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

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Unidade Gestora: 153230

Gestão: 26301

Exercício: 2009

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT

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

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

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

Auditoria – PAINT, aprovado pelo Conselho Diretor em 2008, para o Exercício de 2009. 
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I. Descrição das ações de Auditoria Interna realizadas pela entidade:

1.0 Foram emitidas solicitações de auditoria durante o período de 2009, num total de 102 

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

SETOR
Quantidade de S. 

A.
Atendida

Não 
Atendida

CAMPI 18 15 03

Coordenação de Correição 01 01 -

Comissão de Concursos 01 01 -

Coordenação de Seleção 01 01 -

DOF 20 13 07

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP 20 17 03

DAP 04 02 02

Pró Reitoria de Adm. e   Planejamento 
–PROAP

14 10 04

Pró Reitoria de Relação Empresariais 
e Comunitárias

02 01 01

Pró Reitoria de Infra-Estrutura 06 04 02

Pró Reitoria de Ensino – PROEN 01 - 01

Pró Reitoria de Pesquisa e Pós 
Graduação – CTPGP

03 03 -

Total 81 58 23

1.1 Relação de Solicitação de Auditoria:

Pode-se verificar que 75% foram respondidas, o que se pode avaliar que foram atendidas as 

solicitações, não havendo constatações e sim recomendações.

2.0   Visitas técnicas às Unidades Descentralizadas: 

2.1 - Em cumprimento a Ação nº 05 do PAINT/2009 “Funcionamento das Unidades 

Descentralizadas” foram realizadas Visitas Técnicas aos Campi de Porto Seguro e 

Eunápolis, no período de 30 e 31.07.09, respectivamente, com o objetivo de acompanhar os 

procedimentos administrativos, dificuldades na execução das rotinas, conhecimento, 
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utilização e existência de padronização das normas estabelecidas pela Reitoria, identificar a 

localização e tombamento dos bens móveis, verificação dos procedimentos de guarda e 

recepção dos materiais, conforme Relatórios encaminhados a essa CGU-BA.

2.2 - Em atendimento a Ação nº 12 do PAINT/2009 “Obras e Reformas do Plano de 

Expansão” foram realizadas Visitas às obras de construção do Campus de Feira de Santana 

e Camaçari, em 01.12.2009, referente ao Plano de Expansão II – Portaria 187/2009-

SETEC/MEC, conforme Relatório anexado a este.

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

exercício, de recomendações ou determinações efetuadas pelos órgãos central e 

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

Fiscal ou órgão equivalente da entidade: 

2.1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A Prestação de Contas referente ao Exercício de 2008 foi entregue conforme prazo previsto 

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

2.2- ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO - TCU

 Em cumprimento as orientações constantes no Acórdão n.º 6760/2009-TCU -

Primeira Câmara-Sessão de 24. 11.2009, Ata nº 42/2009, a Auditoria Interna 

enviou Memorando Interno n.º 100/009 de 10.12.09, á CGRH/COBEN, que através

do Ofício Nº 059/2009 de 16.12.2009, com cópia à Auditoria Interna, respondeu à

Secretaria de Fiscalização do TCU, informando que foram adotadas as providencias 

de alteração dos Fundamentos Legais no SIAPE.

 Atendimento ao Acórdão Nº2233/2009-Ata Nº38/2009-TCU – A Reitoria 

respondeu aos atos de Requisições nºs.  01 e 02, de 09 e 10 junho de 2009, 

respectivamente, referente ao Acórdão supracitado, por meio do Ofício nº 

0173/2009/Reitoria/Gabinete, datado de 19 de junho de 2009, conforme teor abaixo:

“Em Atenção ao solicitado nos expedientes em epígrafe, referentes à concorrência 

02/2009, para construção de 08 novos Campi do IFBAHIA no interior do estado, 

apresentamos, em anexo, as respostas aos questionamentos formulados por V.Sa.”.
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“Os esclarecimentos foram fornecidos e acatados por esta Reitoria, pela Comissão 

Especial de Licitação - CEL, designada através da portaria 248, de 06/02/09, anexa, 

constituída com a finalidade de acompanhar o processo licitatório em questão”. 

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

2.3.1 - Constatações e Recomendações da CGU-BA no Plano de Providências-

2008/2009.

Relatório nº: 208552-2008

De acordo com as “Respostas ás Solicitações de Auditoria Interna – S. A”  

encaminhadas por esta Auditoria Interna, descrevemos abaixo: 

 A Solicitação de Auditoria Interna de nº 04 refere-se aos resultados das 

recomendações dos itens: 1.1.1.1 - todas as informações referentes ao SIG foram 

atendidas; 1.1.1.3.1 - Gastos evitáveis decorrentes da prorrogação do contrato de 

vigilância em 2007, a empresa Guardsecure, foi convocada para ajustar a nova 

tabela dos valores limites com gasto no estado da Bahia, solucionando o assunto e 

alinhando os valores das novas faturas; 1.1.3.2 - Ausência de designação de fiscais

foi solucionada seguindo a instrução do MARE, nomeando um fiscal para 

acompanhar cada contrato; 1.2.1.1 - Entidade não alimenta o SIGPLAN, foi 

solucionada a ocorrência com o acompanhamento mês a mês do SIMEC por todos 

os setores envolvidos; 1.3.2.1-Convênio nº073/99/PROEP-Governo Federal/MEC e 

Associação Escola Brasil Profissional - a unidade de Porto Seguro contratou 

profissional de engenharia para elaboração de laudo técnico e posteriormente foi 

feita a recuperação; 3.1.2.1 - Controle inadequado na gestão de protocolo do IFBA,

foi criada uma comissão para elaborar normas que envolvem, entre outros, a 

tramitação de processos, via Projeto SIEP NA Instituição e posterior seleção de 

servidor.

 A Solicitação de Auditoria Interna nos 06 refere-se ao resultado da recomendação 

dos itens: 2.1.2.3 (exercício irregular do regime de dedicação exclusiva) - Foram 



Relatório 2009 - Unidade de Auditoria Interna – IFBA – Telefones: 2102-9563/9561 6

adotados os procedimentos de ajustes necessários conforme determinação da 

legislação; 2.1.2.4 (regulamentação da jornada de trabalho dos professores) - A 

situação da jornada de trabalho dos professores foi normalizada, conforme o 

disposto na Resolução do Conselho Diretor nº. 13, de 15/11/2008, que aprova os 

critérios sobre a carga horária dos docentes; 3.1.1.3 (não atendimento por parte da 

Diretoria de Gestão de Pessoa – DGP, as Solicitações de Auditoria Interna),

referente ao Relatório nº. 208552/2008 da CGU-BA - A DGP justificou que a falta 

de atendimento de algumas Solicitações de Auditoria é proveniente do baixo 

número de servidores dessa área, mas que será providenciado a reposição de 

pessoal.

 A Solicitação de Auditoria Interna nos 07/2009 refere-se ao resultado da 

recomendação dos itens 2.1.2..2 - A Coordenação de Correição respondeu a S. A  

informando que as providências adotadas constam no Processo n.º 

231420076617/2008, encaminhado à COPLAN em 20/01/2009. O Processo 

Administrativo Disciplinar - PAD foi devidamente instaurado e encontra-se em 

andamento.

A Coordenação de Auditoria Interna acatou a recomendação referente ao Item 3.1.1.2 –

Parecer Prévio que traduza a opinião da Auditoria Interna e enviar o parecer aos 

Conselheiros antes da reunião do Conselho Diretor.

Evidência: Relatório de Gestão/2008. Memorando nº. 06, de 21/01/2009.

Relatório 201347/2007 da CGU-BA

 Em relação ao item 4.2.1.1 do Relatório 201347/2007 - CGU-BA, foi emitido a 

Solicitação de Auditória Interna n.º 34/2008 e  28/2009, e a Nota de Auditoria n.º 01/2009,

que solicitam informações definitivas das providências administrativas adotadas sobre a 

regularização da situação do pagamento em duplicidade aos pensionistas do ex-servidor 

Luiz Carlos França de Carvalho. A DGP/COBEN informou que o benefício pago 

irregularmente (matrícula 6268759) já foi excluído em nov./2006, permanecendo para 

efeito de pensão as beneficiárias das matrículas 0268759 e 55029, e, que o processo foi 
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enviado à Coordenação de Pagamento – COPAG para levantamento dos créditos pagos 

indevidamente.

Evidência: Memorando nº. 042, de 16/06/209.

2.2. 2 - Notificações da CGU-BA em 2009.

Descritas e atendidas no Relatório do 1º semestre de 2009;

 Em atendimento ao e-mail de 18/03/2009, solicitado pela equipe técnica da 

DSEDU/SFC/CGU-PR para o esclarecimento de despesas referentes ao Cartão de 

Pagamento do Governo Federal - CPGF, realizadas em finais de semana, pelo servidor 

Paulo Roberto Nilo Dantas, a servidora Margarida Maria Magalhães, Diretora de 

Orçamento e Finanças – DOF, informou que o Suprimento de Fundos foi solicitado para 

compra de materiais necessários ao desenvolvimento das atividades do setor, que não 

tinham no Almoxarifado. Devido ao grande volume de trabalho por ocasião do 

encerramento do exercício, os servidores ultrapassam a sua jornada de trabalho, saindo 

muitas vezes à noite quando o comércio  encontra-se fechado, motivo pelo qual o servidor 

utilizou o dia de sábado para a realização das compras. Todos os materiais foram 

adquiridos em proveito dos setores envolvidos no encerramento de exercício, portanto em 

proveito desta Instituição. Informou, ainda, que doravante chamarão a atenção de todos os 

usuários de Cartão para que as aquisições ocorram sempre em dias úteis;

 Em atendimento ao e-mail de 26/05/2009, da CGUBA/Controladoria Geral da 

União do Estado da Bahia, referente ao esclarecimento de despesa efetuada no fornecedor 

cadastrado no CNPJ 07.395.493/0001-55 no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), tendo como 

Suprido José Olímpio Ribeiro Neto CPF: 328279626-91 foi informado que esta refere-se a 

aquisição de 02 pacotes de veneno para combate a insetos nas dependências do IFBAHIA/ 

Campus de Vitória da Conquista e 01 câmara de ar para substituição num carrinho de mão 

usado nos serviços de jardinagem;
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 Em atendimento ao e-mail de 26/05/2009, da CGUBA/Controladoria Geral da 

União do Estado da Bahia, o servidor Ademir da Silva Santos informou que, com base na 

prestação de contas enviada para a Ordenadora de Despesa do IFBAHIA, o valor de R$ 93, 

75  transacionada na empresa fornecedora Panificadora Tropicália foram para atender uma 

necessidade eventual, conforme disciplina as possibilidades de utilização do CPGF. O 

IFBA, Campus Porto Seguro, possui um programa chamado PRÓ-TÉCNICO, que objetiva 

a preparação de candidatos aos cursos técnico integrado e subseqüente oferecidos pelo 

campus, na tentativa de equilibrar a qualidade dos estudantes. O programa é um sucesso, 

tendo em vista a deficiência educacional da região. Tem sido uma compensação para apoiar 

o desenvolvimento da educação local. O valor foi investido em lanches para os fiscais de 

sala do processo seletivo do PRÓ-TÉCNICO, não havendo a possibilidade de obter 

recursos de uma fonte específica para processos seletivos do orçamento, pois segundo 

informação do IFBAHIA / Departamento Orçamentário e Financeiro, o programa é uma 

ação individual do Campus e, desta forma, não faz parte dos programas de seleção e 

concurso contemplados na fonte orçamentária. Assim, devido a impossibilidade 

orçamentária de aplicação de processo regular de licitação, utilizou-se o CPGF como 

instrumento para necessidades eventuais e urgentes;

 Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 217323/01 - CGU, item III –

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a Pró - Reitoria de 

Administração e Planejamento encaminhou a Auditoria Interna, em 17 de abril de 2009, o 

expediente abaixo, prestando os esclarecimentos  solicitados:             

Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica Fase I: foram 

concluídas as obras que propiciaram a expansão do Campus de Santo Amaro e campus 

Simões Filho.

 Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica Fase II: o IF 

do Estado da Bahia foi contemplado com 09 (nove) unidades de ensino. A implantação das 

Unidades de Ensino faz parte da etapa II do plano de expansão do governo federal. Serão 

construídas oito novas unidades nas cidades de: Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Feira de 

Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié e Seabra, consideradas cidades pólo das 

mesoregiões à qual pertencem. Também faz parte dessa etapa do plano de expansão do 
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governo federal a reforma de um prédio escolar para implantação da Unidade de Ensino de 

Paulo Afonso.

Descritas e atendidas  no Relatório do 2º semestre :

 Em atendimento ao e-mail encaminhado em 23.07.2009, solicitado pela equipe 

técnica da CGU para informar quais as medidas adotadas por essa Unidade 

Jurisdicionada relativas a exclusão de CPMF das planilhas utilizadas pelas 

contratadas para elaboração de propostas de preço e cálculo dos pagamentos a partir 

da data citada, informando ainda se houve pagamento indevido e quais as medidas 

adotadas para recuperar o valores pagos indevidamente, foi encaminhado resposta 

contendo a relação dos contratos firmados com este IFBA e respectivas Contratadas, 

ao tempo em que esclareceu que A Diretoria de Orçamento e Finanças estaria  

procedendo ao levantamento dos dados referentes a medidas utilizadas por ocasião 

da Exclusão da CPMF e, posteriormente, seriam enviadas as informações devidas.

 Em atendimento ao e-mail encaminhado em     solicitado pela equipe técnica da 

DSEDU/SFC/CGU-PR para o esclarecimento de despesas referentes ao Cartão de 

Pagamento do Governo Federal - CPGF, realizadas pelos servidores: PAULA 

MARA MESSIAS COSTA, ERONIDES ALVES MARTINS, EDVALDO SILVA 

DE JESUS, FLORIVAL MAGALHAES FERRAZ JUNIOR, MOACIR SANTOS 

DE SANTANA, PAULO ROBERTO NILO DANTAS, DENIS ROBERTO HOSI 

OCHI, os questionamentos citados foram respondidos e devidamente enviados à 

CGU no prazo estabelecido.

 Em atendimento as Solicitações de Auditoria nº 01 datada de 16.11.2009 foi 

encaminhada resposta por meio do Ofício nº 001/2009, datado de 23.11.09.

