores, 
que o Suprido solicite dos 
mesmos a declaração de 
recebimento da importância 
paga. 

Constatação 09: Ausência 
de Formulário de 
Solicitação de Compra ou 
Serviço, Através de SF, a 
fim de registrar a consulta 
ao almoxarifado 

Recomendação Preliminar: 
Quando da abertura de um 
novo processo de 
Suprimento de Fundos, que 
o Agente Suprido solicite 
ao almoxarifado uma 
declaração prévia sobre a 
inexistência em estoque do 
material a ser adquirido. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
Acatamos a recomendação e 
estamos providenciando 
formulário específico para 
registro da ausência no 
almoxarifado do material a ser 
adquirido através do Suprimento 
de Fundos. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 9.1: 
Quando da abertura de um 
novo processo de 
Suprimento de Fundos, que 
o Agente Suprido solicite ao 
almoxarifado uma 
declaração prévia sobre a 
inexistência em estoque do 
material a ser adquirido. 

Constatação 10: 
Documentação de prestação 
de contas de SF sem as 
devidas assinaturas. 

Recomendação Preliminar: 
Que o responsável pela 
baixa do adiantamento, 
relativos aos novos 
processos de suprimento de 
fundos, atente-se quanto à 
colocação da data e 
assinatura, no Formulário 
da Prestação de Contas do 
SF, apresentado pelo 
Suprido, pois tais 
informações são 
indispensáveis à indicação 
da tempestividade ou não 
da prestação de contas. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
Acatamos a recomendação e 
recolhemos as assinaturas e 
respectivas identificações. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que 
mesmo com a correção das falhas 
apontadas nesse processo de SF, 
faz-se necessária a verificação 
por essa AUDIN da 
implementação da recomendação 
proferida, nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, a 
recomendação em análise será 
objeto de acompanhamento por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 10.1: 
Que o responsável pela 
baixa do adiantamento, 
relativos aos novos 
processos de suprimento de 
fundos, atente-se quanto à 
colocação da data e 
assinatura, no Formulário da 
Prestação de Contas do SF, 
apresentado pelo Suprido, 
pois tais informações são 
indispensáveis à indicação 
da tempestividade ou não da 
prestação de contas. 

Constatação 11: 
Contratação de serviços sem 
a devida retenção e o 
recolhimento do Imposto 
sobre Serviço de Qualquer 
Natureza - ISSQN. 

Recomendação Preliminar: 
Que o responsável pela 
análise da prestação de 
contas, nos novos processos 
de SF, recolha os tributos 
decorrentes do SF em 
atraso,caso existam, 
informando ao Ordenador 
de Despesas para que sejam 
tomadas as providências 
cabíveis em relação ao 
ressarcimento ao erário dos 
encargos relativos ao 
pagamento dos tributos. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
Esclarecemos que este campus 
estará efetuando a retenção e o 
recolhimento do ISS em 
processos de suprimento de 
fundos. 
 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 11.1: 
Que o responsável pela 
análise da prestação de 
contas, nos novos processos 
de SF, recolha os tributos 
decorrentes do SF em atraso, 
caso existam, informando ao 
Ordenador de Despesas para 
que sejam tomadas as 
providências cabíveis em 
relação ao ressarcimento ao 
erário dos encargos relativos 
ao pagamento dos tributos. 
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Constatação 12: Ausência 
de manifestação quanto à 
aprovação ou rejeição da 
Prestação de Contas do SF 
por parte do Ordenador de 
Despesa. 

Recomendação Preliminar: 
Que o Ordenador de 
Despesas, quando da 
aprovação ou rejeição da 
Prestação de Contas de 
novos processos de SF, 
aponha sua assinatura e o 
seu carimbo nos 
documentos pertinentes. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
Acatamos a recomendação e 
recolhemos a assinatura com a 
respectiva identificação. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que 
mesmo com a correção das falhas 
apontadas nesse processo de SF, 
faz-se necessária a verificação 
por essa AUDIN da 
implementação da recomendação 
proferida nos próximos processos 
de SF, dessa maneira, a 
recomendação em análise será 
objeto de acompanhamento por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 12.1: 
Que o Ordenador de 
Despesas, quando da 
aprovação ou rejeição da 
Prestação de Contas de 
novos processos de 
SF,aponha sua assinatura e o 
seu carimbo nos documentos 
pertinentes. 

2. PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 23.283.072/2014-DV 
Constatação 01: Ausência, 
na Proposta de Concessão 
de Suprimento de Fundos, 
da justificativa da 
excepcionalidade da 
despesa. 

Recomendação Preliminar: 
Que o Proponente indique, 
nas futuras Propostas de 
Concessão do SF, a 
fundamentação normativa 
da excepcionalidade da 
despesa. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
É pertinente a observação desta 
Auditoria, pois constatamos que 
houve um equívoco na 
informação do fundamento legal, 
não colocando a literalidade do 
Inciso III do Decreto 93.872/86. 
Por este motivo, passaremos a 
indicar nas próximas propostas de 
concessão e notas de empenho o 
fundamento legal. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 01.1: 
Que o Proponente indique, 
nas futuras Propostas de 
Concessão do SF, a 
fundamentação normativa da 
excepcionalidade da 
despesa. 

Constatação 02: 
Divergência entre as 
fundamentações normativas 
de excepcionalidade da 
despesa constantes nas 
Notas de Empenho. 

Recomendação Preliminar: 
Que o responsável pela 
emissão das notas de 
empenhos, relativas ao SF, 
indique apenas um inciso 
do Decreto 93.872/86 como 
justificativa da 
excepcionalidade da 
despesa nos futuros 
processos de SF. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
É pertinente a observação desta 
Auditoria, pois constatamos que 
houve um equívoco na 
informação do fundamento legal, 
não colocando a literalidade do 
Inciso III do Decreto 93.872/86. 
Por este motivo, passaremos a 
indicar nas próximas notas de 
empenho o fundamento legal. 
 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 02.1: 
Que o responsável pela 
emissão das notas de 
empenhos, relativas ao SF, 
indique apenas um inciso do 
Decreto 93.872/86 como 
justificativa da 
excepcionalidade da despesa 
nos futuros processos de SF. 

Constatação 03: Proposta 
de Concessão de SF sem as 
devidas assinaturas. 

Recomendação Preliminar: 
Que o Proponente 
providencie nos futuros 
processos de SF, todas as 
assinaturas necessárias à 
validação da Proposta de 
Concessão. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
É pertinente a observação desta 
Auditoria e informamos que foi 
regularizada a situação através da 
aposição do carimbo do suprido 
na proposta de concessão e com a 
sua assinatura. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que 
mesmo com a correção das falhas 
apontadas nesse processo de SF, 
faz-se necessária a verificação 
por essa AUDIN da 
recomendação proferida, nos 
próximos processos de SF, dessa 
maneira, a recomendação em 
análise será objeto de 
acompanhamento por meio do 
Plano de Providência 2016. 

Recomendação Final 03.1: 
Que o Proponente 
providencie nos futuros 
processos de SF, todas as 
assinaturas necessárias à 
validação da Proposta de 
Concessão. 

Constatação 04: Ausência 
de declaração, por parte do 
fornecedor do material ou 
do prestador do serviço, de 
recebimento da importância 
paga pelo Suprido. 

Recomendação Preliminar: 
Quando de novos 
pagamentos a fornecedores, 
que o Suprido solicite dos 
mesmos a declaração de 
recebimento da importância 
paga. 
 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
Acatamos a recomendação e 
procederemos nova orientação ao 
suprido sobre a necessidade de 
registrar o fato na própria nota 
fiscal com a aposição de carimbo 
com o dizer “PAGO” e a 
assinatura do responsável legal 
do estabelecimento. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação da recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 04.1: 
Quando de novos 
pagamentos a fornecedores, 
que o Suprido solicite dos 
mesmos a declaração de 
recebimento da importância 
paga. 
 

Constatação 05: Ausência 
de Formulário de 
Solicitação de Compra ou 
Serviço, através de SF, a 
fim de registrar consulta ao 
almoxarifado. 
 

Recomendação Preliminar: 
Quando da realização de 
novo Suprimento de 
Fundos, que o Agente 
Suprido solicite ao 
almoxarifado declaração 
prévia sobre a inexistência 
em estoque do material a 
ser adquirido. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
Acatamos a recomendação e 
estamos providenciando 
formulário específico para 
registro da ausência no 
almoxarifado do material a ser 
adquirido através do Suprimento 
de Fundos. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 05.1: 
Quando da realização de 
novo Suprimento de Fundos, 
que o Agente Suprido 
solicite ao almoxarifado 
declaração prévia sobre a 
inexistência em estoque do 
material a ser adquirido. 
 

Constatação 06: Gastos 
realizados sem saldo 
suficiente na natureza de 

Recomendação Preliminar: 
Quando da concessão de 
novo Suprimento de 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
Esclarecemos que o responsável 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que 

Recomendação Final 06.1: 
Quando da concessão de 
novo Suprimento de Fundos, 
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despesa correspondente. Fundos, que o Agente 
Suprido, antes de efetuar 
qualquer despesa, verifique 
se há saldo suficiente para 
seu atendimento na natureza 
de despesa pretendida. 

pela análise da prestação de 
contas apontou tal falha, e que o 
agente suprido foi devidamente 
notificado, inclusive efetuando a 
devolução da importância gasta 
sem a devida autorização. 

mesmo com a devolução do valor 
gasto sem a devida autorização, 
faz-se necessário a verificação 
por essa AUDIN da 
implementação da recomendação 
proferida nos próximos processos 
de SF, dessa maneira, a 
recomendação em análise será 
objeto de acompanhamento por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

que o Agente Suprido, antes 
de efetuar qualquer despesa, 
verifique se há saldo 
suficiente para seu 
atendimento na natureza de 
despesa pretendida. 

Constatação 07: Ausência, 
no processo de prestação de 
contas, da Guia de 
Recolhimento da União – 
GRU, relativa à devolução 
de valor utilizado acima do 
limite autorizado. 

Recomendação Preliminar: 
Quando da análise da 
prestação de contas de um 
novo processo de 
Suprimento de Fundos, que 
o responsável verifique se o 
Suprido apresentou todos os 
documentos necessários à 
regular apresentação das 
referidas contas. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
Acatamos a recomendação e 
esclarecemos que a Guia de 
Recolhimento da União – GRU 
relativa à devolução de valor 
utilizado acima do limite 
autorizado foi apensada ao 
processo. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que 
mesmo com a correção das falhas 
apontadas nesse processo de SF, 
faz-se necessário a verificação 
por essa AUDIN da 
implementação da recomendação 
proferida nos próximos processos 
de SF, dessa maneira, a 
recomendação em análise será 
objeto de acompanhamento por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 07.1: 
Quando da análise da 
prestação de contas de um 
novo processo de 
Suprimento de Fundos, que 
o responsável verifique se o 
Suprido apresentou todos os 
documentos necessários à 
regular apresentação das 
referidas contas. 

Constatação 08: Ausência 
das faturas do CPGF. 

Recomendação Preliminar: 
Que o Suprido anexe, aos 
novos processos de 
prestação de contas do SF, a 
fatura relativa aos gastos 
efetuados com o CPGF. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
Acatamos a recomendação e 
informamos que as faturas foram 
incluídas no processo. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que 
mesmo com a correção das falhas 
apontadas nesse processo de SF, 
faz-se necessário a verificação 
por essa AUDIN da 
implementação da recomendação 
proferida nos próximos processos 
de SF, dessa maneira, a 
recomendação em análise será 
objeto de acompanhamento por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 08.1: 
Que o Suprido anexe, aos 
novos processos de 
prestação de contas do SF, a 
fatura relativa aos gastos 
efetuados com o CPGF. 

Constatação 09: 
Reclassificação da despesa 
realizada em período 
superior ao indicado pela 
legislação. 

Recomendação Preliminar: 
Que, nos próximos 
processos de SF, o 
responsável pela baixa do 
adiantamento, relativo ao 
Suprimento de Fundos, 
atente-se quanto ao prazo 
legal permitido para a 
reclassificação da despesa 
no Sistema SIAFI. 

Por meio do Memo. nº 007/2015-
IFBA/DOF, o Gestor informou: 
Acatada a recomendação e 
estaremos atentos aos prazos para 
a reclassificação das despesas do 
Suprimento de Fundos nos 
próximos processos. 

Diante do quanto manifestado, 
mantemos a recomendação. 
Considerando o fato de que a 
observação à recomendação em 
análise se dará nos próximos 
processos de SF, dessa maneira, 
faz-se necessário o 
acompanhamento da mesma por 
meio do Plano de Providência 
2016. 

Recomendação Final 09.1: 
Que, nos próximos 
processos de SF, o 
responsável pela baixa do 
adiantamento, relativo ao 
Suprimento de Fundos, 
atente-se quanto ao prazo 
legal permitido para a 
reclassificação da despesa 
no Sistema SIAFI. 

 

 

Tabela 13: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 011/2015 

CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA 

CONSTATAÇÃO 
FINAL 

Constatação 01: Auditoria 
prejudicada em virtude do 
não atendimento ao quanto 
solicitado. 
 

Recomendação Preliminar: 
Que o Departamento 
Financeiro passe a 
promover o atendimento às 
S.A.’s oriundas desta 
Unidade de Auditoria 
Interna, de modo a não 
prejudicar os trabalhos 
desenvolvidos pelo Setor. 

Não houve. 
 

Diante da ausência de 
manifestação acerca da 
Constatação elencada, mantemos 
a recomendação. 

Recomendação Final 1.1: 
Que o Departamento 
Financeiro passe a 
promover o atendimento às 
S.A.’s oriundas desta 
Unidade de Auditoria 
Interna, de modo a não 
prejudicar os trabalhos 
desenvolvidos pelo Setor. 
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AÇÃO Nº 16 – PAINT/2015: Avaliação da gestão do patrimônio imobiliário de 
responsabilidade da UJ, classificado como “bens de uso especial” 

 
Tabela 14: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 005/2015  

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 
ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 
RECOMENDAÇÃO 

FINAL 
Constatação 01: Ausência 
de atendimento aos 
princípios do Controle 
Interno, conforme o 
disposto na seção VIII, item 
3 da IN 01/2003 da 
Secretaria Federal de 
Controle - SFC. 
 

Recomendação Preliminar 
1.1:Que os servidores, 
responsáveis pela gestão 
dos bens imóveis, 
atualizem-se quanto às 
legislações que 
regulamentam as suas 
atividades e as coloquem 
em prática. 
 

Por meio do Memorando nº 
739/2015/PROAP/IFBA, o gestor 
informa: 
Que o Departamento de 
Patrimônio, sua Gerência e 
Coordenação possuem delegações 
de competências, 
responsabilidades, definidas 
através de Regimento e como 
informadas no Formulário de 
Avaliação dos Controles Internos, 
datado de 13/04/2015; 

Considerando a manifestação 
acima transcrita, mantemos as 
recomendações, visto que as 
ações previstas para o 
atendimento encontram-se ainda 
em fase de implementação, sendo 
necessário o seu 
acompanhamento por meio do 
Plano de Providência/2016. 
Cabe ressaltar que alguns pontos 
argumentados pelo gestor 
necessitam de algumas 
observações: 
O gestor apresenta através do 
Memorando nº 
739/2015/PROAP/IFBA, algumas 
ações que são executadas para 
fins de trocas de informações e 
conhecimentos entre os gestores 
da Reitoria e dos campi, no 
âmbito do Instituto Federal da 
Bahia, o que, sem dúvida, 
contribui de forma positiva para o 
fortalecimento e aprimoramento 
da gestão.  
Porém, cabe ressaltar a 
necessidade de treinamento e 
capacitação específica para os 
servidores que atuam na área de 
gestão de Bens Imóveis, por 
Instituição de referência na 
matéria, para que se promova a 
obtenção de conhecimento e 
familiaridade com as legislações 
da área em questão, visto que ao 
responder ao Formulário de 
Avaliação dos Controles Internos, 
nenhuma legislação referente à 
gestão de bens imóveis foi 
elencada como legislação 
regulamentadora das atividades 
do setor.  
Insta informar, a existência de 
legislações básicas e 
complementares que regem a 
gestão dos bens imóveis, 
pertencentes à União, as quais 
devem ser de conhecimento de 
todos os servidores que atuam 
nessa área da Administração 
Pública. 
 

Recomendação Final 1.1: 
Que os servidores, 
responsáveis pela gestão 
dos bens imóveis, 
atualizem-se quanto às 
legislações que 
regulamentam as suas 
atividades e as coloquem 
em prática. 
 

Recomendação Preliminar 
1.2:Que o gestor promova 
treinamentos e capacitações 
aos servidores da área de 
controle de bens imóveis a 
fim de que possam executar 
as rotinas de inclusão das 
informações nos Sistemas 
Spiunet e SIAFI. 
 

Por meio do Memorando nº 
739/2015/PROAP/IFBA, o gestor 
informa: 
Que a Pró-Reitoria de 
Administração e Planejamento, 
possui projeto denominado de 
PROAP Itinerante, no qual 
ocorrem visitas nos Campus do 
IFBA, existentes no interior do 
Estado da Bahia, com vistas a 
aprimorar os conhecimentos nas 
áreas de administração, 
planejamento, orçamento e 
finanças e patrimônio, atualizando 
e socializando informações. Outro 
projeto com mesmo perfil é o 
encontro dos Administradores do 
IFBA, que ocorre duas vezes por 
ano e aonde acontecem oficinas 
nas áreas de gestão (foco nas boas 
práticas da Administração 
Pública), planejamento (elaboração 
de metas e ações atreladas ao 
orçamento anual institucional de 
forma informatizada), orçamento e 
financeiro (com vistas a trabalhar a 
legislação pertinente, execução 
orçamentária, objetivando o 
melhor uso do recurso público) e 
planejamento (com destaque a 
utilização do Sistema de Gestão de 
Patrimônio (PROPAT), bem como 
ações voltadas para Administração 
do Almoxarifado); 
Que para qualificação dos 
servidores ligados a Reitoria e 
campus, nosso Instituto possui 
termo de cooperação com a Escola 
de Administração Fazendária 
(ESAF), e com a Escola Nacional 
de Administração Pública (ENAP), 
com objetivo de qualificação e 
com base em mapeamento 
elaborado, periodicamente, pela 
Diretoria de Gestão de pessoas, 
através de pesquisa institucional, 
destacando que esta Pró-Reitoria 
estará solicitando ao DGP 
programação para realização de 
treinamento na área de Gestão de 
Bens Imóveis; 

Recomendação Final 1.2: 
Que o gestor promova 
treinamentos e 
capacitações aos servidores 
da área de controle de bens 
imóveis a fim de que 
possam executar as rotinas 
de inclusão das 
informações nos Sistemas 
Spiunet e SIAFI. 
 

Recomendação Preliminar 
1.3: Que se elabore um 

Por meio do Memorando nº 
739/2015/PROAP/IFBA, o gestor 

Recomendação Final 1.3: 
Que se elabore um Manual 
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CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 
FINAL 

Manual de Procedimentos 
relativo às atividades 
rotineiras de gestão dos 
bens imóveis. 
 

informa: 
Que este Departamento irá elaborar 
um manual, com vistas a orientar o 
Processo de Gestão, a serem 
realizados até o cadastramento do 
imóvel no Spiunet, quando serão 
praticados o que determina o seu 
manual. 

de Procedimentos relativo 
às atividades rotineiras de 
gestão dos bens imóveis. 
 

Constatação 02: O valor do 
imóvel do Campus de 
Brumado que consta, no 
Spiunet, diverge do valor 
constante no SIAFI quando 
extraído o razão da conta 
123210107 – Imóveis de 
uso educacional. No 
SPIUNET, o valor do 
imóvel está registrado em 
R$ 1.100.547,02 enquanto, 
no SIAFI, consta o valor de 
R$ 13.499,97. 