 Em atendimento as Solicitações de Auditoria nº 02 e 03 datada de 02.12.09 e 

03.12.2009, respectivamente, foram encaminhadas respostas por meio do Ofício nº 

003 de 15.12.09.
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III – Relato Gerencial sobre a Gestão de áreas essenciais da unidade, com base nos 

trabalhos realizados

1.0 Comprimento das metas previstas no PAINT 2009 a partir do 

acompanhamento plurianual com suas atividades e resultados acompanhados 

dos Relatórios Semestrais.

2.0 Avaliação dos controles internos das áreas essenciais administrativos:

2.1 Regularidades dos Processos Licitatórios:

Regularidade dos procedimentos licitatórios, com a identificação dos processos relativos à 

dispensa e a inexigibilidade de licitação.

 Conforme o PAINT 2009, Ação 02, referente ao Plano de Expansão, aplicando-se  o 

Check List verificou-se a regularidade dos procedimentos licitatórios dos processos 

relativos à Dispensa e Inexigibilidade dos Campi de Porto Seguro, Camaçari e 

Simões Filho. Conforme demonstração do quadro abaixo, informamos o volume de 

Recursos auditados.    
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Nº. processo 
auditados

Programa
/Ação

Escopo da 
auditoria

Volume dos 
recursos 

auditados 
(R$)

Documento examinado
Recomendação ao 
setor competente

Campus Simões Filho 
23142000059/2009

Cumprimento de 
Leis e 
regulamentos

320,00 Processo de Dispensa e inexigib. de Licitação: 
Objeto Serviço por tarefa

Proposta de preço;
Comprovação da inexigibilidade/dispensa;
Propostas dos três profissionais;
Orçamento Básico;
Empenho-contrato;
Publicação contrato no DOU.

Não houve

Campus Porto Seguro 
2314200053-8/2009

Cumprimento de 
Leis e 
regulamentos

7.800,00 Processo de Dispensa e inexigib. de Licitação: 
Objeto: Serviço Proposta de preço;
Comprovação da inexigibilidade/dispensa 
Propostas dos três profissionais;
Orçamento Básico;
Empenho-contrato;
Publicação contrato no DOU.

Não houve

Campus Porto Seguro 
2314200045-8/2009

Cumprimento de 
Leis e 
regulamentos

2.670,00 Processo de Dispensa e inexigib. de Licitação: 
Objeto: Serviço Proposta de preço;
Comprovação da inexigibilidade/dispensa;
Propostas dos três profissionais;
Orçamento Básico;
Empenho-contrato;
Publicação contrato no DOU.

Não houve

Campus Porto Seguro 
2314200038-8/2009

Cumprimento de 
Leis e 
regulamentos

2.970,00 Processo de Dispensa e inexigib. de Licitação: 
Objeto: Serviço Proposta de preço;
Comprovação da inexigibilidade/dispensa 
Propostas dos três profissionais;
Orçamento Básico;
Empenho-contrato; Publicação contrato no DOU.

Não houve
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2.1.1 Fechamento Mensal: Também em cumprimento ao PAINT/2009 verificou-se “in loco” o 

fechamento mensal dos meses de janeiro/09 a dezembro/09 e, as ocorrências apontadas através de 

Solicitação de Auditoria mensal expedida de número: 02, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 31, 

65, 66, 73, 74 e 99. Os procedimentos de conciliação do INSS demonstram aplicação da 

legislação; o acompanhamento mensal demonstra a correta aplicação da retenção e recolhimento 

do ISS com lançamento e envio da DMS no prazo legal, mas a análise demonstra a necessidade 

de aprimorar os controles internos referentes à rotina de conformidade diária, de suporte 

documental e contábil.

Evidência: verificação “in loco” feita no encerramento do mês, respeitando o prazo definido no SIAFI para o 

fechamento.  

2.1.2   Execução da Receita Própria: 

Receita Própria: No exercício de 2009 o IFBA ultrapassou a previsão da receita Patrimonial no 

valor de R$ 109.493,77 e em Outras R$ 680,00.  Houve frustração da arrecadação da receita de 

Serviços, no valor de R$ 729.050,41. Não havia previsão para Transferências Corrente, mas 

houve arrecadação no valor de R$ 343.291,21. 

Não foi previsto, mas houve arrecadação de Multa Contratual no valor de R$ 69, 00, em razão de 

atraso no cumprimento de prazos de entrega de materiais/equipamentos pelos Fornecedores.

Não foi previsto, mas houve arrecadação de Receita de capital no valor de R$ 15.410,00, 

decorrente de Alienação de Veículos que foram leiloados.

No total, a diferença de Arrecadação foi de R$ 291.664,25, faltando arrecadar 15,02% da Receita 
Prevista. 
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2.1.3  Receita arrecadada:

Receita Receita Realizada
Aluguel     172.542,34

Serviços Administrativos    1.063.712,59

Serviços Educacionais       4.602,00 

Transferência Corrente   343.291,21 

Receita de Capital 15.410,00
Remuneração BACEN 50.054,43 

Total 1.649.612,57

Fonte sistema Siafi2009 consulta feita em 12/01/2010

2.1.4  Receita Prevista X Receita Executada: 

Patrimonial Serviços Transf. Outras
Multa 

Contrat.
Rec. 

Capital
Total %

Previsão 112.623,00 1.797.365,00 - 12,00 - - 1.942.037,82 100,00

Execução
    
    222.596,77

   
1.068.314,59

      
343.291,21 

   
692,00

     
69,00

         
15.410,00 1.650.373,57 84,98

Diferença (109.493,77) 729.050,41 (343.291,21) (680,00) (69,00) (15.410,00) 291.664,25 15,02

Fonte sistema Siafi2009 consulta feita em 12/01/2010

2.1.5  Serviços Educacionais: Foi previsto a arrecadação no valor de R$ 232.232,00, mas o valor 

arrecadado foi de R$4.602,00, porém, feita indevidamente, tendo em vista a Dispensa da 

cobrança de Taxa de Matricula, em atendimento ao que dispõe a Súmula Vinculante nº. 12 do 

Supremo Tribunal Federal que determina que a taxa de matrícula nas Universidades Públicas 
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viola o disposto no artigo 206, Inciso IV da Constituição e a Portaria nº. 1.394 de 30 de dezembro 

de 2008 CEFET-BA que resolve dispensar a cobrança da taxa de matrícula nos cursos regulares, 

no âmbito do CEFETBA. A dispensa deveria causar impacto na receita sobre arrecadação de 

Serviços Educacionais, a partir do exercício de 2009. 

Evidência: Portaria nº. 1394 de 30/12/2008 - CEFETBA.

1.1.1 Transparência Pública:

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

outubro/2009, sendo que a liquidação por programa foi conforme tabela abaixo:

Programa Descrição Percentual

0750 Apoio Administrativo 68,89 %

1061 Brasil Escolarizado 79,08 %

1062 Desenvolvimento da Educação profissional 52,25 %

1067 Gestão da Política de Educação 26,44 %

1073 Brasil Universitário 76,10 %

1375
Desenvolvimento da Pós-graduação e da 

Pesquisa
40,68 %

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

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

Programa Data Publ. Valor Total

Ação DOU RecebidoTipo Objeto

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

1/4/2009 277.000,00

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

11/5/2009 2.700,00

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

15/4/2009 40.400,00

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

29/4/2009 52.774,00

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

5/5/2009 234.026,54

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

1/6/2009 349.642,00

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

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

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

15/6/2009 28.000,00

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

1/7/2009 5.000,00

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

1/7/2009 29.975,00
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Tipo
Programa/ 

Ação
Objeto Data Publ. DOU

Valor Total 
Recebido

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

1/7/2009 14.085,72

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

1/7/2009 29.685,40

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

1/7/2009 4.294.030,80

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

1/7/2009 4.628.511,33

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

1/7/2009 4.708.069,20

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

1/7/2009 4.294.000,00

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

1/7/2009 4.294.037,98

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

1/7/2009 4.347.968,50

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

1/7/2009 4.427.706,35

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

1/7/2009 4.471.475,98

Termo 
Cooperação 

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

22/7/2009 62.726,00

Acordo de 
Cooperação 

Técnica

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

23/7/2009 133.178,26

Acordo de 
Cooperação 

Técnica

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

31/7/2009 136.540,28

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

14/8/2009 57.600,00
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Tipo
Programa/ 

Ação
Objeto Data Publ. DOU

Valor Total 
Recebido

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

24/8/2009 88.580,00

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

8/9/2009 245.900,92

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

10/9/2009 284.782,32

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

25/9/2009 29.691,01

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

30/9/2009 26.500,00

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

1/10/2009 200.000,00

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

14/10/2009 550.437,94

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

16/10/2009 27.750,00

COOPERAÇ
ÃO 

INTERMINI
STERIAL 

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

21/10/2009 4.140,49

COOPERAÇ
ÃO 

INTERMINI
STERIAL 

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

28/10/2009 221.098,50

PTA 
PROLIND -
Porto Seguro

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

28/10/2009 342.563,74

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

6/11/2009 26.400,00
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Tipo
Programa/ 

Ação
Objeto Data Publ. DOU

Valor Total 
Recebido

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

9/11/2009 50.000,00

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

18/11/2009 1.697,33

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

7/12/2009 2.501,14

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

9/12/2009 18.688.000,00

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

12/12/2009 1.065,00

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

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

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

17/12/2009 781.449,00

TOTAL 59.576.966,81

Evidência: Sistema SIAFI/2009 – posição em 21/12/2009



Relatório 2009 - Unidade de Auditoria Interna – IFBA – Telefones: 2102-9563/9561 19

1.1.2 Provisão recebida por Unidade Orçamentária – UO

Nome da UO
Código 

UO
Provisão 

Concedida
Provisão
Recebida

Fundo Nac. Desenv. Cienc. E 
Tecnologia

24901             4.830,00                       10.028,00

Min. da Educação 26101 28.819.030,03 59.239.172,24

Fundo Nac. Desenv. Educação 26298 20.598,78 112.695,34
IFBA 26301 15.975.682,15 0,00
Ministério Comunicações 41101 111.570,23 169.525,13

Total 44.931.711,19 59.531.420,71
Fonte: sistema Siafi2009 consulta feita em 12/01/2010

2.1.9  Destaque Concedido versus Destaque Recebido:

Programa Destaque Concedido
0471 0.00
0901 82.721,00
1062 0,00
1067 9.345,00
1073 0,00
TOTAL 92.066,00

Fonte sistema siafi2009 consulta feita em 09/01/2010

1.1.1 Suplementação: Neste Exercício o IFBA recebeu suplementação de créditos para a 

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

Programa Crédito Autorizado Suplementação
0089 19.261.141,00 5.122.686,00
0750 5.621.157,00 964.107,00
0901 82.721,00 0,00  
1061 2.762.950,00 0,00
1062 12.051.267,00 1.301.866,00
1067 200.000,00 0,00
1073 82.628.473,00 30.787.377,00
1375 140.000,00 0,00  
Total 122.747.709,00 38.176.036,00

Fonte: Sistema SIAFI 2009, consulta em 13/01/2010
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2.1.11 Execução das Despesas: Pela demonstração da Despesa Autorizada – Dotação Total 

houve Suplementação Orçamentária no valor de R$ 35.910.063,00 no grupo de Pessoal e no valor 

de R$ 2.265.973,00 para o grupo de Custeio, conforme o demonstrado no quadro abaixo:

Grupo Créd. Autorizado Suplementação

Pessoal 99.176.294,00 35.910.063,00

Custeio 19.681.415,00 2.265.973,00

Capital 3.890.000,00 0,00

Total 122.747.709,00 38.176.036,00

             

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

2.1.12 Execução do Orçamento por Programa de Trabalho: O IFBA executou as despesas 

nos diversos Programas de Governo, de acordo com suas funções e sub-funções, sendo o 

orçamento executado conforme tabela abaixo:

Programa Descrição Disponível Liquidado

0089 Inativos e Pensionistas 242.753,65 19.018.387,35
0461 Pesquisa Desenv. C. 

Tecnológico.
0,00 4.830,00

0750 Apoio Administrativo 41.610,96 4.748.1257,24
0901 Sentenças Judiciais 0,00 0,00
1008 Inclusão Digital 955,80 110.614,43
1061 Brasil Escolarizado 11.350,23 2.583.533,23
1062 Desenv. da Ed. 

Profissional
577.507,15 37.047.953,05

1067 Gestão da P. de Educação 65.385,50 51.562,00
1073 Brasil Universitário 806.268,67 81.723.348,05
1375 Desenv. Pós-Grad. 

Pesquisa
12.173,90 73.440,43

1377 Educ. Diversidade e 
Cidadania

0,00 20.598,78

Total 1.758.005,86 145.382.424,56

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



Relatório 2009 - Unidade de Auditoria Interna – IFBA – Telefones: 2102-9563/9561 21

2.1.13  Execução do Orçamento por modalidade de licitação:

Modalidade 2007 2008 2009
Convite 112.919,70 24.570,00 65.189,25
Tomada de Preços 541.298,60 977.307,98 1.471.697,08
Concorrência 1.459.894,83 1.673.365,02 35.465.800,14
Dispensa de licitação 2.770.664,79 3.077.308,63 24.223.456,48
Licitação Inexigível 110.932,35 187.735,07 691.167,17
Não aplicável 65.169.723,94 81.107.801,88 107.112.879,49
Suprimento de Fundos 94.341,75 78.597,59 113.361,64
Pregão 1.804.719,18 2.815.190,25 9.888.006,44
Total 72.064.495,14 89.941.876,42 179.031.557,69

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

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

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

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

exercício.