Recomendação Preliminar 
2.1:Conciliar os registros 
contábeis do SIAFI, 
relativos aos imóveis de uso 
especial, com os registros 
do sistema Spiunet. 
 

Por meio do Memorando nº 
739/2015/PROAP/IFBA, o gestor 
informa: 
Quanto à divergência de valor do 
campus de Brumado, no Spiunet e 
SIAFI, iremos verificar se é 
possível corrigir; 
 

Diante da manifestação do gestor 
acima, mantemos as 
recomendações, e acrescentamos 
mais uma recomendação 
(Recomendação 3.1), referente à 
constatação 03, considerando que 
o Departamento se compromete a 
adotar medidas para correção das 
informações desconciliadas entre 
o Spiunet e o SIAFI, portanto, 
faz-se necessário o 
acompanhamento por meio do 
Plano de Providências/2016. 
 

Recomendação Final 2.1: 
Conciliar os registros 
contábeis do SIAFI, 
relativos aos imóveis de 
uso especial, com os 
registros do sistema 
Spiunet. 
 

Constatação 03: Não foram 
localizados, no SIAFI, os 
valores referentes aos 
imóveis do Campus Porto 
Seguro (RIP: 
3807.00050.500-0)e Salinas 
das Margaridas (RIP: 
3847.00001.500-1).  
 

Por meio do Memorando nº 
739/2015/PROAP/IFBA, o gestor 
informa: 
Quanto às constatações referentes 
ao campus avançado de Salinas da 
Margarida, encontra-se no Spiunet, 
RIP nº 3847.00001.500-1 e 
estamos em contato com a 
Gerência Regional de Patrimônio 
da União-BA, para verificar a 
causa do não registro no SIAFI; 
Que este Departamento 
encaminhará ofício ao Campus de 
Porto Seguro, solicitando a 
exclusão da RIP nº 
3807.00050.500-0, devido a sua 
duplicidade, pois a correta é a de nº 
3807.00033.500-7. 

Recomendação Final 3.1: 
Proceder ao registro 
contábil, no SIAFI, dos 
valores referentes aos 
imóveis do Campus Porto 
Seguro (RIP: 
3807.00050.500-0)e 
Salinas das Margaridas 
(RIP: 3847.00001.500-1).  
 

Constatação  04:O imóvel 
da Reitoria não consta no 
Inventário de Bens Imóveis 
realizado em 31/12/2014. 
 

Recomendação Preliminar 
4.1: Incluir, no inventário, o 
imóvel de RIP 
3849.00871.500-9 no qual 
funciona a Reitoria do 
IFBA. 
 

Não houve manifestação do Gestor 
em relação à recomendação 
preliminar4.1. 
 

Visto que não houve 
manifestação do Gestor quanto à 
recomendação 4.1, mantém-se, 
portanto, a recomendação, 
fazendo-se necessário o 
acompanhamento por meio do 
Plano de Providência/2016. 

Recomendação Final 4.1: 
Incluir, no inventário, o 
imóvel de RIP 
3849.00871.500-9 no qual 
funciona a Reitoria do 
IFBA. 
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AÇÃO Nº 20 – PAINT/2015: Monitoramento da folha de pagamento referente à 
remuneração, benefícios e vantagens 

 
Tabela 15: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 001/2015 – Ação nº 20 – PAINT/2015 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 
ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA CONSTATAÇÃO FINAL 

Constatação 01: Ausência de 
atendimento, em sua completude, aos 
princípios do Controle Interno, 
conforme o disposto no Capítulo VII, 
seção VIII da IN 01/2001 da Secretaria 
Federal de Controle - SFC. 
Situação encontrada:  
1 - Ausência de 
capacitação/treinamento dos servidores 
que exercem atividades no nível de 
execução operacional, conforme o 
disposto no Formulário de Avaliação 
do Controle Interno.  
No que tange aos cursos destinados à 
capacitação dos Gestores, observou-se 
a participação da COAD nos cursos de 
“Mapeamento de processos” e 
“Mediação de Conflito”, ambos 
constantes do Termo de Cooperação 
IFBA/ESAF.  
Cabe destacar que os Relatórios 
Financeiros e Pedagógicos, emitidos 
pela ESAF, informam que os referidos 
cursos foram projetados para 
participação de 20 (vinte) servidores, 
no entanto, ambos os cursos tiveram 
uma participação aquém do 
inicialmente previsto.    
2 - Não há manuais de 
rotinas/procedimentos, fluxogramas ou 
mapas de processo das atividades 
desenvolvidas no DEAP.  
Ressalta-se que a implementação de 
ferramentas de gestão, a exemplo do 
mapeamento dos processos de 
trabalho, dentre outros, constitui-se 
num método segundo o qual o gestor 
poderá dimensionar o quantitativo 
necessário e suficiente da força de 
trabalho. 
Importante salientar que a gestão 
adequada dos processos propicia à 
tomada de decisões com base em 
avaliações e critérios técnicos, 
evitando-se mudanças aleatórias e 
subjetivas que possam prejudicar o 
desenvolvimento com outros processos 
pertinentes à DGP. 
3 - Não há a devida segregação de 
funções entre as atividades de 
coordenação/supervisão e execução 
operacional. De acordo com as 
informações dos Gestores, todos os 
servidores executam as mesmas 
atividades.  
Cabe ressaltar que os Gestores 
exercem, cumulativamente, atividades 
de execução nas Coordenações.  
4 - Ausência de formalização e de 
publicação das regras internas 
necessárias ao funcionamento do setor, 
conforme o disposto nas respostas ao 
item 3 do Formulário de Avaliação do 
Controle Interno. 
5 - Fragilidade no acompanhamento e 
revisão dos atos e fatos financeiros e 
operacionais da atividade de 
retribuição de cargos comissionados e 
funções gratificadas.  

Recomendação 1: Que a DGP 
promova, rotineiramente, a 
capacitação adequada e 
específica dos Servidores e 
Gestores para o efetivo 
exercício de suas atribuições; 
 
Recomendação 2: Que se 
elaborem manuais de rotinas/ 
procedimentos com vista a 
melhoria da eficiência 
administrativa e mitigação dos 
riscos;  
 
Recomendação 3: Que se 
proceda ao mapeamento dos 
processos do Departamento, 
atentando-se para a necessidade 
de geri-los, de maneira 
contínua. 
 
Recomendação 4: Que se atente 
para a segregação de funções no 
Departamento em atendimento 
ao Princípio do Controle 
interno. 
 
Recomendação 5: Que se 
proceda à formalização e 
publicação  das regras internas 
necessárias ao funcionamento 
do setor; 
 
Recomendação 6: Que se 
proceda ao acompanhamento e 
revisão dos atos e fatos 
financeiros e operacionais da 
atividade de retribuição de 
cargos comissionados e funções 
gratificadas, com vista a 
eficiência administrativa e a 
minimização dos erros. 
 

Por meio dos Memo. nº 
064/2015/DEAP/DGP, o Gestor 
informa: 
Reconhecemos que há a 
necessidade de maior observância 
dos princípios de controle interno 
administrativo, entretanto estamos 
envidando esforços para promover 
a consecução destes, sendo que: 
No tocante à Recomendação 1, 
considerando que a matéria em tela 
é de competência da Coordenação 
de Aperfeiçoamento e Capacitação 
- COAC, sugerimos que a aludida 
Coordenação se manifeste. 
No que tange à recomendação 2, o 
DEAP já elaborou manual de 
rotinas/procedimentos, o qual se 
encontra em fase de início de 
implementação. 
Em relação à recomendação 3, 
também em concomitância com o 
manual de rotinas/procedimentos 
foi elaborado o manual de 
processos da DEAP, encontrando-
se em, fase de iminente efetivação. 
No que concerne à Recomendação 
4, informamos que a metodologia 
atualmente utilizada pela DEAP 
impossibilita a aplicação da 
Segregação de Funções, divisão de 
atividades específicas para cada 
servidor, até porque temos 
atividades que são sazonais que 
não podem ser alocadas para que 
um servidor a execute ao longo de 
todo o exercício, a exemplo das 
solicitações atinentes à 
programação de férias que são 
marcada no final do ano. 
No que se refere à recomendação 5, 
com a elaboração do manual de 
rotinas/procedimentos, as regras 
internas já estão dispostas neste, 
por meio do qual se fará a 
divulgação das citadas regras. Á 
vista do sobredito em relação à 
Recomendação 3, o manual em tela 
encontra-se em fase de iniciação de 
sua implementação. 
No tocante à recomendação 6, 
dificuldade de execução do quanto 
recomendado pela falta de pessoal 
suficiente para desenvolver 
atividades indistintamente, a de 
executar e a de acompanhar e 
revisar os atos e fatos suscitado.  
Com o objetivo de complementar a 
resposta da Recomendação 1, o 
gestor encaminhou Memorando nº 
070/2015/DGP/REITORIA/IFBA 
que informa: 
(...) 
Salienta-se que, no que concerne à 
Recomendação 1 da Constatação 
01, consoante informado pela 
Coordenadora de Aperfeiçoamento 
e Capacitação - COAC, L. S., o 
Plano de Capacitação deste 
Instituto será bienal - 2015/2016, e 
está em fase de conclusão da sua 

Considerando a manifestação do Gestor, 
acima mencionada, mantemos as 
recomendações, uma vez que as ações 
previstas para o atendimento dos 
princípios do controle interno encontram-
se em fase de implementação. Nesse 
sentido, faz-se necessário o seu 
acompanhamento por meio do Plano de 
Providência/2016.  
Cabe ressaltar que alguns pontos que 
foram argumentados pelo Gestor 
necessitam de esclarecimentos: 
 
Segregação de funções  
O princípio da segregação de função 
consiste na separação de atribuições e 
responsabilidades entre diferentes 
pessoas, especialmente as funções ou 
atividades-chaves, a exemplo de 
autorização, execução, atesto/aprovação, 
registro e revisão ou auditoria. 
 
Nesse sentido, há que observar a 
segregação de funções entre as atividades 
de Coordenar e de Executar, cujas 
atribuições e responsabilidades são 
distintas. Cabe destacar que não há 
impedimento legal dos servidores da 
execução operacional, numa mesma 
Coordenação, exercerem 
cumulativamente atividades distintas. 
  
Insuficiência de Pessoal  
Sabe-se que a deficiência de pessoal foi 
uma das principais dificuldades apontadas 
por parte das Coordenações do DEAP e 
Gestor da área.  
Considerando que houve o aumento da 
demanda por serviços na área de pessoal, 
tendo em vista que novos campi foram 
instalados, observa-se a necessidade da 
DGP elaborar Estudos com vistas a 
promover a adequação da força de 
trabalho da Diretoria às suas atribuições. 
 Diante disso faz-se necessário incluir a 
seguinte recomendação, abaixo citada: 
 
Recomendação 7: Que se elabore Estudo 
com vistas a estimar o quantitativo, a 
composição, o perfil e os parâmetros de 
lotação da Diretoria com o objetivo de 
adequar a força de trabalho das 
Coordenações.  
 
Para tanto, conforme citado 
anteriormente, ressalta-se a necessidade 
de mapeamento dos processos, 
estabelecendo os seus fluxos.  

Recomendação Final 1: Que a 
DGP promova, rotineiramente, 
a capacitação adequada e 
específica dos Servidores e 
Gestores para o efetivo 
exercício de suas atribuições; 
 
Recomendação Final 2: Que se 
elaborem manuais de rotinas/ 
procedimentos com vista a 
melhoria da eficiência 
administrativa e mitigação dos 
riscos;  
 
Recomendação Final 3: Que se 
proceda ao mapeamento dos 
processos do Departamento, 
atentando-se para a 
necessidade de geri-los, de 
maneira contínua. 
 
Recomendação Final 4: Que se 
atente para a segregação de 
funções no Departamento em 
atendimento ao Princípio do 
Controle interno. 
 
Recomendação Final 5: Que se 
proceda à formalização e 
publicação  das regras internas 
necessárias ao funcionamento 
do setor; 
 
Recomendação Final 6: Que se 
proceda ao acompanhamento e 
revisão dos atos e fatos 
financeiros e operacionais da 
atividade de retribuição de 
cargos comissionados e 
funções gratificadas, com vista 
a eficiência administrativa e a 
minimização dos erros. 
 
Recomendação 7: Que se 
elabore Estudo com vistas a 
estimar o quantitativo, a 
composição, o perfil e os 
parâmetros de lotação da 
Diretoria com o objetivo de 
adequar a força de trabalho das 
Coordenações.  
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CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA 

CONSTATAÇÃO FINAL 

Constatação 02: duplicidade na 
publicação de portarias no Diário 
Oficial da União - DOU. As portarias 
534 e 535, de 26 de março de 2014, 
foram publicadas no dia 27/03/2014 e 
no dia 31/03/2014. 
 

Recomendação 1: Que sejam 
adotados procedimentos de 
conferência e revisão dos 
próprios atos no sentido de se 
evitar a duplicação e retificação 
de publicações, em observância 
ao princípio da economicidade. 
 

O Gestor informa por meio do 
Memo. nº 064/2015/DEAP/DGP 
que: 
 
Face ao recomendado, informamos 
a existência de um sistema interno 
desenvolvido e utilizado pelo 
DEAP para executar os 
procedimentos ora mencionados. 
 
Insta ressaltar que o fato exposto 
na constatação em comento ocorreu 
em período antecedente à assunção 
do Chefe do DEAP. 
 

Diante da manifestação do Gestor, 
mantemos a recomendação. Cabe 
ressaltar que o Gestor informa no 
parágrafo 3 da Constatação 03, abaixo 
transcrita: 
 
Memorando nº 064/2015/DEAP/DGP 
“ O supracitado Sistema, mesmo ainda 
não implementado em sua totalidade, 
suprirá  a necessidade de revisão destes 
atos, por ser ferramenta de padronização e 
operacionalização”  
Considerando o fato de que o Sistema 
está em fase de implementação e que está 
prevista a adoção de uma sistemática de 
revisão, faz-se necessário o 
acompanhamento dessa recomendação 
por meio do Plano de Providência 2016.  

Recomendação Final 1: Que 
sejam adotados procedimentos 
de conferência e revisão dos 
próprios atos no sentido de se 
evitar a duplicação e 
retificação de publicações, em 
observância ao princípio da 
economicidade. 
 

Constatação 03: Na portaria de 
destituição nº 2.143, publicada em 
23/12/2014, o número e a data de 
publicação da portaria de nomeação 
para o cargo de Assistente do 
Departamento Administrativo, da 
servidora M.A.S, matrícula 1610074, 
encontram-se divergentes. 
 

Recomendação 1: Que sejam 
adotadas providências no 
sentido de promover a 
retificação dos atos ora 
publicados, em atenção ao 
princípio da legalidade;  
 
Recomendação 2: Que sejam 
adotados procedimentos de 
conferência e revisão dos 
próprios atos no sentido de se 
evitar a duplicação e retificação 
de publicações, em observância 
ao princípio da economicidade.  
 

Conforme manifestação do Gestor, 
por meio do Memorando 
supracitado: 
No que atine à Recomendação 1, a 
metodologia anteriormente 
utilizada, para fins de evitar a 
descontinuidade do período 
referente à FG 01, já que a 
servidora continuou com a mesma 
gratificação, embora tenha mudado 
a nomenclatura da função, 
considerava o período da primeira 
publicação do FG 01. 
Diante do teor da Recomendação 2, 
o DEAP se compromete a 
implementar os procedimentos de 
conferência e revisão dos próprios 
atos, de modo que a sistemática 
seja a execução por um servidor e a 
respectiva revisão por outro. 
Sobreleva ressaltar que, face à 
escassez de pessoal já aqui exposta, 
a adoção dos aludidos 
procedimentos será feita de modo 
paulatino, consoante à 
disponibilidade de servidores.  
O supracitado sistema, mesmo 
ainda não implementado em sua 
totalidade, suprirá a necessidade de 
revisão destes atos, por ser 
ferramenta de padronização e 
operacionalização. 

Diante do quanto manifestado, mantemos 
as recomendações.  
 
Considerando o fato de que o Sistema 
está em fase de implementação e que a 
DEAP se compromete a adotar 
procedimentos de conferência e revisão 
dos próprios atos por meio de uma 
sistemática/rotina a ser implementada, 
faz-se necessário o acompanhamento das 
recomendações por meio do Plano de 
Providência 2016.  
 

Recomendação Final 1: Que 
sejam adotadas providências 
no sentido de promover a 
retificação dos atos ora 
publicados, em atenção ao 
princípio da legalidade;  
 
Recomendação Final 2: Que 
sejam adotados procedimentos 
de conferência e revisão dos 
próprios atos no sentido de se 
evitar a duplicação e 
retificação de publicações, em 
observância ao princípio da 
economicidade.  
 

Constatação 04: Não foram 
localizadas, no DOU, as publicações 
das Portarias dos servidores abaixo 
discriminados, em desatendimento ao 
item 9.2.1 do Acórdão 326/2015 do 
Tribunal de Contas da União - TCU.    
 
Acórdão 326/2015-Plenário-TCU 
9.2.1. os atos de provimento e vacância 
de empregos e funções gratificadas 
devem ser publicados no Diário Oficial 
da União e os atos de concessão de 
diárias e outras vantagens pecuniárias, 
previstas na legislação em vigor, em 
boletim interno ou de pessoal da 
entidade, conforme definido no 
Acórdão 1.466/2010 - Plenário;(grifo 
nosso) 
  
Quadro (vide Relatório) 

Recomendação 1: Que se 
proceda à publicação dos atos 
de provimento e vacância de 
cargos de direção e funções 
gratificadas no  DOU, conforme 
o disposto no Acórdão 
326/2015 do TCU. 
 

De acordo com a manifestação do 
Gestor: 
Não foi localizada a publicação da 
Portaria de destituição do servidor 
inscrito na matrícula 1900977. A 
portaria será publicada no dia 
19/08/2015, e, concomitantemente, 
proceder-se-á com a apuração do 
motivo que deu azo a sua não 
publicação. 
Embora conste que não foi 
localizado no Diário Oficial da 
União - DOU a publicação da 
Portaria relativa ao servidor 
inscrito na matrícula SIAPE 
1631148, que trata de nomeação, 
houve a publicação, em 20/12/2013 
da Portaria 2.072, de 19/12/2013, 
que designou o referido servidor 
para exercer a função de Chefe do 
DEPAD do Campus de Feira de 
Santana, conforme cópia acostada a 
este expediente.  

Diante do quanto manifestado, mantemos 
a recomendação. Considerando o fato de 
que o ato de publicação da portaria de 
destituição do servidor, matrícula 
1900977, conforme o disposto no Memo. 
nº 064/2015/DEAP/DGP, encontra-se em 
fase de implementação, dessa maneira, 
faz-se necessário o acompanhamento da 
recomendação por meio do Plano de 
Providência 2016. 
 

Recomendação Final 1: Que se 
proceda à publicação dos atos 
de provimento e vacância de 
cargos de direção e funções 
gratificadas no  DOU, 
conforme o disposto no 
Acórdão 326/2015 do TCU. 
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CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 
GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA 

CONSTATAÇÃO FINAL 

Constatação 05: Pagamento indevido 
de cargos/funções gratificadas. Cabe 
destacar que nas Portarias de 
destituição dos servidores, a data da 
dispensa é retroativa, produzindo 
efeitos ex tunc em relação ao ato, 
conforme Quadro 1 a seguir, 
constituindo-se numa situação de 
desconformidade em relação ao art. 15 
da lei 8.112/90. 
 
 
QUADRO 1 - INFORMAÇÕES 
SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO  

Recomendação 1: Que os 
servidores sejam instruídos, 
pela DEAP, a proceder ao 
pagamento de cargo/função, tão 
somente, enquanto ocorrer o 
efetivo exercício. 
 
Recomendação 2: Que sejam 
adotados controles sobre 
transações, bem como 
procedimentos de conferência e 
revisão dos próprios atos no 
sentido de se evitar o 
pagamento indevido, em 
observância ao princípio da 
legalidade. 