Execução Total do Orçamento:

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

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

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

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

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

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

2.1.15  Movimento Diário

Em análise a processos de pagamentos realizados pelo IFBA no exercício de 2009, foram 

observados nos meses de janeiro, fevereiro e março os itens: Ressarcimento de despesas; ateste 

incompleto, faltando carimbos e/ou assinaturas; renovação contínua (por mais de 06 meses) de 

contrato de prestação de serviços pessoa física; pagamento em atraso de faturas, falta de 

documentação relativa ao pagamento de diárias; falta ou atraso na remessa do RMA gerando falta 

de conformidade contábil ou restrição; empenho para fornecimento de almoço classificado 
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indevidamente como gênero alimentício no elemento de consumo; pagamento de despesas de 

2009 com empenho de Restos a Pagar (2008) empresa: CHAVEFORT; pagamento de livros sem 

o carimbo do patrimônio visto que o empenho esta no elemento permanente despesa 344905218 e 

no ativo 142121800; faltou indicar a conta do ativo permanente livros na NS001024; pagamento 

da Empresa INOCORP com empenho em nome de outra empresa: PME Consultoria, Assessoria 

e Construção Civil 2007NE901753; Alerta 002 – favorecido da OB difere do credor da Nota de 

empenho em função da utilização de empenhos em nome da instituição; saldo na conta 

295210102 – RP referente à folha de pagamento pendente de cancelamento; saldo no confluxo 

referente a suprimento de Fundos de Ademir da Silva Santos no valor de 2.505,14 sem abater os 

R$ 460,00 de saque já efetuado pelo servidor; Alerta 002 favorecidos da OB diferem do credor da 

Nota de empenho em função da utilização de empenhos em nome da instituição; pagamento da 

Empresa MMA Engenharia com empenho em nome de outra empresa: PME Consultoria, 

Assessoria e Construção Civil 2007NE901753; divergências entre o saldo na conta 191140000 –

Receita Realizada e 199961907 – Controle de arrecadação de receitas;

Evidência 1: Movimento diário dos meses de janeiro, fevereiro e março/09

2.1.16 Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF: 

Está em pleno funcionamento a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF, 

por meio de saques ou pagamentos de faturas, respeitando-se os limites estabelecidos na 

Legislação.

Foi executado mediante SAQUE no Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF o valor 

de R$ 17.237,08, não atingindo o limite de Saque previsto de 30% da execução. Mediante 

FATURA foi executado o valor de R$ 103.404,70.      

O número de Portadores de CPGF no exercício de 2009 correspondeu ao total de 19 (dezenove).                   

Evidência: Sistema SIAFI/ 2009 

    2.1.17   Restos a Pagar 2007 e 2008:

O Decreto nº 7.057 de 29 de dezembro de 2009 prorroga até 31 de dezembro de 2010 a validade 

dos restos a pagar,  inscritos nos exercícios financeiros de 2007 e 2008.

Evidência: Decreto nº. : 7.057 de 29/12/2009
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1.2 Ocorrência de despesas eventuais na folha de pagamento do mês de janeiro a junho:

Através da análise do movimento do mês de janeiro a abril/2009, a folha de pagamento foi 

analisada gerando as Solicitações de Auditoria nos. 11, 15, 25, 29 e 30/2009, sobre as despesas 

eventuais: férias indenizadas, Gratificação por Serviços Extraordinários Adicional de 

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

Cursos, Concursos e Processos Seletivos.

Sendo que no mês de maio não houve constatações. As ocorrências dos meses de janeiro a abril 

foram atendidas pela CGRH, através de ofícios e memorandos que justificaram os procedimentos 

executados.

Evidência: está destacado no acompanhamento dos meses de janeiro a março/2009, 

demonstrativo mensal da folha financeira, em Diário Oficial da União e nas diversas solicitações 

de auditoria enviadas aos setores. A diretoria de Gestão de Pessoas-DGP encaminhou os 

memorandos nºs 18/2009 de 25/03/2009, 29 de 12/05/2009, Portaria Nº583, de 25 de junho de

2008 e Oficio Nº 01, de 22/04/2009, atendendo as solicitações.

1.1.1 Ocorrência de despesas eventuais na folha de pagamento do mês de julho a

dezembro/2009.

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

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

estão atualizados no módulo SIAPE CACOOCORSE.

 Análise e comparação dos pagamentos efetuados às rubricas na folha de novemboro/2009, 

em relação aos valores pagos às mesmas em nov/2008, como podem ser  visualizadas na tabela 

abaixo: 
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Valor folha Valor
folha

Rubrica Descrição Nov./2008
R$

Nov./2009
R$

Variação no  
de execução

331901644 Serviço Extraordinário     5.014,91 15.470,28 208

333903607 Estagiário   62.237,77 176.854,83 184

331900101 Provento Pessoal civil 966.129,37 1.101.455,80 0,11

331900420 Grat. p/Encargo de 
Curso

57.430,00       2.464,72 0,042

331901632 Substituições    1.986,94        4.620,39   1.16

Total folha 13.302.699,96

OBS.: os dados levantados foram baseados no demonstrativo de pagamento de pessoal ativos em novembro/2008, 
e nov/2009. 

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

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

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

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

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

Evidência: Diário Oficial da União 

2.2.3 Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP: 

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

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

passagens e hospedagem no âmbito do Ministério da Educação...”.

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

sobre os procedimentos a serem seguidos com acesso via internet, que integra as atividades de 

concessão, registro, acompanhamento, gestão e controle das diárias e passagens em território 

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

acompanhados por servidores cadastrados com certificados para os devidos fins;

Posteriormente as diárias são publicadas no Boletim de Pessoal, tendo como evidência o Site do 

IFBA/Diretoria Geral de Pessoal.

Evidência: D.O.U. de 24/04/2009, Oficio Circular nº. 02  de 26/02/2009
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2.3 CONVÊNIOS/CONTRATOS: 

2.3.1 O CEFET-BA assinou convênio com UFRN tendo como Objeto: Cooperação com vistas à 

participação de vinte servidores do CEFETBA no programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mecânica da UFRN valor do acordo R$ 75.600,00 com vigência da data de assinatura até março 

de 2010. 

A avaliação da execução do convênio será realizada em 2009/2010.

Evidência: Diário Oficial da União n.º. 128 de 07/07/2008. 

2.3.2 Contrato nº. 140.6.711.3/06 de 31/10/2006, celebrado entre a ABEMI, IFBA, 

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

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

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

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

referência. 

2.3.3 O IF BAHIA celebrou Contrato de Prestação de Serviço com o Instituto Federal Baiano - IF

BAIANO, tendo como objeto a realização do Concurso Público de Provas para o provimento de 

Cargos dos Grupos Técnico-Administrativos e Docentes, visando o preenchimento de cargos 

vagos nos Quadros de Pessoal Permanente do Instituto Federal Baiano, com valor estimativo de 

R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Evidência: Diário Oficial da União nº. 86 de 08 /05/2009

2.3.4 Em 31 de agosto de 2009, o Estado da Bahia/SETRE aqui denominada contratante e o 

Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia doravante denominada contratada, celebraram 

o contrato nº063/09, conforme legislação vigente, tendo como objeto a realização de ações de 

qualificação social e profissional do Projeto Juventude Cidadã/PNPE, no valor de R$ 

717.600,00(setecentos e dezessete mil e seiscentos reais), que corresponde à qualificação de 690 

jovens pelo período de 400 horas com recursos do MTE/SPPE Nº125/2007 e Governo

Estadual/SETRE.

A avaliação do Convênio será realizada em 2010.
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Tabela Prestação de Convênios.

POSIÇÃO - CONVÊNIOS (SIAFI)

(31.12.2009)
Nº. Convênio Nº. Original Status Órgão Valor (R$) Ação Instrumento Resultado da Ação

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

Contas -
Aguardando Análise

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

Contas -
Aguardando Análise

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

Contas -
Aguardando Análise

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

Contas -
Aguardando Análise

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

Contas -
Aguardando Análise

TOTAL 974.118,75

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

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

Aguardando alteração do 
status para A Aprovar

TOTAL 894.973,29

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

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

Concedente -
Aguardando alteração do 
status para Não Liberado

479892
PICDT-

142/2003
A Liberar FUCAPES 27.129,76

Aguardando ação do 
Concedente -

Aguardando alteração do 
status para Não Liberado

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

Valor a Liberar
 após aprovação da 1ª e 2ª 

parcelas

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

Concedente -
Aguardando alteração do 
status para Não Liberado

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

Concedente -
Aguardando alteração do 
status para Não Liberado

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

GESTÃO: 

3.1 Recomendações do exercício de 2009 mantidas para o exercício de 2010

 Em relação aos processos seletivos e concursos públicos orientar as comissões para 

que as despesas tenham como limite a receita arrecadada em cada concurso;

 Primar pela tempestividade na apresentação dos relatórios de receitas e despesas 

dos diversos concursos e/ou processos seletivos, permitindo comparação com os dados 

obtidos no SIAFI ao final do exercício;

 Promover, URGENTE,  uniformização dos conhecimentos referentes  à Concessão 

e Aplicação das despesas realizadas através de Suprimento de Fundos com a utilização do 

Cartão de Pagamento do Governo Federal, com cursos para os gestores de unidades e 

portadores de cartão corporativo;

 Orientar aos gestores quanto a necessidade de planejamento para evitar o 

ressarcimento em situações não esporadicas,  principalmente de  passagens que tem 

contrato para concessão e a existência de cartão para fornecimento de combustível;

 Promover um estudo sobre o impacto na arrecadação da dispensa da taxa de 

matrícula no âmbito do CEFET-BA, buscando formas de incremento na receita para 

compensar a perda na arrecadação; 

 Orientar os gestores sobre a necessidade de atender tempestivamente as solicitações 

da Auditoria Interna; 

OBS.: A implementação e os resultados das recomendações serão avaliados em 2010.

3.2 - RECOMENDAÇÕES DAS VISITAS TECNICAS REALIZADAS NOS CAMPI 

DE PORTO SEGURO E EUNAPOLIS: 

3.2.1 - CAMPUS PORTO SEGURO

 Almoxarifado 

Constatação 1: Não há extintores de incêndio na sala do Almoxarifado.
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Recomendação 1: Verificar, se as instalações estão em conformidade com A Norma 

Regulamentar NR nº. 23- Contra Incêndios 

(www.mte.gov.br/legislação/normas_regulamentadoras)

 Patrimônio 

Constatação 1: Um microcomputador Pentium IV tombo 0026, encontra-se no laboratório 

01 sem etiqueta.

Recomendação 1: Normalizar a situação do bem referido na constatação acima. 

Constatação 2: Servidor não tem conhecimento da IN n.o 02 de 30/04/2008.

Recomendação 2: Foi orientado pela Auditoria Interna à COLIC e a DEPAD, consultar a 

IN n.o 02 de 30/04/2008, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. 

 Veículos 

Constatação 1: Não existe garagem para os veículos, os mesmos ficam estacionados na 

entrada do prédio do Campus.

Recomendação 1: Providenciar a construção da garagem definitiva para os veículos de 

forma a mantê-los em boas condições, conforme o art. 77, I, do Regimento Interno do 

CEFETBA e o art. 116, VII, da lei 8.112//90 que traz como um dos deveres do servidor 

“zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público”.  

 Vigilância e Limpeza 

Constatação 1: Não tem cópia, também, do contrato de Vigilância.

Recomendação 1: Providenciar cópia dos contratos de limpeza e vigilância para ciência 

dos respectivos chefes. 

Constatação 2: Não tem pessoal de limpeza suficiente para executar as tarefas do quadro

da terceirizada.

 Recomendação 2: Normalizar a situação junto à terceirizada.

 Serviço Médico

Constatação 1: Não há procedimento adequado de serviço médico nem ambulância no 

Campus, só uma Técnica de Enfermagem, que faz o encaminhamento ao Posto 

Atendimento de Saúde mais próximo.

A sala é inadequada, inclusive em relação à pintura e piso, que devem ser revisto.

Recomendação 1: Otimizar os procedimentos conforme a legislação, em relação a pessoal 

e área física.
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 Bens patrimoniais dos cursos extintos ou projetados do antigo PROEP, de 

Panificação, Lavanderia e Auxiliar de Hotelaria.

Constatação 1: Verificou-se o estoque desses bens em estado subutilizados.

Recomendação 1: Análise dos bens descritos na tabela, verificando a melhor forma de 

utilização dos mesmos nas atividades do serviço publico.

3.2.2 - CAMPUS EUNAPOLIS

 Almoxarifado 

Constatação 1: Os extintores de incêndio estão instalados na parte externa, fora do 

almoxarifado.

Recomendação: Verificar, se as instalações estão em conformidade com a Norma 

Regulamentar nº. 23 – Contra Incêndios.

(www.mte.gov.br/legislação/normas_regulamentadoras)

Constatação 2: Há extintores de incêndio localizados nos demais corredores das salas 

consideradas de riscos. 

 Recomendação 2: Ver a recomendação do item 14.1.

 Patrimônio 

Constatação: Bens sem tombamento

 Recomendação: Normalizar a situação do bem referido na pagina 04(quatro). 

 Veículos 

 Constatação: Não existe garagem para os veículos, porém ficam estacionados na entrada 

do prédio do Campus, em 02 (duas) coberturas.

Recomendação: Providenciar a construção da garagem definitiva para os veículos de 

forma a mantê-los em boas condições, conforme o art. 77, I, do Regimento Interno do 

CEFETBA e o art. 116, VII, da lei 8.112//90, que traz como um dos deveres do servidor 

“zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público”.

 Vigilância e Limpeza 

Constatação 1: Não existe monitoramento eletrônico nas dependências do Campus.

Recomendação 1: Providenciar a instalação de câmeras nos pontos chaves do Campus. 
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Constatação 2: Não há cópia do contrato no Campus.

Recomendação 2: Solicitar à Pró Reitoria (PROAP) as cópias dos contratos. 

 Serviço Médico

Constatação 1: Não há Médico, Técnica de Enfermagem e demais Auxiliares.

Recomendação 1: Otimizar os procedimentos conforme a legislação para admissão de 

pessoal.

4.0   As decisões e Recomendações do Conselho Diretor – Ano 2009

Antigo CEFET-BA.

 Resolução n° 10 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, o 

Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Guia de Turismo, Eixo Tecnológico: 

Hospitalidade e Lazer, Modalidade Integrada ao Ensino Médio, do Campus de Valença, 

com vigência a contar do 1º semestre do ano de 2006. 

 Resolução n° 09 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, o 

Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Meio Ambiente, Eixo Tecnológico: Ambiente, 

Saúde e Segurança, Modalidade: Subseqüente ao Ensino Médio, do Campus de Eunápolis, 

com vigência a contar do 1º semestre do ano 2005. 

 Resolução n° 08 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, o 

Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Análise Química, Eixo Tecnológico: Produção 

e Controle Industrial, Modalidade Subseqüente ao Ensino Médio, do Campus de Salvador, 

com vigência a contar do 1º semestre do ano 2000. 

 Resolução n° 07 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, a 

proposta de ajustes ao Projeto do Curso de Engenharia Química, do Campus de Salvador 

do IFBA, constante do Processo nº 23142008061/2009. 