O Gestor informa por meio do 
Memo. nº 064/2015/DEAP/DGP 
que: 
 
No que tange à diferença de valores 
referentes às designações, 
dispensas e substituições, a Copag 
já elaborou as memórias de cálculo, 
conforme anexo, visando 
regularizar os pagamentos, 
iniciando o processo de notificação 
dos servidores e posterior 
lançamento em folha de 
pagamento. 

Diante do quanto manifestado, mantemos 
as recomendações.  
 
Considerando o fato de que as ações se 
encontram em fase de implementação, 
faz-se necessário o acompanhamento das 
recomendações por meio do Plano de 
Providência 2016. 

Recomendação Final 1: Que os 
servidores sejam instruídos, 
pela DEAP, a proceder ao 
pagamento de cargo/função, 
tão somente, enquanto ocorrer 
o efetivo exercício. 
 
Recomendação Final 2: Que 
sejam adotados controles sobre 
transações, bem como 
procedimentos de conferência 
e revisão dos próprios atos no 
sentido de se evitar o 
pagamento indevido, em 
observância ao princípio da 
legalidade. 

Constatação 06: Foram observadas 
inconsistências na forma de cálculo 
dos pagamentos de funções no mês do 
ato de concessão/dispensa, conforme o 
disposto nos Quadros 2 e 3 abaixo, em 
discordância com os procedimentos 
utilizados pela Coordenação em outras 
fichas financeiras da amostra. 
 
QUADRO 2: PAGAMENTO NÃO 
LOCALIZADO - SIAPE (tela 
fpcofichaf)  
 
QUADRO 3: INCONSISTÊNCIA NO 
CÁLCULO DA RETRIBUIÇÃO 
 
 

Recomendação 1: Que se reveja 
os cálculos dos pagamentos de 
funções dos servidores, no mês 
da publicação do ato, com o 
objetivo de se verificar a 
adequação e conformidade dos 
mesmos; 
  
Recomendação 2: Que sejam 
adotados procedimentos de 
conferência e revisão dos 
cálculos de pagamento de 
funções/cargos no sentido de 
evitar pagamento indevido, bem 
como prejuízo financeiro ao 
servidor;  
 
Recomendação 3: Que se adote 
treinamentos contínuos para 
cursos em sistemas 
operacionais, a exemplo do 
SIAPECAD; 
 
Recomendação 4:  Que se 
busque junto aos órgãos 
competentes a possibilidade do 
desenvolvimento de 
ferramentas para o cálculo 
proporcional no SIAPE, como 
forma de minimizar os riscos e 
aprimorar o controle interno. 
 

De acordo com o Memorando 
supracitado, O Gestor esclarece 
que: 
 
No que tange à diferença de valores 
referentes às designações, 
dispensas e substituições, a Copag 
já elaborou as memórias de cálculo, 
conforme anexo, visando 
regularizar os pagamentos, 
iniciando o processo de notificação 
dos servidores e posterior 
lançamento em folha de 
pagamento. 
 

Diante do quanto manifestado, mantemos 
as recomendações preliminares 2 e 4, no 
entanto, a Recomendação Preliminar 1 foi 
modificada conforme o disposto a seguir:  
 
Recomendação Final 1: Que se regularize 
o ato de  pagamento das retribuições de 
cargos e funções, conforme o disposto no 
Memorando nº 064/2015/DEAP/DGP. 
 
Importante informar que a Recomendação 
preliminar 3, supracitada, foi excluída 
desta constatação, em decorrência da 
análise da manifestação do Gestor em 
relação às ações de capacitação, que estão 
prevista no Plano bianual 2015/2016. 
 
Após análise das considerações do Gestor 
em relação ao cálculo da retribuição, 
excluímos a servidora, matrícula 
1957171, do Quadro 3. 
  
Considerando o fato de que as ações se 
encontram em fase de implementação, 
faz-se necessário o acompanhamento 
dessas recomendações por meio do Plano 
de Providência 2016.  
 
 

Recomendação Final 1: Que se 
regularize o ato de  pagamento 
das retribuições de cargos e 
funções, conforme o disposto 
no Memorando nº 
064/2015/DEAP/DGP. 
 
Recomendação Final 2: Que 
sejam adotados procedimentos 
de conferência e revisão dos 
cálculos de pagamento de 
funções/cargos no sentido de 
evitar pagamento indevido, 
bem como prejuízo financeiro 
ao servidor;  
 
Recomendação Final 4:  Que 
se busque junto aos órgãos 
competentes a possibilidade do 
desenvolvimento de 
ferramentas para o cálculo 
proporcional no SIAPE, como 
forma de minimizar os riscos e 
aprimorar o controle interno. 
 

 
 

3. ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS 

CONTROLES INTERNOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, COM BASE NOS 

TRABALHOS REALIZADOS, IDENTIFICANDO AS ÁREAS QUE 

APRESENTAM FALHAS RELEVANTES E IDENTIFICANDO AS AÇÕES 

PROMOVIDAS PARA REGULARIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO DOS RISCOS 

DELAS DECORRENTES. 

Nas auditorias realizadas e concluídas no exercício 2015, foram avaliados os controles 

internos, ora com base a Instrução Normativa CGU nº 01, de 06 de abril de 2001, ora 

com base na metodologia COSO. Reconhecendo que a utilização de diferentes 

parâmetros não favorece uma análise consolidada, esta AUDIN está envidando esforços 

no intuito de compartilhar conhecimento e unificar as informações, para que, no 
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exercício corrente, a condução da avaliação dos controles internos possa ocorrer 

uniformemente nas diferentes ações de auditoria. 

Diante do exposto, apresentamos nas Tabelas 16 a 21 abaixo dispostas, as análises dos 

controles internos realizadas em cada Ação de Auditoria, disposta no PAINT/2015 e 

concluídas no exercício de referência: 

Tabela 16: Avaliação dos Controles Internos da Ação nº 13 – PAINT/2015 

UNIDADE 
AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

Ação nº 13: Exame dos pagamentos e execução das despesas conforme LOA 

Pró-Reitoria de 
Administração e 

Planejamento 
(PROAP)/ 
Reitoria 

Ausência de atendimento, em sua completude, aos princípios do Controle Interno, conforme o disposto no 
Capítulo VII, seção VIII da IN 01/2001 da Secretaria Federal de Controle - SFC. 
Situação encontrada: 
1 - Ausência de formalização e de publicação das regras internas necessárias ao funcionamento do setor, 
conforme o disposto na resposta ao item 3 do “Formulário de Avaliação do Controle Interno”.  
Cabe ressaltar que em uma estrutura adequada de controle interno administrativo deve haver clara fixação de 
regras e procedimentos, bem como os respectivos responsáveis com vistas a não comprometer a eficiência 
administrativa. 
2 - Não houve observância ao princípio básico de Controle Interno “Segregação de Função”, tendo em vista 
que não poderá o mesmo servidor ser responsável pela liquidação e o pagamento da mesma despesa. 

 

Tabela 17: Avaliação dos Controles Internos da Ação nº 14 – PAINT/2015 

UNIDADE 
AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

Ação nº 14: Acompanhamento da aplicação das despesas realizadas através do Cartão de Pagamento 
do Governo Federal - CPGF 

Campus 
Valença 

Ao analisar o processo objeto desta auditoria, no tocante aos controles internos administrativos e às 
respostas dispostas no “Formulário de Avaliação dos Controles Internos Administrativos”, aplicado ao 
Campus, foi possível observar algumas impropriedades, as quais se encontram dispostas abaixo: 
1. Quantidade de pessoal inadequada para a realização das atividades do setor, possibilitando o acúmulo de 
funções. 
Ressalta-se que a segregação de funções é um dos princípios básicos de controle interno, pois a separação de 
atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, especialmente, as funções ou atividades-chave de 
autorização, execução, atesto/aprovação, registro e revisão é essencial para a promoção do efetivo controle. 
2. Ausência de formalização e de publicação das regras internas necessárias ao funcionamento do setor, 
conforme o disposto nas respostas ao item 3 do Formulário de Avaliação do Controle Interno. 
3. Não há manuais de rotinas/procedimentos, fluxogramas ou mapas de processo das atividades 
desenvolvidas no Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças. 
A formalização de procedimentos é imprescindível à consecução do controle. Todas as atividades 
importantes devem ser documentadas de forma completa e precisa a fim de que seja fácil rastrear as 
informações desde o momento de autorização até a conclusão. 
4. Observaram-se impropriedades nos documentos de concessão do SF e, também, nos de prestação de 
contas, bem como na utilização do CPGF pelo Suprido conforme constatações dispostas no item IV desse 
relatório. 
5. Da análise das constatações feitas por essa AUDIN, evidenciou-se a necessidade de capacitação dos 
servidores diretamente ligados à gestão e à utilização de Suprimentos de Fundos. 
Das impropriedades apontadas, o Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças – DCOF, por meio 
do Memorando nº 020/2015 – DCOF, informou: 
Quanto ao controle interno foi observado o desrespeito ao princípio da Segregação de Funções; a falta de 
formalização das normas internas, rotinas e procedimentos; e a necessidade de capacitação dos servidores 
que utilizam Suprimento de Fundos.  
No que tange ao princípio da segregação de funções, nosso setor já havia feito essa observação pelo 
memorando 14/2014 (em anexo), apresentado a Direção Geral, e reforçado pelo memorando 27/2014 (em 
anexo), no entanto, ainda não fomos integralmente apreciados.  
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UNIDADE 
AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

Ação nº 14: Acompanhamento da aplicação das despesas realizadas através do Cartão de Pagamento 
do Governo Federal - CPGF 

Quanto à formalização das normas internas, rotinas e procedimentos; os desenvolvimentos dessas atividades 
estão sendo elaboradas em conjunto com outras unidades, inclusive constando no plano de metas do setor.  
No que diz respeito à capacitação dos servidores que utilizam o Suprimento, já há atividade programada de 
capacitação nesse sentido. 

Campus 
Camaçari 

Ao analisar o processo objeto desta auditoria, no tocante aos controles internos administrativos e às 
respostas dispostas no “Formulário de Avaliação dos Controles Internos Administrativos”, aplicado ao 
Campus, foi possível observar algumas impropriedades, as quais se encontram dispostas abaixo: 
1. Quantidade de pessoal inadequada para a realização das atividades do setor, possibilitando o acúmulo de 
funções. 
Ressalta-se que a segregação de funções é um dos princípios básicos de controle interno, pois a separação de 
atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, especialmente, nas funções ou atividades-chave de 
autorização, execução, atesto/aprovação, registro e revisão, são essenciais para a promoção do efetivo 
controle. 
2. Ausência de formalização e de publicação das regras internas necessárias ao funcionamento do setor, 
conforme o disposto nas respostas ao item 03(três) do Formulário de Avaliação do Controle Interno. 
3. Não há manuais de rotinas/procedimentos, fluxogramas ou mapas de processo das atividades 
desenvolvidas na Coordenação de Orçamento, Finanças e Contabilidade. 
A formalização de procedimentos é imprescindível à consecução do controle. Todas as atividades 
importantes devem ser documentadas de forma completa e precisa a fim de que seja fácil rastrear as 
informações desde o momento de autorização até a conclusão. 
4. Observaram-se impropriedades, nos documentos de concessão do SF e, também, nos de prestação de 
contas, bem como na utilização do CPGF pelo Suprido conforme constatações dispostas no item IV deste 
relatório. 
5. Da análise das constatações feitas por esta AUDIN, evidenciou-se a necessidade de capacitação dos 
servidores diretamente ligados à gestão e à utilização de Suprimentos de Fundos. 

Campus 
Salvador 

Ao analisar os dois processos objetos desta auditoria, no tocante aos controles internos administrativos e às 
respostas dispostas no “Formulário de Avaliação dos Controles Internos Administrativos”, aplicado ao 
Campus, foi possível observar algumas impropriedades, as quais se encontram dispostas abaixo: 
1. Apesar de o Setor Financeiro dispor de um “Manual de Procedimentos Administrativos para Concessão, 
Utilização e Comprovação de Suprimento de Fundos” e uma “Planilha de Análise de Suprimento de 
Fundos”, observou-se inconsistências nos documentos de concessão do SF e também nos de prestação de 
contas, bem como na utilização do CPGF pelo Suprido conforme constatações dispostas no item IV deste 
relatório. 
2. Da análise das constatações feitas por essa AUDIN, evidenciou-se a necessidade de capacitação dos 
servidores diretamente ligados à gestão e à utilização de Suprimentos de Fundos. 

Campus Simões 
Filho 

Apesar de não obtermos resposta referente ao preenchimento do “Formulário de Avaliação dos Controles 
Internos Administrativos”, enviado ao Campus, ao analisar os 2(dois) processos objetos desta auditoria, no 
tocante aos controles internos administrativos, foi possível observar algumas impropriedades, as quais se 
encontram dispostas abaixo: 
1. Ausência de manifestação do Ordenador de Despesas tanto na autorização da concessão quanto na 
aprovação da prestação de contas do Suprimento de Fundos. 
Ressalta-se que a finalidade da autorização formal, por um superior hierárquico, para a realização dos atos 
administrativos é a de assegurar que a administração tem intenção de realizar tais atos. Sendo que a 
consequente aprovação, pela Administração competente, implica que a referida administração validou o ato 
e assegurou a conformidade em relação aos procedimentos legais estabelecidos pela legislação para a 
Administração Pública. 
4. Observaram-se falhas nos documentos de concessão do SF e, também, nos de prestação de contas, bem 
como na utilização do CPGF pelo Suprido conforme constatações dispostas no item IV desse relatório. 
5. Da análise das constatações feitas por essa AUDIN, evidenciou-se a necessidade de capacitação dos 
servidores diretamente ligados à gestão e à utilização de Suprimentos de Fundos. 

Pró-Reitoria de 
Administração e 

Planejamento 
(PROAP)/ 
Reitoria 

Informamos que a avaliação dos controles internos, relativos às rotinas do Departamento Financeiro, bem 
como o gerenciamento das despesas executadas a título de Cartão de Pagamento do Governo Federal – 
CPGF pelo Instituto, foi prejudicada, em virtude do não atendimento ao quanto solicitado, fato que 
inviabilizou a consecução dos trabalhos desta Unidade de Auditoria Interna. 
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Tabela 18: Avaliação dos Controles Internos da Ação nº 16 – PAINT/2015 

UNIDADE 
AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

Ação nº 16: Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário de Responsabilidade da UJ, classificados 
como bens de uso especial 

Reitoria 

Situação encontrada: 
• Não observância à legislação regulamentadora da gestão dos bens imóveis: 

Ao elencar as legislações que regulam as atividades do setor, o Departamento de Patrimônio não fez 
referência a nenhuma norma regulamentadora da gestão de bens imóveis, atividade que, juntamente à 
gestão de bens móveis e do almoxarifado, faz parte das atividades do setor. 

• Insuficiência de pessoal para atender à demanda do Departamento de patrimônio: 
O setor apresenta insuficiência de pessoal para execução das atividades de gestão patrimonial, inclusive, 
gestão dos bens imóveis. Problema sinalizado pelo chefe do Departamento de Patrimônio ao responder 
o questionário de Avaliação dos Controles Internos Administrativos e confirmado no Memorando nº 
068/2015 – DEPAT. 

• Ausência de capacitação de servidores na área de gestão de bens imóveis; 
Verificou-se a partir das respostas apresentadas, no formulário de Avaliação dos Controles Internos 
Administrativos, que os servidores que desempenham atividades de gestão dos bens imóveis não 
passaram por nenhum curso de capacitação na área. Informação confirmada no memorando nº 068/2015 
– DEPAT.  

• Ausência de Manual de Procedimento para gestão dos bens imóveis que se encontram sob 
responsabilidade do IFBA: 
Ao analisar as respostas fornecidas pelo Departamento de Patrimônio no Formulário de Avaliação dos 
Controles Internos Administrativos, verificou-se a existência de um Manual de Procedimentos do 
Patrimônio, mas ao ser questionado se este manual abarcaria os procedimentos relacionados à gestão 
dos Bens Imóveis do IFBA, o chefe do Departamento de Patrimônio respondeu, através do Memorando 
nº 068/2015 – DEPAT, que este manual não abarca e que o setor segue apenas as orientações do 
Manual Geral do Spiunet quanto à gestão dos Bens Imóveis.  

 

Tabela 19: Avaliação dos Controles Internos da Ação nº 18 – PAINT/2015 

UNIDADE 
AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

AÇÃO 18: Acompanhamento de contratos e fornecimentos de bens e serviços adquiridos nas diversas 
modalidades de licitação e sistemas de pregão, bem como nas contratações diretas. 

Campus 
Salvador 

No que se refere ao componente de controle interno “Ambiente de Controle”, constatou-se falta de 
capacitação voltada às aquisições por meio de dispensa/inexigibilidade de licitação, o que possibilita resultar 
em contratações em desconformidade com a legislação, bem como o uso irregular dos recursos públicos.   
No que concerne às “Atividades de Controle” foi constatado as seguintes impropriedades:  

• Inexistência de mecanismos de controle, a exemplo de Manual de Rotinas e Procedimentos, Mapas 
de Processo e Fluxograma, que possam orientar o processo de aquisição contratação; 

• Desconhecimento dos normativos que devem ser observados nos processos de 
aquisições/contratações diretas. 

Em se tratando do componente “Informação e Comunicação”, verificou-se o equívoco acerca da necessidade 
de divulgar os procedimentos internos intrínsecos aos processos de contratação direta, haja vista a 
indispensabilidade de proporcionar e compartilhar informações necessárias sobre as atribuições e 
responsabilidades dos setores/cargos, sobretudo devido ao pouco conhecimento destes. 
No que se refere ao “Monitoramento”, foi constatado que, embora haja pretensão, ainda não há, no setor, 
avaliação contínua que possa certificar o devido funcionamento dos controles internos existentes. 

Campus Santo 
Amaro 

No que refere ao componente de controle interno “Ambiente de Controle”, constatou a inexistência de 
preocupação por parte do Campus acerca da necessidade de capacitação dos servidores lotados na 
Coordenação de Compras, o que tende a culminar em contratações em desconformidade com a legislação, 
bem como o uso irregular dos recursos públicos. 
No que concerne às “Atividades de Controle” foi constatado as seguintes impropriedades:  

• Inexistência de mecanismos de controle, a exemplo de Manual de Rotinas e Procedimentos, Mapas 
de Processo e Fluxograma, que possam orientar o processo de aquisição-contratação; 

• Desconhecimento dos normativos que devem ser observados nas aquisições/contratações diretas. 
Em se tratando do componente “Informação e Comunicação”, verificou-se que inexiste comunicação dos 
procedimentos internos relacionados aos processos de contratação direta, com intuito de proporcionar e 
compartilhar informações necessárias sobre as atribuições e responsabilidades dos setores/cargos envolvidos 
no retromencionado processo. 
No que se refere ao “Monitoramento”, foi constatado que no que se refere aos processos de contratação 
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UNIDADE 
AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

AÇÃO 18: Acompanhamento de contratos e fornecimentos de bens e serviços adquiridos nas diversas 
modalidades de licitação e sistemas de pregão, bem como nas contratações diretas. 

direta, não há, no setor, avaliação contínua que possa certificar o devido funcionamento dos controles 
internos existentes no setor. 

Pró-Reitoria de 
Administração e 

Planejamento 
(PROAP)/ 
Reitoria 

No que refere ao componente de controle interno “Ambiente de Controle”, foi realizada análise nos 
normativos e organograma, a qual constatou que:  

• O Instituto possui Estatuto e Regimento Interno capazes de fornecer estrutura organizacional e 
delegação de autoridade e responsabilidade adequadas para um bom funcionamento do controle 
interno (CI) no Setor de Compras, no entanto, verificou-se que inexiste na retrocitada estrutura, 
unidade capaz de implementar, disseminar e fomentar o CI nos setores da instituição; 

• Inexiste normativo institucional que induza os setores a formalizarem mecanismos de controle 
interno, tais como Manual de Rotinas e Procedimentos, Mapas de Processo, Fluxograma, dentre 
outros. 

No que concerne às “Atividades de Controle” foram constatadas as seguintes impropriedades:  
• Inexistência de mecanismos de controle, a exemplo de Manual de Rotinas e Procedimentos, Mapas 

de Processo e Fluxograma, que possam orientar o processo de aquisição-contratação; 
• Em que pese a utilização do check-list como mecanismo de controle, constatou-se falta de 

conhecimento acerca das disposições nele contidas, tendo em vista o seu preenchimento 
equivocado. 

• Desconhecimento dos normativos que devem ser observados nas aquisições-contratações diretas; 
• Desconhecimento acerca das diferentes formas de controle e das respectivas aplicabilidades no 

setor. 
Em se tratando do componente “Informação e Comunicação”, constatou-se a ausência de comunicação 
referente aos procedimentos internos, relacionados aos processos de contratação direta, com intuito de 
proporcionar e compartilhar informações necessárias às atribuições e responsabilidades dos setores/cargos 
envolvidos no retromencionado processo. 
No que se refere ao “Monitoramento”, foi constatado que em relação aos processos de contratação direta, 
inexiste avaliação contínua que possa certificar o devido funcionamento dos controles internos existentes no 
setor. 

 

Tabela 20: Avaliação dos Controles Internos da Ação nº 20 – PAINT/2015 

UNIDADE 
AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

Ação nº 20: Monitoramento da Folha de Pagamento referente à remuneração, benefícios e Vantagens 

Diretoria de 
Gestão de 

Pessoas (DGP) / 
Reitoria 

A partir das informações constantes nos questionários sobre atividades de controle, bem como da revisão do 
ato de retribuição de cargos e funções, foram identificadas desconformidades em relação aos princípios do 
controle interno.  
Verificou-se a ausência de capacitação dos servidores que exercem atividades no nível de execução 
operacional, falta de manuais de rotinas e procedimentos, bem como fluxogramas ou mapa de processos das 
atividades. 
Constata-se a inexistência de sistemática de acompanhamento e revisão dos atos financeiros e operacionais, 
bem como ausência de formalização e publicização das regras internas. 
Além disso, a inobservância quanto ao princípio da segregação de funções entre as atividades-chaves de 
Coordenação (Supervisão) e execução operacional. 
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Tabela 21: Avaliação dos Controles Internos da Ação nº 21 – PAINT/2015 

UNIDADE 
AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

Ação 21: Gratificação de Incentivo à Qualificação 

Diretoria de 
Gestão de 

Pessoas (DGP) / 
Reitoria 

FALTA DE TREINAMENTO DE SERVIDORES: 
• Carência de cursos para capacitação e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas. 

INSTRUÇÕES EM DECONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 25/2013 
• Os procedimentos de solicitação do Incentivo à Qualificação divulgada no site do IFBA, bem 

como o fluxograma das atividades, possuem divergências em relação à Resolução nº 25, de 10 de 
junho de 2013. 

DEFICIENCIA DE CONTROLE SOBRE ATOS PRATICADOS 
• Vulnerabilidade no acompanhamento e revisão dos atos e fatos administrativos da atividade de 

concessão do Incentivo à Qualificação dos servidores. 

 

 

4. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA 

REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT, INDICANDO SUA MOTIVAÇÃO 

E SEUS RESULTADOS 

Em continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, foram distribuídas 06 

(seis) edições do material informativo intitulado “AUDITORIA INFORMA”– no 

período de janeiro a dezembro/2015, o qual tem como principal objetivo o 

compartilhamento de conhecimentos instrumentais em Gestão Pública. O referido 

material foi distribuído de forma a socializar, entre setores estratégicos dos Campi do 

IFBA e sua Reitoria, informações sobre “Normativos e Julgados TCU”, cuja fonte é o 

Ementário de Gestão Pública.  

 

5. RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTO NO PAINT 

NÃO REALIZADOS OU NÃO CONCLUÍDOS, COM AS JUSTIFICATIVAS 

PARA A SUA NÃO EXECUÇÃO E, QUANDO APLICÁVEL, COM A 

PREVISÃO DE SUA CONCLUSÃO. 

5.1 RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTO NO PAINT 

NÃO CONCLUÍDOS NO EXERCÍCIO 

No que se refere às Ações de Auditoria não concluídas em 2015, encontramos as 

Ações de nº 03, 18, 19 e 21, que tratam, respectivamente, de “Acompanhamento 

do Programa de Assistência Estudantil (PAE)”, “Acompanhamento de contratos e 
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fornecimentos de bens e serviços adquiridos nas diversas modalidades de licitação 

e sistema de pregão, bem como nas contratações diretas”, “Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões de aposentadorias e pensão e movimentação de servidores” 

e “Gratificação de Incentivo à Qualificação”. 

Em se tratando das Ações de nº 18, 19 e 21, foram emitidos os Relatórios 

Preliminares de Auditoria, com as Recomendações constantes na Tabela 22 

abaixo disposta, e enviados para os respectivos gestores para manifestação e 

posterior envio dos Relatórios Finais. Devido aos atrasos das manifestações, bem 

como outras demandas surgidas para os auditores, os Relatórios Finais não foram 

elaborados em tempo hábil para serem emitidos no exercício aos quais se referem, 

estando previsto para serem concluídos ao fim do mês de abril de 2016. 

No que tange à Ação de nº 03, após a Coordenação de Atenção ao Estudante 

(CAE) do Campus Salvador negar o acesso às documentações para fins de 

auditoria do Programa de Assistência Estudantil (PAE) tendo o sigilo profissional 

como justificativa, a auditoria foi suspensa até o pronunciamento da CGU acerca 

do impasse apresentado. 

Considerando que a supramencionada Controladoria se pronunciou sugerindo que 

a questão fosse dirimida internamente, esta Unidade de Auditoria Interna está 

levando o fato ao Reitor deste IFBA para fins de discussão, análise e decisão 

acerca das providências a serem tomadas. Na oportunidade, informamos que a 

auditoria do PAE está previsto, no PAINT/2016, para ser concluído em novembro 

do corrente ano. 

 
Tabela 22: Informações referentes Constatações e Recomendações proferidas por meio de Relatório Preliminar 

AÇÃO Nº 
RELATÓRIO 

UNIDADE 
AUDITADA CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

Ação nº 18 - PAINT/2015: 
Acompanhamento de 
contratos e fornecimentos 
de bens e serviços 
adquiridos nas diversas 
modalidades de licitação e 
sistema de pregão, bem 
como nas contratações 
diretas. 

014/2015 
Pró-Reitoria de 
Administração e 
Planejamento (PROAP) 

CONSTATAÇÃO 1: Após análise das 
informações levantadas, constatou-se: 
No que refere ao componente de 
controle interno “Ambiente de 
Controle”, foi realizada análise nos 
normativos e organograma, a qual 
constatou que: 
O Instituto possui Estatuto e Regimento 
Interno capazes de fornecer estrutura 
organizacional e delegação de 
autoridade e responsabilidade adequadas 
para um bom funcionamento do controle 
interno (CI) no Setor de Compras, no 
entanto, verificou-se que inexiste na 
retrocitada estrutura, unidade capaz de 
implementar, disseminar e fomentar o 

Recomendação 1.1: Que a PROAP 
estabeleça mecanismo de controle 
relativo aos processos de contratação 
direta, com intuito de elevar à 
eficácia nas aquisições/contratações, 
bem como salvaguardar o erário 
contra perda, mau uso e dano. 
 
Recomendação 1.2: Que promova 
capacitação dos servidores lotados no 
Setor de Compras, acerca dos 
normativos que se referem aos 
processos de contratação, com intuito 
de aprimorar a compreensão dos 
dispositivos legais. 
Recomendação 1.3: Que se crie 
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AÇÃO Nº 
RELATÓRIO 

UNIDADE 
AUDITADA CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

CI nos setores da instituição; 
• Inexiste normativo institucional 
que induza os setores a formalizarem 
mecanismos de controle interno, tais 
como Manual de Rotinas e 
Procedimentos, Mapas de Processo, 
Fluxograma, dentre outros. 
No que concerne às “Atividades de 
Controle” foram constatadas as 
seguintes impropriedades:  
• Inexistência de mecanismos de 
controle, a exemplo de Manual de 
Rotinas e Procedimentos, Mapas de 
Processo e Fluxograma, que possam 
orientar o processo de aquisição-
contratação; 
• Em que pese a utilização do check-
list como mecanismo de controle, 
constatou-se falta de conhecimento 
acerca das disposições nele contidas, 
tendo em vista o seu preenchimento 
equivocado. 
• Desconhecimento dos normativos 
que devem ser observados nas 
aquisições-contratações diretas; 
• Desconhecimento acerca das 
diferentes formas de controle e das 
respectivas aplicabilidades no setor. 
Em se tratando do componente 
“Informação e Comunicação”, 
constatou-se a ausência de comunicação 
referente aos procedimentos internos, 
relacionados aos processos de 
contratação direta, com intuito de 
proporcionar e compartilhar 
informações necessárias às atribuições e 
responsabilidades dos setores/cargos 
envolvidos no retromencionado 
processo. 
No que se refere ao “Monitoramento”, 
foi constatado que em relação aos 
processos de contratação direta, inexiste 
avaliação contínua que possa certificar o 
devido funcionamento dos controles 
internos existentes no setor. 

banco de normativos relacionados ao 
processo de contratação, a fim de 
facilitar e orientar a atuação dos 
servidores. 
Recomendação 1.4: Que a PROAP 
oriente o Setor de Compras sobre os 
tipos, princípios e importância do 
Controle Interno, como também a 
indispensabilidade da sua aplicação 
no setor. 

Recomendação 1.5: Que o Setor de 
Compras formalize e publique as 
regras e as informações necessárias 
para a formalização e os trâmites 
relacionados aos processos de 
dispensa e inexigibilidade de 
licitação. 

Ação nº 18 - PAINT/2015: 
Acompanhamento de 
contratos e fornecimentos 
de bens e serviços 
adquiridos nas diversas 
modalidades de licitação e 
sistema de pregão, bem 
como nas contratações 
diretas. 

014/2015 
Pró-Reitoria de 
Administração e 
Planejamento (PROAP) 

CONSTATAÇÃO 2: Embora conste no 
documento intitulado “Aquisição de 
Material ou Serviço” campo destinado 
para justificativa da contratação, a 
mesma não foi feita de forma completa, 
tendo em vista a falta de dados que 
fundamentassem a quantidade de 
assinaturas requeridas do objeto a ser 
contratado. 
No que tange ao documento intitulado 
“Enquadramento do Serviço ou 
Material”, não foi inserida a justificativa 
da contratação no campo apropriado, 
como também houve aposição de 
informação equivocada no que se refere 
ao dispositivo legal que ampara a 
inexigibilidade . Segundo o Atestado e o 
parecer jurídico, a inexigibilidade foi 
amparada pelo inciso I, do art. 25, da 
Lei nº 8.666/1993; entretanto, segundo o 
retro mencionado documento, foi pelo 
art. 25, caput da referida lei. 

Recomendação 2.1: Que a PROAP 
instrua os setores responsáveis pelo 
preenchimento da “Aquisição de 
Material ou Serviço” (AMS) a 
procederem à justificativa da 
necessidade de aquisição de bem ou 
contratação de serviço, incluindo a 
justificativa do quantitativo, e que 
sejam anexados ao retrocitada AMS 
eventuais documentos 
comprobatórios.  
 

Recomendação 2.2: Que a PROAP 
instrua os setores competentes a 
preencherem os campos destinados à 
justificativa da contratação e ao 
amparo legal da contratação direta no 
documento intitulado 
“Enquadramento de Serviço ou 
Material”. 
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AÇÃO Nº 
RELATÓRIO 

UNIDADE 
AUDITADA CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

CONSTATAÇÃO 3:  Em que pese o 
fato do processo estar com as folhas 
numeradas e rubricadas, foi constatado 
que todos os documentos constantes no 
processo, exceto os inseridos pela 
Procuradoria Jurídica, foram numerados 
e rubricados pelo mesmo servidor. Tal 
ato é considerado errôneo porque a 
simples aposição da numeração e 
rubrica nas folhas, não dá ao processo a 
devida segurança que lhe cabe. Os 
servidores devem numerar e rubricar as 
folhas por ele inseridas no processo, 
proporcionando, assim, segurança ao 
Instituto e ao próprio servidor, tendo em 
vista que essa medida evita a retirada 
e/ou troca indevida de documentos, bem 
como alteração de sua sequência (ações 
que podem comprometer a integridade 
do teor do processo). 

Recomendação 3.1: Que a PROAP 
instrua os setores que a integra a 
informarem aos seus servidores que 
compete ao responsável pela inserção 
dos documentos, no processo, a 
numeração e aposição da rubrica, de 
modo a garantir a integridade dos 
atos praticados. 
 

CONSTATAÇÃO 4: Contratação do 
serviço sem a prévia anuência do Reitor, 
tendo em vista a ausência de sua 
autorização para o andamento do 
processo. 
 

Recomendação 4.1: Recomendamos 
que a PROAP instrua a Diretoria de 
Gestão Contábil, Orçamentária e 
Financeira – DGCOF a proceder às 
providências finais para contratação 
somente após verificar a existência da 
respectiva autorização do Reitor deste 
Instituto. 

CONSTATAÇÃO 5: Assinatura de 
signatários sem aposição das respectivas 
datas, impossibilitando a verificação da 
sequência dos atos e a eventual 
necessidade de contagem de prazo. 
 

Recomendação 5.1: Que a PROAP 
instrua todos os setores da Reitoria 
deste IFBA sobre a necessidade da 
aposição de local e data nos 
documentos por eles elaborados e/ou 
assinados. 

CONSTATAÇÃO 6: Embora conste, no 
documento intitulado “Enquadramento 
do Serviço ou Material”, campo 
destinado ao preenchimento das 
informações concernentes aos recursos 
orçamentários para cobertura da 
despesa, e embora esse campo esteja 
devidamente assinado pela Diretora 
Financeira, constatou-se que tal 
informação não foi devidamente 
fornecida. 

Recomendação 6.1: Que a PROAP 
instrua a DGCOF a proceder ao 
preenchimento das informações, 
referentes aos recursos orçamentários 
para cobertura da despesa, antes de 
atestar a respectiva declaração. 
 

CONSTATAÇÃO 7: Não consta, no 
processo, documento e/ou informação 
que comprove a realização da 
averiguação da veracidade do atestado 
de exclusividade fornecido pela 
Associação das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação – 
ASSESPRO REGIONAL PARANÁ. 

Recomendação 7.1: Que a PROAP 
instrua o setor competente a, quando 
for o caso, proceder à averiguação da 
veracidade dos atestados de 
exclusividade fornecidos pelos órgãos 
competentes. 
 

Ação nº 18 - PAINT/2015: 
Acompanhamento de 
contratos e fornecimentos 
de bens e serviços 
adquiridos nas diversas 
modalidades de licitação e 
sistema de pregão, bem 
como nas contratações 
diretas. 

014/2015 
Pró-Reitoria de 
Administração e 
Planejamento (PROAP) 

CONSTATAÇÃO 8: Não constam, no 
processo, documentos imprescindíveis 
que deveriam anteceder ao ajuste, 
comprometendo, dessa forma, a 
legalidade e a integridade do contrato, 
tendo em vista a desobediência dos 
institutos legais. 
Relação de documentos que não 
constam no processo: 
• Declaração de superveniência de 
fato impeditivo da habilitação; 
• Comprovante de verificação no 
Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (CEIS); 
• Declaração do cumprimento do 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
CF (proibição do trabalho infantil); 
• Contrato celebrado, bem como sua 
minuta; e 

Recomendação 8.1: Que a PROAP se 
abstenha de celebrar ajuste sem 
observar as prévias exigências legais 
e que crie mecanismos de controle 
para tal. 
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AÇÃO Nº 
RELATÓRIO 

UNIDADE 
AUDITADA CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

• Formulário contendo adjudicação e 
homologação da contratação direta. 
CONSTATAÇÃO 9: Embora tenha 
ocorrido a publicação do extrato de 
inexigibilidade de licitação na imprensa 
oficial, constatou-se as seguintes 
irregularidades concernentes a esse ato: 
• De acordo com o extrato, a 
declaração de inexigibilidade e a sua 
ratificação ocorreram no dia 07/05/2015, 
entretanto, não consta, no processo, 
nenhum documento que comprove a 
efetivação desses atos; 
• A data da declaração e da 
ratificação é anterior a data que o 
processo é encaminhado ao Reitor para 
que este autorize, ou não, o seu 
andamento e respectiva contratação. 

Recomendação 9.1: Que a PROAP 
instrua o setor responsável por 
publicar os extratos de contratação 
direta no Diário Oficial da União 
(DOU), a verificar, anteriormente à 
divulgação, a existência, no processo, 
da declaração de 
dispensa/inexigibilidade, e sua 
respectiva ratificação. 
 

Ação nº 18 - PAINT/2015: 
Acompanhamento de 
contratos e fornecimentos 
de bens e serviços 
adquiridos nas diversas 
modalidades de licitação e 
sistema de pregão, bem 
como nas contratações 
diretas. 

015/2015 
Pró-Reitoria de 
Administração e 
Planejamento (PROAP) 

CONSTATAÇÃO 1: Embora a 
justificativa da contratação tenha sido 
devidamente anexada ao documento 
intitulado “Solicitação para Participação 
em Curso/Eventos”, a mesma não foi 
inserida no documento nomeado 
“Enquadramento do Serviço ou 
Material”. 

Recomendação 1.1: Que a PROAP 
instrua os setores competentes a 
preencherem os campos destinados à 
justificativa da contratação no 
documento intitulado 
“Enquadramento de Serviço ou 
Material”. 
 

CONSTATAÇÃO 2: Páginas não 
rubricadas pelos servidores responsáveis 
pela inserção dos documentos no 
processo. 
 

Recomendação 2.1: Que a PROAP 
instrua os setores que a integra a 
informarem aos seus servidores que 
compete ao responsável pela inserção 
dos documentos no processo a 
numeração e aposição de rubrica, de 
modo a garantir a integridade dos 
atos praticados. 

CONSTATAÇÃO 3: Despacho 
elaborado pela COAC sem a inserção do 
local e da data. 
 

Recomendação 3.1: Que a PROAP 
cientifique à Diretoria de Gestão de 
Pessoas (DGP) sobre a necessidade 
de informar à Coordenação de 
Aperfeiçoamento e Capacitação 
(COAC) sobre a imprescindibilidade 
de inserir local e data nos 
documentos elaborados por essa 
coordenação. 

CONSTATAÇÃO 4: O processo foi 
encaminhado sem inserção das 
informações e/ou autorizações 
orçamentárias necessárias ao seu 
andamento, conforme se verifica nos 
seguintes documentos: 
• Solicitação para participação em 
cursos/eventos; 
• Enquadramento do Serviço ou 
Material. 

Recomendação 4.1: Que a PROAP 
crie mecanismos de controle, como 
fluxograma ou mapa de processo, no 
que se refere aos processos de 
contratação direta, que sejam capazes 
de orientar os servidores deste IFBA 
quanto aos trâmites do processo. 
 

Ação nº 18 - PAINT/2015: 
Acompanhamento de 
contratos e fornecimentos 
de bens e serviços 
adquiridos nas diversas 
modalidades de licitação e 
sistema de pregão, bem 
como nas contratações 
diretas. 

015/2015 
Pró-Reitoria de 
Administração e 
Planejamento (PROAP) 

CONSTATAÇÃO 5: Contratação do 
serviço sem a prévia anuência do Reitor, 
tendo em vista a ausência de sua 
autorização para a abertura e para o 
andamento do processo. 
 