 Resolução n° 06 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, o 

Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Química, Eixo Tecnológico: Produção e 

Controle Industrial, Modalidade Integrada ao Ensino Médio, do Campus de Salvador, com 

vigência a contar do 1º semestre do ano de 2006.          

 Resolução n° 05 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, o 

Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Edificações, Eixo Tecnológico: Infra-estrutura, 
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Modalidade Integrada ao Ensino Médio, do Campus de Barreiras, com vigência a contar do 

1º semestre de 2006.     

 Resolução n° 04 - Autorizar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, a 

alteração do número de vagas no Concurso Vestibular deste IFBA, passando a ser o abaixo 

discriminado, a partir do 2º semestre de 2010, para os seguintes Cursos: Engenharia 

Industrial Elétrica: de 20 (vinte) para 30 (trinta) vagas; Engenharia Química: de 0 (zero) 

para 30 (trinta) vagas. . 

 Resolução n° 03 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, o 

Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Eletromecânica, Modalidade Subseqüente, do 

Campus de Barreiras, com vigência a contar do 2º semestre de 1999. 

 Resolução n° 02 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, o 

Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, 

integrante do presente ato. 

 Resolução n° 01 - Aprovar o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas, do ano 

2008, do CEFET-BA.
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Anexos:

Resolução n° 
25/2009
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Resolução n° 
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[Comissão Análise Acordo de Metas] 30 
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Resolução n° 
22/2009

[Adequação C Operação para C. Química] 30 
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Resolução n° 
21/2009

[reitor e dg salv] 30 
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Resolução n° 
20/2009

[Designa Comissão Eleitoral Central] 43 
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Resolução n° 
19/2009

[Constitui Comissões Eleitorais dos Campi] 44 
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Resolução n° 
18/2009

[Regulamento para Eleição de Comissão] 59 
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Resolução n° 
17/2009

[Constitui comissão para elaborar proposta de Regulamento para o 
Conselho Superior do IFBA]
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Resolução n° 
16/2009

[Constitui comissão para adotar os procedimentos necessários para 
formação de comissão eleitoral]
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Resolução n° 
15/2009

[Deflagrar consulta à comunidade para a escolha dos cargos de 
Reitor e Diretor do Campus Salvador]

9 
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Resolução n° 
14/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Subseqüente em Eletromecânica 
do Campus Simões Filho]

11 
Kb

Resolução n° 
13/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Subseqüente em Petróleo e Gás 
do Campus Simões Filho]

11 
Kb

Resolução n°
12/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Integrado em Informática do 
Campus Barreiras]

11 
Kb

Resolução n° 
11/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Subseqüente em Informática do 
Campus Porto Seguro]

11 
Kb

Resolução n° 
10/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Integrado em Guia de Turismo 
do Campus Valença]

11 
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Resolução n° 
09/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Subseqüente em Meio Ambiente 
do Campus Eunápolis]

11 
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Resolução n° 
08/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Subseqüente em Análise 
Química do Campus Salvador]

11 
Kb

Resolução n° 
07/2009

[Aprovar proposta de ajustes ao Projeto do Curso de Engenharia 
Química do Campus de Salvador]

11 
Kb

Resolução n° 
06/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Integrado em Química do 
Campus Salvador]

11 
Kb

Resolução n° 
05/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Integrado em Edificações do 
Campus Barreiras]

11 
Kb

Resolução n° 
04/2009

[Autorizar a alteração do número de vagas no Concurso Vestibular 
do IFBA]

11 
Kb

Resolução n° 
03/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Subseqüente em Eletromecânica 
do Campus Barreiras]

11 
Kb

Resolução n° 
02/2009

[Aprovar o Estatuto do Instituto Federal da Bahia] 11 
Kb

Resolução n° 
01/2009

[Aprovar Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2008 do 
CEFET-BA]
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[Constitui Comissões Eleitorais dos Campi] 44 
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Resolução n° 
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[Regulamento para Eleição de Comissão] 59 
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Resolução n° 
17/2009

[Constitui comissão para elaborar proposta de Regulamento para o 
Conselho Superior do IFBA]

9 
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Resolução n° 
16/2009

[Constitui comissão para adotar os procedimentos necessários para 
formação de comissão eleitoral]
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Resolução n° 
15/2009

[Deflagrar consulta à comunidade para a escolha dos cargos de 
Reitor e Diretor do Campus Salvador]

9 
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Resolução n° 
14/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Subseqüente em Eletromecânica 
do Campus Simões Filho]

11 
Kb

Resolução n° 
13/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Subseqüente em Petróleo e Gás 
do Campus Simões Filho]

11 
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Resolução n° 
12/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Integrado em Informática do 
Campus Barreiras]

11 
Kb

Resolução n° 
11/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Subseqüente em Informática do 
Campus Porto Seguro]

11 
Kb

Resolução n° 
10/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Integrado em Guia de Turismo 
do Campus Valença]

11 
Kb

Resolução n° 
09/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Subseqüente em Meio Ambiente 
do Campus Eunápolis]
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Resolução n° 
08/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Subseqüente em Análise 
Química do Campus Salvador]

11 
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Resolução n° 
07/2009

[Aprovar proposta de ajustes ao Projeto do Curso de Engenharia 
Química do Campus de Salvador]

11 
Kb

Resolução n° 
06/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Integrado em Química do 
Campus Salvador]

11 
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Resolução n° 
05/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Integrado em Edificações do 
Campus Barreiras]

11 
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Resolução n° [Autorizar a alteração do número de vagas no Concurso Vestibular 11 
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04/2009 do IFBA] Kb

Resolução n° 
03/2009

[Aprovar Plano do Curso Técnico Subseqüente em Eletromecânica 
do Campus Barreiras]

11 
Kb

Resolução n° 
02/2009

[Aprovar o Estatuto do Instituto Federal da Bahia] 11 
Kb

Resolução n° 
01/2009

[Aprovar Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2008 do 
CEFET-BA]

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

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

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

Esta em funcionamento a ouvidoria do Campus de Porto Seguro.

IV – Fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional com impacto 

sobre a auditoria interna:

1.0 Plano de Expansão – 2º Etapa: 

A Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria nº 248 de 06 de fevereiro de 

2009, reuniu-se para julgar as propostas referentes a Concorrência nº 02/2009, a qual trata 

da contratação de empresa de engenharia para execução das obras de implantação dos 

campi de Ensino do IF-BAHIA: Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, 

Irecê, Jacobina. Jequié, e Seabra. Após a análise das propostas, a Comissão declara 

vencedoras as empresas abaixo relacionadas por terem apresentado menor preço por item:

ÍTEM 01 – BOM JESUS DA LAPA

• ENGEROU CONTRUÇÕES LTDA, (por desistência da sociedade Nortécnica 

Construtora Ltda., primeira colocada de acordo com a Lei 123/06), com o valor de R$ 

4.294.037,98 (quatro milhões, duzentos e noventa e quatro mil, trinta e sete reais e noventa 

e oito centavos);

ITEM 02 – CAMAÇARI
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• MFP CONSTRUTORA LTDA, com o valor de R$ 4.628.511,33, (quatro milhões, 

seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e onze reais e trinta e três centavos);

ITEM 03 – FEIRA DE SANTANA

• CONSTRUTORA BSM LTDA, com o valor de R$ 4.471.475,98, (quatro milhões, 

quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e oito 

centavos);

ITEM 04 – ILHÉUS

• CONSTRUQUALI ENGENHARIA LTDA, com o valor de R$ 4.708.069,20, (quatro 

milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e nove reais e vinte centavos);

ITEM 05 – IRECÊ

• AND ENGENHARIA LTDA, com o valor de R$ 4.347.968,50, (quatro milhões, 

trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinqüenta centavos);

ITEM 06 – JACOBINA

• BAHIA ENGENHARIA LTDA, (por enquadramento na Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006), com o valor de R$ 4.294.030,80, (quatro milhões, duzentos e 

noventa e quatro mil, trinta reais e oitenta centavos);

ITEM 07 – JEQUIÉ

• CSG ENGENHARIA LTDA, com o valor de R$ 4.427.706,35, (quatro milhões, 

quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e seis reais e trinta e cinco centavos);

ÍTEM 08 – SEABRA

• LEC LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, (por enquadramento na Lei

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006), com o valor de R$ 4.294.000,00,

(quatro milhões, duzentos e noventa e quatro mil reais).

2.0   Pró-Reitorias do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

A Reitoria do IFBA levou ao conhecimento de toda a comunidade a proposta que está 

sendo discutida em âmbito do Conselho do Centro Federal de Educação Tecnológica -

CONCEFET, sobre a estrutura da Reitoria e a estrutura dos Campi no novo modelo 
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institucional que se transforma em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia - IFBA.

Nas discussões prevaleceu a sensatez no sentido de definir o quantitativo de recursos 

humanos (RH) – Docentes e Técnico-administrativos – e o quantitativo de cargos, a partir 

do tamanho de cada Campus. Esse tamanho fica determinado por meio do quantitativo de 

Campi, da quantidade de cursos oferecidos e do número de estudantes matriculados.

Nesse sentido, em substituição à estrutura anterior, criou-se 05 (cinco) Pró-Reitorias: Pró -

Reitoria de Ensino, Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós Graduação, Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infra-estrutura

e Pró-Reitoria de Relações Comunitárias e Empresariais. Criou-se, ainda, 04 (quatro) 

Diretorias: Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria de Gestão da Tecnologia da 

Informação, Diretoria de Orçamento e Finanças e Diretoria de Administração e 

Planejamento.

V – Desenvolvimento Institucional e Capacitação da Auditoria Interna 

 Como fatos marcantes no Desenvolvimento Institucional podemos citar:

1.0   Aprovação do Estatuto IFBA.

Por meio da Resolução nº 02 de 31 de agosto de 2009, publicada no DOU de 03 de 

setembro de 2009, a Magnífica Reitora aprova, ad referendum do Conselho Superior deste 

Instituto, o Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia -

IFBA,

2.0 Sede própria da Reitoria do IFBA.

Em 11 de dezembro de 2009, no campus Salvador, foi assinado, pelo reitor em exercício, 

Albertino Nascimento e pelo diretor presidente do Marista, Irmão Gentil Paganotto, o 
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contrato de compra e venda do prédio do antigo Colégio Marista, localizado no Canela. O 

local abrigará a Reitoria do IFBA e o campus II Salvador.

Com uma área de 12.321 m², o local conta com prédio administrativo, 40 salas de aula, 

laboratórios, auditório, capela, quadra coberta, piscina semi-olímpica, salas de ginástica e 

vestiário. O campus II Salvador abrigará os novos cursos de licenciatura e já deve funcionar 

com aulas em 2011.

O prédio passará por uma reforma, prevista para o início de 2010. “A prioridade é a 

instalação da Reitoria no prédio administrativo. Depois as obras continuam para instalação 

do prédio de aulas que abrigará novos cursos”, explica o pró-reitor de Planejamento e 

Administração, Renato Anunciação Filho.

O imóvel, localizado na Rua Araújo Pinho, no Canela, foi comprado por R$ 18.688.000,00. 

Na próxima semana, servidores da Reitoria (que funciona provisoriamente no Barbalho) e 

representantes do IPAC - Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia farão uma 

vistoria no local. “Com a visita vamos identificar os elementos tombados para fazer um 

levantamento das obras necessárias. Esperamos que em meados de março a Reitoria seja 

instalada”, explica o Pró-Reitor de Planejamento e Administração, Renato Anunciação 

Filho.

3.0 Novas Unidades Gestoras – UG’s:

Criação de novas Unidades Gestoras – UG’s, no SIAFI para entrar em exercício em 2010, 

no total de 10 (dez) Unidades Gestoras, somando-se a Reitoria.

4.0   Liberação de Técnico - Administrativos e Professores:

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

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

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

da União.
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5.0  Capacitação da Auditoria Interna

Eventos Tipo Local Período Participante

VI SEMANA de Adm,
Orçam, Financ. Compras 

na Adm.  Publica.
Curso/Oficina Salvador 25 a 29/05/2009

Marlene Pereira Vilas 
Boas

 XXX FONAI/MEC
Fórum Aracaju 1º a 05/06/2009

Carmen Lúcia de 
Jesus Almeida

Curso de Auditoria 

de Obras Públicas
Curso Salvador

18 a

 21.10.2009

XXXI  FONAI MEC
Fórum Brasília

9 a 

13.11.2009

Juliano Marques de 
Aguilar

I Fórum da Rede de 
Controle na 

Bahia TCE/TCU
Fórum Salvador 17.09.2009

Juliano Marques de 

Aguilar     e

Marlene  Vilas Boas

Salvador, 29 de janeiro de 2010.

Juliano Marques de Aguilar
Coordenador de Auditoria Interna

Matricula n.º 0268289
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Tabela de Siglas

Sigla Nome

CGU Controladoria Geral da União 

CND Certidão Negativa de Débitos

CADEP Coordenação de Avaliação e Desenvolvimento de Pessoal

COREP Coordenação de Recrutamento de Pessoal

COBEN Coordenação de Benefícios

CPL Comissão Permanente de Licitação 

CPG Coordenação de Pesquisa de Pós-Graduação

DEPLAN Departamento de Planejamento

DGI Diretoria de Gestão da Infra-Estrutura

DGP Diretoria de Gestão e Pessoas

DGTI Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação

DIMAP Divisão de Material e Patrimônio

DN Decisão Normativa

DIOF Diretoria de Orçamentos e Finanças

DOU Diário Oficial da União 

IN Instrução Normativa

LOA Lei de Orçamento Anual

PMA Plano de Metas Anual

PPA Plano Plurianual

PROAP Pró Reitoria de Administração 

PRODI Pro Reitoria de  Infra-estrutura e Desenvolvimento Institucional

PROEN Pro Reitoria de Ensino

PROEX Pro Reitoria de Extensão 

PROPI Pró Reitoria de Pesquisa e Inovação

SA Solicitação de Auditoria 

SFCI Secretaria Federal de Controle Interno

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira

SIAPE Sistema Integrado de Administração de Pessoal

SIMEC Sistema Integrado do Ministério da Educação e Cultura

STN Secretaria do Tesouro Nacional

TCU Tribunal de Contas da União 
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ANEXOS

 Relatório de Visita Técnica da construção do Campus Camaçari
 Relatório de Visita Técnica da construção do Campus Feira de Santana
 Relação de Processos de Dispensa e de Inexigibilidade
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Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT


Este relatório foi elaborado conforme determina a Instrução Normativa n° 01, Titulo II, de 03 de janeiro de 2007, da Controladoria Geral da União, e tem como objetivo apresentar as atividades de Auditoria Interna, realizadas em função do Plano Anual de Atividades de Auditoria – PAINT, aprovado pelo Conselho Diretor em 2008, para o Exercício de 2009. 