Recomendação 5.1: Recomendamos 
que a PROAP instrua a Diretoria de 
Gestão Contábil, Orçamentária e 
Financeira – DGCOF a proceder às 
providências finais para contratação 
somente após verificar a existência da 
respectiva autorização do Reitor deste 
Instituto. 

CONSTATAÇÃO 6: Incoerência entre 
os dados contidos no “Enquadramento 
do Serviço ou Material” e os dos demais 
documentos inseridos no processo, 
conforme se verifica na tabela abaixo: 
Tabela: Vide relatório. 

Recomendação 6.1:  Que a PROAP 
instrua seus setores a preencherem os 
campos do “Enquadramento do 
Serviço ou Material”. 
 

CONSTATAÇÃO 7:Não constam, no 
processo, documentos imprescindíveis 

Recomendação 7.1:Que a PROAP se 
abstenha de celebrar ajuste sem 
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AÇÃO Nº 
RELATÓRIO 

UNIDADE 
AUDITADA CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

que deveriam anteceder ao ajuste, 
comprometendo, dessa forma, a 
legalidade e a integridade do contrato, 
tendo em vista a desobediência aos 
institutos legais. 
Relação de documentos que não 
constam no processo:  
- Comprovante de pesquisa de preço 
e/ou documento que evidencie a 
inexistência de curso similar; 
- Declaração de superveniência de fato 
impeditivo da habilitação; 
- Comprovante de verificação no 
Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (CEIS); 
- Declaração do cumprimento do 
disposto no art. 7º , inciso XXXIII, da 
CF (proibição do trabalho infantil); 
- Contrato celebrado, bem como sua 
minuta; e 
- Formulário contendo adjudicação e 
homologação da contratação direta.  

observar as prévias exigências legais 
e que crie mecanismos de controle 
para tal.  
 

CONSTATAÇÃO 8: Não foram 
incluídos critérios ambientais 
relacionados à promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável 
no processo de contratação do serviço. 

Recomendação 8.1: Que a PROAP 
passe a inserir critérios de 
sustentabilidade ambiental nos seus 
processos de contratação. 
 

CONSTATAÇÃO 9:Embora tenha 
ocorrido a publicação do Extrato de 
Inexigibilidade de Licitação na imprensa 
oficial, constatou-se as seguintes 
irregularidades concernentes a esse ato: 
• A declaração de inexigibilidade 
ocorreu antes da emissão do Parecer da 
Procuradoria Jurídica, sendo este 
favorável a essa modalidade de 
contratação; 
• Não há, no processo, documento 
que comprove a efetiva declaração de 
inexigibilidade e sua ratificação. 
A declaração de inexigibilidade proveio 
de servidor que não possuía 
competência para o ato, tendo em vista 
que a mesma deve ocorrer lotado na 
Gerência de Compras e 
Acompanhamento de Processos. 

Recomendação 9.1: Que a PROAP 
instrua o setor responsável por 
publicar os extratos de contratação 
direta no Diário Oficial da União 
(DOU), a verificar, anteriormente à 
divulgação, a existência, no processo, 
da declaração de 
dispensa/inexigibilidade, e sua 
respectiva ratificação. 
 

Ação nº 18 - PAINT/2015: 
Acompanhamento de 
contratos e fornecimentos 
de bens e serviços 
adquiridos nas diversas 
modalidades de licitação e 
sistema de pregão, bem 
como nas contratações 
diretas. 

017/2015 
Pró-Reitoria de 
Administração e 
Planejamento (PROAP) 

CONTATAÇÃO 01: Emissão da Nota 
de Empenho (NE) de nº 2015NE800196 
sem cobertura contratual, tendo em vista 
que o instrumento de ajuste que a 
respaldou não estava mais em vigência, 
conforme se verifica nas informações 
contidas na planilha abaixo: 
Planilha: Vide no Relatório. 
Cumpre-nos alertar que a constatação e 
recomendação perduram, ainda que 
tenha ocorrido a anulação da nota de 
empenho em análise, tendo em vista a 
necessidade de prevenir erros 
semelhantes. 

RECOMENDAÇÃO 1.1: Que a Pró-
Reitoria de Administração e 
Planejamento (PROAP) instrua os 
setores competentes a não mais emitir 
nota de empenho quando não houver 
contrato vigente que a respalde. 
 

Ação nº 18 - PAINT/2015: 
Acompanhamento de 
contratos e fornecimentos 
de bens e serviços 
adquiridos nas diversas 
modalidades de licitação e 
sistema de pregão, bem 
como nas contratações 
diretas. 

018/2015 Campus Salvador 

CONSTATAÇÃO 01: Após análise das 
informações levantadas, constatou-se: 
No que se refere ao componente de 
controle interno “Ambiente de 
Controle”, constatou-se falta de 
capacitação voltada às aquisições por 
meio de dispensa/inexigibilidade de 
licitação, o que possibilita resultar em 
contratações em desconformidade com a 
legislação, bem como o uso irregular 

Recomendação 1.1: Que a Diretoria-
Geral do Campus Salvador possibilite 
a adequada capacitação dos 
servidores lotados setor de compras, 
para que estes possam deter os 
conhecimentos necessários acerca das 
legislações e procedimentos 
intrínsecos e imprescindíveis ao setor. 
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dos recursos públicos.   
No que concerne às “Atividades de 
Controle” foi constatado as seguintes 
impropriedades:  
• Inexistência de mecanismos de 
controle, a exemplo de Manual de 
Rotinas e Procedimentos, Mapas de 
Processo e Fluxograma, que possam 
orientar o processo de aquisição 
contratação; 
• Desconhecimento dos normativos 
que devem ser observados nos processos 
de aquisições/contratações diretas. 
Em se tratando do componente 
“Informação e Comunicação”, 
verificou-se o equívoco acerca da 
necessidade de divulgar os 
procedimentos internos intrínsecos aos 
processos de contratação direta, haja 
vista a indispensabilidade de 
proporcionar e compartilhar 
informações necessárias sobre as 
atribuições e responsabilidades dos 
setores/cargos, sobretudo devido ao 
pouco conhecimento destes. 
No que se refere ao “Monitoramento”, 
foi constatado que, embora haja 
pretensão, ainda não há, no setor, 
avaliação contínua que possa certificar o 
devido funcionamento dos controles 
internos existentes. 

Recomendação 1.2: Que se estabeleça 
mecanismo de controle relativo aos 
processos de contratação direta, com 
intuito de elevar a eficácia nas 
aquisições/contratações, bem como 
salvaguardar o erário contra perda, 
mau uso e dano. 
 

Recomendação 1.3: Que se crie 
banco de normativos relacionados ao 
processo de contratação, que seja 
capaz de orientar os servidores 
lotados na Coordenação de Compras. 
 

Recomendação 1.4: Que o Setor de 
Compras formalize e publique as 
regras e as informações necessárias à 
formalização dos trâmites 
relacionados aos processos de 
dispensa e inexigibilidade de 
licitação. 
 

CONSTATAÇÃO 02: Embora o 
processo tenha sido formalmente aberto 
no sistema, não houve a abertura física 
do mesmo, apesar da necessidade, 
intrínseca ao setor público, de manter o 
registro da justificativa, bem como o 
controle dos atos e fatos administrativos 
decorrentes dos respectivos processos. 

Recomendação 2.1: Que o setor 
competente do Campus Salvador seja 
instruído a abrir processo, com todos 
os documentos necessários e 
legalmente exigidos, nos casos de 
contratação direta (dispensa ou 
inexigibilidade de licitação). 

Ação nº 18 - PAINT/2015: 
Acompanhamento de 
contratos e fornecimentos 
de bens e serviços 
adquiridos nas diversas 
modalidades de licitação e 
sistema de pregão, bem 
como nas contratações 
diretas. 

019/2015 Campus Santo Amaro 

CONSTATAÇÃO 01: Após análise das 
informações levantadas, constatou-se: 
No que refere ao componente de 
controle interno “Ambiente de 
Controle”, constatou a inexistência de 
preocupação por parte do Campus 
acerca da necessidade de capacitação 
dos servidores lotados na Coordenação 
de Compras, o que tende a culminar em 
contratações em desconformidade com a 
legislação, bem como o uso irregular 
dos recursos públicos. 
No que concerne às “Atividades de 
Controle” foi constatado as seguintes 
impropriedades:  
• Inexistência de mecanismos de 
controle, a exemplo de Manual de 
Rotinas e Procedimentos, Mapas de 
Processo e Fluxograma, que possam 
orientar o processo de aquisição-
contratação; 
• Desconhecimento dos normativos 
que devem ser observados nas 
aquisições/contratações diretas. 
Em se tratando do componente 
“Informação e Comunicação”, 
verificou-se que inexiste comunicação 
dos procedimentos internos relacionados 
aos processos de contratação direta, com 
intuito de proporcionar e compartilhar 
informações necessárias sobre as 
atribuições e responsabilidades dos 
setores/cargos envolvidos no 
retromencionado processo.  
No que se refere ao “Monitoramento”, 
foi constatado que no que se refere aos 

Recomendação 1.1: Que a Diretoria-
Geral do Campus Santo Amaro 
possibilite a adequada capacitação 
dos servidores lotados na 
Coordenação de Compras, para que 
estes possam deter os conhecimentos 
necessários acerca das legislações e 
procedimentos intrínsecos e 
imprescindíveis ao setor. 
 
Recomendação 1.2: Que se estabeleça 
mecanismo de controle relativo aos 
processos de contratação direta, com 
intuito de elevar a eficácia nas 
aquisições/contratações, bem como 
salvaguardar o erário contra perda, 
mau uso e dano. 
Recomendação 1.3: Que se crie 
banco de normativos relacionados ao 
processo de contratação, que seja 
capaz de orientar os servidores 
lotados na Coordenação de Compras. 

Recomendação 1.4: Que o Setor de 
Compras formalize e publique as 
regras e as informações necessárias à 
formalização dos trâmites 
relacionados aos processos de 
dispensa e inexigibilidade de 
licitação. 
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processos de contratação direta, não há, 
no setor, avaliação contínua que possa 
certificar o devido funcionamento dos 
controles internos existentes no setor. 

Ação nº 18 - PAINT/2015: 
Acompanhamento de 
contratos e fornecimentos 
de bens e serviços 
adquiridos nas diversas 
modalidades de licitação e 
sistema de pregão, bem 
como nas contratações 
diretas. 

019/2015 Campus Santo Amaro 

CONSTATAÇÃO 02: Embora o 
processo tenha sido formalmente aberto 
no sistema, não houve a abertura física 
do mesmo, apesar da necessidade, 
intrínseca ao setor público, de manter o 
registro da justificativa, bem como o 
controle dos atos e fatos administrativos 
decorrentes dos respectivos processos. 

Recomendação 2.1: Que o setor 
competente do Campus Santo Amaro 
seja instruído a abrir processo, com 
todos os documentos necessários e 
legalmente exigidos, nos casos de 
contratação direta (dispensa ou 
inexigibilidade de licitação). 
 

CONSTATAÇÃO 03: Foi emitida nota 
de empenho, a favor da Empresa Baiana 
de Alimentos (EBAL), com o valor 
consideravelmente maior do que a 
necessidade, e o respectivo 
planejamento do Campus, de acordo 
com o disposto na tabela abaixo, tendo 
como justificativa a necessidade de 
execução do crédito, ainda que sem a 
existência de demanda. 
 

Recomendação 3.1: Considerando 
que o orçamento deve ser executado 
conforme as reais necessidades das 
unidades gestoras, e ainda as 
imposições normativas acerca da 
transparência, planejamento e 
controle dos gastos públicos, 
recomendamos que o Departamento 
de Orçamento Finanças (DOF) do 
Campus seja instruído anão emitir 
notas de empenho quando não houver 
demanda que o respalde. 

Ação nº 18 - PAINT/2015: 
Acompanhamento de 
contratos e fornecimentos 
de bens e serviços 
adquiridos nas diversas 
modalidades de licitação e 
sistema de pregão, bem 
como nas contratações 
diretas. 

020/2015 
Pró-Reitoria de 
Administração e 
Planejamento (PROAP) 

DESCRIÇÃO DO FATO: Em 
maio/2015 foi realizado por este 
Instituto o “Festival Cine Futuro – IX 
Seminário Internacional de Cinema 
Audiovisual”, para o qual a Secretaria 
do Audiovisual/Ministério da Cultura 
pactuou R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais) a serem transferidos para este 
IFBA. 
Entretanto, ao invés de realizar uma 
licitação no intuito de contratar empresa 
que oferecesse serviço de organização 
de eventos, a fim de obter a proposta 
mais vantajosa e otimizar os gastos 
públicos, houve a escolha aleatória da(s) 
empresa(s) contratada(s), o(s) ajuste(s) 
verbal(is) e a execução do(s) serviço(s) 
sem cobertura contratual. 
 
CONSTATAÇÃO 01: Realização de 
despesa no montante de R$ 82.952,00 
(oitenta e dois mil, novecentos e 
cinquenta e dois reais), sem cobertura 
contratual que a amparasse, e a 
consequente fragmentação dos serviços 
a fim de justificar a contratação sem 
precedência de licitação, de forma que 
cada um dos contratos resultantes não 
ultrapassasse o limite da dispensa de 
licitação, face ao pequeno valor 
contratado. 
Vide Tabela 02 no Relatório. 
 
Para corroborar o entendimento ora 
exposto, foram constatadas as seguintes 
impropriedades na formalização dos 
processos: 
 
• Utilização das mesmas empresas 
para as cotações de preço, havendo 
oscilação entre as beneficiadas do 
contrato. 
Vide Tabela 3 no Relatório. 
 
• Cotação de preços de empresas 
que não possuíam atividade econômica 
compatível com o objeto. 
Vide Tabela 4 no Relatório. 
 
Cumpre-nos, ainda, alertar que: 
• A obrigatoriedade de realizar o 

Recomendação 1.1: Que a PROAP 
informe os setores da Reitoria, bem 
como à Diretoria-Geral de todos os 
campi, sobre o impedimento legal de 
se realizar despesa sem cobertura 
contratual e os instruam a evitar tal 
procedimento; 
 
Recomendação 1.2: Que a PROAP 
crie mecanismo(s) de controle 
visando à inibição de novos 
fracionamentos indevidos de despesa, 
tendo em vista que tal procedimento 
configura-se prática de ato ilegal, 
além de proporcionar prejuízo ao 
erário; 
 

Recomendação 1.3: Que se apure a 
eventual responsabilidade de quem 
houver dado causa à execução do 
serviço sem cobertura contratual, bem 
como ao fracionamento da despesa 
para justificar a contratação. 
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certame licitatório, nos termos do art. 3º, 
da Lei nº 8.666/1993, visa assegurar a 
observância ao principio constitucional 
da Impessoalidade, bem como a escolha 
mais vantajosa para a Administração; 
• A não realização da licitação, 
quando obrigatória, configura 
impropriedade administrativa tipificada 
no art. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992; 
• O agente público não detém livre 
arbítrio para adquirir bens e contratar 
serviço em nome da Administração 
Pública; 
• A indevida e deliberada dispensa do 
certame configura prática de ato ilegal, 
com violação ao princípio constitucional 
da legalidade. 

Ação nº 19 - PAINT/2015: 
Verificação dos atos de 
vacância, concessão de 
aposentadorias e pensão e 
movimentação de servidores 

012/2015 
Diretoria de Gestão de 
Pessoas - DGP/Reitoria 

Constatação 01: ausência de 
atendimento, em sua completude, aos 
princípios do Controle Interno, 
conforme o disposto no Capítulo VII, 
seção VIII da IN 01/2001 da Secretaria 
Federal de Controle - SFC. 
SITUAÇÃO: 
1 - Ausência de capacitação/treinamento 
dos servidores que exercem atividades 
em nível de execução operacional nas 
Coordenações do referido 
Departamento, conforme o disposto no 
Formulário de Avaliação do Controle 
Interno.  
Em relação à Capacitação dos Gestores, 
observou-se, de acordo com as respostas 
encaminhadas, que não houve 
capacitação específica e direcionada, 
ofertada pelo IFBA, para o exercício de 
suas atribuições na função de 
Coordenação. 
Cabe destacar que a Coordenação de 
Gestão do Desempenho - COGED 
informou a participação no curso de 
“Capacitação para membros de 
Comissões de PAD”, enquanto que a 
Coordenação de Aperfeiçoamento e 
Capacitação - COAC não se manifestou 
quanto à participação dos seus 
servidores nos cursos ofertados pelo 
IFBA.      
2 - Não há manuais de 
rotinas/procedimentos, fluxogramas ou 
mapas de processo das atividades 
desenvolvidas pela Coordenação de 
Admissão, Vacância e 
Dimensionamento de pessoal - COMOP 
e Coordenação de Contratação 
Temporária - COTEMP; 
Em que pese a Coordenação de 
Contratação Temporária - COTEMP 
informar que possui roteiros das 
atividades desempenhadas, não foi 
localizado no site institucional a 
publicação dos referidos documentos. 
 3 - Ausência de formalização, bem 
como de publicação das regras internas 
necessárias ao funcionamento da 
COMOP e COTEMP; 
Cabe ressaltar que numa estrutura 
adequada de controle interno 
administrativo deve haver clara fixação 
de regras e procedimentos, bem como os 
respectivos responsáveis com vistas a 
não comprometer a eficiência 
administrativa. 
4 - Vulnerabilidade do acompanhamento 
e revisão dos atos e fatos 

Aguardando manifestação do Gestor 
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administrativos da atividade de remoção 
dos servidores; 
5 - Fragilidade do controle interno 
administrativo em relação ao ato de 
Remoção, uma vez que não assegura o 
atendimento, na íntegra, dos dispositivos 
constantes na Resolução nº 77/2011.  

Ação nº 19 - PAINT/2015: 
Verificação dos atos de 
vacância, concessão de 
aposentadorias e pensão e 
movimentação de servidores 

012/2015 
Diretoria de Gestão de 
Pessoas - DGP/Reitoria 

Constatação 02: servidor removido a 
pedido, a critério da administração, sem 
a existência de vaga correspondente ao 
cargo do servidor, no local de destino. 
 SITUAÇÃO: 
O servidor solicitou a remoção a pedido, 
a critério da administração, conforme 
consta, no documento intitulado 
“Formulário de Solicitação de 
Remoção”, no campo modalidade de 
remoção. 
Embora constasse a anuência e 
deferimento dos Gestores envolvidos 
quanto à conveniência e oportunidade, 
não havia saldo/código de vaga com 
vista a atender ao pleito da Coordenação 
de Engenharia Industrial Elétrica no 
Banco de Professor Equivalente - 
BPEQ, conforme despacho exarado pela 
Diretoria de Ensino - Campus Salvador. 
O ato de remoção foi realizado sem a 
existência de vaga, em que pese a 
exigência legal, em desconformidade 
com o Regulamento de Remoção, 
aprovado pela Resolução nº 
77/CONSUP. 

Recomendação 2.1: que a gestão 
autorize o ato de remoção na 
modalidade “a pedido”, tão somente, 
quando existir vaga, no local de 
destino, correspondente ao cargo do 
servidor solicitante, em cumprimento 
as regras estabelecidas na Resolução 
nº 77/2011 e, que se criem 
mecanismos de controle para que este 
fato não ocorra em outros processos 
de remoção. 
 

Constatação 03: ausência de 
especificação do fundamento legal na 
Portaria que concedeu a remoção de 
servidor em desconformidade com a Lei 
9.784/1999, que regula o processo 
administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal, bem 
como em dissonância com o 
procedimento adotado em outras 
Portarias publicadas pela própria DGP. 

Recomendação 3.1: que a DGP 
instrua os servidores que ao emitirem 
a Portaria de remoção, especifiquem 
os fundamentos legais que deram 
suporte ao referido ato, a fim de 
tornar claros e transparentes os atos 
públicos.  
 