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

1.0 Foram emitidas solicitações de auditoria durante o período de 2009, num total de 102 Solicitações de Auditoria – S.A,  conforme planilha abaixo.


		SETOR

		Quantidade de S. A.

		Atendida

		Não Atendida



		CAMPI

		18

		15

		03



		Coordenação de Correição

		01

		01

		-



		Comissão de Concursos

		01

		01

		-



		Coordenação de Seleção

		01

		01

		-



		DOF

		20

		13

		07



		Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP

		20

		17

		03



		DAP

		04

		02

		02



		Pró Reitoria de Adm. e   Planejamento –PROAP

		14

		10

		04



		Pró Reitoria de Relação Empresariais e Comunitárias

		02

		01

		01



		Pró Reitoria de Infra-Estrutura

		06

		04

		02



		Pró Reitoria de Ensino – PROEN

		01

		-

		01



		Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação – CTPGP

		03

		03

		-



		Total

		81

		58

		23





1.1 Relação de Solicitação de Auditoria: 


Pode-se verificar que 75% foram respondidas, o que se pode avaliar que foram atendidas as solicitações, não havendo constatações e sim recomendações.


2.0   Visitas técnicas às Unidades Descentralizadas: 

2.1 - Em cumprimento a Ação nº 05 do PAINT/2009 “Funcionamento das Unidades Descentralizadas” foram realizadas Visitas Técnicas aos Campi de Porto Seguro e Eunápolis, no período de 30 e 31.07.09, respectivamente, com o objetivo de acompanhar os procedimentos administrativos, dificuldades na execução das rotinas, conhecimento, utilização e existência de padronização das normas estabelecidas pela Reitoria, identificar a localização e tombamento dos bens móveis, verificação dos procedimentos de guarda e recepção dos materiais, conforme Relatórios encaminhados a essa CGU-BA.

2.2 - Em atendimento a Ação nº 12 do PAINT/2009 “Obras e Reformas do Plano de Expansão” foram realizadas Visitas às obras de construção do Campus de Feira de Santana e Camaçari, em 01.12.2009, referente ao Plano de Expansão II – Portaria 187/2009-SETEC/MEC, conforme Relatório anexado a este.

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


2.1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:


A Prestação de Contas referente ao Exercício de 2008 foi entregue conforme prazo previsto na Norma de Execução n.º 03 de 28 de dezembro de 2006, item 5.


2.2- ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO - TCU


· Em cumprimento as orientações constantes no Acórdão n.º 6760/2009-TCU - Primeira Câmara-Sessão de 24. 11.2009, Ata nº 42/2009, a Auditoria Interna enviou Memorando Interno n.º 100/009 de 10.12.09, á CGRH/COBEN, que através do Ofício Nº 059/2009 de 16.12.2009, com cópia à Auditoria Interna, respondeu à Secretaria de Fiscalização do TCU, informando que foram adotadas as providencias de alteração dos Fundamentos Legais no SIAPE. 

· Atendimento ao Acórdão Nº2233/2009-Ata Nº38/2009-TCU – A Reitoria respondeu aos atos de Requisições nºs.  01 e 02, de 09 e 10 junho de 2009, respectivamente, referente ao Acórdão supracitado, por meio do Ofício nº 0173/2009/Reitoria/Gabinete, datado de 19 de junho de 2009, conforme teor abaixo:

“Em Atenção ao solicitado nos expedientes em epígrafe, referentes à concorrência 02/2009, para construção de 08 novos Campi do IFBAHIA no interior do estado, apresentamos, em anexo, as respostas aos questionamentos formulados por V.Sa.”. 

“Os esclarecimentos foram fornecidos e acatados por esta Reitoria, pela Comissão Especial de Licitação - CEL, designada através da portaria 248, de 06/02/09, anexa, constituída com a finalidade de acompanhar o processo licitatório em questão”. 

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

2.3.1 - Constatações e Recomendações da CGU-BA no Plano de Providências-2008/2009.


Relatório nº: 208552-2008

De acordo com as “Respostas ás Solicitações de Auditoria Interna – S. A”  encaminhadas por esta Auditoria Interna, descrevemos abaixo: 


· A Solicitação de Auditoria Interna de nº 04 refere-se aos resultados das recomendações dos itens: 1.1.1.1 - todas as informações referentes ao SIG foram atendidas; 1.1.1.3.1 - Gastos evitáveis decorrentes da prorrogação do contrato de vigilância em 2007, a empresa Guardsecure, foi convocada para ajustar a nova tabela dos valores limites com gasto no estado da Bahia, solucionando o assunto e alinhando os valores das novas faturas; 1.1.3.2 - Ausência de designação de fiscais foi solucionada seguindo a instrução do MARE, nomeando um fiscal para acompanhar cada contrato; 1.2.1.1 - Entidade não alimenta o SIGPLAN, foi solucionada a ocorrência com o acompanhamento mês a mês do SIMEC por todos os setores envolvidos; 1.3.2.1-Convênio nº073/99/PROEP-Governo Federal/MEC e Associação Escola Brasil Profissional - a unidade de Porto Seguro contratou profissional de engenharia para elaboração de laudo técnico e posteriormente foi feita a recuperação; 3.1.2.1 - Controle inadequado na gestão de protocolo do IFBA, foi criada uma comissão para elaborar normas que envolvem, entre outros, a tramitação de processos, via Projeto SIEP NA Instituição e posterior seleção de servidor.

· A Solicitação de Auditoria Interna nos 06 refere-se ao resultado da recomendação dos itens: 2.1.2.3 (exercício irregular do regime de dedicação exclusiva) - Foram adotados os procedimentos de ajustes necessários conforme determinação da legislação; 2.1.2.4 (regulamentação da jornada de trabalho dos professores) - A situação da jornada de trabalho dos professores foi normalizada, conforme o disposto na Resolução do Conselho Diretor nº. 13, de 15/11/2008, que aprova os critérios sobre a carga horária dos docentes; 3.1.1.3 (não atendimento por parte da Diretoria de Gestão de Pessoa – DGP, as Solicitações de Auditoria Interna), referente ao Relatório nº. 208552/2008 da CGU-BA - A DGP justificou que a falta de atendimento de algumas Solicitações de Auditoria é proveniente do baixo número de servidores dessa área, mas que será providenciado a reposição de pessoal.

· A Solicitação de Auditoria Interna nos 07/2009 refere-se ao resultado da recomendação dos itens 2.1.2..2 - A Coordenação de Correição respondeu a S. A   informando que as providências adotadas constam no Processo n.º 231420076617/2008, encaminhado à COPLAN em 20/01/2009. O Processo Administrativo Disciplinar - PAD foi devidamente instaurado e encontra-se em andamento. 

A Coordenação de Auditoria Interna acatou a recomendação referente ao Item 3.1.1.2 – Parecer Prévio que traduza a opinião da Auditoria Interna e enviar o parecer aos Conselheiros antes da reunião do Conselho Diretor.

Evidência: Relatório de Gestão/2008. Memorando nº. 06, de 21/01/2009.

Relatório 201347/2007 da CGU-BA

· Em relação ao item 4.2.1.1 do Relatório 201347/2007 - CGU-BA, foi emitido a Solicitação de Auditória Interna n.º 34/2008 e  28/2009, e a Nota de Auditoria n.º 01/2009, que solicitam informações definitivas das providências administrativas adotadas sobre a regularização da situação do pagamento em duplicidade aos pensionistas do ex-servidor Luiz Carlos França de Carvalho. A DGP/COBEN informou que o benefício pago irregularmente (matrícula 6268759) já foi excluído em nov./2006, permanecendo para efeito de pensão as beneficiárias das matrículas 0268759 e 55029, e, que o processo foi enviado à Coordenação de Pagamento – COPAG para levantamento dos créditos pagos indevidamente.

Evidência: Memorando nº. 042, de 16/06/209.


2.3. 2 - Notificações da CGU-BA em 2009.

Descritas e atendidas no Relatório do 1º semestre de 2009;

· Em atendimento ao e-mail de 18/03/2009, solicitado pela equipe técnica da DSEDU/SFC/CGU-PR para o esclarecimento de despesas referentes ao Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, realizadas em finais de semana, pelo servidor Paulo Roberto Nilo Dantas, a servidora Margarida Maria Magalhães, Diretora de Orçamento e Finanças – DOF, informou que o Suprimento de Fundos foi solicitado para compra de materiais necessários ao desenvolvimento das atividades do setor, que não tinham no Almoxarifado. Devido ao grande volume de trabalho por ocasião do encerramento do exercício, os servidores ultrapassam a sua jornada de trabalho, saindo muitas vezes à noite quando o comércio  encontra-se fechado, motivo pelo qual o servidor utilizou o dia de sábado para a realização das compras. Todos os materiais foram adquiridos em proveito dos setores envolvidos no encerramento de exercício, portanto em proveito desta Instituição. Informou, ainda, que doravante chamarão a atenção de todos os usuários de Cartão para que as aquisições ocorram sempre em dias úteis;

· Em atendimento ao e-mail de 26/05/2009, da CGUBA/Controladoria Geral da União do Estado da Bahia, referente ao esclarecimento de despesa efetuada no fornecedor cadastrado no CNPJ 07.395.493/0001-55 no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), tendo como Suprido José Olímpio Ribeiro Neto CPF: 328279626-91 foi informado que esta refere-se a aquisição de 02 pacotes de veneno para combate a insetos nas dependências do IFBAHIA/ Campus de Vitória da Conquista e 01 câmara de ar para substituição num carrinho de mão usado nos serviços de jardinagem;

· Em atendimento ao e-mail de 26/05/2009, da CGUBA/Controladoria Geral da União do Estado da Bahia, o servidor Ademir da Silva Santos informou que, com base na prestação de contas enviada para a Ordenadora de Despesa do IFBAHIA, o valor de R$ 93, 75  transacionada na empresa fornecedora Panificadora Tropicália foram para atender uma necessidade eventual, conforme disciplina as possibilidades de utilização do CPGF. O IFBA, Campus Porto Seguro, possui um programa chamado PRÓ-TÉCNICO, que objetiva a preparação de candidatos aos cursos técnico integrado e subseqüente oferecidos pelo campus, na tentativa de equilibrar a qualidade dos estudantes. O programa é um sucesso, tendo em vista a deficiência educacional da região. Tem sido uma compensação para apoiar o desenvolvimento da educação local. O valor foi investido em lanches para os fiscais de sala do processo seletivo do PRÓ-TÉCNICO, não havendo a possibilidade de obter recursos de uma fonte específica para processos seletivos do orçamento, pois segundo informação do IFBAHIA / Departamento Orçamentário e Financeiro, o programa é uma ação individual do Campus e, desta forma, não faz parte dos programas de seleção e concurso contemplados na fonte orçamentária. Assim, devido a impossibilidade orçamentária de aplicação de processo regular de licitação, utilizou-se o CPGF como instrumento para necessidades eventuais e urgentes;


· Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 217323/01 - CGU, item III – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a Pró - Reitoria de Administração e Planejamento encaminhou a Auditoria Interna, em 17 de abril de 2009, o expediente abaixo, prestando os esclarecimentos  solicitados:             


Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica Fase I: foram concluídas as obras que propiciaram a expansão do Campus de Santo Amaro e campus Simões Filho.


 Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica Fase II: o IF do Estado da Bahia foi contemplado com 09 (nove) unidades de ensino. A implantação das Unidades de Ensino faz parte da etapa II do plano de expansão do governo federal. Serão construídas oito novas unidades nas cidades de: Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié e Seabra, consideradas cidades pólo das mesoregiões à qual pertencem. Também faz parte dessa etapa do plano de expansão do governo federal a reforma de um prédio escolar para implantação da Unidade de Ensino de Paulo Afonso.


Descritas e atendidas  no Relatório do 2º semestre :

· Em atendimento ao e-mail encaminhado em 23.07.2009, solicitado pela equipe técnica da CGU para informar quais as medidas adotadas por essa Unidade Jurisdicionada relativas a exclusão de CPMF das planilhas utilizadas pelas contratadas para elaboração de propostas de preço e cálculo dos pagamentos a partir da data citada, informando ainda se houve pagamento indevido e quais as medidas adotadas para recuperar o valores pagos indevidamente, foi encaminhado resposta contendo a relação dos contratos firmados com este IFBA e respectivas Contratadas, ao tempo em que esclareceu que A Diretoria de Orçamento e Finanças estaria  procedendo ao levantamento dos dados referentes a medidas utilizadas por ocasião da Exclusão da CPMF e, posteriormente, seriam enviadas as informações devidas.

· Em atendimento ao e-mail encaminhado em     solicitado pela equipe técnica da DSEDU/SFC/CGU-PR para o esclarecimento de despesas referentes ao Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, realizadas pelos servidores: PAULA MARA MESSIAS COSTA, ERONIDES ALVES MARTINS, EDVALDO SILVA DE JESUS, FLORIVAL MAGALHAES FERRAZ JUNIOR, MOACIR SANTOS DE SANTANA, PAULO ROBERTO NILO DANTAS, DENIS ROBERTO HOSI OCHI, os questionamentos citados foram respondidos e devidamente enviados à CGU no prazo estabelecido.


· Em atendimento as Solicitações de Auditoria nº 01 datada de 16.11.2009 foi encaminhada resposta por meio do Ofício nº 001/2009, datado de 23.11.09.

· Em atendimento as Solicitações de Auditoria nº 02 e 03 datada de 02.12.09 e 03.12.2009, respectivamente, foram encaminhadas respostas por meio do Ofício nº 003 de 15.12.09.

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

1.0 Comprimento das metas previstas no PAINT 2009 a partir do acompanhamento plurianual com suas atividades e resultados acompanhados dos Relatórios Semestrais.

2.0 Avaliação dos controles internos das áreas essenciais administrativos:

2.1 Regularidades dos Processos Licitatórios:

 Regularidade dos procedimentos licitatórios, com a identificação dos processos relativos à dispensa e a inexigibilidade de licitação.