Constatação 04: processo de remoção na 
modalidade “a pedido” convertido para 
a modalidade “de ofício”.  
SITUAÇÃO: 
Processo se iniciou com a modalidade, a 
pedido, a critério da administração, 
conforme o disposto nos documentos 
intitulados “Requerimento de Direitos e 
Vantagens – RDV e Exposição de 
Motivos” e foi convertido para a 
modalidade de ofício conforme o 
disposto no documento intitulado 
”Portaria nº 859”, de 03/06/2014.  
Embora haja a motivação, com a 
fundamentação da conveniência e 
oportunidade da administração, 
constante no documento intitulado 
“Demandas do Departamento de 
Ciências Sociais”, o ato de converter 
uma modalidade em outra fragiliza e 
coloca em risco o fiel cumprimento do 
Regulamento de Remoção e, 
consequentemente, o atendimento aos 
Princípios da Administração Pública. 
Cabe salientar que, no caso em tela, o 
servidor se encontrava em Estágio 
probatório, sendo esta uma condição de 
indeferimento do pedido de remoção, 
conforme o disposto no regulamento. 

Recomendação 4.1: que a Gestão se 
abstenha de converter a modalidade a 
pedido, a critério da administração, 
em modalidade de ofício a fim de 
evitar a fragilidade do Regulamento 
de Remoção e, consequentemente, a 
inobservância aos princípios da 
Administração pública. 
 

Constatação 5: não foi localizada a 
publicação dos requerimentos dos 
interessados pela remoção por permuta 

Recomendação 5.1: que a DGP adote 
as medidas necessárias para o 
atendimento aos procedimentos de 
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no site institucional, conforme exigido 
no parágrafo único do art. 7º do 
Regulamento de Remoção. 
SITUAÇÃO: 
A COMOP informou por meio do 
Formulário de Entrevista in loco, que 
“por se tratar de situação não muito 
comum (diria até mesmo rara), devido à 
própria natureza dessa modalidade de 
remoção, ou seja, por ser difícil para o 
servidor encontrar outro servidor com 
perfil semelhante (mesmo cargo, carga 
horária; e que haja coincidência entre os 
Campi envolvidos), a COMOP tem 
cometido esse equívoco em não verificar 
esse artigo da resolução”. 
Cabe destacar que a dificuldade exposta 
pela Coordenação decorre da ausência 
de estrutura adequada para o 
atendimento, na íntegra, à Resolução nº 
77/2011. Algumas atribuições do DEMP 
e da COMOP, dispostas no Regimento 
Geral do IFBA, ainda se encontram sem 
implementação, comprometendo a 
eficiência administrativa da Diretoria.  
Observa-se a necessidade de atuação 
conjunta entre a DGP, o Departamento e 
a Coordenação responsável com o 
objetivo de se construir as condições 
necessárias e adequadas à concessão da 
remoção, a exemplo, do mapeamento de 
conhecimentos, habilidades e atitudes de 
servidores, uma vez que esta ferramenta 
gerencial servirá como mecanismo de 
apoio à movimentação de pessoal, de 
acordo com o disposto no inciso XIV do 
art.176 Regimento Geral do IFBA. 

permuta, especialmente, a publicação 
dos requerimentos dos interessados 
no site institucional em cumprimento 
ao disposto no Regulamento de 
Remoção. 
 
 
 
 
Recomendação 5.2: considerando o 
inciso XIV, art. 176 do Regimento 
Geral do IFBA, que a DGP, junto 
com os órgãos responsáveis (DEMP e 
COMOP), promovam as medidas 
necessárias para mapeamento dos 
conhecimentos, habilidades e atitudes 
de servidores a fim de identificar os 
possíveis perfis profissionais para o 
atendimento das necessidades 
organizacionais. 
 
 

Ação nº 19 - PAINT/2015: 
Verificação dos atos de 
vacância, concessão de 
aposentadorias e pensão e 
movimentação de servidores 

012/2015 
Diretoria de Gestão de 
Pessoas - DGP/Reitoria 

Constatação 06: em que pese a remoção 
do servidor ter sido a pedido, a critério 
da administração, conforme o disposto 
no documento “Formulário de 
Solicitação de Remoção”, não foi 
localizado documento que informasse a 
existência de vagas correspondente ao 
cargo do servidor no local de destino, 
além disso, não houve a manifestação da 
motivação (devidamente comprovada) 
quanto à conveniência da unidade 
interessada em receber o servidor. 

Recomendação 6.1: que a Gestão se 
abstenha de autorizar o ato de 
remoção sem a motivação da 
conveniência administrativa, 
devidamente comprovada, em 
cumprimento ao disposto na 
Resolução nº 77/2011 e que se criem 
mecanismos de controle para que este 
fato não ocorra em outros processos 
de remoção.   
 

Constatação 07: ausência de documento 
de requisição do servidor no processo de 
remoção “de ofício”, no interesse da 
administração, com a devida 
justificativa formal do gestor 
responsável pela unidade requisitante, 
em inobservância ao Regulamento de 
Remoção, aprovado pela Resolução nº 
77/2011.  

Recomendação 7.1: que a Gestão 
autorize o ato de remoção na 
modalidade “de ofício”, tão somente, 
com a devida justificativa formal em 
cumprimento às regras estabelecidas 
na Resolução nº 77/2011 e que se crie 
mecanismos de controle para tal. 
 
 
Recomendação 7.2: que a DEMP, 
junto com a coordenação responsável, 
adotem medidas para o 
acompanhamento e revisão dos atos 
de remoção a fim de corrigi-los 
tempestivamente.  

Constatação 08: embora conste, no 
processo, os documentos intitulados 
“Formulário de Solicitação de Remoção 
e Ofício”, ambos requerendo a remoção 
do servidor na modalidade a pedido, a 
critério da administração, constatou-se 
que o servidor foi removido para a 
assunção de cargo de Direção, no 
interesse da administração, conforme o 
disposto no Diário Oficial da União nº 
165, de 28/08/2014. A modalidade de 

Recomendação 8.1: Que a DGP, 
junto com os órgãos responsáveis 
(DEMP e COMOP), implementem as 
medidas para o acompanhamento e 
revisão dos atos de remoção a fim de 
reduzir os erros, bem como corrigi-
los tempestivamente. 
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remoção na Portaria nº 1.350, de 
12/06/2015, encontra-se em 
desconformidade com o Regulamento 
de Remoção.  
Ressalta-se que o procedimento foi 
errôneo, pois não cabe ao servidor que 
assumiu um cargo público, no interesse 
da administração, solicitar a própria 
remoção.  

Ação nº 19 - PAINT/2015: 
Verificação dos atos de 
vacância, concessão de 
aposentadorias e pensão e 
movimentação de servidores 

012/2015 
Diretoria de Gestão de 
Pessoas - DGP/Reitoria 

Constatação 09: formulário de 
solicitação de remoção inadequado.  
SITUAÇÃO: 
O Formulário de solicitação de remoção 
dos servidores, nos processos abaixo 
indicados, não contempla todos os 
campos do modelo constante no Anexo 
II do Regulamento de Remoção. 
 

Recomendação 9.1: que o DEMP e a 
COMOP busquem a adoção de 
medidas com a finalidade de instruir 
os servidores sobre a exigência de se 
utilizar o modelo de formulário 
disposto no Regulamento de 
Remoção, tendo em vista que a forma 
do ato se encontra expressamente 
regulada pela Resolução nº 77/2011. 
 
Recomendação 9.2: que a Diretoria 
promova as medidas necessárias para 
disponibilizar, no site institucional da 
COMOP, o modelo do formulário de 
Remoção, o check-list, dentre outras 
informações consideradas de 
interesse da Comunidade IFBA, em 
conformidade com os procedimentos 
adotados em outras coordenações do 
mesmo Departamento. 

Constatação 10: não foi encaminhado o 
processo de nº 23278001467/2013-45 
para fins de análise por parte dessa 
auditoria interna. Conforme o disposto 
no documento interno, encaminhado 
pela Coordenação de Arquivos e 
Atendimento Pessoal - CAAP, a 
Coordenação informou que está sendo 
verificado se foi encaminhado para o 
referido setor. 

Recomendação 10.1: que a DGP, 
junto com a CAAP, promovam uma 
busca criteriosa, a fim de localizar o 
processo de remoção nº 
23278001467/2013-45; 
 

Constatação 11: não foram localizados 
os termos e ou memorandos emitidos 
pelos Campi com a informação da data 
de entrada em exercício do servidor na 
nova lotação, conforme o disposto no 
documento intitulado “Formulário de 
Entrevista”.   
SITUAÇÃO: 
Em que pese a existência de 
procedimento informal de controle, que 
não se encontra disposto em manual ou 
em qualquer documento específico, na 
prática, não existe o acompanhamento 
dos fatos administrativos do ato de 
remoção, particularmente, em relação 
aos prazos do Regulamento. 
Verifica-se que não há fluxo de 
processos na Comop, nem a 
formalização das regras internas 
necessárias ao funcionamento do setor, 
no qual conste a fixação de 
responsabilidade das partes envolvidas. 
Além disso, a rotina para a Gestão da 
frequência dos servidores é inadequada, 
visto que o levantamento da frequência 
é realizado manualmente, o que torna o 
processo de apuração moroso, 
ineficiente e intempestivo.  

Recomendação 11.1: que a DGP e 
DEAP busquem ferramentas de 
gerenciamento eletrônico com o 
objetivo de aperfeiçoar a Gestão da 
frequência dos servidores a fim de 
melhorar os mecanismos de controle. 
 
Recomendação 11.2: que a Diretoria 
adote medidas com vista à revisão 
dos controles internos administrativos 
do ato de remoção com a finalidade 
de dar efetividade ao 
acompanhamento dos prazos 
constantes no Regulamento de 
Remoção. 

Constatação 12: não foi localizada a 
publicação dos atos de remoção dos 
servidores no Boletim de Pessoal, 
constante no “Sítio Eletrônico da 
Instituição”, conforme o disposto no 
Quadro 1, a seguir: 
Quadro 1 - Portarias de Remoção não 
publicadas 

Recomendação 12.1: Que a DGP 
proceda à adoção de medidas para o 
acompanhamento e a revisão dos atos 
de publicação das portarias de 
remoção;  
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AÇÃO Nº 
RELATÓRIO 

UNIDADE 
AUDITADA CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

SITUAÇÃO: 
De acordo com a busca realizada no 
Boletim de Pessoal, verificou-se que as 
Portarias, constantes no quadro abaixo, 
não foram publicadas. A falta de 
controle das publicações prejudica o 
atendimento aos prazos constante no 
Normativo, uma vez que a data da 
publicação se constitui no parâmetro 
para o deslocamento do servidor. 

Ação nº 19 - PAINT/2015: 
Verificação dos atos de 
vacância, concessão de 
aposentadorias e pensão e 
movimentação de servidores 

012/2015 
Diretoria de Gestão de 
Pessoas - DGP/Reitoria 

Constatação 13: atendimento parcial em 
relação aos procedimentos de protocolo: 
ausência e ou incompletude de carimbo, 
numeração e rubrica das páginas que 
compõem os processos, em 
desconformidade com a Portaria 
Normativa SLTI nº. 05/2002, 
recentemente, atualizada pela Portaria 
interministerial nº 1.677, de 07/10/2015. 

Recomendação 13.1: que a Diretoria 
instrua os servidores em relação aos 
procedimentos de protocolo, 
recentemente atualizados pela 
Portaria Interministerial nº 1.677, de 
07/10/2015, principalmente, no que 
diz respeito aos procedimentos de 
aposição do carimbo, numeração e 
rubricas das folhas constantes do 
processo. 

Ação nº 21 - PAINT/2015: 
Gratificação de Incentivo à 
Qualificação 

16/2015 

Coordenação de 
Aperfeiçoamento e 
Capacitação (COAC) e 
Coordenação de 
Pagamento (COPAG) 
/DGP 

Constatação 01: Ausência de 
atendimento aos princípios do Controle 
Interno, conforme o disposto na seção 
VIII, capítulo VII da IN 01/2003 da 
Secretaria Federal de Controle - SFC. 

Recomendação Preliminar 1.1: que a 
DGP promova, rotineiramente, a 
capacitação adequada e específica 
dos seus servidores a fim de 
proporcionar o efetivo exercício de 
suas atribuições; 
Recomendação Preliminar 1.2: que se 
elaborem manuais de rotinas/ 
procedimentos com vista a melhoria 
da eficiência administrativa, 
uniformizar procedimentos e 
mitigação dos riscos; 
Recomendação Preliminar 1.1: que se 
proceda ao acompanhamento e 
revisão dos atos e fatos financeiros e 
operacionais da atividade de 
concessão dos Incentivos à 
Qualificação, com objetivo de 
melhorar a eficiência administrativa e 
a minimizar os erros. 

Constatação 02: Não foi utilizado o 
formulário próprio para a solicitação do 
Incentivo à Qualificação. 
 

Recomendação Preliminar 2.1: que a 
COAC adote procedimentos de 
conferência, quanto ao 
preenchimento adequado e integral 
do Formulário de Requisição do 
Incentivo à Qualificação, de modo a 
não prejudicar a análise de 
compatibilidade entre a área de 
conhecimento e o ambiente 
organizacional. 

Constatação 03: Não foi localizado, no 
processo, o “Termo de Compromisso”. 
 

Recomendação Preliminar 3.1: que a 
COAC se abstenha de aprovar o 
Incentivo à Qualificação sem a 
entrega do “Termo de 
Compromisso”, caso o servidor 
solicitante tenha entregue apenas 
Histórico, Declaração de conclusão e 
Ata de Defesa;  
Recomendação Preliminar 3.2: que 
sejam adotados procedimentos de 
controle para garantir o cumprimento 
do compromisso de entrega do 
diploma ou certificado no prazo de 18 
meses. 

Constatação 04: Intempestividade na 
avaliação da solicitação de concessão do 
Incentivo à Qualificação.   
 
 

Recomendação Preliminar 4.1: que  
COAC observe a data de entrada do 
Requerimento de Incentivo à 
Qualificação a fim de respeitar o 
prazo estipulado pela legislação para 
a concessão do referido Incentivo.  
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AÇÃO Nº 
RELATÓRIO 

UNIDADE 
AUDITADA CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

Ação nº 21 - PAINT/2015: 
Gratificação de Incentivo à 
Qualificação 

16/2015 

Coordenação de 
Aperfeiçoamento e 
Capacitação (COAC) e 
Coordenação de 
Pagamento (COPAG) 
/DGP 

Constatação 05: Não há um critério 
único/metodologia para o cálculo e 
pagamento do Incentivo referente ao 
período inicial, retroativo à data de 
solicitação no protocolo.  
 

Recomendação Preliminar 5.1: que 
sejam adotados procedimentos de 
conferência e revisão dos cálculos de 
pagamento do Incentivo no sentido de 
evitar pagamento indevido e 
consequentemente, prejuízo 
financeiro ao servidor ou ao erário; 

Recomendação Preliminar 5.2: que se 
busque mecanismos para que o 
cálculo proporcional e retroativo seja 
realizado por um método único, como 
forma de minimizar os riscos de 
tratamento desigual; 
Recomendação Preliminar 5.3: que se 
esclareça o motivo pelo não 
pagamento do retroativo referente ao 
mês de dezembro de 2014. 

Constatação 06: Incompatibilidade entre 
a titulação apresentada e o percentual 
recebido. 

Recomendação Preliminar 6.1: que 
sejam observados os dispositivos 
legais sobre avaliação das titulações, 
bem como procedimentos de 
conferência e revisão dos próprios 
atos no sentido de se evitar o 
pagamento indevido, em observância 
ao princípio da legalidade. 

Constatação 07: Não foi localizada a 
publicação das portarias de concessão 
do incentivo à Qualificação. 

Recomendação Preliminar 7.1: que se 
atente para a publicação dos atos de 
concessão do Incentivo à 
Qualificação, conforme o disposto no 
§ 4º do art. 1º do Decreto nº 5.824. 

 

 

5.2 RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTO NO PAINT 
NÃO REALIZADOS 

No que tange às ações de auditoria previstas no PAINT/2015 que não foram 

executadas, informamos que o quantitativo de manifestações a serem avaliadas 

por meio do Plano de Providências superior ao estimado no momento da 

distribuição das Ações, bem como a mudança das atribuições de uma das 

auditoras lotadas na Unidade, contribuíram para inexecução das Ações de nos. 06, 

15 e 17, que tratam, respectivamente, de acompanhamento de convênios, 

avaliação do controle de bens móveis e acompanhamento dos atos de concessão 

de diárias e passagens. 

As ações referentes ao acompanhamento de convênios e avaliação do controle de 

bens móveis foram inseridas no PAINT/2016, Ações nos. 06 e 14, 

respectivamente, ambas previstas para serem concluídas no mês de novembro do 

corrente ano. 

No que refere ao acompanhamento dos atos de concessão de diárias e passagens, a 

mesma não foi inserida no PAINT/2016 devido ao atual acompanhamento, por 
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meio do Plano de Providências, das implementações das recomendações 

emanadas por esta AUDIN acerca do tema, no exercício 2014. 

Tabela 23: Relação das Ações do PAINT/2015 não executadas no exercício 

AÇÃO – PAINT/2015 
FERRAMENTA 

UTILIZADA PARA 
CONSECUÇÃO DA 

AÇÃO 

PRAZO PARA 
CONCLUSÃO 

Nº Descrição 

03 
Acompanhamento do Programa 
de Assistência Estudantil - PAE 

PAINT/2016 Novembro/2016 

06 

Acompanhamento de Convênios 
celebrados entre o IFBA com 
outros órgãos/entidades federais, 
estaduais e municipais e de 
Termos de Parceria. 

PAINT/2016 Novembro/2016 

15 
Avaliação do controle de bens 
móveis 

PAINT/2016 Novembro/2016 

17 
Acompanhamento dos atos de 
concessão de diárias e passagens 

PLANO DE 
PROVIDÊNCIAS 
PERMANENTE 

Conforme for ocorrendo as 
implementações do quanto 

recomendado, de acordo com 
os respectivos Relatórios 

Finais de Auditoria 

 

6. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM 

POSITIVA OU NEGATIVAMENTE NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO 

DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA E NA REALIZAÇÃO DAS 

AUDITORIAS 

A atual conjuntura econômica e política enfrentada no país ocasionou uma queda na 

arrecadação de impostos, levando o governo a reduzir os gastos públicos por meio de 

cortes orçamentários. Dentre os órgãos que tiveram o orçamento reduzido, encontra-se o 

Ministério de Educação e Cultura (MEC) e, em consequência, as Instituições Federais 

de Ensino. 

Diante desse contingenciamento, no exercício 2015 foram evitados deslocamentos de 

servidores para a realização de auditoria in loco nos campi, como também não foram 

realizadas algumas das capacitações planejadas para o exercício, conforme apresentado 

no item 7 abaixo disposto. 
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7. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS, COM 

INDICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SERVIDORES CAPACITADOS, 

CARGA HORÁRIA, TEMAS E A RELAÇÃO COM OS TRABALHOS 

PROGRAMADOS. 

A equipe desta Unidade de Auditoria Interna é formada por 07 (sete) servidores, sendo 

01 (uma) Coordenadora, 05 (cinco) Auditoras e uma Coordenadora. Desses, 04 (quatro) 

servidores foram capacitados: 03 (três) Auditoras e a 01 (um) Assistente em 

Adminitração. 

Tabela 24: Relação das capacitações do corpo técnico da AUDIN/IFBA – Exercício 2015 

Servidor Cargo/Função Curso 
Carga 

Horária 
Relação com os Trabalhos 

Programados 

Cássia Regina 
Almeida dos Santos 

Auditora 
42º Fonai-
Tec/MEC 

40 horas 

Fórum voltado aos auditores 
internos das instituições 
ligadas ao MEC, visando à 
capacitação técnica e à troca 
de informações.  