· Conforme o PAINT 2009, Ação 02, referente ao Plano de Expansão, aplicando-se  o Check List verificou-se a regularidade dos procedimentos licitatórios dos processos relativos à Dispensa e Inexigibilidade dos Campi de Porto Seguro, Camaçari e Simões Filho. Conforme demonstração do quadro abaixo, informamos o volume de Recursos auditados.    

		Nº. processo auditados

		Programa


/Ação


Escopo da auditoria




		Volume dos recursos auditados (R$)

		Documento examinado

		Recomendação ao setor competente



		Campus Simões Filho 23142000059/2009

		Cumprimento de Leis e regulamentos

		320,00

		Processo de Dispensa e inexigib. de Licitação: Objeto Serviço por tarefa


Proposta de preço; 

Comprovação da inexigibilidade/dispensa; 


Propostas dos três profissionais;


Orçamento Básico;


Empenho-contrato;


Publicação contrato no DOU.




		Não houve



		Campus Porto Seguro 2314200053-8/2009

		Cumprimento de Leis e regulamentos

		7.800,00

		Processo de Dispensa e inexigib. de Licitação: Objeto: Serviço  Proposta de preço;


Comprovação da inexigibilidade/dispensa 


Propostas dos três profissionais;


Orçamento Básico;


Empenho-contrato;


Publicação contrato no DOU.

		Não houve



		Campus Porto Seguro 2314200045-8/2009

		Cumprimento de Leis e regulamentos

		2.670,00

		Processo de Dispensa e inexigib. de Licitação: Objeto: Serviço Proposta de preço;


Comprovação da inexigibilidade/dispensa; 


Propostas dos três profissionais;


Orçamento Básico;


Empenho-contrato;


Publicação contrato no DOU.

		Não houve



		Campus Porto Seguro 2314200038-8/2009

		Cumprimento de Leis e regulamentos

		2.970,00

		Processo de Dispensa e inexigib. de Licitação: Objeto: Serviço Proposta de preço;


Comprovação da inexigibilidade/dispensa 


Propostas dos três profissionais;


Orçamento Básico;


Empenho-contrato; Publicação contrato no DOU.

		Não houve





2.1.1 Fechamento Mensal: Também em cumprimento ao PAINT/2009 verificou-se “in loco” o fechamento mensal dos meses de janeiro/09 a dezembro/09 e, as ocorrências apontadas através de Solicitação de Auditoria mensal expedida de número: 02, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 31, 65, 66, 73, 74 e 99. Os procedimentos de conciliação do INSS demonstram aplicação da legislação; o acompanhamento mensal demonstra a correta aplicação da retenção e recolhimento do ISS com lançamento e envio da DMS no prazo legal, mas a análise demonstra a necessidade de aprimorar os controles internos referentes à rotina de conformidade diária, de suporte documental e contábil.


Evidência: verificação “in loco” feita no encerramento do mês, respeitando o prazo definido no SIAFI para o fechamento.  


2.1.2   Execução da Receita Própria: 


Receita Própria: No exercício de 2009 o IFBA ultrapassou a previsão da receita Patrimonial no valor de R$ 109.493,77 e em Outras R$ 680,00.  Houve frustração da arrecadação da receita de Serviços, no valor de R$ 729.050,41. Não havia previsão para Transferências Corrente, mas houve arrecadação no valor de R$ 343.291,21. 


Não foi previsto, mas houve arrecadação de Multa Contratual no valor de R$ 69, 00, em razão de atraso no cumprimento de prazos de entrega de materiais/equipamentos pelos Fornecedores.


Não foi previsto, mas houve arrecadação de Receita de capital no valor de R$ 15.410,00, decorrente de Alienação de Veículos que foram leiloados.


No total, a diferença de Arrecadação foi de R$ 291.664,25, faltando arrecadar 15,02% da Receita Prevista. 


2.1.3  Receita arrecadada:


		Receita

		Receita Realizada



		Aluguel

		    172.542,34 






		Serviços Administrativos

		   1.063.712,59 






		Serviços Educacionais

		      4.602,00 






		Transferência Corrente

		  343.291,21 






		Receita de Capital

		15.410,00



		Remuneração BACEN

		50.054,43 






		Total

		1.649.612,57 








Fonte sistema Siafi2009 consulta feita em 12/01/2010


2.1.4   Receita Prevista X Receita Executada: 

		

		Patrimonial

		Serviços

		Transf.

		Outras

		Multa 

Contrat.

		Rec. Capital

		Total

		%



		Previsão

		112.623,00

		1.797.365,00

		-

		12,00

		-

		-

		1.942.037,82

		100,00



		Execução

		    222.596,77 


 

		1.068.314,59 


 

		      343.291,21 

		692,00

		69,00

		         15.410,00

		1.650.373,57 




		84,98



		Diferença

		(109.493,77)




		729.050,41



		(343.291,21)

		(680,00)

		(69,00)

		(15.410,00)

		291.664,25



		15,02





Fonte sistema Siafi2009 consulta feita em 12/01/2010


2.1.5  Serviços Educacionais: Foi previsto a arrecadação no valor de R$ 232.232,00, mas o valor arrecadado foi de R$4.602,00, porém, feita indevidamente, tendo em vista a Dispensa da cobrança de Taxa de Matricula, em atendimento ao que dispõe a Súmula Vinculante nº. 12 do Supremo Tribunal Federal que determina que a taxa de matrícula nas Universidades Públicas viola o disposto no artigo 206, Inciso IV da Constituição e a Portaria nº. 1.394 de 30 de dezembro de 2008 CEFET-BA que resolve dispensar a cobrança da taxa de matrícula nos cursos regulares, no âmbito do CEFETBA. A dispensa deveria causar impacto na receita sobre arrecadação de Serviços Educacionais, a partir do exercício de 2009. 


Evidência: Portaria nº. 1394 de 30/12/2008 - CEFETBA.

2.1.6 Transparência Pública:

Através da página de transparência pública verificou-se que o IF BAHIA liquidou até o mês de outubro/2009, sendo que a liquidação por programa foi conforme tabela abaixo:


		Programa

		Descrição

		Percentual



		0750

		Apoio Administrativo

		68,89 %



		1061

		Brasil Escolarizado

		79,08 %



		1062

		Desenvolvimento da Educação profissional

		52,25 %



		1067

		Gestão da Política de Educação

		26,44 %



		1073

		Brasil Universitário

		76,10 %



		1375

		Desenvolvimento da Pós-graduação e da Pesquisa

		40,68 %





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


· Descentralização 

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


		Tipo

		Programa

		Objeto

		Data Publ.

		Valor Total



		

		Ação

		

		DOU

		Recebido



		

		 

		

		 

		



		Portaria

		1744

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

		1/4/2009

		277.000,00



		Portaria

		1744

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

		11/5/2009

		2.700,00



		Portaria

		20882

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

		15/4/2009

		40.400,00



		

		

		

		

		



		Portaria

		20883

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

		29/4/2009

		52.774,00



		

		

		

		

		



		Portaria

		20883

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

		5/5/2009

		234.026,54



		

		

		

		

		



		Portaria

		1744

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

		1/6/2009

		349.642,00



		Portaria

		20883

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

		16/06/09 -03/9/2009

		285.276,08



		Portaria

		1744

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

		15/6/2009

		28.000,00



		Portaria

		1744

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

		1/7/2009

		5.000,00



		Portaria

		1744

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

		1/7/2009

		29.975,00





		Tipo

		Programa/ Ação

		Objeto

		Data Publ. DOU

		Valor Total Recebido



		Portaria

		1744

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

		1/7/2009

		14.085,72



		Portaria

		1744

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

		1/7/2009

		29.685,40



		Portaria

		13838

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

		1/7/2009

		4.294.030,80



		Portaria

		13838

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

		1/7/2009

		4.628.511,33



		Portaria

		13838

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

		1/7/2009

		4.708.069,20



		Portaria

		13838

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

		1/7/2009

		4.294.000,00



		Portaria

		13838

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

		1/7/2009

		4.294.037,98



		Portaria

		13838

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

		1/7/2009

		4.347.968,50



		Portaria

		13838

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

		1/7/2009

		4.427.706,35



		Portaria

		13838

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

		1/7/2009

		4.471.475,98



		Termo Cooperação 

		4886

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

		22/7/2009

		62.726,00



		Acordo de Cooperação Técnica

		20883

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

		23/7/2009

		133.178,26



		Acordo de Cooperação Técnica

		20883

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

		31/7/2009

		136.540,28



		Portaria

		1744

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

		14/8/2009

		57.600,00



		Tipo

		Programa/ Ação

		Objeto

		Data Publ. DOU

		Valor Total Recebido



		Portaria

		1744

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

		24/8/2009

		88.580,00



		Portaria

		1744 e 20883

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

		8/9/2009

		245.900,92



		Portaria

		1744

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

		10/9/2009

		284.782,32



		Portaria

		1744

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

		25/9/2009

		29.691,01



		Portaria

		1744

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

		30/9/2009

		26.500,00



		Portaria

		20884

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

		1/10/2009

		200.000,00



		Portaria

		13838

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

		14/10/2009

		550.437,94



		Portaria

		1744

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

		16/10/2009

		27.750,00



		COOPERAÇÃO INTERMINISTERIAL 

		6923

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

		21/10/2009

		4.140,49



		COOPERAÇÃO INTERMINISTERIAL 

		6923

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

		28/10/2009

		221.098,50



		PTA PROLIND - Porto Seguro

		21043/13847

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

		28/10/2009

		342.563,74



		Portaria

		1744

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

		6/11/2009

		26.400,00





		Tipo

		Programa/ Ação

		Objeto

		Data Publ. DOU

		Valor Total Recebido



		Portaria

		1744

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

		9/11/2009

		50.000,00



		Portaria

		20883

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



		18/11/2009

		1.697,33



		Portaria

		20883

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



		7/12/2009

		2.501,14



		Portaria

		1744 / 20884

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

		9/12/2009

		18.688.000,00



		Portaria

		13847

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



		12/12/2009

		1.065,00



		Portaria

		1744

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

		12/12/2009 / 16/12/09

		800.000,00



		Portaria

		20884

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



		17/12/2009

		781.449,00



		 

		 

		TOTAL



		 

		59.576.966,81





Evidência: Sistema SIAFI/2009 – posição em 21/12/2009


2.1.7 Provisão recebida por Unidade Orçamentária – UO

		Nome da UO

		Código UO

		Provisão Concedida

		Provisão

Recebida



		Fundo Nac. Desenv. Cienc. E Tecnologia

		24901

		            4.830,00

		                      10.028,00



		Min. da Educação




		26101

		28.819.030,03

		59.239.172,24



		Fundo Nac. Desenv. Educação

		26298

		20.598,78

		112.695,34



		IFBA

		26301

		15.975.682,15

		0,00



		Ministério Comunicações

		41101

		111.570,23

		169.525,13



		

		Total

		44.931.711,19

		59.531.420,71





Fonte: sistema Siafi2009 consulta feita em 12/01/2010

2.1.9  Destaque Concedido versus Destaque Recebido:

		Programa

		Destaque Concedido



		0471

		0.00



		0901

		82.721,00



		1062

		0,00



		1067

		9.345,00



		1073

		0,00



		TOTAL

		92.066,00



		

		





Fonte sistema siafi2009 consulta feita em 09/01/2010

2.1.10 Suplementação: Neste Exercício o IFBA recebeu suplementação de créditos para a execução das despesas de pessoal e custeio, conforme programas de trabalho:

		Programa

		Crédito Autorizado

		Suplementação



		0089

		19.261.141,00

		5.122.686,00



		0750

		5.621.157,00

		964.107,00



		0901

		82.721,00

		0,00  



		1061

		2.762.950,00

		0,00



		1062

		12.051.267,00

		1.301.866,00



		1067

		200.000,00

		0,00



		1073

		82.628.473,00

		30.787.377,00



		1375

		140.000,00

		0,00  



		Total

		122.747.709,00

		38.176.036,00





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

2.1.11  Execução das Despesas: Pela demonstração da Despesa Autorizada – Dotação Total houve Suplementação Orçamentária no valor de R$ 35.910.063,00 no grupo de Pessoal e no valor de R$ 2.265.973,00 para o grupo de Custeio, conforme o demonstrado no quadro abaixo:

		Grupo

		Créd. Autorizado

		Suplementação



		Pessoal

		99.176.294,00

		35.910.063,00



		Custeio

		19.681.415,00

		2.265.973,00



		Capital

		3.890.000,00

		0,00



		Total

		122.747.709,00

		38.176.036,00


             





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

2.1.12 Execução do Orçamento por Programa de Trabalho: O IFBA executou as despesas nos diversos Programas de Governo, de acordo com suas funções e sub-funções, sendo o orçamento executado conforme tabela abaixo:

		Programa

		Descrição



		Disponível

		Liquidado



		0089

		Inativos e Pensionistas

		242.753,65

		19.018.387,35



		0461

		Pesquisa Desenv. C. Tecnológico.

		0,00

		4.830,00



		0750

		Apoio Administrativo

		41.610,96

		4.748.1257,24



		0901

		Sentenças Judiciais

		0,00

		0,00



		1008

		Inclusão Digital

		955,80

		110.614,43



		1061

		Brasil Escolarizado

		11.350,23

		2.583.533,23



		1062

		Desenv. da Ed. Profissional

		577.507,15

		37.047.953,05



		1067

		Gestão da P. de Educação

		65.385,50

		51.562,00



		1073

		Brasil Universitário

		806.268,67

		81.723.348,05



		1375

		Desenv. Pós-Grad. Pesquisa

		12.173,90

		73.440,43



		1377

		Educ. Diversidade e Cidadania

		0,00

		20.598,78



		

		Total

		1.758.005,86




		145.382.424,56





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

2.1.13   Execução do Orçamento por modalidade de licitação:


		Modalidade

		2007

		2008

		2009



		Convite

		112.919,70

		24.570,00

		65.189,25



		Tomada de Preços

		541.298,60

		977.307,98

		1.471.697,08



		Concorrência

		1.459.894,83

		1.673.365,02

		35.465.800,14



		Dispensa de licitação

		2.770.664,79

		3.077.308,63

		24.223.456,48



		Licitação Inexigível

		110.932,35

		187.735,07

		691.167,17



		Não aplicável

		65.169.723,94

		81.107.801,88

		107.112.879,49



		Suprimento de Fundos

		94.341,75

		78.597,59

		113.361,64



		Pregão

		1.804.719,18

		2.815.190,25

		9.888.006,44



		Total

		72.064.495,14

		89.941.876,42

		179.031.557,69





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

A execução pela modalidade Concorrência foi a mais utilizada tendo em vista as ações referentes ao Plano de Expansão (execução das obras de implantação dos novos campi de Ensino do IF-BAHIA). A Dispensa de Licitação foi a segunda maior modalidade de execução orçamentária no exercício.


Execução Total do Orçamento:


		Crédito

		Valor



		Crédito autorizado + suplementações 

		160.923.745,00



		Destaque Concedido (sentenças)

		82.721,00



		Destaque concedido (Gestão P. Educação)

		9.345,00



		Crédito disponível ao final do exercício

		1.758.005,86



		

		





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


Conforme demonstrado nas tabelas acima, o total do orçamento acrescido das suplementações recebidas no decorrer do exercício de 2009 foi ainda complementado com os Destaques recebidos e utilizados na execução.  Foram concedidos Destaques nos Programas 0901 e 1067 que contemplam Sentenças Judiciais e Gestão da Política da Educação, respectivamente.


2.1.15   Movimento Diário


Em análise a processos de pagamentos realizados pelo IFBA no exercício de 2009, foram observados nos meses de janeiro, fevereiro e março os itens: Ressarcimento de despesas; ateste incompleto, faltando carimbos e/ou assinaturas; renovação contínua (por mais de 06 meses) de contrato de prestação de serviços pessoa física; pagamento em atraso de faturas, falta de documentação relativa ao pagamento de diárias; falta ou atraso na remessa do RMA gerando falta de conformidade contábil ou restrição; empenho para fornecimento de almoço classificado indevidamente como gênero alimentício no elemento de consumo; pagamento de despesas de 2009 com empenho de Restos a Pagar (2008) empresa: CHAVEFORT; pagamento de livros sem o carimbo do patrimônio visto que o empenho esta no elemento permanente despesa 344905218 e no ativo 142121800; faltou indicar a conta do ativo permanente livros na NS001024; pagamento da Empresa INOCORP com empenho em nome de outra empresa: PME Consultoria, Assessoria e Construção Civil 2007NE901753; Alerta 002 – favorecido da OB difere do credor da Nota de empenho em função da utilização de empenhos em nome da instituição; saldo na conta 295210102 – RP referente à folha de pagamento pendente de cancelamento; saldo no confluxo referente a suprimento de Fundos de Ademir da Silva Santos no valor de 2.505,14 sem abater os R$ 460,00 de saque já efetuado pelo servidor; Alerta 002 favorecidos da OB diferem do credor da Nota de empenho em função da utilização de empenhos em nome da instituição; pagamento da Empresa MMA Engenharia com empenho em nome de outra empresa: PME Consultoria, Assessoria e Construção Civil 2007NE901753; divergências entre o saldo na conta 191140000 – Receita Realizada e 199961907 – Controle de arrecadação de receitas;


Evidência 1: Movimento diário dos meses de janeiro, fevereiro e março/09


2.1.16  Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF: 


Está em pleno funcionamento a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF, por meio de saques ou pagamentos de faturas, respeitando-se os limites estabelecidos na Legislação.


Foi executado mediante SAQUE no Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF o valor de R$ 17.237,08, não atingindo o limite de Saque previsto de 30% da execução. Mediante FATURA foi executado o valor de R$ 103.404,70.      

O número de Portadores de CPGF no exercício de 2009 correspondeu ao total de 19 (dezenove).                   

Evidência: Sistema SIAFI/ 2009 


    2.1.17   Restos a Pagar 2007 e 2008: 

O Decreto nº 7.057 de 29 de dezembro de 2009 prorroga até 31 de dezembro de 2010 a validade dos restos a pagar,  inscritos nos exercícios financeiros de 2007 e 2008.


Evidência: Decreto nº. : 7.057 de 29/12/2009

2.2 Ocorrência de despesas eventuais na folha de pagamento do mês de janeiro a junho: 

Através da análise do movimento do mês de janeiro a abril/2009, a folha de pagamento foi analisada gerando as Solicitações de Auditoria nos. 11, 15, 25, 29 e 30/2009, sobre as despesas eventuais: férias indenizadas, Gratificação por Serviços Extraordinários Adicional de Periculosidade, RX e cópia da relação dos beneficiários das Gratificações por Encargos de Cursos, Concursos e Processos Seletivos. 

Sendo que no mês de maio não houve constatações. As ocorrências dos meses de janeiro a abril foram atendidas pela CGRH, através de ofícios e memorandos que justificaram os procedimentos executados.

Evidência: está destacado no acompanhamento dos meses de janeiro a março/2009, demonstrativo mensal da folha financeira, em Diário Oficial da União e nas diversas solicitações de auditoria enviadas aos setores. A diretoria de Gestão de Pessoas-DGP encaminhou os memorandos nºs 18/2009 de 25/03/2009, 29 de 12/05/2009, Portaria Nº583, de 25 de junho de 2008 e Oficio Nº 01, de 22/04/2009, atendendo as solicitações.

2.2.1 Ocorrência de despesas eventuais na folha de pagamento do mês de julho a dezembro/2009.

· Verificou-se junto ao SIAPE as atualizações dos registros atuais e as prorrogações dos servidores cedidos à outros Órgãos da Administração Pública, constatando-se que todos os dados estão atualizados no módulo SIAPE CACOOCORSE. 

· Análise e comparação dos pagamentos efetuados às rubricas na folha de novemboro/2009, em relação aos valores pagos às mesmas em nov/2008, como podem ser  visualizadas na tabela abaixo: 

		Rubrica

		Descrição

		Valor folha

		Valor


folha

		Variação no  de execução



		

		

		Nov./2008


R$

		Nov./2009


R$

		



		331901644

		Serviço Extraordinário

		    5.014,91

		15.470,28




		208



		333903607




		Estagiário

		  62.237,77

		176.854,83

		184



		331900101




		Provento Pessoal civil

		966.129,37

		1.101.455,80




		0,11



		331900420




		Grat. p/Encargo de Curso




		57.430,00

		      2.464,72

		0,042



		331901632




		Substituições

		   1.986,94

		       4.620,39




		  1.16



		

		Total folha 

		

		13.302.699,96

		





OBS.: os dados levantados foram baseados no demonstrativo de pagamento de pessoal ativos em novembro/2008, e nov/2009. 


2.2.2 Processo de Afastamento – Em consulta ao D.O.U., observou-se a liberação de servidores para a realização de capacitação profissional em mestrado, doutorado, seminários e/ou atualização no âmbito nacional e internacional. Tais processos de afastamentos são requisitados através das Solicitações de Auditoria e analisado considerando a Portaria n.º 293, de 29 de maio de 2002 do CEFET-BA, a Lei 8.112/90, art. 95 § e1º e 2º.


Evidência: Diário Oficial da União 

2.2.3  Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP: 

O SCDP está sendo processado conforme o disposto na Portaria n.º 403, de 23 de abril de 2009, qual seja: “Dispõe sobre a solicitação, autorização, concessão e prestação de contas de diárias, passagens e hospedagem no âmbito do Ministério da Educação...”. 


Seguindo as orientações do Ofício Circular nº. 02/2009-Reitoria/IFBA, em seu contexto informa sobre os procedimentos a serem seguidos com acesso via internet, que integra as atividades de concessão, registro, acompanhamento, gestão e controle das diárias e passagens em território nacional ou estrangeiro. Todos os registros realizados nesse sistema são processados e acompanhados por servidores cadastrados com certificados para os devidos fins;


Posteriormente as diárias são publicadas no Boletim de Pessoal, tendo como evidência o Site do IFBA/Diretoria Geral de Pessoal. 


Evidência: D.O.U. de 24/04/2009, Oficio Circular nº. 02  de 26/02/2009

2.3  CONVÊNIOS/CONTRATOS: 

2.3.1 O CEFET-BA assinou convênio com UFRN tendo como Objeto: Cooperação com vistas à participação de vinte servidores do CEFETBA no programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFRN valor do acordo R$ 75.600,00 com vigência da data de assinatura até março de 2010. 


A avaliação da execução do convênio será realizada em 2009/2010. 


Evidência: Diário Oficial da União n.º. 128 de 07/07/2008. 


2.3.2 Contrato nº. 140.6.711.3/06 de 31/10/2006, celebrado entre a ABEMI, IFBA, PETROBRÁS e FEP, cujo objeto é a prestação de serviços relativos à implantação e execução do Plano Nacional de Qualificação Profissional – PNQP/ PROMINP, no valor de R$1.362.780,00. Contrato nº140. 6.711.306; Relatório de prestação de Contas do ano 2007, 2008 e parcial 2009 enviado ao IFBA pela Fundação Escola Politécnica – FEP, interveniente do contrato em referência. 

2.3.3 O IF BAHIA celebrou Contrato de Prestação de Serviço com o Instituto Federal Baiano - IF BAIANO, tendo como objeto a realização do Concurso Público de Provas para o provimento de Cargos dos Grupos Técnico-Administrativos e Docentes, visando o preenchimento de cargos vagos nos Quadros de Pessoal Permanente do Instituto Federal Baiano, com valor estimativo de R$200.000,00 (duzentos mil reais). 


Evidência: Diário Oficial da União nº. 86 de 08 /05/2009

2.3.4 Em 31 de agosto de 2009, o Estado da Bahia/SETRE aqui denominada contratante e o Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia doravante denominada contratada, celebraram o contrato nº063/09, conforme legislação vigente, tendo como objeto a realização de ações de qualificação social e profissional do Projeto Juventude Cidadã/PNPE, no valor de R$ 717.600,00(setecentos e dezessete mil e seiscentos reais), que corresponde à qualificação de 690 jovens pelo período de 400 horas com recursos do MTE/SPPE Nº125/2007 e Governo Estadual/SETRE. 


A avaliação do Convênio será realizada em 2010.


Tabela Prestação de Convênios. 

		POSIÇÃO - CONVÊNIOS (SIAFI)



		(31.12.2009)



		Nº. Convênio

		Nº. Original

		Status

		Órgão

		Valor (R$)

		Ação

		Instrumento

		Resultado da Ação



		367998

		118/1998

		A Aprovar

		FNDE

		433.446,19

		Envio da Prestação de Contas

		-

		Aguardando Análise



		525984

		081/2005

		A Aprovar

		SESU

		334.687,84

		Envio da Prestação de Contas

		-

		Aguardando Análise



		527049

		199/2005

		A Aprovar

		Mincc

		84.890,24

		Envio da Prestação de Contas

		-

		Aguardando Análise



		527092

		201/2005

		A Aprovar

		Mincc

		80.949,54

		Envio da Prestação de Contas

		-

		Aguardando Análise



		527303

		0809/2005

		A Aprovar

		FINEP

		40.144,94

		Envio da Prestação de Contas

		-

		Aguardando Análise



		TOTAL

		 

		974.118,75

		 

		 

		 



		 



		Nº. Convênio

		Nº. Original

		Status

		Órgão

		Valor (R$)

		Ação

		Instrumento

		Resultado da Ação



		525984

		081/2005

		A Comprovar

		SESU

		894.973,29

		Prestação de contas enviada - 27/11/09

		-

		Aguardando alteração do status para A Aprovar



		TOTAL

		 

		894.973,29

		 

		 

		 





		Nº. Convênio

		Nº. Original

		Status

		Órgão

		Valor (R$)

		Ação

		Instrumento

		Resultado da Ação



		298445

		1030/2005

		A Liberar

		FINEP

		138.750,00

		Aguardando ação do Concedente

		-

		Aguardando alteração do status para Não Liberado



		479892

		PICDT-142/2003

		A Liberar

		FUCAPES

		27.129,76

		Aguardando ação do Concedente

		-

		Aguardando alteração do status para Não Liberado



		525984

		081/2005

		A Liberar

		SESU

		761.998,92

		Prestação de contas da 1ª e 2ª parcelas.

		-

		Valor a Liberar

 após aprovação da 1ª e 2ª parcelas



		527049

		199/2005

		A Liberar

		Minc

		23.281,72

		Aguardando ação do Concedente

		-

		Aguardando alteração do status para Não Liberado



		527092

		201/2005

		A Liberar

		Minc

		52.900,46

		Aguardando ação do Concedente

		-

		Aguardando alteração do status para Não Liberado



		TOTAL

		 

		1.004.060,86

		 

		 

		 





3.0   RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO: 


3.1 Recomendações do exercício de 2009 mantidas para o exercício de 2010


· Em relação aos processos seletivos e concursos públicos orientar as comissões para que as despesas tenham como limite a receita arrecadada em cada concurso;

· Primar pela tempestividade na apresentação dos relatórios de receitas e despesas dos diversos concursos e/ou processos seletivos, permitindo comparação com os dados obtidos no SIAFI ao final do exercício;


· Promover, URGENTE,  uniformização dos conhecimentos referentes  à Concessão e Aplicação das despesas realizadas através de Suprimento de Fundos com a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal, com cursos para os gestores de unidades e portadores de cartão corporativo;


· Orientar aos gestores quanto a necessidade de planejamento para evitar o ressarcimento em situações não esporadicas,  principalmente de  passagens que tem contrato para concessão e a existência de cartão para fornecimento de combustível;


· Promover um estudo sobre o impacto na arrecadação da dispensa da taxa de matrícula no âmbito do CEFET-BA, buscando formas de incremento na receita para compensar a perda na arrecadação; 


· Orientar os gestores sobre a necessidade de atender tempestivamente as solicitações da Auditoria Interna; 


OBS.: A implementação e os resultados das recomendações serão avaliados em 2010.


3.2 - RECOMENDAÇÕES DAS VISITAS TECNICAS REALIZADAS NOS CAMPI DE PORTO SEGURO E EUNAPOLIS: 


3.2.1 - CAMPUS PORTO SEGURO


· Almoxarifado 


Constatação 1: Não há extintores de incêndio na sala do Almoxarifado.


Recomendação 1: Verificar, se as instalações estão em conformidade com A Norma Regulamentar NR nº. 23- Contra Incêndios (www.mte.gov.br/legislação/normas_regulamentadoras)


· Patrimônio 


Constatação 1: Um microcomputador Pentium IV tombo 0026, encontra-se no laboratório 01 sem etiqueta.

Recomendação 1: Normalizar a situação do bem referido na constatação acima. 