Eliene Pereira de 
Cerqueira 

Coordenadora da 
Auditoria Interna 

42º Fonai-
Tec/MEC 

40 horas 

Fórum voltado aos auditores 
internos das instituições 
ligadas ao MEC, visando à 
capacitação técnica e à troca 
de informações.  

Rejane Rocha 
Gonçalves 

Auditora 

AUDI I - Ênfase 
em Órgãos 
Públicos - 

NÍVEL BÁSICO 
– Auditores 
Internos em 

início de carreira 

32 horas 

Capacitar os auditores sobre 
conceitos e procedimentos 
demandados no desempenho 
das atividades inerentes à 
auditoria interna 
governamental, enquanto 
técnica de controle interno. 

Sheila Simone 
Kosminsky Weber 

Auditora 

Audi TI –
Auditoria de 

Tecnologia da 
Informação 
(NIVEL I – 

Fundamentos) 

32 horas 

Realização de auditoria da 
Ação nº 12 – PAINT/2015 
(Governança em Tecnologia 
da Informação). 

No decorrer do exercício 2015, alguns cursos de capacitação solicitados por esta 

AUDIN, e essenciais para o transcurso do trabalho das auditoras, sobretudo as de início 

de carreira, não foram autorizados. Segue na Tabela 25 abaixo disposta, a relação dos 

cursos solicitados e não autorizados devido aos cortes orçamentários mencionado no 

item 6 supra colocado: 

 

 

 



48 
 
 

Tabela 25: Relação de cursos não autorizados no exercício 2015 
Curso Servidor 

XII Semana Administração Orçamentária 
Cássia Regina Almeida dos Santos 
Gildaci Pereira Oliveira 
Samantha de Oliveira Kaihara 

42º Fonai-Tec/MEC 
Eliene Pereira de Cerqueira 
Samantha de Oliveira Kaihara 

Gestão de Riscos (Enterprise Risk Management: 
An Introduction) + Relatórios de Auditoria 

Eliene Pereira de Cerqueira 

 

8. QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E 

IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO, BEM COMO AS VINCENDAS E AS 

NÃO IMPLEMENTADAS NA DATA DE ELABORAÇÃO DO RAINT, COM A 

INCLUSÃO, NESTE CASO, DOS PRAZOS DE IMPLEMENTAÇÃO E AS 

JUSITIFICATIVAS DO GESTOR. 

O acompanhamento das implementações das recomendações exaradas pela Unidade de 

Auditoria Interna, por ocasião dos trabalhos de auditoria, é realizado por meio da 

emissão de “Plano de Providência Permanente – PPP”, mediante análise das respectivas 

respostas e documentos comprobatórios emitidos pelos setores auditados. Além disso, 

se necessário, realizar-se-ão visitas in loco para confirmação da efetiva implementação 

das recomendações. 

Segue na Tabela 26, infra disposta, as informações concernentes aos Planos de 

Providências emitidos no exercício 2015: 

Tabela 26: Plano de Providências emitido no exercício 2015 
Nº 

Relatório Ação/ Paint Recomendações Situação da 
Implementação 

01/2013 02/2013 
Constatação 01/ Recomendação 01: 
Que oriente os setores desta Pró-Reitoria sobre a necessidade de aposição 
do respectivo carimbo, após assinatura do servidor. 

Em análise 

01/2013 02/2013 

Constatação 02/ Recomendação 01: 
Que oriente os setores desta Pró-Reitoria sobre a necessidade de constar 
nos documentos emitidos, local e data de sua confecção. 

Que estabeleça mecanismo de controle de forma a evitar a inserção de 
documentos duplicados nos processos.  

Em análise 

01/2013 02/2013 
Constatação 03/ Recomendação 01: 
Que estabeleça mecanismo de controle de forma a evitar a incidência de 
erros formais no preenchimento dos formulários integrantes do processo. 

Em análise 

01/2013 02/2013 

Constatação 04/ Recomendação 01: 
Que instrua o(s) Pregoeiro(s) e o(s) presidente(s) da(s) Comissão(ões) de 
Licitação, a inserir, nos próximos editais, a nomenclatura das fórmulas 
referentes aos índices concernentes à capacitação econômica dos 
licitantes, de modo que fique condizente com a legislação em vigor.  

Em análise 

01/2013 02/2013 

Constatação 05/ Recomendação 01: 
Que instrua o(s) presidente(s) da(s) Comissão(ões) de Licitação, sobre a 
necessidade de substituir, nos próximos editais, os valores constantes no 
componentes do BDI, de forma a conduzir o valor total apresentado 
através do uso da fórmula. 

Em análise 
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Nº 
Relatório Ação/ Paint Recomendações Situação da 

Implementação 

01/2013 02/2013 
Constatação 06/ Recomendação 01: 
Que instrua a(s) Comissão(ões) de Licitação a estabelecer mecanismo de 
controle, de forma a evitar falhas formais nos futuros editais licitatórios. 

Em análise 

01/2013 02/2013 
Constatação 07/ Recomendação 01: 
Que instrua os membros da(s) Comissão(ões) de Licitação, a inserir suas 
rubricas em todas as folhas dos editais licitatórios. 

Em análise 

01/2013 02/2013 

Constatação 08/ Recomendação 01: 

Que instrua os membros da(s) Comissão(ões) de Licitação, a inserir suas 
rubricas em todas as folhas dos editais licitatórios. 

Em análise 

01/2013 02/2013 
Constatação 09/ Recomendação 01: 
Que instrua a(s) Comissão(ões) de Licitação a estabelecer mecanismo de 
controle, de forma a evitar erros nas publicações no DOU. 

Em análise 

01/2013 02/2013 

Constatação 09/ Recomendação 01: 
Que instrua o(s) presidente(s) da(s) Comissão(ões) de Licitação a inserir 
em processos futuros, cópia de documento de identificação dos 
representantes de todas as empresas participantes do certame.  

Em análise 

01/2013 02/2013 

Constatação 10/ Recomendação 01: 
Que instrua o(s) presidente(s) da(s) Comissão(ões) de Licitação a 
verificar a entrega, pelos licitantes, de todos os documentos de habilitação 
exigido no edital. 

Em análise 

01/2013 02/2013 

Constatação 11/ Recomendação 01: 
Que instrua o(s) presidente(s) da(s) Comissão(ões) de Licitação a 
proceder correta verificação e análise dos documentos de habilitação dos 
licitantes, a fim de constatar a adequação dos mesmos com o objeto 
licitado. 

Em análise 

01/2013 02/2013 
Constatação 12/ Recomendação 01: 
Que passe a inserir nos documentos emitidos a data de sua confecção.  

Em análise 

012/2013 16/2013 
Constatação 1/ Recomendação 1:Que seja observada a inexistência da 
informação referente ao “cargo a ser ocupado” pela servidora, no órgão 
de destino. 

Parcialmente atendido 

012/2013 16/2013 
Constatação 2/ Recomendação 1: Que  se instrua os setores da DGP a 
inserir, no processo, toda documentação concernente ao mesmo, em 
atendimento ao normativo. 

Não atendida 

013/2013 16/2013 
Constatação 1/ Recomendação 1: Que se exija do cessionário a 
apresentação de documento de freqüência mensal do servidor em 
atendimento ao Normativo. 

Não atendida 

013/2013 16/2013 
Constatação 1/ Recomendação 2: Que se oriente o setor para que, em 
futuros processos de cessão seja apresentado documento mensal de 
freqüência. 

Não Atendida 

013/2013 16/2013 
Constatação 2/ Recomendação 1: Que se oriente o setor responsável 
pela movimentação de pessoal quanto a necessidade de incluir, em 
futuros processos de cessão, a cópia da Portaria de exoneração do cargo 
para qual o servidor fora designado; 

Parcialmente atendida 

013/2013 16/2013 
Constatação 3/ Recomendação 1: Que se instrua o setor responsável 
pela movimentação de pessoal, quanto a necessidade de inclusão, em 
processos futuros, de toda a documentação pertinente ao mesmo.  

Não atendida 

013/2013 16/2013 
Constatação 4/ Recomendação 1: Que se atente, em processos futuros, 
quanto à necessidade de se apor a assinatura do responsável pela 
Instrução Funcional do processo. 

Atendida 

013/2013 16/2013 Constatação 5/ Recomendação 1:Em não havendo, que se proceda ao 
devido ressarcimento referente ao mês abril/11. 

 
Não atendido 

 

013/2013 16/2013 
Constatação 6/ Recomendação 1: Que se revisem os cálculos das 
despesas decorrentes da cessão do servidor, bem como dos valores 
ressarcidos pelo Governo do Estado da Bahia, regularizando-se, se for o 
caso. 

 
Atendido 

013/2013 16/2013 
Constatação 7/ Recomendação 1: Que se atente, em cessões futuras, 
quanto a necessidade de exclusão da gratificação de Dedicação Exclusiva, 
no caso de docentes cedidos para outra instância administrativa. 

 
Atendida 

014/2013 16/2013 
Constatação 1/ Recomendação 1:Que se oriente o setor de 
movimentação de pessoal sobre a necessidade de se apor o carimbo 
próprio em todas as folhas dos processos; 

Não atendida 

014/2013 16/2013 
Constatação 2/ Recomendação 1: Que se instrua o setor de 
movimentação de pessoal a não numerar a capa do processo, bem como o 
verso dos documentos, conforme dispõe o Normativo. 

Não atendida 

014/2013 16/2013 
Constatação 3/ Recomendação 1: Que se oriente o setor de 
movimentação de pessoal a apor a rubrica do servidor responsável nas 
folhas dos processos.  

Não atendida 

014/2013 16/2013 
Constatação 4/ Recomendação 1: Que se oriente o setor de 
movimentação de pessoal a proceder à devida revisão e correção dos 
registros no SIAPE.  

 
Atendida 

015/2013 16/2013 Constatação 1/ Recomendação 1:Que a DGP/ COMOP promova uma 
busca criteriosa, a fim de localizar o processo de cessão do servidor 

Parcialmente atendida 
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Nº 
Relatório Ação/ Paint Recomendações Situação da 

Implementação 
H.J.D.L. 

015/2013 16/2013 

Constatação 1/ Recomendação 2: Que se revise os controles internos 
administrativos, de forma a se oportunizar o exame dos atos 
administrativos, com a finalidade de verificar se as operações foram 
realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com o aparato 
legal. 

Não atendida 

016/2013 16/2013 Constatação 1/ Recomendação 1: Que se proceda à prorrogação anual 
da cessão, mediante atualização da Portaria. 

Não atendida 

016/2013 16/2013 
Constatação 2/ Recomendação 1: Que se exija do cessionário a 
apresentação de documento de frequência mensal do servidor, de acordo 
com a exigência da Portaria. 

Não atendida 

016/2013 16/2013 
Constatação 3/ Recomendação 1: Que se instrua o setor de 
movimentação de pessoal a inserir o carimbo próprio nas folhas dos 
processos, conforme preceitua a Portaria. 

Não atendida 

016/2013 16/2013 
Constatação 4/ Recomendação 1: Que se oriente o setor de 
movimentação de pessoal para o correto ordenamento das páginas do 
processo. 

Não atendida 

016/2013 16/2013 
Constatação 5/ Recomendação 1: Que se revisem os cálculos das 
despesas do servidor, bem como o valor ressarcido pelo Governo do 
Estado da Bahia, regularizando se for o caso.  

Atendida 

016/2013 16/2013 Constatação 6/ Recomendação 1: Que se proceda ao ressarcimento das 
despesas do servidor referente ao mês de mar/2013.   

 
Atendida 

 

016/2013 16/2013 
Constatação 7/ Recomendação 1: Que se atente, em cessões futuras, 
quanto à necessidade de exclusão da gratificação de Dedicação Exclusiva, 
no caso de docentes cedidos para outra instância administrativa. 

Atendida 

017/2013 16/2013 
Constatação 1/ Recomendação 1: Que se proceda à prorrogação anual 
da cessão mediante atualização da Portaria.  

Atendida 

017/2013 16/2013 
Constatação 2/ Recomendação 1: Que se exija do cessionário a 
apresentação de documento de frequência mensal do servidor, de acordo 
com a exigência da Portaria. 

 
Atendida 

029/2013 18/2013 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que a DGP proceda à execução, o 
controle e efetivo acompanhamento das atividades concernentes ao Plano 
Anual de Capacitação, a fim de atender ao disposto no Decreto n. 5.707, 
de 23/02/2006 e na Lei n. 11.784, de 22/09/2008, uma vez que a 
responsabilidade legal pertence a essa Diretoria conforme o previsto no 
Regimento Geral da Instituição. 

Parcialmente atendido 

032/2013 13/2013 

Constatação 01/ Recomendação 01: 
Que seja observado o teor das Solicitações de Auditoria – S.A.’s, com 
intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados por esta 
Unidade. 
Que seja observado o teor das Solicitações de Auditoria – S.A.’s, com 
intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados por esta 
Unidade. 

Em análise 

032/2013 13/2013 

Constatação 02/ Recomendação 01: 
Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, pelo menos a 
cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 
relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 
03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

Em análise 

032/2013 13/2013 
Constatação 03/ Recomendação 01: 
Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a atualização de 
“Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais desse campus. 

Em análise 

032/2013 13/2013 
Constatação 04/ Recomendação 01: 
Em não estando, que seja providenciado as atualizações dos CRLV’s dos 
veículos acima mencionados. 

Em análise 

036/2013 20/2013 
Constatação 1/ Recomendação 1: Que se proceda à atualização/revisão 
do Laudo de Avaliação Ambiental do referido Campus. 

Atendida 

036/2013 20/2013 
Constatação 2 / Recomendação 1: Que se proceda à suspensão dos 
pagamentos de adicionais de periculosidade, uma vez que não foram 
observados ambientes perigosos, conforme o disposto nos Laudos de 
Avaliação Ambiental supracitados; 

Parcialmente atendida 

036/2013 20/2013 Constatação 3/ Recomendação 1: Que se proceda à correção dos 
registros de lotação dos supracitados  servidores no SIAPE. 

Atendida 

036/2013 20/2013 
Constatação 3/ Recomendação 2: Que se proceda ao recadastramento 
destes servidores com base no Laudo atualizado de Avaliação Ambiental 
do Campus Salvador. 

Não atendida 

036/2013 20/2013 
Constatação 4/ Recomendação 1: Que se proceda à suspensão dos 
pagamentos dos adicionais de insalubridade, tendo em vista que não 
houve Avaliação Conclusiva dos ambientes, conforme o disposto nos 
Laudos de Avaliação Ambiental. 

Não atendida 

036/2013 20/2013 
Constatação 4/ Recomendação 2: Que se proceda ao pagamento de 
adicional de insalubridade apenas quando houver a avaliação conclusiva 
do ambiente já periciado e declarado insalubre; 

Não atendida 

036/2013 20/2013 Constatação 4/ Recomendação 3: Que se promovam as medidas Não atendida 
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necessárias/urgentes para se regularizar os ambientes cujos laudos 
apresentaram “Avaliação Não Conclusiva” quanto ao risco. 

036/2013 20/2013 
Constatação 5/ Recomendação 1: Que se proceda ao recadastramento 
dos servidores tendo como base o Laudo de Avaliação Ambiental 
expedidos pela DGP em 2012, atualmente em vigência; 

Não atendida 

036/2013 20/2013 
Constatação 5/ Recomendação 2: Que se proceda à suspensão do 
pagamento de adicionais de insalubridade/periculosidade nos casos de 
servidores que exercem atividades nos ambientes sem Avaliação 
Conclusiva; 

Não atendida 

036/2013 20/2013 
Constatação 5/ Recomendação 3: Que se promovam as medidas 
necessárias/ urgentes para regularizar a situação dos 20 ambientes 
constantes no Laudo de Avaliação Ambiental do Campus que 
apresentaram “Avaliação Não Conclusiva” quanto ao risco. 

Não atendida 

039/2013 13/2013 

Constatação 01/ Recomendação 01: 
Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, pelo menos a 
cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 
relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 
03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 
Que seja observado o teor das Solicitações de Auditoria – S.A.’s, com 
intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados por esta 
Unidade. 

Em análise 

039/2013 13/2013 

Constatação 01/ Recomendação 01: 
Que seja observado o teor das Solicitações de Auditoria – S.A.’s, com 
intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados por esta 
Unidade. 

Em análise 

43/2013 13/2013 

Constatação 01/ Recomendação 01: 
Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, pelo menos a 
cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 
relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 
03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

Em análise 

43/2013 13/2013 

Constatação 02/ Recomendação 01: 
Que esse campus passe a promover o atendimento às S.A. oriundas desta 
Unidade de Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o trabalho 
desenvolvido pelo setor. 

Em análise 

011/2014 17/2014 

Constatação 01/ Recomendação 01: 
Que a PRODIN instrua seus servidores a promoverem o atendimento 
tempestivo das S.A’s oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de 
modo a contemplar o que foi solicitado, no intuito de não prejudicar o 
trabalho desenvolvido pelo setor, conforme preceitua o Acórdão TCU nº 
577/2010 – Plenário. 

Em análise 

011/2014 17/2014 

Constatação 03/ Recomendação 01: 
Que a PRODIN instrua o setor responsável, na execução dos futuros 
contratos, a verificar o devido preenchimento das ART’s, antes da sua 
aceitação. 

Não atendida 

011/2014 17/2014 
Constatação 03/ Recomendação 01: 
Que a PRODIN encaminhe a esta AUDIN cópia da ART Retificadora, 
mencionada no Memorando nº. 390/2014/DGAP/IFBA. 

Não atendida 

011/2014 17/2014 

Constatação 05/ Recomendação 01: 
Que a PRODIN estabeleça mecanismos síncronos para planejamento e 
acompanhamento das etapas de execução das obras, seja mensal ou por 
medição, de modo que haja possibilidade de comparação de  ambas as 
etapas. 

Não atendida 

011/2014 17/2014 

Constatação 06/ Recomendação 01: 
Que instrua o setor competente a proceder a averiguação das informações 
contidas nas Notas Fiscais antes de proceder à 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 

011/2014 17/2014 

Constatação 08/ Recomendação 01: 
Que, nas futuras solicitações, essa PROAP 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. 
Que, nas futuras solicitações, essa PROAP 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.  

Atendida 

011/2014 17/2014 
Constatação 10/ Recomendação 01: 
Que instrua o setor competente a, nos futuros contratos, exigir do 
contratante a garantia residual, tão logo a celebração do Termo Aditivo. 

Não atendida 

011/2014 17/2014 

Constatação 10/ Recomendação 02: 
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. 

Não atendida 

011/2014 17/2014 
Constatação 11/ Recomendação 01: 
Que, em contratos futuros, faça constar, no instrumento de ajuste, as 
informações que reflitam a realidade no que concerne ao valor da Nota de 

Não atendida 
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Empenho e a possibilidade de posterior complementação. 

011/2014 17/2014 

Constatação 12/ Recomendação 01: 
Que a PRODIN instrua o setor competente a, nos futuros contratos, levar 
em consideração os valores que foram suprimidos no cálculo para 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. 

Não atendida 

011/2014 17/2014 

Constatação 13/ Recomendação 01: 
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 

011/2014 17/2014 
Constatação 14/ Recomendação 01: 
Que estabeleça mecanismo de controle de forma a evitar a incidência de 
erros formais nos instrumentos contratuais. 

Não atendida 

012/2014 17/2014 

Constatação 01/ Recomendação 01: 
Que a PRODIN instrua seus servidores a promoverem o atendimento 
tempestivo das S.A’s oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de 
modo a contemplar o que foi solicitado, no intuito de não prejudicar o 
trabalho desenvolvido por esta Unidade, conforme preceitua o Acórdão 
TCU nº 577/2010 – Plenário. 

Não atendida 

012/2014 17/2014 

Constatação 02/ Recomendação 01: 
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. 