Constatação 2: Servidor não tem conhecimento da IN n.o 02 de 30/04/2008.


Recomendação 2: Foi orientado pela Auditoria Interna à COLIC e a DEPAD, consultar a IN n.o 02 de 30/04/2008, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. 

· Veículos 


Constatação 1: Não existe garagem para os veículos, os mesmos ficam estacionados na entrada do prédio do Campus.


Recomendação 1: Providenciar a construção da garagem definitiva para os veículos de forma a mantê-los em boas condições, conforme o art. 77, I, do Regimento Interno do CEFETBA e o art. 116, VII, da lei 8.112//90 que traz como um dos deveres do servidor “zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público”.  

· Vigilância e Limpeza 


 Constatação 1: Não tem cópia, também, do contrato de Vigilância.


 Recomendação 1: Providenciar cópia dos contratos de limpeza e vigilância para ciência dos respectivos chefes. 


 Constatação 2: Não tem pessoal de limpeza suficiente para executar as tarefas do quadro da terceirizada.


 Recomendação 2: Normalizar a situação junto à terceirizada.

· Serviço Médico


Constatação 1: Não há procedimento adequado de serviço médico nem ambulância no Campus, só uma Técnica de Enfermagem, que faz o encaminhamento ao Posto Atendimento de Saúde mais próximo.


A sala é inadequada, inclusive em relação à pintura e piso, que devem ser revisto.


Recomendação 1: Otimizar os procedimentos conforme a legislação, em relação a pessoal e área física.

· Bens patrimoniais dos cursos extintos ou projetados do antigo PROEP, de Panificação, Lavanderia e Auxiliar de Hotelaria.

Constatação 1: Verificou-se o estoque desses bens em estado subutilizados.


Recomendação 1: Análise dos bens descritos na tabela, verificando a melhor forma de utilização dos mesmos nas atividades do serviço publico.

3.2.2 - CAMPUS EUNAPOLIS

· Almoxarifado 


Constatação 1: Os extintores de incêndio estão instalados na parte externa, fora do almoxarifado.


Recomendação: Verificar, se as instalações estão em conformidade com a Norma Regulamentar nº. 23 – Contra Incêndios.


(www.mte.gov.br/legislação/normas_regulamentadoras)


Constatação 2: Há extintores de incêndio localizados nos demais corredores das salas consideradas de riscos. 


 Recomendação 2: Ver a recomendação do item 14.1.

· Patrimônio 


 Constatação: Bens sem tombamento


 Recomendação: Normalizar a situação do bem referido na pagina 04(quatro). 

· Veículos 


 Constatação: Não existe garagem para os veículos, porém ficam estacionados na entrada do prédio do Campus, em 02 (duas) coberturas.

Recomendação: Providenciar a construção da garagem definitiva para os veículos de forma a mantê-los em boas condições, conforme o art. 77, I, do Regimento Interno do CEFETBA e o art. 116, VII, da lei 8.112//90, que traz como um dos deveres do servidor “zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público”.

· Vigilância e Limpeza 


Constatação 1: Não existe monitoramento eletrônico nas dependências do Campus.


Recomendação 1: Providenciar a instalação de câmeras nos pontos chaves do Campus. 


Constatação 2: Não há cópia do contrato no Campus.


Recomendação 2: Solicitar à Pró Reitoria (PROAP) as cópias dos contratos. 

· Serviço Médico


Constatação 1: Não há Médico, Técnica de Enfermagem e demais Auxiliares.


Recomendação 1: Otimizar os procedimentos conforme a legislação para admissão de pessoal.


4.0   As decisões e Recomendações do Conselho Diretor – Ano 2009

Antigo CEFET-BA.


· Resolução n° 10 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, o Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Guia de Turismo, Eixo Tecnológico: Hospitalidade e Lazer, Modalidade Integrada ao Ensino Médio, do Campus de Valença, com vigência a contar do 1º semestre do ano de 2006. 


· Resolução n° 09 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, o Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Meio Ambiente, Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, Modalidade: Subseqüente ao Ensino Médio, do Campus de Eunápolis, com vigência a contar do 1º semestre do ano 2005. 


· Resolução n° 08 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, o Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Análise Química, Eixo Tecnológico: Produção e Controle Industrial, Modalidade Subseqüente ao Ensino Médio, do Campus de Salvador, com vigência a contar do 1º semestre do ano 2000. 


· Resolução n° 07 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, a proposta de ajustes ao Projeto do Curso de Engenharia Química, do Campus de Salvador do IFBA, constante do Processo nº 23142008061/2009. 


· Resolução n° 06 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, o Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Química, Eixo Tecnológico: Produção e Controle Industrial, Modalidade Integrada ao Ensino Médio, do Campus de Salvador, com vigência a contar do 1º semestre do ano de 2006.             


· Resolução n° 05 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, o Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Edificações, Eixo Tecnológico: Infra-estrutura, Modalidade Integrada ao Ensino Médio, do Campus de Barreiras, com vigência a contar do 1º semestre de 2006.       


· Resolução n° 04 - Autorizar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, a alteração do número de vagas no Concurso Vestibular deste IFBA, passando a ser o abaixo discriminado, a partir do 2º semestre de 2010, para os seguintes Cursos: Engenharia Industrial Elétrica: de 20 (vinte) para 30 (trinta) vagas; Engenharia Química: de 0 (zero) para 30 (trinta) vagas. . 


· Resolução n° 03 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, o Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Eletromecânica, Modalidade Subseqüente, do Campus de Barreiras, com vigência a contar do 2º semestre de 1999. 


· Resolução n° 02 - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, o Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, integrante do presente ato. 


· Resolução n° 01 - Aprovar o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas, do ano 2008, do CEFET-BA.
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5.0 As ações relativas a demandas recebidas pela ouvidoria da entidade ou outras unidades de ouvidoria relacionadas, devendo-se informar acerca da existência de ouvidoria própria, bem como das providências adotadas com relação às demandas recebidas pela unidade.


Esta em funcionamento a ouvidoria do Campus de Porto Seguro.

IV – Fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional com impacto sobre a auditoria interna:

1.0 Plano de Expansão – 2º Etapa: 

A Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria nº 248 de 06 de fevereiro de 2009, reuniu-se para julgar as propostas referentes a Concorrência nº 02/2009, a qual trata da contratação de empresa de engenharia para execução das obras de implantação dos campi de Ensino do IF-BAHIA: Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina. Jequié, e Seabra. Após a análise das propostas, a Comissão declara vencedoras as empresas abaixo relacionadas por terem apresentado menor preço por item:

ÍTEM 01 – BOM JESUS DA LAPA


• ENGEROU CONTRUÇÕES LTDA, (por desistência da sociedade Nortécnica Construtora Ltda., primeira colocada de acordo com a Lei 123/06), com o valor de R$ 4.294.037,98 (quatro milhões, duzentos e noventa e quatro mil, trinta e sete reais e noventa e oito centavos);


ITEM 02 – CAMAÇARI


• MFP CONSTRUTORA LTDA, com o valor de R$ 4.628.511,33, (quatro milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e onze reais e trinta e três centavos);


ITEM 03 – FEIRA DE SANTANA


• CONSTRUTORA BSM LTDA, com o valor de R$ 4.471.475,98, (quatro milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos);


ITEM 04 – ILHÉUS


• CONSTRUQUALI ENGENHARIA LTDA, com o valor de R$ 4.708.069,20, (quatro milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e nove reais e vinte centavos);

ITEM 05 – IRECÊ


• AND ENGENHARIA LTDA, com o valor de R$ 4.347.968,50, (quatro milhões, trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinqüenta centavos);

ITEM 06 – JACOBINA


• BAHIA ENGENHARIA LTDA, (por enquadramento na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006), com o valor de R$ 4.294.030,80, (quatro milhões, duzentos e noventa e quatro mil, trinta reais e oitenta centavos);


ITEM 07 – JEQUIÉ


• CSG ENGENHARIA LTDA, com o valor de R$ 4.427.706,35, (quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e seis reais e trinta e cinco centavos);


ÍTEM 08 – SEABRA


• LEC LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, (por enquadramento na Lei


Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006), com o valor de R$ 4.294.000,00,


(quatro milhões, duzentos e noventa e quatro mil reais).

2.0   Pró-Reitorias do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

A Reitoria do IFBA levou ao conhecimento de toda a comunidade a proposta que está sendo discutida em âmbito do Conselho do Centro Federal de Educação Tecnológica - CONCEFET, sobre a estrutura da Reitoria e a estrutura dos Campi no novo modelo institucional que se transforma em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA.

Nas discussões prevaleceu a sensatez no sentido de definir o quantitativo de recursos humanos (RH) – Docentes e Técnico-administrativos – e o quantitativo de cargos, a partir do tamanho de cada Campus. Esse tamanho fica determinado por meio do quantitativo de Campi, da quantidade de cursos oferecidos e do número de estudantes matriculados.


Nesse sentido, em substituição à estrutura anterior, criou-se 05 (cinco) Pró-Reitorias: Pró - Reitoria de Ensino, Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infra-estrutura e Pró-Reitoria de Relações Comunitárias e Empresariais. Criou-se, ainda, 04 (quatro) Diretorias: Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação, Diretoria de Orçamento e Finanças e Diretoria de Administração e Planejamento.

V – Desenvolvimento Institucional e Capacitação da Auditoria Interna 

 Como fatos marcantes no Desenvolvimento Institucional podemos citar:

1.0   Aprovação do Estatuto IFBA.

Por meio da Resolução nº 02 de 31 de agosto de 2009, publicada no DOU de 03 de setembro de 2009, a Magnífica Reitora aprova, ad referendum do Conselho Superior deste Instituto, o Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA,

2.0  Sede própria da Reitoria do IFBA. 

Em 11 de dezembro de 2009, no campus Salvador, foi assinado, pelo reitor em exercício, Albertino Nascimento e pelo diretor presidente do Marista, Irmão Gentil Paganotto, o contrato de compra e venda do prédio do antigo Colégio Marista, localizado no Canela. O local abrigará a Reitoria do IFBA e o campus II Salvador.


 Com uma área de 12.321 m², o local conta com prédio administrativo, 40 salas de aula, laboratórios, auditório, capela, quadra coberta, piscina semi-olímpica, salas de ginástica e vestiário. O campus II Salvador abrigará os novos cursos de licenciatura e já deve funcionar com aulas em 2011.


 O prédio passará por uma reforma, prevista para o início de 2010. “A prioridade é a instalação da Reitoria no prédio administrativo. Depois as obras continuam para instalação do prédio de aulas que abrigará novos cursos”, explica o pró-reitor de Planejamento e Administração, Renato Anunciação Filho.


O imóvel, localizado na Rua Araújo Pinho, no Canela, foi comprado por R$ 18.688.000,00. Na próxima semana, servidores da Reitoria (que funciona provisoriamente no Barbalho) e representantes do IPAC - Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia farão uma vistoria no local. “Com a visita vamos identificar os elementos tombados para fazer um levantamento das obras necessárias. Esperamos que em meados de março a Reitoria seja instalada”, explica o Pró-Reitor de Planejamento e Administração, Renato Anunciação Filho.


3.0 Novas Unidades Gestoras – UG’s:


Criação de novas Unidades Gestoras – UG’s, no SIAFI para entrar em exercício em 2010, no total de 10 (dez) Unidades Gestoras, somando-se a Reitoria.


Parte inferior do formulário


4.0    Liberação de Técnico - Administrativos e Professores:


Foram liberados Professores e Técnico-Administrativos para a realização de cursos e seminários de atualização, encontros, fóruns, etc., cursos de extensão, especialização, mestrado e doutorado no Estado, País ou Exterior, conforme publicação no Diário Oficial da União.

5.0   Capacitação da Auditoria Interna


		Eventos

		Tipo

		Local

		Período

		Participante



		VI SEMANA de Adm, Orçam, Financ. Compras 

na Adm.  Publica.

		Curso/Oficina

		Salvador

		25 a 29/05/2009

		Marlene Pereira Vilas Boas



		 XXX  FONAI/MEC 



		Fórum

		Aracaju

		1º a 05/06/2009

		Carmen Lúcia de Jesus Almeida



		Curso de Auditoria 

de Obras Públicas

		Curso

		Salvador

		18 a


 21.10.2009

		Juliano Marques de Aguilar



		XXXI  FONAI MEC



		Fórum

		Brasília

		9 a 


13.11.2009

		



		I Fórum da Rede de Controle na 

Bahia TCE/TCU

		Fórum

		Salvador

		17.09.2009

		Juliano Marques de Aguilar     e

Marlene  Vilas Boas





Salvador, 29 de janeiro de 2010.

Juliano Marques de Aguilar


Coordenador de Auditoria Interna
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		Sigla

		Nome



		CGU 

		Controladoria Geral da União 



		CND

		Certidão Negativa de Débitos



		CADEP

		Coordenação de Avaliação e Desenvolvimento de Pessoal



		COREP

		Coordenação de Recrutamento de Pessoal



		COBEN

		Coordenação de Benefícios



		CPL

		Comissão Permanente de Licitação 



		CPG

		Coordenação de Pesquisa de Pós-Graduação



		DEPLAN

		Departamento de Planejamento



		DGI

		Diretoria de Gestão da Infra-Estrutura



		DGP

		Diretoria de Gestão e Pessoas



		DGTI

		Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação



		DIMAP

		Divisão de Material e Patrimônio



		DN

		Decisão Normativa



		DIOF

		Diretoria de Orçamentos e Finanças



		DOU

		Diário Oficial da União 



		IN

		Instrução Normativa



		LOA

		Lei de Orçamento Anual



		PMA

		Plano de Metas Anual



		PPA

		Plano Plurianual



		PROAP

		Pró Reitoria de Administração 



		PRODI

		Pro Reitoria de  Infra-estrutura e Desenvolvimento Institucional



		PROEN

		Pro Reitoria de Ensino



		PROEX 

		Pro Reitoria de Extensão 



		PROPI

		Pró Reitoria de Pesquisa e Inovação



		SA

		Solicitação de Auditoria 



		SFCI

		Secretaria Federal de Controle Interno



		SIAFI

		Sistema Integrado de Administração Financeira



		SIAPE

		Sistema Integrado de Administração de Pessoal



		SIMEC

		Sistema Integrado do Ministério da Educação e Cultura



		STN

		Secretaria do Tesouro Nacional



		TCU

		Tribunal de Contas da União 
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