Não atendida 

012/2014 17/2014 
Constatação 02/ Recomendação 02: 
Que a PROAP instrua o setor competente a acompanhar a legalidade dos 
objetos licitados, a fim de evitar contratação sem amparo legal. 

Não atendida 

012/2014 17/2014 

Constatação 05/ Recomendação 01: 
Que a PROAP instrua o setor competente a acompanhar as efetivas 
designações de fiscais de contrato quando a atribuição da nomeação for 
transferida para outra Pró-Reitoria. 

Não atendida 

012/2014 17/2014 

Constatação 07/ Recomendação 01: 
Que a PROAP instrua seus servidores a promoverem o atendimento 
tempestivo das S.A’s oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de 
modo a contemplar o que foi solicitado, no intuito de não prejudicar o 
trabalho desenvolvido por esta Unidade, conforme preceitua o Acórdão 
TCU nº 577/2010 – Plenário. 

Atendida 

012/2014 17/2014 

Constatação 08/ Recomendação 01: 
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 

012/2014 17/2014 
Constatação 09/ Recomendação 01: 
Que estabeleça mecanismo de controle de forma a evitar a incidência de 
erros formais nos instrumentos contratuais. 

Atendida 

013/2014 
 

18/2014 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que esse Campus busque orientação, 
junto à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, órgão responsável pela 
publicação de documentos no Boletim de Pessoal, sobre os 
procedimentos necessários para que a referida Diretoria possa publicar os 
atos de concessão de diárias e passagens deste Campus, conforme o 
disposto no art. 163 do Regimento Interno do IFBA.   

Atendido 

013/2014 
 

18/2014 

Constatação 2/ Recomendação 1: 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. 

Não Atendida. 
Ausência de 

manifestação. 

013/2014 18/2014 

Constatação 2/ Recomendação 2:Que se proceda a 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.  

Não Atendida. Em que 
pese a manifestação do 
Gestor, consideramos 
não atendida, em 
decorrência da 
ausência de 
documento 
comprobatório da 
medida adotada. 

014/2014 18/2014 

Constatação 1/ Recomendação 1: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.   

Atendida. Embora o 
Campus de Salvador 
não tenha 
encaminhado a esta 
Unidade de Auditoria 
Interna o Plano de 
Providência 2015, com 
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014/2014 18/2014 
Constatação 1/ Recomendação 2: 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.   

a manifestação do 
Gestor em relação às 
medidas adotadas com 
vista ao atendimento 
da recomendação 
supracitada, observou-
se a publicação dos 
atos de Concessão de 
Diárias e Passagens no 
boletim interno 2015, 
no endereço 
eletrônico: 
http://www.portal.ifba.
edu.br/component/opti
on,com_phocadownlo
ad/Itemid,196/id,221/v
iew,category/ 

014/2014 18/2014 

Constatação 2/ Recomendação 1: 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 
manifestação do 
Gestor quanto às 
providências adotadas 
com vistas a atender às 
recomendações 
constantes no Plano de 
Providência 2015. 

14/2014 18/2014 

Constatação 3/ Recomendação 1: 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. 

Atendida. 

14/2014 18/2014 
Constatação 4/ Recomendação 1: Que se proceda à prestação de contas 
tempestivamente, conforme o disposto no art. 5º do Decreto 5.992/2006. 

Não atendida.   
Ausência de 

manifestação do 
Gestor quanto às 

providências adotadas 
com vistas a atender às 

recomendações 
constantes no Plano de 

Providência 2015. 
 
 

14/2014 18/2014 

Constatação 4/ Recomendação 2: 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. 

14/2014 18/2014 

Constatação 5/ Recomendação 1: 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.). 

14/2014 18/2014 
Constatação 5/ Recomendação 2: Que o proponente se abstenha de 
aprovar a prestação de contas quando não estiver com os documentos 
comprobatórios da atividade realizada; 

14/2014 18/2014 
Constatação 6/ Recomendação 1: Que se atenda às Solicitações de 
Auditoria, na íntegra, como forma de não prejudicar os trabalhos de 
auditoria. 

14/2014 18/2014 

Constatação 6/ Recomendação 2:  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) 

15/2014 18/2014 

Constatação 1/ Recomendação 1: 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.   

Atendida 

15/2014 18/2014 

Constatação 3/ Recomendação 1: 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. 

Atendida 

15/2014 18/2014 

Constatação 4/ Recomendação 1: 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. 

Atendida 

15/2014 18/2014 

Constatação 4/ Recomendação 2: 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 

Atendida 
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houver disponibilidade orçamentária e financeira. 

15/2014 18/2014 
Constatação 5/ Recomendação 1: Que se proceda à prestação de contas 
tempestivamente, conforme o disposto no art. 5º do Decreto 5.992/2006. 

Atendida 

15/2014 18/2014 

Constatação 6/ Recomendação 1: 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 
Acórdão  1.834/2008-TCU. 

Atendida 

15/2014 18/2014 

Constatação 7/ Recomendação 1: 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.). 

Atendida 

16/2014 18/2014 
Constatação 1/ Recomendação 1: 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 

16/2014 18/2014 
Constatação 1/ Recomendação 2: 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 

16/2014 18/2014 

Constatação 2/ Recomendação 1: 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 

16/2014 18/2014 

Constatação 2/ Recomendação 2: 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 

16/2014 18/2014 

Constatação 3/ Recomendação 1: 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 

16/2014 18/2014 
Constatação 4/ Recomendação 1: 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. 

Atendida 

16/2014 18/2014 
Constatação 5/ Recomendação 1: 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 

16/2014 18/2014 

Constatação 5/ Recomendação 2: 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 

16/2014 18/2014 

Constatação 6/ Recomendação 1: 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 da diárias, conforme o disposto no art. 7º do Decreto 
5.992/2006. 

Não atendida 

16/2014 18/2014 

Constatação 7/ Recomendação 1: 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 

16/2014 18/2014 

Constatação 8/ Recomendação 1: 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 

16/2014 18/2014 

Constatação 8/ Recomendação 2: 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 

16/2014 18/2014 

Constatação 9/ Recomendação 1: 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 

017/2014 19/2014 
Constatação 01/ Recomendação 01: 
Que a PROAP, por meio de Termo Aditivo, insira os valores 

Não atendida 



55 
 
 

Nº 
Relatório Ação/ Paint Recomendações Situação da 

Implementação 
suficientemente detalhados do objeto acordado no Contrato nº. 05/2011. 

018/2014 19/2014 

Constatação 01/ Recomendação 01: 
Que esse campus crie mecanismo de controle com a finalidade de 
promover o atendimento às S.A.’s oriundas desta Unidade de Auditoria 
Interna, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido por esta 
Unidade. 

Atendida 

19/2014 19/2013 

Constatação 01/ Recomendação 01: 
Que esse campus crie mecanismo de controle com a finalidade de 
promover o atendimento às S.A.’s oriundas desta Unidade de Auditoria 
Interna, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido por esta 
Unidade. 

Atendida 

20/2014 19/2014 

Constatação 01/ Recomendação 01: 
Que esse campus crie mecanismo de controle com a finalidade de 
promover o atendimento às S.A.’s oriundas desta Unidade de Auditoria 
Interna, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido por esta 
Unidade. 

Atendida 

21/2014 19/2014 

Constatação 01/ Recomendação 01: 
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 

21/2014 19/2014 

Constatação 02/ Recomendação 01: 
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 

21/2014 19/2014 

Constatação 02/ Recomendação 02: 
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 

22/2014 19/2014 

Constatação 01/ Recomendação 01: 
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 

22/2014 19/2014 

Constatação 02/ Recomendação 01: 
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 

22/2014 19/2014 

Constatação 02/ Recomendação 02: 
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 

22/2014 19/2014 

Constatação 03/ Recomendação 01: 
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 

22/2014 19/2014 
Constatação 03/ Recomendação 02: 
Em não havendo, que passe a designar Fiscal de Contrato para 
acompanhamento e fiscalização dos contratos executados nesse campus.  

Não atendida 

22/2014 19/2014 
Constatação 03/ Recomendação 03: 
Que se insira a matrícula SIAPE nos carimbos confeccionados por esse 
campus.  

Não atendida 

23/2014 19/2014 

Constatação 01/ Recomendação 01: 
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 

23/2014 19/2014 

Constatação 02/ Recomendação 01: 
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 

23/2014 19/2014 

Constatação 02/ Recomendação 02: 
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 

23/2014 19/2014 

Constatação 03/ Recomendação 01: 
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 por esta Unidade. 

Não atendida 

23/2014 19/2014 
Constatação 04/ Recomendação 01: 
Que se providenciem documentos do discente Paulo Mateus Cavalcante 
Ferraz (Curso de Informática) que justifiquem a contratação do CESBA. 

Não atendida 

23/2014 19/2014 
Constatação 04/ Recomendação 02: 
Que, nas futuras contratações do CESBA, sejam providenciados todos os 

Não atendida 
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documentos que comprovem a necessidade do discente.  

23/2014 19/2014 
Constatação 05/ Recomendação 01: 
Em não havendo, que passe a designar Fiscal de Contrato para 
acompanhamento e fiscalização dos contratos executados nesse campus. 

Não atendida 

23/2014 19/2014 
Constatação 05/ Recomendação 02: 
Que se insira a matrícula SIAPE nos carimbos confeccionados por esse 
campus. 

Não atendida 

24/2014 15/2014 

Constatação 01/ Recomendação 01: 
Que se crie o manual de rotinas/procedimentos referente às atividades 
intrínsecas do Almoxarifado, com o objetivo deestabelecer 
responsabilidades, salvaguardar os bens estocados, elevar a eficiência 
patrimonial e evitar eventual desvio. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 02/ Recomendação 01: 
Que os servidores do DEPAT participem de curso específico e 
direcionado à gestão de almoxarifado. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 03/ Recomendação 01: 
Que o DEPAT passe a encaminhar mensalmente ao Setor Contábil o 
Relatório Mensal do Almoxarifado para fins de conciliação. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 04/ Recomendação 01: 
Que se estabeleça mecanismo de recebimento provisório e definitivo de 
material, conforme estabelecido no art. 73, inciso II, da Lei nº. 
8.666/1993. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 05/ Recomendação 01: 
Que o DEPAT crie mecanismo para verificar, de forma periódica, a 
existência de materiais ociosos estocados no Almoxarifado, bem como 
sua adequada destinação. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 06/ Recomendação 01: 
Que o DEPAT crie mecanismo para verificar, de forma periódica, a 
existência de materiais vencidos e a vencer. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 06/ Recomendação 02: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 07/ Recomendação 01: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 08/ Recomendação 01: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 09/ Recomendação 01: 
Que o DEPAT evite fornecer materiais em quantidade acima da que foi 
solicitada. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 09/ Recomendação 02: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 09/ Recomendação 03: 
Que se evite adquirir materiais, sobretudo gêneros alimentícios, em 
quantidades excessivas, a fim de evitar a sua eventual perda. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 09/ Recomendação 04: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 10/ Recomendação 01: 
Que o IFBA adquira programa informatizado de gestão para uso e 
controle do Almoxarifado. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 11/ Recomendação 01: 
Que sejam providenciadas estantes, prateleiras e/ou gaveteiros para o 
Almoxarifado, no intuito de promover a organização do setor. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 11/ Recomendação 02: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 11/ Recomendação 03: 
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.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. 

Em análise 
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24/2014 15/2014 

Constatação 11/ Recomendação 04: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 11/ Recomendação 05: 
Que o setor competente tome as providências necessárias para o fim do 
vazamento localizado no Almoxarifado. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 12/ Recomendação 01: 
Que o DEPAT evite usar o Almoxarifado como arquivo e depósito de 
materiais e documentos estranhos à sua finalidade. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 13/ Recomendação 01: 
Que o DEPAT evite usar o Almoxarifado como depósito de quaisquer 
bens sem entrada prévia e formal no setor. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 14/ Recomendação 01: 
Que o setor competente providencie escada de forma a facilitar o 
manuseio da parte superior das prateleiras, por parte dos servidores 
lotados no Almoxarifado. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 15/ Recomendação 01: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 16/ Recomendação 01: 
Que passe a inserir descrições detalhadas dos materiais, com as 
características físicas necessárias para devida identificação dos mesmos. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 17/ Recomendação 01: 
Queo 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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 18/ Recomendação 01: 
Que se tomem providências necessárias a fim de evitar a inserção de 
descrição genérica dos materiais no Relatório de Almoxarifado para 
Contabilidade. Que se tomem providências necessárias a fim de evitar a 
inserção de descrição genérica dos materiais no Relatório de 
Almoxarifado para Contabilidade. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 18/ Recomendação 02: 
Que o DEPAT promova as devidas descrições e respectivas atualizações 
dos objetos que integram os “Equipamentos de Proteção de Segurança”. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 19/ Recomendação 01: 
Que o DEPAT use a fórmula “Saldo Inicial + Entradas – Saídas = Saldo 
Final/Atual” nos Relatórios de Almoxarifado para Contabilidade. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 20/ Recomendação 01: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 21/ Recomendação 01: 
Que utilize a expressão “Saldo Final do Exercício Anterior” (ou 
expressão equivalente) em detrimento a “Saldo Mês Anterior”. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 22/ Recomendação 01: 
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”. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 22/ Recomendação 02: 
Que seja apurada a ocorrência de eventual perda ou desvio e, se for o 
caso, que sejam tomadas providências para identificar a responsabilidade. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 23/ Recomendação 01: 
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”. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 23/ Recomendação 02: 
Que seja apurada a ocorrência de eventual perda ou desvio e, se for o 
caso, que sejam tomadas providências para identificar a responsabilidade. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 24/ Recomendação 01: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 24/ Recomendação 02: 
Que se apure a responsabilidade da eventual saída/baixa de materiais sem 
documento(s) comprobatório(s). 

Em análise 
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24/2014 15/2014 

Constatação 25/ Recomendação 01: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 25/ Recomendação 02: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 26/ Recomendação 01: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 27/ Recomendação 01: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 27/ Recomendação 02: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 27/ Recomendação 03: 
Que passe a promover conciliações periódicas de forma a fazer com que 
as informações, contidas no sistema, sejam sincrônicas com as constantes 
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, infra transcrito. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 28/ Recomendação 01: 
Que passe a organizar as pastas das Requisições de Materiais em ordem 
cronológica. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 29/ Recomendação 01: 
Que se evite colocar documentos estranhos na pasta das Requisições de 
Materiais. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 30/ Recomendação 01: 
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. 
 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 30/ Recomendação 02: 
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. 
 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 30/ Recomendação 03: 
Que o DEPAT preencha a quantidade fornecida e insira assinatura e 
aposição do carimbo nas Requisições antes da liberação dos materiais. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 30/ Recomendação 04: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 31/ Recomendação 01: 
Que o DEPAT passe a preencher devidamente os campos das 
Requisições de Materiais de forma a não comprometer a credibilidade do 
referido documento. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 31/ Recomendação 02: 
Que o DEPAT passe a observar o Princípio da Segregação de Funções 
quando desempenhar o papel de solicitante de materiais do 
Almoxarifado. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 32/ Recomendação 01: 
Que o DEPAT passe a exigir a apresentação da Requisição de Materiais 
devidamente preenchida antes de proceder à liberação dos bens 
solicitados. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 33/ Recomendação 01: 
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. 
 

Em análise 
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24/2014 15/2014 
Constatação 33/ Recomendação 02: 
Que o DEPAT preencha a quantidade fornecida e insira a assinatura e a 
aposição do carimbo nas Requisições antes da liberação dos materiais. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 33/ Recomendação 03: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 34/ Recomendação 01: 
Que o DEPAT organize fisicamente os Papéis A4 e A4 Reciclado de 
forma condizente ao estabelecido na IN SEDAP/PR nº. 205/1988. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 34/ Recomendação 02: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 34/ Recomendação 03: 
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 do Papel A4 
Reciclado. 
 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 34/ Recomendação 04: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 35/ Recomendação 01: 
Que o DEPAT organize fisicamente os Envelopes Kraft’s de forma 
condizente ao estabelecido na IN SEDAP/PR nº. 205/1988. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 35/ Recomendação 02: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 35/ Recomendação 03: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 35/ Recomendação 04: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 36/ Recomendação 01: 
Que o DEPAT organize fisicamente os Copos Descartáveis de forma 
condizente ao estabelecido na IN SEDAP/PR nº. 205/1988. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 36/ Recomendação 02: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 36/ Recomendação 03: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 37/ Recomendação 01: 
Que o DEPAT passe a utilizar Ficha de Prateleira ou outra forma de 
controle de saída das Bobinas de Fax. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 37/ Recomendação 02: 
Que se apure eventual perda ou extravio das Bobinas de Fax e, se for o 
caso, apure a responsabilidade de quem houver dado causa. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 38/ Recomendação 01: 
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. 

Em análise 

24/2014 15/2014 
Constatação 38/ Recomendação 02: 
Que o DEPAT justifique a solicitação de 3 (três) Bobinas de Fax em 
janeiro/2014. 

Em análise 

24/2014 15/2014 

Constatação 39/ Recomendação 01: 
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. 

Em análise 
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9.  DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO 

A Auditoria Interna tem como objetivo a obtenção de resultados que possam subsidiar a 

administração geral deste Instituto para o cumprimento de suas metas, naquilo que 

couber, tendo seu escopo definido em cada área de atuação e seus objetivos planejados 

segundo o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna- PAINT. 

Na atuação de suas atribuições, por meio das recomendações, esta Unidade de Auditoria 

Interna, no exercício 2015, buscou fomentar: 

• A criação de normas relacionadas à Tecnologia da Informação, que visam à 

segurança da informação e a eficiência institucional; 

• A observação e atendimento dos critérios ambientais nas aquisições de bens 

relacionados à Tecnologia da Informação; 

• A não realização de licitações tendenciosas; 

• A implementação de mecanismos de controle interno, como revisão dos atos 

praticados, segregação de funções e elaboração de manual de rotinas e 

procedimentos, dentre outros; 

• A devida apuração dos valores de tributos a serem recolhidos; 

• A redução de erros formais nos diferentes setores deste Instituto; 

• A conciliação dos valores dos imóveis apresentados nos sistemas SIAFI e 

SpiuNET. 

• A atualização do inventário e do SIAFI no que concerne ao registro de 

imóveis; 

• A evitar celebrar contrato sem a prévia anuência do dirigente máximo do 

órgão/entidade; 

• A se atentar quanto a necessidade de publicação dos atos praticados; 

• A evitar consecução de despesa sem cobertura contratual; 

• A proceder a remoção quando da existência de vaga; e 

• A evitar a mudança da modalidade a fim de evitar prejuízo ao erário. 

No intuito de elevar os benefícios oferecidos pela Unidade de Auditoria Interna a este 

IFBA, a AUDIN irá buscar elaborar, no exercício 2016, o PAINT/2017 com base, 

simultaneamente, nos riscos e nas necessidades institucionais, nas demandas oriundas 
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da Controladoria-Geral da União (CGU) e nas experiências adquiridas por esta 

Unidade em auditorias realizadas nos anos anteriores. 

 

10. CONCLUSÃO 

O RAINT/2015 teve como objeto precípuo a consolidação das informações atualizadas 

acerca das ações de controle constantes PAINT/2015 e desenvolvidas pela Unidade de 

Auditoria Interna no exercício 2014, bem como o atendimento das deliberações 

oriundas dos Órgãos de Controle Interno e Externo, demonstrando, assim, o 

cumprimento do papel da AUDIN neste IFBA. 

O conteúdo do supracitado Relatório almejou apresentar, por meio do volume das 

atividades realizadas, o esforço e a firmeza de propósito, no sentido de buscar atender 

aos dispositivos legais no que se refere ao acompanhamento das ações de controle 

interno deste Instituto.    

 

 

Salvador, 21 de março de 2016. 

 

Sheila Simone Kosminsky Weber 
Coordenadora de Auditoria Interna em Exercício 

Matricula n.º 1833842 

 


